
                    Getuigenissen van gedupeerden(brieven) 

 

Mevrouw, 

"veel" is een subjectief begrip. Ik verlies, zoals het nu is, zo'n 3.200 euro, ik vind dat veel. 

)Toen ik als jonge bankagent bij Bacob werkte, werden wij moreel verplicht zo'n aandelen te kopen en ook te 

'verkopen': je kreeg dan als klant het tarief 'trouwe spaarder' voor je hypothecair krediet; dit begrip duidde op 

"sparen", niet op beleggen. Geen enkele van mijn toenmalige klanten vond dat hij aandelen kocht, zo moesten we 

dat ook niet aan de man brengen. 

Dus ja, ik wil wel mijn verhaal geven als het kan helpen in die zee van klachten. 

09-03-2015 

 

 

)Ben klant geworden bij BAC meer dan 25 jaar geleden en heb er toen een lening aangegaan voor het bouwen van 

een woning. Mijn echtgenote was toen al lang klant bij BAC. Via BAC zijn wij op hun aanraden dan ook ingestapt bij 

arco. Er was geen enkel risico en het bracht iets meer op dan een gewoon spaarboekje. Het enige nadeel was dat 

men maar gedurende 6 maanden per jaar geld kon afhalen. Dit nadeel namen wij er zonder problemen bij, want het 

rendement lag ook iets hoger. Dat het stricto senso aandelen waren hebben ze ons nooit verteld, en hebben wij ook 

nooit kunnen vermoeden, want elk jaar kwam er hetzelfde percentage bij (max 4.5% in mijn geval), en het totaal 

bedrag bleef  (buiten de toegekende "interesten") onveranderd; wat met aandelen nooit het geval is. Zelfs tijdens de 

grote beurscrisis van 2008 bleef mijn "spaargeld" onveranderd, terwijl toen alle echte aandelen onderuit gingen.  Ze 

hebben ons echt voor de zot gehouden. Dan kwam er nog de staatsgarantie bij die dan achteraf weer ongeldig bleek 

volgens Europa, maar die wel door alle politieke  partijen werd goedgekeurd. Dus vond Arco het niet beter van al het 

arco spaargeld te vergokken: liefst meer dan één miljard!!! is er zo verloren gegaan. Na het faillissement van Arco is 

men wel al begonnen met uitbetalingen aan het acw en belfius, want de staat zou de arco-gedupeerden toch 

vergoeden.  Wij zijn dus zowel door Arco als door de Belgische staat zelf bedot. Het ACW (nu plots veranderd in 

beweging) heft ook een vuil spel gespeeld: veel winst maken met ons spaargeld, en nadien hun start intrekken als 

hun hun constructieve in elkaar valt. Ik ben dus heel verontwaardigd over dit hele gebeuren, temeer dat de meeste 

Arcospaarders eenvoudige goedgelovige burgers zijn (zeker niet de rijkere klasse). Iedereen mag mij gerust 

contacteren om mijn ongezouten mening te horen over dit bankschandaal, waarvan ik nooit had gedacht dat het zo 

zou aflopen. Men houdt gewoonweg geen rekening met de 700.000 gedupeerde arco spaarders. 

Danny (een ontgoochelde burger van België)   

12/03/2015 

 

 

 

)Eind 1996 erfden we wat geld na het overlijden van mijn schoonouders. 

Dit was onze eerste/enige kans om wat te sparen voor ons en onze kinderen (generation skipping). 

We wilden niet speculeren want dat deden we enkele jaren voordien met als resultaat 17% verlies. We hadden geen 

vertrouwen in de beurs. 

Daarom lieten we ons door BACOB adviseren. Arcopar- en Arcofin-coöperatie waren op dat moment de meest 

veilige en betrouwbare spaarformule! Alles samen legden we zo 600.000,-BEF opzij. 

Begin 2011 was de waarde gestegen tot +/- 22.000,-€. 

Maar kort nadien is alles in elkaar geklapt. Onze ouders hebben hard voor dat geld gewerkt. 



Wij wilden dat spaargeld doorgeven aan onze kinderen maar we gaven hen ‘gebakken lucht’. 

