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BESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 03.07.2014   
BETREFFENDE STEUNMAATREGEL 

SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN) 
door België ten uitvoer gelegd 

Garantieregeling ter bescherming van de aandelen van individuele leden van financiële 
coöperaties 

 
 

(Slechts de tekst in de Nederlandse en de Franse taal is authentiek) 
 

 (Voor de EER relevante tekst)  
 

 
 

DE EUROPESE COMMISSIE,  
 
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, 
lid 2, eerste alinea,  
 
Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name 
artikel 62, lid 1, onder a), 
 
Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun 
opmerkingen te maken1, en gezien deze opmerkingen, 
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 
 

 

1. De procedure 
 

1) Bij schrijven van 7 november 2011 heeft de Belgische Staat de Commissie kennis 
gegeven van het feit dat zij een garantieregeling had opgezet (hierna "de 
garantieregeling voor coöperaties" of "de maatregel" genoemd) ten behoeve van de 
aandelen van individuele vennoten in erkende coöperaties die ofwel onder prudentieel 
toezicht van de Nationale Bank van België (hierna "NBB" genoemd) staan of die ten 
minste de helft van hun activa hebben geïnvesteerd in een instelling die onder dat soort 
toezicht staat (hierna "financiële coöperaties" genoemd). 

2) Bij schrijven van 6 december 2011 heeft de Commissie de Belgische Staat erop 
gewezen dat de maatregel onrechtmatige staatssteun kon vormen2 en heeft zij er op 
aangedrongen dat de Belgische Staat zou afzien van verdere stappen om de maatregel 
ten uitvoer te leggen. De Commissie heeft de Belgische Staat verzocht opmerkingen te 

                                                 
1  PB C 213 van 19.7.2012, blz. 64. 
2  Ook de Belgische Raad van State heeft erop gewezen dat de maatregel mogelijk als staatssteun zou 

kunnen worden aangemerkt; zie het Advies van de Raad van State nr. 46.131/2 van 4 maart 2009. 
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maken bij haar voorlopige bevindingen, hetgeen de Belgische Staat bij schrijven van 22 
december 2011 heeft gedaan. 

3) Bij besluit van 3 april 2012 (hierna "het besluit tot inleiding van de procedure" 
genoemd) heeft de Commissie België ervan in kennis gesteld dat zij de procedure van 
artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna 
"het Verdrag" genoemd) had ingeleid ten aanzien van de maatregel en heeft zij België, 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad3, 
gelast de maatregel te schorsen totdat de Commissie zich over de verenigbaarheid van 
de maatregel met de interne markt had uitgesproken. De Commissie heeft geëist dat 
België onverwijld alle maatregelen zou staken waarmee de garantieregeling voor 
coöperaties verder ten uitvoer zou worden gelegd en zou afzien van alle betalingen in 
het kader van de regeling. Het besluit tot inleiding van de procedure - waarmee de 
Commissie ook belanghebbenden heeft opgeroepen hun opmerkingen over de maatregel 
te maken - is in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt4. 

4) Bij brieven van 24 april en 31 mei 2012 heeft de Belgische Staat om extra tijd verzocht 
om op het besluit tot inleiding van de procedure te reageren, verzoek waartegen de 
Commissie geen bezwaar heeft gemaakt. Bij schrijven van 18 juni 2012 heeft de 
Belgische Staat een reactie op het besluit tot inleiding van de procedure ingediend, 
waaraan onder meer een brief was gehecht die de gouverneur van de NBB op 7 oktober 
2011 aan de Belgische minister van Financiën had gezonden. 

5) Op 17 augustus 2012 heeft Groep-ARCO (hierna "ARCO" genoemd5) ook een reactie 
op het besluit tot inleiding van de procedure ingediend. Op 29 augustus 2012 heeft de 
Commissie deze verklaring aan de Belgische Staat doorgezonden, om de lidstaat de 
gelegenheid te geven te reageren op de opmerkingen van ARCO. Op 16 oktober 2012 
heeft de Belgische Staat echter aangegeven van deze gelegenheid geen gebruik te zullen 
maken. 

6) De Commissie heeft verdere vragen over de maatregel gesteld, met name op 
17 september 2012 en op 24 juli 2013, waarop de Belgische Staat op, respectievelijk, 
5 december 2012 en 20 september 2013 heeft geantwoord. 

2. Feitelijke achtergrond 

2.1. Totstandkoming van de aangemelde maatregel 
7) De instelling van de garantieregeling voor coöperaties hield verband met 

reddingsmaatregelen in een andere staatssteunzaak. 

