
ARCOPAR CVBA in vereffening

Avenue Urbain Britsierslaan 5

1O3O SCHAARBEEK

VERSLAG VAN DE VEREFFENAARS

OVER DE PERIODE VAN 8 DECEMBER 2011TOT 31 MAART 201-9

A. VOORAFGAANDELIJK

1. Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8

december 201.1werd ARCOPAR CVBA met maatschappelijke zetelte 1-030 Schaarbeek,

Urbain Britsierslaan 5, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0442.733.740 in

vereffening gesteld.

Als vereffenaars werden aangesteld de heer Ludo Foqué, Elststraat 32,9240 Zele (voorzitter

van het college), Mevrouw Francine Swiggers, Keibergstraat 35, 300L Heverlee en de heer

Marc Tinant, Avenue Victor Olivier 6/1.8,I07O Brussel.

De benoeming werd bevestigd bij beschikking van de Rechtbank van Koophandel te Brussel

op 30 december 2011.

2. De vereffenaars brengen hierbij in toepassing van artikel 193 van het Wetboek van

Vennootschappen verslag uit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de

vereffeningswerkzaamheden tijdens het boekjaar 2Ot8-2O19 en met vermelding van de

redenen die de afsluiting van de vereffening verhinderen.

3. Als bijlage bij dit verslag is de balans per 3L maart 2019 gevoegd

4. Op 7 januari2OT9 werd een achtste tussentijdse staat van de vereffening neergelegd ter
griffie, in toepassing van artikel 189 bis van het wetboek van vennootschappen.
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B. ALGEMEEN

5. De vereffenaars hebben onmiddellijk de vereffeningswerkzaamheden aangevat en onder

andere volgende daden gesteld:

o Kennis genomen van de toestand van de vennootschap;
o De gekende schuldeisers schriftelijk uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te

doen;

¡ Diverse contracten beëindigd waarvan de voortzetting geen nuttig effect had voor de

werkzaam heden (voor zover deze geen a utomatische ontbindingscla usule

voorzagen);

C. SOCIAAL LUIK

6. De vennootschap telde op datum van de vereffening nog 18 werknemers

lnmiddels is in uitvoering van het bovenvermelde het aantal werknemers teruggebracht

tot 7.

Voor de werknemers die door ARCOPAR zijn ontslagen werd de ontslagpremie bij vertrek
uitbetaald. Met de werknemers die mede door toedoen van ARCOPAR b¡j een andere

werkgever in dienst konden treden, werd een akkoord gesloten over de modaliteiten van

beëindiging, wat voor de vennootschap een aanzienlijke kostenbesparing inhoudt.

D. REALISATIE VAN HET ACTIEF

7. Het actief van de vennootschap was op datum van de in vereffeningstelling hoofdzakelijk

samengesteld uit aandelen en obligaties.

8. Een gedeelte van deze activa was door de vennootschap in pand gegeven als zekerheid van

openstaande schulden aan bankinstellingen. ln overleg met de pandhoudende schuldeisers

en gebeurlijk na advies van professionele dienstverleners te hebben ingewonnen, werd

overgegaan tot realisatie van een aandelen en obligaties.

9. Alle repo-operaties werden in het eerste trimester van2Ot2 afgebouwd en de afwikkeling

ervan ( bruto 166.622.544 Eur) leverde een netto cash resultaat op van 2.400.311 Eur.
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10. ln december 2012 werd een overeenkomst gesloten voor de verkoop van 1.154.568 Elia

aandelen tegen een prijs van 31 Eur per aandeel, met dien verstande dat nog een

prijssupplement aan Arcopar CVBA in vereffening zalworden betaald gelijk aan één derde

van het dividend verbonden aan de door Arcopar verkochte Elia aandelen over de boekjaren

2OI2,2Ot3 en2OL4.

Als gevolg van deze overeenkomst heeft de vennootschap in juni 2013 nog een

prijssupplement ontvangen van 565.738,32 Eur en in juni 201,4 en 2015 van 592.678,24 Eur

Met dit laatste prijssupplement is de verkooptransactie van december 20L2 volledig

afgehandeld.

