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Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de COVID 19 – pandemie werden de algemene 

vergaderingen van Arcopar CV over de boekjaren 2019/2020 en 2020/2021 uitgesteld, en werden 

deze na opheffing van een aantal COVID maatregelen op 13 september 2021 gehouden. 

Tijdens de algemene vergadering heeft het college van vereffenaars onder leiding van Ludo Foqué 

toelichting gegeven bij de jaarrekening 2019/2020 en 2020/2021 en het verslag van de vereffenaars. 

In totaal woonden een 20-tal vennoten de jaarlijkse algemene vergadering bij. 

Ter herinnering, de taken en verrichtingen van vereffenaars zijn wettelijk zeer strikt geregeld, zegt 

hoofdvereffenaar Ludo Foqué. Het college van vereffenaars voert deze taken en verrichtingen 

nauwgezet uit. Van de vereffenaars wordt verwacht dat zij jaarlijks verslag uitbrengen van de 

vooruitgang van de vereffening, wat ze vandaag hebben gedaan op de jaarlijkse algemene 

vergadering. 

 

Enkele elementen uitgelicht. 

- De voorzitter licht toe dat inmiddels alle activa van de vennootschap zijn gerealiseerd. 

- Door een beschikking van het Gerecht van de Europese Unie van 9 februari 2018 werd het 

verzoek tot nietigverklaring van de gevorderde boete verworpen. Hierdoor is het bedrag van 

de boete (127 Mio incl. intresten) aan de Belgische Staat definitief verschuldigd. 

- De vereffening heeft sinds de start ca. 641 miljoen euro aan activa te gelde gemaakt en 

daarbij een toegevoegde waarde gerealiseerd van 184 Mio Eur. Dit bedrag vertegenwoordigt 

meerwaarden voor een totaal van 126 Mio Eur en intresten en dividenden voor 58 Mio Eur. 

- De geldbeleggingen en liquide middelen bedragen momenteel ca. 175 Mio Eur, maar kunnen 

vooralsnog niet worden aangewend voor uitbetaling van schuldeisers gelet op de juridische 

geschillen. 

- De verdere afhandeling van de vereffening zal afhangen van de afwikkeling van de juridische 

procedures. Deze werden in juni 2021 gepleit en een vonnis werd tegen eind september 

verwacht. 
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