8) Op 30 september 2008 kondigde Dexia namelijk een kapitaalverhoging van 
6,4 miljard EUR aan, waarop werd ingetekend door haar bestaande aandeelhouders 
(waaronder ARCO) en door de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid. Voor de 
bijzondere Kamercommissie van het Belgisch Parlement die belast was met het 
onderzoek van de omstandigheden die hebben geleid tot de ontmanteling van Dexia 
(hierna "de Dexia-commissie" genoemd), heeft de Belgische minister van Financiën op 
het tijdstip van de steunverlening aan Dexia in 2008 verklaard dat, na verzoeken om 
maatregelen te nemen ten behoeve van ARCO, er reeds in september/oktober 2008 een 

                                                 
3  Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen 

voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1). 
4  Zie voetnoot 1. 
5  Een nadere beschrijving van ARCO is te vinden in de overwegingen 38) t/m 44). 



4 
 

politiek besluit was genomen om een garantieregeling voor coöperaties op te zetten. Hij 
verklaarde dat, om een akkoord over Dexia te bereiken, de regering tezelfdertijd ook 
een besluit over ARCO en Ethias moest nemen.6 Ook uit verklaringen van de huidige 
minister van Financiën volgt dat de verbintenis van 2008 is aangegaan opdat ARCO zou 
toestemmen om deel te nemen aan de redding van Dexia.7 

i. Persberichten 
9) Op 10 oktober 2008 heeft de Belgische regering via een persbericht van de diensten van 

de minister van Financiën aangekondigd dat zij had besloten om: 

- het bedrag van de bestaande depositobescherming door het Beschermingsfonds voor 
deposito's en financiële instrumenten te verhogen van 20 000 EUR tot 100 000 EUR, 
en 

- een vergelijkbare regeling beschikbaar te stellen voor andere financiële producten (met 
name tak 21-levensverzekeringsproducten8 en aandelen in financiële coöperaties).9 

10) Op 21 januari 2009 hebben de Eerste Minister en de minister van Financiën - in een 
gezamenlijk persbericht - de toezegging bevestigd die de vorige regering10 had gedaan 

                                                 
6  Zie http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/comm/dexia/N031_20120125reynders.pdf  

Transcripties Dexia-commissie - hoorzitting van 25.1.2012 met minister Reynders, blz. 7 en 32. In die 
transcripties staat het volgende te lezen: "…, en 2008, des membres du gouvernement sont intervenus en 
Conseil restreint afin de demander à l'Etat d'intervenir pour Ethias et pour ARCO. Compte tenu de la 
situation de crise dans laquelle on était, le gouvernement s'est engagé le 10 octobre 2008 et le 21 janvier 
2009 à protéger la part de capital des coopérateurs personnes physiques dans des sociétés coopératives…" 
dans une décision politique, j'ai donc bien compris à un moment donné que je ne pourrais pas – et le 
premier ministre aussi à l'époque – boucler l'accord avec nos collègues [p.m.: Frankrijk en Luxemburg 
waren de andere lidstaten die bij het Dexia-dossier betrokken waren] et avec la direction de Dexia – si en 
même temps, il n'y avait pas des décisions prises sur Ethias et sur ARCO. [...] Donc, pour les 
coopérateurs des coopératives, nous avions pris cet engagement [...] Alors pourquoi en trois étapes et 
pourquoi avec pas mal de temps? Parce qu'il a d'abord fallu faire en sorte que cet accord politique puisse 
se traduire dans un texte." 

7  In een artikel van 15 mei 2014 in het weekblad Trends (p.20) – dat ook gepubliceerd werd op de 
persoonlijke website van de toen in functie zijnde minister van Financiën 
(http://www.koengeens.be/news/2014/05/15/dubbelinterview-in-trends-met-kris-peeters-en-koen-geens), 
heeft de minister het volgende verklaard: “Eind september 2008 bij de eerste Dexia-crisis werd aan de 
Gemeentelijke Holding, ARCO en Ethias gevraagd om deel te nemen aan een kapitaalverhoging 
waarvoor ze het geld niet hadden. De achterban van onder andere ARCO en Ethias had waarborgen 
nodig, anders zouden ze hun spaargeld weghalen. Dat had het faillissement van ARCO betekend. Die 
waarborg heeft dus veel te maken met de context van dat moment. ARCO, Ethias en de Gemeentelijke 
Holding waren verplicht om mee te gaan in de kaptaalverhoing van Dexia, omdat er geen andere 
oplossing was. Dat was 2008. […] Op dat moment kende de federale wetgever – met vijf partijen – een 
overheidswaarborg toe. Het resultaat was dat de ARCO-spaarders hun geld lieten staan. Ze dachten: we 
moeten blijven steunen, en als het misloopt is er een vangnet." 