11. Daarnaast heeft Arcopar in de afgelopen boekjaren nog diverse pakketten Elia aandelen aan

verschillende tegenpartijen en via de beurs verkocht. Op deze manier werden nog in totaal

1.508.0L4 aandelen verkocht voor een totale waarde van 52.346.259 Eur, hetgeen

overeenkomt met een gemiddelde verkoopprijs van 34,7 Eur per aandeel.

Daarnaast zijn ook door KBC als pandhoudende schuldeiser voor 3.332.186 Eur Elia aandelen

verkocht.

Hierdoor waren per 31 maart 2016 alle Elia aandelen gerealiseerd welke Arcopar bezat op

het ogenblik van de in vereffeningstelling van de vennootschap.

12. ARCOPAR had een uitstaande private placement lening van l-0 mio Eur, met eindvervaldag in

april20L4, op Denizbank Turkije, dochter van Dexia NV. Na verkoop van Denizbank door
Dexia aan Sberbank (Rusland) heeft Denizbank, de lening vervroegd terugbetaald, op basis

van de contractuele clausule "change of control". De terugbetaling vond plaats in september

2Ot2 en gebeurde à pari verhoogd met de verlopen interesten.

13. ARCOPAR had eveneens een uitstaande obligatie van nominaal 14.250.000 Eur op Dexia BlL.

De koers bij de start van de vereffening bedroeg circa 45% en de vereffenaars konden een

gedeelte van de obligatie (3 mio Eur)aan 73%verkopen. Het saldo werd verkocht aan85%
ten gevolge van een tender waarop door ARCOPAR in 2013 werd ingegaan.

14. De aandelen Home lnvest Belgium werden op termijn verkocht in 3 tranches (juni 2OI2, juni

2013 en juni 20L4) waarbij de vastgestelde verkooppr'rjs verhoogd werd in functie van de

jaarlijkse coupon van de Home lnvest aandelen en van de potentiële koersstijging.

ln juni 2014 werd de laatste tranche van deze aandelen (37 .575 aandelen) verkocht voor een

bedrag van 2.528.673,50 Eur, nog verhoogd met de ontvangen dividenden.

15. De aandelen Retail Estates werden in 2 fasen verkocht. Vooreerst werden de nieuwe

aandelen verkregen uit een dividendoptie voor een bedrag van 425.320 Eur verkocht.



Daarna werd op 12 december 2012 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van de

aandelen Retail Estates NV voor een realisatiewaarde van 72.328.841 Eur nog te verhogen

met het dividend 2OL212O13. Dit dividend bedroeg 729.666 Eur en werd op 12 juli 2013 als

supplement op de verkoopprijs ontvangen.

16. Door Dexia Bank België (Belfius Bank)werd op 20 februari 2OI2een tender uitgeschreven

voor de inkoop van de nog uitstaande achtergestelde obligaties Dexia Funding Lux (met

vervaldag op 20a9) aan 25% van de nominale waarde. Op datum van vereffening noteerde

deze obligatie aan L3%.

Op deze tender is door 91..84% van de obligatiehouders ingegaan en ook door Arcopar.

17. Een gelijkaardige operatie heeft plaats gehad voor een achtergestelde obligatie van Dexia

Crédit Local (oorspronkelijke vervaldag 2099) aan 24%van de nominale waarde. Hierop is

door 92% van de obligatiehouders ingetekend en ook door Arcopar. Op datum van

vereffening noteerde deze obligatie aan LL,zyo.

18. Door Citigroup werd in april 2013 een tender uitgeschreven voor de inkoop van uitstaande

achtergestelde obligaties waarvan Arcopar er op datum van vereffening voor nominaal

24.900.000 Eur in haar bezit had. Op datum van vereffening noteerde deze obligatie aan

68,54% of 17.066.460 Eur.

Door de vereffenaars is op dit aanbod ingegaan waardoor er op 7 mei 2013 een bedrag werd

ontvangen van 25.606.662Eur (aan een koers van 102,838 % verhoogd met de verlopen

interesten).

19. Op 30 juli 20L3 heeft Arcopar de obligatielening met een nominale waarde van L0.000.000

Eur uitgegeven door Dexia Funding Netherlands welke op vervaldag kwam, gerealiseerd,

verhoogd met een coupon van 8L5.000 Eur.

