
Arcoparia leden…. 
 
Zoals ik jullie eerder al verteld heb, had ik een mail gestuurd naar de gewezen CEO van Arcopar, Rik 
Branson. Ik heb dezelfde dag telefoon van hem gehad dat hij graag met ons wou afspreken om heel 
de Arcopar kwestie te bespreken. Hij vroeg uitdrukkelijk om er geen heisa van te maken en niet naar 
de pers te lopen. Hij wou dit eenmalig doen voor ons en kan ook niet alle 800 000 coöperanten 
ontvangen. Ik heb daarna aan Koen gevraagd om mij te vergezellen omdat ik persoonlijk het dossier 
niet zo goed ken als hij. 
Hij heeft ons uitgenodigd voor een informeel gesprek bij zijn thuis. Hij wou dit doen om ons een beetje 
uitleg te geven wat destijds zijn bedoeling was als CEO van Arcopar. Het was een rustig gesprek 
tussen Rik en wij als Arcoparia groep vertegenwoordigers. 
 
Dit is wat ik nog onthouden heb. 
Hij heeft heel het verhaal verteld. In 2007 is hij opgestapt bij Arco omwille van persoonlijke redenen. 
Daarna ging hij terug naar de start van heel het Arcopar verhaal met de fusie van BACOB en 
gemeentekrediet die uit lichte druk van de regering uitgevoerd werd om de concurrentie van KBC en 
ING enz aan te kunnen. 
Hij heeft in zijn mandaat voor Dexia gekozen omdat Dexia na een audit van 4 andere banken het 
beste bij Arco aansloot. Arco had 10 a15% geïnvesteerd in Dexia toen alles goed ging in 2001. Dit 
was destijds een goede investering want dit gaf hun 3 zetels in de raad van bestuur. Geen enkele 
rating die aangaf dat Dexia in slechte papieren zat. 
 
Door de eerste crisis was er sprake van te fusioneren met andere Italiaanse grootbank, hier kregen ze 
schrik dat ze 2 zeteltjes moesten afstaan en uiteindelijk een kleine vis in de zee werden en dan nog 
amper inspraak hadden, hebben ze besloten om Dexia te helpen en meer te investeren om toch meer 
inspraak te hebben bij de raad van bestuur. De fusie met Italie is toen niet doorgegaan. 
Destijds ging alles goed met Dexia en stilletjes aan kochten ze meer en meer aandelen. 
Arcopar en Arcoplus investeerden in Arcofin die op zich in Dexia investeerde. 
Hij benadrukte dat een Arco aandeelhouder investeerde in bedrijven en verenigingen voor het 
grootste gedeelte, dit maakt dat Dexia aandeelhouders niet hetzelfde hadden als Arcopar 
coöperanten. 
 
Hij ziet de toekomst redelijk goed in, waarschijnlijk gaan alle coöperanten moet en gaan voor een 
schadevergoeding dat de regering moet betalen omdat men aan ons schade heeft berokkend, dat 
potje zal verder opgevuld worden door Belfius, die het niet kunnen maken om terug gezichtsverlies te 
leiden, en ACW , die ook om dezelfde reden terug betrouwbaarheid moeten opwekken. Hij 
veronderstelt dat dit ongeveer de originele inleg zal zijn. 
 
Waarschijnlijk zal elke aandeelhouder moeten stemmen voor goedkeuring van een bepaald bedrag. 
Als 70% van de coöperanten het voorgestelde bedrag goedkeurt dan zal dit zo doorgaan. Daarom is 
het ook belangrijk om de reeds overleden aandeelhouders hun erfgenamen te laten stemmen. Maak 
dit zo vlug mogelijk bekend bij Arcopar. 
 
Verder Deminor en de regering hebben hier een spelletje van gemaakt. Er is een voorstel op tafel 
geweest om de Arcopar aandelen in de portefeuille van Belfius te steken maar dit werd geweigerd 
door Didier Reynders MRA. Wat zijn reden hiervoor was, weet ik niet. 
Deminor heeft op een gegeven moment Arco zwaar in de problemen geduwd en gechanteerd dat 
Deminor nu hun geloofwaardigheid kwijt is en ook niets meer zullen winnen want Arcopar kan telkens 
genoeg bewijzen voorleggen om Deminor de mond te snoeren. 
 
Verder hebben we hem nog op zijn verantwoordelijkheden gewezen en hem laten verstaan dat 
sommige van ons echt wel in serieuze problemen zitten omdat de vereffening maar niet rond geraakt. 
We hebben hem ook gevraagd of hij eens bij mvr Swiggers eens kon navragen of ze de vereffening 
vooruit zou kunnen laten gaan. Een gespekt van 2,5 u met zware materie. 
voelen we ons beter?  
Nee, niet voor we het geld zeker op onze bankrekening hebben staan. 
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