8  Een tak 21-levensverzekeringsproduct wordt gedefinieerd in punt 21 van bijlage I bij het Koninklijk 
besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Het 
gaat om verzekeringsproducten, niet verbonden met beleggingsfondsen (in tegenstelling tot zogeheten tak 
23-levensverzekeringsproducten). Tak 21-producten bieden in beginsel een gegarandeerd rendement op 
de investering dat kan worden verhoogd door een participatie in de investeringsresultaten van de 
verzekeringsonderneming. 

9  Het persbericht bevat de volgende alinea: "De Regering heeft beslist om de bescherming die dit Fonds 
verleent, uit te breiden naar andere instellingen van de financiële sector (met name 
verzekeringsondernemingen en erkende coöperatieven) die hierom zouden verzoeken voor de producten 
die gelijkgesteld zijn met bankdeposito's zoals bepaalde producten die deel uitmaken van Tak 21. 
Bepaalde instellingen hebben al hun belangstelling hiervoor laten blijken." 

10  Op 18.12.2008 had de vorige regering ontslag genomen en op 30.12.2008 trad een nieuwe regering aan. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/comm/dexia/N031_20120125reynders.pdf
http://www.koengeens.be/news/2014/05/15/dubbelinterview-in-trends-met-kris-peeters-en-koen-geens
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om een garantieregeling voor coöperaties in te voeren.11 Diezelfde dag heeft ARCO het 
persbericht van de Belgische regering op haar website geplaatst. Daarentegen hebben 
andere financiële coöperaties zich gedistantieerd van de gelijkschakeling van deposito's 
en aandelen in financiële coöperaties, die aan de garantieregeling voor coöperaties ten 
grondslag ligt.12 

ii. Het wetgevingsproces 
11) Op 15 oktober 2008 heeft het Belgische Parlement een wet goedgekeurd13 waardoor de 

Belgische regering maatregelen kon nemen om de financiële stabiliteit te bewaren. Op 
14 november 200814 heeft de Belgische Staat een koninklijk besluit gepubliceerd 
waarmee de bescherming in het kader van de depositogarantieregeling voor 
kredietinstellingen werd opgetrokken tot 100 000 EUR, terwijl ook een 
verzekeringsgarantieregeling voor tak 21-verzekeringsproducten werd ingevoerd. Op 
29 oktober 2008 had het Comité voor financiële stabiliteit een gunstig advies 
uitgebracht over het ontwerp van koninklijk besluit.15 

12) Op 14 april 200916 heeft de Belgische Staat de wet van 15 oktober 2008 gewijzigd, 
zodat de regering bij koninklijk besluit een systeem kon opzetten voor het garanderen 
van het kapitaal dat individuele vennoten in financiële coöperaties hebben gestort. Bij 
koninklijk besluit van 10 oktober 201117 heeft de Belgische overheid het koninklijk 
besluit van 14 november 2008 gewijzigd. Dit koninklijk besluit van 10 oktober 2011 
bevat ook technische details over de garantieregeling voor coöperaties.  

13) Op 7 oktober 2011 heeft de gouverneur van de NBB een brief geschreven aan de 
toenmalige minister van Financiën om een advies uit te brengen over het (ontwerp van) 
koninklijk besluit van 10 oktober 2011, een procedurele fase die volgens de organieke 
wet betreffende de NBB18 verplicht was. De gouverneur merkte op dat de regering, 
ingeval van een plotse crisis op de financiële markten of in geval van een ernstige 
dreiging van een systemische crisis, rechtmatig een koninklijk besluit kan vaststellen 
betreffende een garantieregeling voor coöperaties. De gouverneur concludeerde dat die 
omstandigheden vervuld leken te zijn en dat een garantieregeling voor coöperaties zou 

                                                 
11  In dat persbericht herhaalde de Belgische regering haar toezegging om een garantieregeling voor 

coöperaties op te zetten: "De regering bevestigt het engagement genomen door de vorige regering, om een 
waarborgregeling aan te bieden voor de vennoten van bestaande erkende coöperatieve vennootschappen 
[...]". Dat persbericht bevatte ook technische details over de garantieregeling voor coöperaties. 