20. lnmiddels zijn ook de aandelen Belgacom in diverse pakketten verkocht aan een gemiddelde

prijs van 22 Eur per aandeel. Uit deze transactie heeft de vereffening 5.247.972 Eur

ontvangen. Op datum van de in vereffeningstelling van de vennootschap bedroeg de koers

23,25 Eur per aandeel.

2L. Op datum van de in vereffeningstelling had Arcopar achtergestelde obligaties Ethias in

portefeuille voor een nominale waarde van 38.850.000 Eur welke op dat moment noteerde

aan 66,25 % van de nominale waarde.

lnmiddels werden deze obligaties verkocht aan een gemiddelde koers van 94,73% inclusief

de verlopen interesten. ln totaal werd aldus voor 36.802 .822,30 Eur verkocht verhoogd met

de interesten tot het moment van verkoop.

Bovendien werd door de omzetting van eeuwigdurende Ethias obligaties naar L0-jarige

obligaties een cash opbrengst gerealiseerd van 51.340 Eur.
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22. Daarnaast werden tijdens de afgelopen periode ook obligaties Triodos Bank en Atrium

verkocht. De obligatie Triodos Bank is verkocht aan nominale waarde plus verlopen

interesten. De opbrengst bedroeg 5L.772 Eur.

De obligatie Atrium is verkocht aan IO7% van de nominale waarde inclusief verlopen

interesten. De opbrengst van deze obligatie bedroeg 785.651 Eur.

23. Op datum van de in vereffeningstelling had Arcopar 80.000 aandelen van Royal Bank of
Scotland in zijn bezit. Deze aandelen zijn inmiddels verkocht aan een koers van 21,8 USD

(1-5,83 Eur) per aandeel wat een opbrengst vertegenwoordigde van L.266.457 Eur en een

meerwaarde van 779.7 27 Eur incl usief ontva ngen dividenden.

24. lnmiddels zijn ook de openstaande vorderingen op Auxipar NV en lnterfinance cvba geind

voor in totaal 7.200.000 Eur plus interesten. Hierdoor is de schuld van lnterfinance cvba en

Auxipar NV aan ARCOPAR CVBA volledig terugbetaald.

Middels een koop-verkoopovereenkomst van 29 maart 2018 werden de 193.966 aandelen

die Arcopar had in de NV Auxipar voor 15.186.339 Eur verkocht aan de overige niet ARCO-

aandeelhouders van de NV Auxipar waarbij de verkooprechten zoals voorzien in de statuten

van de NV Auxipar werden gerespecteerd. Op datum van de in vereffeningsstelling van de

vennootschap waren deze Auxipar aandelen gewaardeerd op nul Euro waardoor bijgevolg

een meerwaarde werd gerealiseerd van 1-5.1-86.339 Eur.

25. Door de belastingadministratie werd ondertussen reeds een bedrag aan roerende

voorheffing teruggestort van 5.563.960,27 Eur. Deze roerende voorheffing heeft betrekking

op inhoudingen op dividenden en op interesten ontvangen tijdens de boekjaren afgesloten

per 31 maart 2011 en volgende.

26. Daarnaast zijn sinds het openvallen van de vereffening nog een aantal vorderingen

geïncasseerd en kleinere participaties gerealiseerd. Het gaat hier onder andere om de lening

Credal (330.000 Eur), de lening De Schoring (L75.000 Eur), de lening FDES (156.765 Eur), de

lening Sofato (621.799 Eur).

Voorts zijn nog de aandelen Hefboom (669.375 Eur), lnterfinance (241.804 Eur), Renov

(5.000 Eur), de Schoring (75.000 Eur), Fonds Candriam Sustainable (231.518 Eur), Credal

(50.000 Eur), Onesto (1-00.395 Eur),Livingstone (250.000 Eur)en Ondernemingscentrum

Ronse (15.000 Eur) verkocht .

27. ln de loop van de boekjaren 2O1,4/2OI5 en2Ot5/2O16 werden door Dexia Crédit Localvier

obligaties van respectievelijk L0.000.000 Eur, 5.000.000 Eur, 15.000.000 Eur en 5.000.000 Eur

(verhoogd met de gelopen interesten) vervroegd terugbetaald aan nominale waarde. Deze

obligaties noteerden bij het openvallen van de vereffening respectievelijk23,2S% (obligatie

10 mio Eurl,88,12% (obligatie 5 mio Eur),77%(obligatie van 15 mio Eur)en 7'J.,45ToEur

(obligatie van 5 mio Eur)
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De resterende obligatie van nominaal 5.000.000 Eur werd in 2016 in verschillende schijven

verkocht tegen een gemiddelde prijs van 79,79%. Bij het openvallen van de vereffening

noteerde deze obligatie 22,77%.