We begrijpen niet dat de bank(en) hier zo maar mee wegkomen. 

Als we tenminste de garantie hadden dat we die erfenis terug kregen?! 

Nu schamen we ons dat de bank het zuur verdiende geld van onze ouders verspeeld heeft. 

Net nu het voor jonge mensen zo moeilijk is om hun leven op te starten en zelfstandig te wonen! Ze zouden dat 

extraatje zeker goed kunnen gebruiken. 

MVG Leen 

 

Beste, 

 

)Ik en mijn echtgenote zijn ingeschreven als ARCOPAR-schuldeisers via DEMINOR. 

Zonder dit nu te controleren, meen ik dat wij elk het toen (1998 ?)  maximale bedrag hebben aangekocht van 

Arcopar-aandelen, bij de VDK-bank in onze straat. Dit werd door de bankier aangeraden als alternatief voor ons 

rentespaarrekening omdat dit eveneens met KAPITAALSGARANTIE was én dat de opbrengst beter was dan het toen 

al dalende rentetarief. Wij stonden er niet bij stil dat dit om aandelen ging en kregen ook nooit enig aandeel of 

papier in handen, tenzij een jaarlijks rekeninguittreksel met een dividendbedrag en de nieuwe waarde, wat het dan 

ook meer op een spaarboekje deed lijken. 

In de jaren daarna werd tussendoor nog wel eens geïnformeerd over de ‘veiligheid’ en kapitaalsgarantie van dit geld, 

maar dit werd telkens bevestigd. 

Ik ben ondertussen wél erg ontgoocheld omdat ik deze vraag een 5 jaar geleden nog eens expliciet stelde aan één 

van de ondertussen nieuwe bankdirecteurs bij VDK, omdat ik geld nodig had om het trouwfeest van onze dochter te 

bekostigen en ik de keuze had tussen geldafname van Arcopar, om dat “niet bekende risico” (!) te vermijden, maar 

ook omdat er toen al enkele aandelenbedrijven crashten, óf het geld afnemen van onze rentespaarrekening. Maar 

ook TOEN werd nogmaals de garantie bevestigd en ben ik zo goedgelovig geweest en in volle vertrouwen het advies 

van de bankier gevolgd, en geld afgenomen van de spaarrekening. 

Ik heb alleen een soort VDK-reclame-flyertje teruggevonden van de VDK, welke ik al meermaals heb gedeeld, waarop 

duidelijk de KAPITAALSGARANTIE stond vermeld, maar andere bewijzen of e-mails die dit kunnen bevestigen heb ik 

jammerlijk niet meer. Een bankier van een andere bank beloofde mij nog (“zonder probleem”) een ander foldertje te 

kunnen bezorgen waarop die garantie werd bevestigd, want hij had dit liggen in zijn kast. Toen ik dit echter maanden 

nadien écht vroeg, vond hij het niet meer terug ! ik begrijp waarom !!! 

Zelf heb ik ook al meermaals gevraagd om dergelijke misleidende/bedrieglijke bankreclame-folders te zien te krijgen 

die destijds zijn uitgebracht, maar buiten ‘mijn flyertje’ kreeg ik dit nooit te zien. Ik begrijp dan ook helemaal niet 

waarom de verkoper VDK-bank nooit in dit verhaal voorkomt, en waarom er geen actie gebeurd tegen de Belgische 

(nog levende) bankiers die zelfs toen het erg slecht ging de aandelen nog verder als beste belegging aan de man 

brachten. 

Zo herinner ik mij nog enkele maanden voor de bom ontplofte dat één of andere Arcopar-dame een volledig blad 

toegewezen kreeg in VISIE om de goede en veilige belegging nog eens te promoten. 

Ook al is er géén geld meer is en zullen wij nooit énig eurocent ontvangen, mijn laatste wens is dan toch dat de 

mensen die DIT BEDROG op grote schaal via hun BELGISCHE BANK verkochtten gestraft wordt ! 