12  Argen-Co heeft in zijn prospectus voor de uitgifte van coöperatieve aandelen van 5.10.2010 verklaard 
(blz. 4): "de aandelen kwalificeren noch als een schuldinstrument uitgegeven door een kredietinstelling, 
noch als een spaardeposito, en de aandelen worden bijgevolg niet gedekt door enige 
depositobeschermingsregeling." Een vergelijkbare boodschap heeft Lanbokas/Agricaisse op blz. 6 van 
zijn prospectus van 15.5.2009 meegegeven, waar zij verklaarde dat wie aandelen in de coöperatie koopt, 
ermee rekening moet houden dat er geen bescherming door de depositobeschermingsregeling is.  

13  Belgisch Staatsblad van 17.10.2008, 2e ed., N. 2008 – 3690 [2008/03425]. 
14  Belgisch Staatsblad van 17.11.2008, 2e ed., N. 2008 – 4088 [2008/03450]. 
15  Het Comité voor financiële stabiliteit (CFS) concludeerde dat de uitbreiding van de 

depositogarantieregeling van onmisbaar belang was voor de stabiliteit van het Belgische financieel bestel. 
(Het Comité voor financiële stabiliteit "estime que les mesures proposées sont effectivement 
indispensables afin de préserver la stabilité du système financier belge et doivent pouvoir entrer en 
vigueur dans les plus brefs délais".) 

16 Belgisch Staatsblad van 21.4.2009, 1e ed., N. 2009 - 1426 [2009/03147]. 
17  Belgisch Staatsblad van 12.10.2011, 2e ed., N. 2011 - 2682 [2011/205241]. 
18  Na de instelling van de garantieregeling voor coöperaties werd de wet tot vaststelling van het organiek 

statuut van de Nationale Bank van België in die zin aangepast en werd artikel 36/24 ingevoegd 
(http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/organieke_wet.pdf).  
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helpen om de effecten van dit soort crisis te beperken19. Tegelijk zag de gouverneur in 
die brief uitdrukkelijk ervan af om een standpunt in te nemen over de vraag of 
individuele aandelen van financiële coöperaties in wezen deposito's zijn20. Ook werd in 
die brief erop gewezen dat de maatregel staatssteunproblemen kon doen rijzen21 en 
maakte de gouverneur zich zorgen dat het niet-verplichte karakter van de 
garantieregeling voor coöperaties kon leiden tot problemen van "adverse selectie"22. 

14) Op 13 oktober 2011 hebben de drie coöperatieve vennootschappen van ARCO 
(ARCOFIN, ARCOPAR en ARCOPLUS) een aanvraag ingediend om toe te treden tot 
de garantieregeling voor coöperaties. De Belgische regering heeft dit verzoek 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 november 2011.23 In het kader van de 
toepassing daarvan heeft ARCO in totaal 2,05 miljoen EUR premies betaald.24 

15) De algemene vergaderingen van ARCOFIN, ARCOPAR en ARCOPLUS hebben op 8 
december 2011 ingestemd met het voorstel van hun respectievelijke raad van bestuur 
om hun vennootschap vrijwillig te vereffenen.  

2.2. Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels 
16) Artikel 3 van Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad25 verplicht 

iedere lidstaat om: 

" ... erop toe [te zien] dat op zijn grondgebied een of meer depositogarantiestelsels 
worden ingevoerd en officieel worden erkend. Uitgezonderd in [bepaalde] 
omstandigheden [...], mogen kredietinstellingen26 waaraan [...] in die lidstaat 
vergunning is verleend, alleen deposito's27 aanvaarden indien zij aan een van die stelsels 
deelnemen." 

17) In 1998 heeft de Belgische Staat de richtlijn 94/19/EG omgezet in nationaal recht en 
heeft hij een depositogarantieregeling opgezet die alle deposito's van een 

                                                 
19  "Les circonstances actuelles nous semblent répondre à ces conditions, en ce que la crise des dettes 

souveraines, les perturbations actuelles sur les marchés financiers et le dysfonctionnement des marchés 
interbancaires font peser sur notre économie un risque grave de cette crise systémique. A cet effet, une 
garantie d'Etat couvrante les parts des coopérateurs de certaines sociétés coopératives agréées permettrait 
de limiter les effets de cette crise." 

20  "Le législateur justifie cette disposition sur la base d'une assimilation des parts de coopérateurs de 
certaines sociétés coopératives à des dépôts bancaires. Le présent avis étant limité à l'avant-projet d'Arrêté 
royal, il n'examine pas l'assimilation pratiquée par le législateur". 