28. ln de loop van 20L4 heeft ARCOPAR haar belangen in het infrastructuurfonds DG lnfra +

verkocht. Conform de statuten was ARCOPAR verplicht mee de kapitaalbehoeften van het

fonds te ondersteunen, zoniet diende ze haar belangen aan te bieden aan de andere

participanten in het fonds tegen 5O%ovan de door ARCOPAR reeds geïnvesteerde bedragen

De voorgenomen wijzigingen in de juridische structuur van het fonds zijn door ARCOPAR

aangegrepen om haar belang te verkopen aan de manager van het fonds voor in totaal
6.250.000 Eur. Door deze transactie heeft ARCOPAR haar oorspronkelijk geïnvesteerd

kapitaal integraal kunnen recupereren.

29. Bij de in vereffeningstelling had ARCOPAR een achtergestelde KBC-obligatie van 5.000.000

Eur die op dat moment genoteerd stond aan een koers van 53.29%. ln de loop van 2014

werd deze obligatie aan nominale waarde terugbetaald, verhoogd met de gelopen

interesten.

Daarnaast werd ook een obligatielening van KBC Bank Funding aan nominale waarde

gerealiseerd (7.000.000 Eur).

30. Op 28 september 2Ot4 kwam een OLO op vervaldag. De opbrengst bedroeg2.222.000 Eur

verhoogd met de verlopen interesten.

Voorts zijn in 2015 het restant van de nog openstaande OLO's verkocht voor een waarde van

78.774.362Eur.

31. Daarnaast zijn door KBC (in 201-2) en door Belfius Bank (in 2015) als pandhoudende

schuldeisers aandelen Dexia verkocht voor een totaal bedrag van 758.633 Eur.

ln december 2OL6 werd met Belfius Bank NV een akkoord bereikt omtrent betwistingen die

tussen de vereffening en Belfius Bank NV waren gerezen, waaronder ook deze omtrent de

betwisting over de niet verpande aandelen Dexia (1.620 nieuwe aandelen, zijnde 1.620.000

oude aandelen) en de ARTESIA obligaties.

lnmiddels werden in mei en in juni 2OL7 deze ARTESIA obligaties verkocht aan een

gemiddelde prijs van 83,05%. Bovendien heeft de vennootschap naar aanleiding van deze

verkoop nog extra 2.993.793,41 Eur aan verlopen intresten ontvangen.

32. ln de loop van 2015 zijn nog de obligatieleningen van Bank De Groof (5 mio Eur) en van KBC

lfima (1 Mio Eur) aan nominale waarde gerealiseerd.

33. Tot slot werd in februari 20L6 ingegaan op een tender voor de achtergestelde perpetuele

lening van nominaal 700.000 op de IKB Bank (Duitsland). Deze obligatielening werd verkocht

voor 139.874 Eur. Op datum van de in vereffeningstelling noteerde deze 7,75To. ,47>(rD



34. Tijdens de periode vanaf het openvallen van de vereffening is er naast de opbrengsten

afkomstig uit de verkoop van aandelen en obligaties nog ca 58 miljoen Eur aan interesten en

dividenden ontvangen.

35. Nagenoeg alle bovenstaande activa werden gerealiseerd met een significante meerwaarde

ten opzichte van de waarde op datum van de in vereffeningstelling van de vennootschap (8

december 201.7).

36. ARCOPAR CVBA was ook eigenaar van een gedeelte van het gebouw Aeropolis ll waarin de

vennootschap is gevestigd en die in hypotheek was gegeven aan de bankinstelling tot
zekerheid van de financiering van de aankoop ervan. Het betreft een prototype

ka ntoorgebouw gezien zijn unîek energiepassief ka ra kter.

Het gebouw werd inmiddels verkocht voor 6.388.799 Eur. De opbrengst werd aangewend

voor de aflossing van de aan het gebouw verbonden hypothecaire schuld.