Als ik vandaag echter het nieuws volg en zie hoe alle zaken welke om grote fraude of belastingontduikingen gaat er 

gewoon met “verjaring” of “procedurefouten” vanaf komen, dan ben ik zeker dat wij hier nooit iets kunnen 

binnenhalen. Frauderende en belasting ontduikende politici, maar zeker ook drugsbaronnen en andere Belgische 

maffia betalen gewoon hoge bedragen om de beste advocaten te laten pleiten en onze justitie om te kopen. 



Uiteindelijk betalen zij dan een groot bedrag, maar slechts een klein percentage van de echte ontdoken belasting, en 

klaar is kees !  

Jammer, maar dit kan de “kleine man” niet. Ik vind zelfs dat iedereen er nog weinig over spreekt, of niet durft  over 

spreken, en gelaten dit  lot ondergaat. Misschien geeft men zijn “domheid” niet graag toe, maar ik voel mij niet dom, 

alleen is (was) mijn vertrouwen in de mens (in dit geval Belgische buurman-bankiers) té groot ! … maar ondertussen 

sterft dit verhaal een stille dood. 

succes 

 

 

)Ik was actief als kader en directielid in een grote energiemaatschappij tot aan lijn invaliditeit. 

Sinds de zeventiger jaren waren wij klant bij Bacob ( o.m spaarrekeningen, hypothecaire lening). 

Zelfs als kaderlid/directielid stond ik achter de ideeën van Bacob omwille van het tegengewicht tov de kapitalistisch 

gerichte financiële wereld. 

Bij de opslorping /overgang Bacob -> Dexia heb ik o.m. daarom zeer veel discussies gehad met „Dexia” omwille van 

het gevoerde klantenbeleid en slechte klantencommunicatie! 

Als geïnvesteerd voor U wil zeggen: wat die coöperatieve deelbewijzen na kapitalisatie waard zijn,  kan ik dat 

opgeven.(zie hieronder) 

Wat wij er initieel ingelegd heb ( gezien het Bacob verleden en de kapitalisaties van opbrengsten) is moeilijker samen 

te stellen. 

In totaal hebben wij (als „goede huisvader, goede huismoeder" ) samen met wat we voor onze kinderen gespaard 

hebben een kleine € 22.000 vastzitten in het Arco debacle. 

Globaal genomen staat een € 10.090,38 op onze naam (van mij en mijn echtgenote zowel Arcofin, als Arcopar, als 

Arcoplus) en hebben wij per kind (3)  € 3.837 gespaard ( 3* € 3837=€ 11 511; Arcopar  en Arcofin)).  

Nog wat bijkomende informatie :  

Wij zijn naar de „eerste ontbindingsvergadering ( 08/12/2011) geweest en er gedegouteerd van teruggekomen. 

Als intern accountant tilde ik zwaar aan een aantal materiële misslagen in de documentatie ( waardering van 

bepaalde aandelen) die slechts na een vraag van mij ter zitting rechtgezet werden door de bedrijfsrevisor( met 

schaamrood op de wangen)! 

Inhoudelijk vond ik het een belabberde, door een aantal machtsgroepen ( vakbonden en aanverwante ) 

gemanipuleerde, vergadering waarin nooit tot de kern van de zaak werd gegaan nl had Arcogroep een mandaat van 

de aandeelhouders om zich zover in het Dexia dossier te wagen?  

Wie heeft die beslissing genomen/opgedrongen? 

De vakbond heeft eerst leden en sympathisanten aangespoord ( via Bacob) om coöperant te worden. 

Nadien laat de vakbond diezelfde mensen zomaar vallen. Dat  kan er bij mij niet in. 

Ik vind het schrijnend te moeten vaststellen dat het syndicaat even platvloers redeneert als de eerste de beste 

kapitalist. 

Alhoewel onze deelbewijzen op naam staan vertikt Arco het (sinds 2011 bij de uitnodiging voor de ontbindingen) om 

haar leden schriftelijk aan te verwittigen.  

Vroeger, als er bij wijze van spreke "een scheet in een fles was” , kregen wij wel briefwisseling. 

Ook dat heb ik aangeklaagd maar nu speelde plotseling het (porto)kosten argument ( alsof internet niet bestaat!). 

Einde 2011 kreeg ik hoogte van de vereffeningsvergoedingen voor de „ontbinders”. 



Ik heb direct aan het secretariaat laten weten dat ik, gezien de slechte financiële toestand, dat zelfs gratis wou doen 

( als zij mij zouden verzekeren voor het beroepsrisico). 

Het was echter duidelijk dat ze geen pottenkijkers nodig hadden. 

Het was op voorhand uitgemaakt wie dat zou zijn en wie zou worden voorgedragen! 

beste groeten en tot hoors 

 

 

)Dit mag voor mij in alle kranten komen .Ik ben een zoon van een overtuigde syndicalist en een diep gelovig man .Hij 

en wij de zeven kinderen namen het op ons om ieder maand de zegels te plakken bij de ACV leden. Hij deed dit voor 

de arbeider .Hij heeft het jaren gedaan en dan volgende wij  de kinderen van de oudste tot onze jongste .Zelf heb ik 

een vijf jaar gedaan .Wij hadden geen auto en dus met ons fietsje door weer en wind ,door sneeuw en kou in de 

winter  .De leden woonden soms kilometers ver ,maar vader deed het voor zijn ACV ..Wij deden het niet graag maar 

ja vader wilde het zo .Vader is gestorven .Denk nu niet dat we een kaartje of een medeleven gehad hebben .Denk nu 

niet dat er een dank van het ACV gekomen is voor de jaren dienst .En nu het toppunt van al zijn ze nu nog eens met 

mijn spaarcenten weg .En dit durft nog een C van christelijk dragen. 

 

 

)Wij zijn met onze familie ,mijn ouders, kinderen gedupeerd 

En wij zelf ik en mijn vriend samen  ongeveer 24 000 euro verloren . 

Ik was al spaarder van thuis uit. Mijn vader heeft steeds hard moeten werken  

En heeft mij financieel heel erg gesteund in de periode dat mijn man me heeft verlaten ,dit terzake. 

Wij zijn gewone werkende mensen ,dus die centjes zouden wel zeer welkom zijn  

Mijn ouders zijn intussen alle twee overleden. 

 

)Dag, 

Ik heb destijds het maximum (toen nog 70000 Bfr) op mijn naam, mijn vrouw en twee kinderen in arco gestoken. Nu 

gaat het toch in totaal over een 11000 euro. 

Wat ik problemen mee heb is dat ik destijds meerdere keren de vraag gesteld heb over de veiligheid van dit 

‘zogenaamd’ spaarboekje. Toen ik zei dat er toch  

‘aandelenrekening’ opgeschreven stond kreeg ik telkens het antwoord van dat dit niet te vergelijken was met de 

gewone aandelen , dat het coöperatieve aandelen 

waren die 100% door de bank gewaarborgd waren. 

Nog erger is het feit dat wanneer ik een jaar voor het faillissement mijn geld wilde afhalen (omdat we toen geen 

rente meer kregen) het toen niet kon. De bankbediendeantwoorde me toen dat ik moest afwachten tot een latere 

periode en dat ze me ging verwittigen wanneer ik wel kon. Ik had van haar niets meer gehoord totdat ik in het 

nieuws verkreeg dat arcopar in het faillissement van Dexia zat. 

Nadien stelde ik soms de vraag in het Belfius kantoor  van hoe het zat met onze ‘aandelen’ dan kreeg ik het 

antwoord (soms al spottend) van ‘ben je daar weeral met die vraag’....dan kwam me er soms een enorme woede in 

me op .... maar je bent machteloos. 



Ik denk dat de enige oplossing is ‘als het gerecht nog eigenlijk 100% betrouwbaar is’  dit juridisch aan te vechten en 

de verantwoordelijken doen ophoesten voor de misleiding zoals Belfiusen en het Acw . De overeenkomst die we 

toen met Bacob aangegaan hebben moet nietig verklaard worden op basis van bedrog, misleiding en dwaling. 