E. UITGAVEN

37. Over de periode vanaf het openvallen van de vereffening is inmiddels al ca 648 miljoen Eur

aan activa en eraan verbonden opbrengsten gerealiseerd (inclusief repo's) waarvan reeds

een bedrag van meer dan 461 miljoen Eur aan gewaarborgde schulden zijn terugbetaald.

38. Teneinde Arcofin toe te laten om de verkoop van haar participatie in VDK Spaarbank aan

ongunstige voorwaarden te vermijden, was door Arcopar aan Arcofin een lening verstrekt
van 25 miljoen Eur met de aandelen van VDK Spaarbank als onderpand.

lnmiddels werd dit bedrag door ARCOFIN CVBA aan ARCOPAR CVBA terugbetaald naar

aanleiding van de verkoop van deze aandelen.

39. Als gevolg van het overlijden van coöperanten is ARCOPAR gehouden hiervan aangifte te
doen bij de Algemene Administratie Van De Patrimoniumdocumentatie.

Gezien de hoeveelheid (gemiddeld ca 1-0.000 overlijdens per jaar) is ARCOPAR reeds vorig
jaar gestart met de verdere automatisering van verwerking van de nalatenschappen.
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F. VASTSTETTEN VAN HET PASSIEF

40. De gekende schuldeisers werden uitgenodigd aangifte van schuldvordering te doen. De

ingediende aangiften werden onderzocht en aangenomen in het passief behoudens

betwisting en/of vraag tot verduidelijking en/of rechtvaardiging.

De schuldeisers die geen schuldvordering indienden werden in het gewoon passief

weerhouden voor het bedrag waarvoor zij in de boekhouding op datum van vereffening

waren opgenomen (desgevallend na verrekening van een disconto voor nog niet vervallen

schulden).

41. Wat betreft de behandeling van de wachtrekening is toe te lichten dat met het akkoord van

de commissaris, bij gebrek aan een specifiek toepasselijke balanspost, onder de rubriek
"overige schulden" een bedrag van !1.972.593 Eur is opgenomen welk blijkens de statuten

en het huishoudelijk reglement verbonden is aan het onderschreven kapitaal en derhalve is

te beschouwen als een specifieke schuld, die in het kader van de vereffening uit te betalen is

in de rang van de aandeelhouders, d.i. nadat alle schulden aan derden zowel in hoofdsom als

in interesten zullen zijn uitbetaald.

Na de diverse procedures ten aanzien van garantieregeling door beschikking van het Gerecht

van de Europese Unie van 9 februari 2018 en het arrest van de Raad Van State van 6 maart

2018 zijn definitief beslecht geworden (zie hierna lopende geschillen). Na de verkoop van de

Auxipar aandelen, zijn alle belangrijke activa (waarbij ook alle activa als zekerheid voor de

aangegane schulden) gerealiseerd en is de schuldpositie van de vennootschap nagenoeg

volledig bekend. Als gevolg hiervan werd het saldo van de collectieve schuld in het kader van

het collectieve krediet dat voor de vereffening werd aangegaan en niet door ARCOPAR zelf

werd opgenomen voor het totaal bedrag ad 57.957.485 Eur (inclusief 3.106.429 Eur aan

intresten) in de balans onder de voorzieningen opgenomen.

G. LOPENDE GESCHITLEN

42, De vennootschap is betrokken in volgende gerechtelijke procedures

- ln december 2011 en januari 2012, werden drie verzoeken ingediend voor de Raad

van State tot vernietiging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2011- dat op haar beurt

het koninklijk besluit heeft gewijzigd van l-4 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15

oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en

inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie evenals 4 verzoeken tot vernietiging van ,tr



het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot toekenning van een garantie tot bescherming

van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.

Beide Nederlandstalige procedures werden samengevoegd, evenals twee van de drie

Franstalige procedures. ln 3 arresten heeft de Raad van State , één of meerdere prejudiciële

vragen gericht aan het Grondwettelijk Hof.

Op 5 februari 2015 heeft het Grondwettelijk Hof een nieuw tussenarrest gewezen over de

prejudiciële vraag zoals gesteld door de Nederlandstalige en de Franstalige Kamervan de

Raad van State.

Deze prejudiciêle vraagstelling is een gevolg van de vaststelling door het Grondwettelijk Hof

dat de grieven van Arco tegen het Besluit van de Europese Commissie van 3 juli 2Ot4, zoals

overgenomen in de procedure voor het Grondwettelijk Hol door het Grondwettelijk Hof niet

kunnen worden beschouwd als kennelijk ongegrond, zodat het Grondwettelijk Hof ertoe

besloten heeft om zes prejudiciële vragen te richten aan het Hof van Justitie.

Anders dan de initiële prejudiciële vraagstelling van de Raad van State aan het

Grondwettelijk Hof hebben de vragen van het Grondwettelijk Hof aan het Hof van Justitie,

samengevat, niet alleen betrekking op de vergelijking van de waarborgregeling voor
deposito's met de waarborgregeling voor de individuele eigenaars van aandelen van erkende

coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector, maar ook op de vraag in

welke mate de waarborg voor de individuele Arco coöperanten al dan niet een

onregelmatige staatssteun maatregel vormt.

Volgens haar uitspraak van 2l- december 2016 van het Hof van Justitie van de Europese Unie

is het Hof van mening dat in het lichtvan de Europese Richtlijn 94119/EG inzake het

depositogarantiestelsel het is toegestaan het nationale depositogarantiestelsels eveneens te
laten gelden voor aandelen die natuurlijke personen aanhouden in erkende financiële

coöperaties (zoals de coöperaties van Arco).

lndien door een nationale overheid wordt beslist tot dergelijke toegelaten uitbreiding van

het depositogarantiestelsel zijn er, volgens de advocaat-generaal, twee voorwaarden te

vervullen:

er mag niet worden afgedaan aan de nuttige werking van de depositogarantie en

er mag geen inbreuk worden gemaakt op andere Unierechtelijke voorschriften.

De eerste voorwaarde heeft betrekking op de verminderde beschikbaarheidsgraad van de

ingezette financiële middelen, waarbij is op te merken dat, zoals door de advocaat-generaal

wordt benadrukt, het aan de nationale (Belgische) rechterlijke instanties toekomt om over de

nuttige werking van het Belgische depositogarantiestelsel te oordelen.

De tweede voorwaarde betreft voornamelijk de aanmeldingsprocedure en het geheel van

Unierechtelijke regels die gelden met betrekking tot (al dan niet verboden) staatssteun en is

te beoordelen door de rechterlijke instanties van de Unie.



ln het licht van de toegelaten uitbreiding van het depositogarantiestelsel en gelet op het feit
dat dergelijke mogelijke uitbreiding van het stelsel naar erkende financiële coöperaties niet

eerder in de rechtspraak van de instanties van de Unie is voorgekomen, is het niet

onbelangrijk er de aandacht op te vestigen dat, zoals terecht door de advocaat-generaal zelf

wordt gemeld, zelfs indien het Hof van Justitie zich thans bij de mening van de Commissie -

die door de advocaat-generaal wordt gedeeld - zou aansluiten, deze beslissing het Gerecht

van de Europese Unie niet zou binden in diens beoordeling over het wettig karakter van de

staatssteun.

Op 1-5 juni 2017 werd door het Grondwettelijk Hof evenwel geoordeeld dat de

garantieregeling in strijd is met het beginselvan gelijkheid en niet-discriminatie zoals

voorzien in de grondwet.

Hierop werd op 18 augustus 2OL7 door de vennootschappen in vereffening CVBA ARCOPAR,

CVBA ARCOFIN en de CVBA ARCOPLUS een laatste memorie met verzoek tot voortzetting
neergelegd bij de Raad van State met verzoek tot vernietiging van de onontvankelijkheid van

de garantieregeling zoals beslist door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 15 juni 2017 .

lndezeprocedure waseropl0januari2OtSeenopenbarezittingbijdeRaadvanState.Op
6 maart 2018 werd door de Raad van State het arrest uitgesproken waarbij beslist werd tot
vernietiging van:i) het koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk

besluit van L4 november 2008 tot uitvoering van de wet van 1-5 oktober 2008 houdende

maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van

een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de

financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de

levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten houdende de uitbreiding van de

beschermingsregeling tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen en ii) het

koninklijk besluit van 7 november 201L tot toekenning van een garantie tot bescherming van

het kapitaal van erkende coöperat¡eve vennootschappen.