 We hadden een zogezegd veilig spaarboekje  gekocht die verkocht waren in aandelen, dus dit is bedrog. Als gewoon 

mens die vertrouwen heeft in de bank kon men geen twijfel hebben aan die belegging. Zoals minister Dedecker al zei 

‘potje breek potje betaal’ nml. de schuldige moet ophoesten voor die misleiding, maw, ons geld moeten we 100% 

terugkrijgen van Belfius en Acw.... . De belastingbetaler moet daar eigenlijk de dupe niet voor zijn. 

mvg. 

 

 

)Het gaat me om de “kleine” spaarders die in de parochiehuizen gingen sparen bij AV(Antwerpse Volksspaarkas) 

later BAC,nog later BACOB…. Dat bedrag zou ongeveer 3000 euro bedragen(was de maximum ) 

Later hebben er waarschijnlijk “grotere” bedragen in Dexia gevraagd geweest ,aan anderen, en misschien wel meer 

fortuinlijker mensen. Ik ga eens kijken of ik dat oud spaarboekje nog heb liggen ergens. 

Die overschakeling van spaarboekje moet gebeurd zijn in juni 1996 op dat “uittreksel “ staat letterlijk vermeld” 

omschakeling naar aandelenrekening arcopar”.  Oorspronkelijk had ik 50320 BEF  20/05/97 bef 20.000 bijgestort op 

vraag van mijn bankier….dat was toen het hoogst toegelaten bedrag… 

Ik ben nu bijna 71j, heb een dochter van 46j mindervalide, ook dat bedrag, (op 28 juni 2006) omgezet in euro, het 

laatste uittreksel van mij  dateert van 30/06/2011   3.228,18 eur. 

Wel,  als dat aanvankelijk het hoogst mogelijke bedrag was, dat ze dan alle “oorspronkelijke “spaarders hun 3000 

euro terug betalen. De later “grotere” beleggers moeten dan maar procederen!!!! 

Ik ijver voor die oorspronkelijke eenvoudige kleine spaarders, van allemaal christelijke organisaties….niet de grote op 

winst beluste beleggers van Dexia!!!!!! 

Verzonden met Windows Mail 

 

 

)Bericht: ik was al bij Hautekiet, 2x op TV 1 en ook op VRT1 en VRT 2 zo'n 3 weken geleden ...ben "in de christelijke" 

zuil grootgebracht,71j alles meegemaakt van mijn 16j ben momenteel 71(in april IK WIL DAT DE KLEINE SPAARDERS 

van VOOR BAC hun 3229 euro ALLEMMAL terugkrijgen, dat waren meestal eenvoudige mensen ,de op winst beluste 

beleggers ......die mogen hetzelfde terugkrijgen maar meer niet!!!!!!heb ook al gechat met Kris Peeters voorheen ook 

met Rik Van Cauwelaert.......ik wil steeds in de batten meedoen !!!!!!ik kom op voor de KLEINE oudere, zieke en 

gehandicapte misschien)spaarders....velen zijn ook al overleden. Edegem was een bakermat van "christelijke 

bewegingen" mijn grootvader voorzitter christelijke metaal, mijn tante kajottersleidster (nu is ze 96) en kernlid 

vrouwengilde, jammer genoeg ben ik bestuurslid van Okra ..... 

 

)Bij deze wil ik ook mede delen dat wij ons geld waar we zo voor gewerkt hebben terug willen. Ik zelf kom uit een 

gezin van 9 kinderen toen ik trouwde had ik niets dat was toen zo over 40 jaar.  

Dus heb gewerkt voor alles wat we nu hebben dus van sparen in het begin kwam weinig van in huis dus na enkele 

jaren beetje bij beetje gekocht voor dagelijks gebruik wasmachine salon tv enz. 

 We hadden toen iets over na spaarzaam leven we hadden het in arcopar gestoken en wat doen ze nu: ons afnemen! 

Echte diefstal! Als wij maar iets zouden nemen dat niet van ons is word je gestraft.Dus ik vind het maar normaal dat 

ze dat geld terug geven het zijn ons welverdiende centen. 

        een boze arcogedupeerde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