Door deze vernietiging wordt de wettelijke garantieregeling uit het rechtsverkeer verwijderd

en wordt deze geacht noo¡t te hebben bestaan.

Anderz'rjds heeft het Gerecht van de Europese Unie met arrest van 7 december 2018 het

verbod opgeheven van de Belgische Staat om een betaling te verrichten aan de coöperanten

Op 3 juli 2014, heeft de Europese Commissie in een uitvoerbare beslissing geoordeeld dat de

garantieregeling, voornamelijk ingevoerd door het koninklijk besluit van 7 november 201-L

tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve

vennootschappen, een onwettelijke staatsteun uitmaakt ten voordele van de CVBA

ARCOPAR, CVBA ARCOFIN en CVBA ARCOPLUS in vereffening. Deze beslissing legt de

verplichting op aan de Belgische Staat om het laagste bedrag dat de volgende twee

berekeningen opleveren: a) 10 Yovan kapitaalvan het jaar met het laagste kapitaal in de

periode van L0 oktober 2008 tot en met 8 december 2011, minus het totale reeds aan



premies betaalde bedrag, of b)L0 %ovan het laagste aantalvennoten in de periode van 10

oktober 2008 tot en met 8 december 201-L, vermenigvuldigd met het gemiddelde aandeel in

het kapitaal per vennoot in datzelfde jaar, minus het totale reeds aan premies betaalde

bedrag, bij CVBA ARCOPAR, CVBA ARCOFIN en CVBA ARCOPLUS in vereffening terug te

vorderen. Over de berekenings-wijze van de schuldvordering van de Belgische Staat in de

diverse vereffening werd overeenstemming bereikt met de Belgische Staat en aldus is in de

voorgelegde jaarrekening hiervoor een bedrag opgenomen van 126.998.187,23 Eur.

Op te merken is dat dit bedrag inclusief interest is ten belope van 6.957 .445,83 Eur. Gelet op

de toestand van samenloop die uit de vereffening is ontstaan en deze interest betrekking

heeft op de periode vanaf 8 december 2011 (datum in vereffeningstelling van de

vennootschap) tot 3 juli 20L4 (datum uitvoerbare beslissing van de Europese Commissie) zijn

deze interesten echter gestuit tot aan het einde van de vereffeningswerkzaamheden en de

opstelling van de eindrangregeling.

Op 7 oktober 2OL4 werd door CVBA ARCOPAR, CVBA ARCOFIN en CVBA ARCOPLUS in

vereffening een beroep ¡ngesteld bij het Gerecht van de Europese Unie tot vernietiging van

de beslissing van de Europese Commissie. De annulatieprocedure werd ook ingesteld door de

Belgische Staat.

Op 19 december 2015 heeft Europa in deze procedure de teksten van hun memorie

overgemaakt waarna op 19 februari 20L5 door de vereffening op haar beurt replieken zijn

neergelegd.

Door de vereffenaars is einde januari 2OL7 in het kader van de rechtzitting van 24 maart

201-7 een pleitnota neergelegd met verzoek tot integrale annulatie van de uitspraak van het

Hof van Justitie van de Europese Unie.

Na diverse juridische procedures nam ARCOPAR kennis van de beschikkingen van het Gerecht

van de Europese Unie van 9 februari 2018 en van 7 december 201-8 waarbij het Gerecht het

verzoekschrift tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 3 juli 2014

heeft verworpen.

Als gevolg van deze beschikking is in de voorgelegde jaarrekening deze schuld nu definitief

opgenomen voor 126.998.L87,23 Eur. Op te merken is dat dit bedrag inclusief interest is ten

belope van 6.957.445,83 Eur. Gelet op de toestand van samenloop die uit de vereffening is

ontstaan en deze interest betrekking heeft op de periode vanaf 8 december 2011 (datum in

vereffeningstelling van de vennootschap) tot 3 juli 2014 (datum uitvoerbare beslissing van de

Europese Commissie) zijn deze interesten echter gestuit tot aan het einde van de

vereffeningswerkzaamheden en de opstelling van de eindrangregeling.

Bij dagvaarding dd. 30 september 2OL4 werd tegen de CVBA ARCOPAR, CVBA ARCOFIN en de

CVBA ARCOPLUS, thans in vereffening door ongeveer 700 onderscheiden vennoten (van de

drie vennootschappen tezamen) een vordering ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank 8



van koophandel te Brussel teneinde de nietigheid te bekomen van de overeenkomsten

middels dewelke zij als vennoot zijn toegetreden tot voormelde vennootschappen en de

terugbetaling van de gedane geldelijke inbreng te verkrijgen, evenals een schadevergoeding

daar zij van oordeel zijn dat er bij het sluiten van voormelde overeenkomsten sprake was van

bedrog, minstens dwaling.

De zaak werd ingeleid op 17 oktober 2OL4 en werd naar de rol verstuurd met het oog op

verdere instaatstelling. Een 1000 tal andere vennoten (van de drie vennootschappen

tezamen) hebben zich intussen middels verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, neergelegd

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van Koophandel te Brussel op 19 december

2OL4, aangesloten bij de vordering van de oorspronkelijke eisers.

Er werd op L7 december 2015 tevens een dagvaarding in gedwongen tussenkomst

uitgebracht lastens de Belgische Staat.

Op 15 januari 2016 heeft een derde groep van een 400 tal eisers een vordering ingesteld ten

laste van ondermeer ARCOPLUS, ARCOFIN en ARCOPAR.

ln deze procedure werd een conclusiekalender vastgelegd waarbij zitting is voorzien op 9, 10,

L6, !7 en 23 juni 2021.

De vereffenaars hebben op hun beurt het adviesbureau Deminor gedagvaard in tussenkomst

en vrijwaring tegen elke veroordeling die op grond van voormelde procedure voor de

Nederlandstalige rechtbank van Koophandel te Brussel tegen de Arco-vennootschappen zou

uitgesproken worden, zowel in hoofdsom als intresten en kosten. Daarnaast vorderen de

drie Arco-vennootschappen, op rechtstreekse eis, de veroordeling van Deminor, op

contractuele en/of extra-contractuele grondslag, van alle kosten, uitgaven en schade in hun

hoofde geleden door de opschorting van de vereffeningsactiviteiten - voorlopig in afwachting

van nadere raming en precisering in de loop van het geding begroot op 1 EUR provisioneel -

alsook L symbolische EURO wegens aantasting van de naam en faam van de Arco-

vennootschappen en haar vereffenaars.

Tot slot werd ARCOPAR CVBA op 27 februari2OLT door Belfius gedagvaard in gedwongen

tussenkomst en vrijwaring in zake een dagvaarding welke Belfius Bank op 24 oktober 2016

heeft ontvangen lastens een familie bijgestaan door Meester Lensens teneinde de nietigheid

te bekomen van de overeenkomsten middels dewelke zij als vennoot zijn toegetreden tot
ARCOPAR CVBA en de terugbetaling van de gedane geldelijke inbreng te verkrijgen, evenals

een schadevergoeding daar zij van oordeel zijn dat er bij het sluiten van voormelde

overeenkomsten sprake was van bedrog, minstens dwaling. Door een vonnis werd deze

rechtzaak verwezen naar de Nederlanstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.



Op 23 augustus 2018 werd de vennootschap ARCOPAR in vereffening gedagvaard door
Belfius Bank NV om gedwongen tussen te komen in een procedure die lastens de NV Belfius

werd gestart door twee coöperanten voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg

te Brussel.

43. PROGNOSE OVER DE AFSLUTING VAN DE VEREFFENING

44. De snelheid waarmee de vereffening kan worden afgesloten zal onder andere afhangen van

de afhandeling van de procedure ingeleid door de vennoten van Arcopar. Daarnaast is

ARCOPAR CVBA tevens aandeelhouder van ARCOFIN CVBA, van ARCOSYN NV en van

ARCOPLUS CVBA en zal dus eerst het resultaat van de vereffening van deze beide

participaties moeten afgewacht worden.

Voorts verwijzen wij naar onze verslagen als vereffenaars bij de afsluiting van de vorige jaren

Schaarbeek, 11 juni 201-9.

College va n vereffenaa rs,

Ludo Foq ncine Swiggers arc Tinant

Voorzitter