21  "Prima facie, il ne nous semble pas évident de convaincre à coup sûr la Commission de ce que la mesure 
que l'avant-projet d'Arrêté royal vise à exécuter s'adresse bien à tous les acteurs comparables du marché et 
ne relève donc pas du champ d'application des règles sur les Aides d'Etat” 

22  "Ce caractère facultative donne lieu à un risque de sélection adverse par lequel seules les sociétés 
coopératives fortement exposées à des risques de perte contribueraient effectivement au Fonds Spécial de 
Protection”. 

23 Belgisch Staatsblad van 18.11.2011, 2e ed., N. 2011 – 2974 [2011/03368]. 
24  ARCOPAR betaalde in totaal 1 794 102 EUR, ARCOFIN betaalde 193 391 EUR en ARCOPLUS 

betaalde 63 265 EUR. 
25  Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de 

depositogarantiestelsels (PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5). 
26  Artikel 1, punt 4, van de richtlijn 94/19/EG omschrijft een "kredietinstelling" als "een onderneming 

waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst nemen van deposito's of van 
andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening". 

27  Artikel 1, punt 1, van de richtlijn 94/19/EG omschrijft "deposito's" als "een creditsaldo dat wordt 
gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, en 
dat de kredietinstelling onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te 
betalen, alsmede schulden belichaamd in door deze kredietinstelling uitgegeven schuldbewijzen." 
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depositohouder ingeval van onbeschikbaarheid dekt. In België werd een 
depositobeschermingsregeling (hierna "het Fonds" genoemd) belast met het garanderen 
van deposito's. Bij koninklijk besluit van 14 november 2008 heeft de Belgische Staat 
nadien het zogeheten Bijzonder Beschermingsfonds opgericht, dat latere initiatieven van 
de Belgische Staat bestrijkt.28 

18) In zijn oorspronkelijke vorm voorzag artikel 7 van de richtlijn 94/19/EG erin dat het 
totaal van de deposito's van een zelfde deposant gedekt moest zijn tot een bedrag van 
20 000 EUR. Op zijn bijeenkomst van 7 oktober 2008 is de Ecofin-Raad 
overeengekomen dat de dekking zoals die toen in de richtlijn 94/19/EG was bepaald, 
diende te worden verhoogd. Volgens het persbericht van de Ecofin-Raad was 
afgesproken dat: 

"alle lidstaten, aanvankelijk gedurende ten minste één jaar, zullen instaan voor een 
depositogarantie van ten minste 50 000 euro per individuele spaarder, waarbij veel 
lidstaten hebben aangekondigd hun minimumbescherming op te trekken tot 100 000 
euro. Wij zijn ingenomen met het voornemen van de Commissie om met spoed een 
passend voorstel aan te reiken dat de convergentie van depositogarantiestelsels moet 
bevorderen."29 

19) Wat dekking betreft, is in artikel 2 van de richtlijn 94/19/EG bepaald dat dit soort 
stelsels geen kapitaalinstrumenten van kredietinstellingen mag beschermen.30 

20) Richtlijn 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad31 verhoogde de dekking 
van depositogarantiestelsels (eerst tot minimaal 50 000 EUR en nadien in beginsel tot 
minimaal en maximaal 100 000 EUR tegen 31 december 2010). 

21) Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad32 biedt beleggers 
compensatie ingeval een beleggingsonderneming niet in staat is om de aan een 
investeerder toebehorende activa terug te geven. Dit soort compensatie is bijvoorbeeld 
beschikbaar wanneer er bij een onderneming sprake is van fraude of nalatigheid of 
wanneer zich in de systemen van een onderneming fouten of problemen voordoen. Toch 
dekken beleggerscompensatiestelsels niet het investeringsrisico (bijvoorbeeld wanneer 
een belegger aandelen heeft gekocht, die daarna in waarde dalen). 

2.3. Het Belgische rechtskader voor coöperaties 
22) Het Belgische wetboek van vennootschappen33 - en met name de artikelen 350 tot en 

met 436 - geeft het gedetailleerde rechtskader voor coöperatieve vennootschappen. Het 
bepaalt dat een coöperatieve vennootschap in haar statuten moet kiezen of zij de 
rechtsvorm aanneemt van een "vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (cvba) 

                                                 
28  Voor deposito's de tranche tussen 50 000 EUR en 100 000 EUR, en de dekking (tot 100 000 EUR) voor 

tak 21-levensverzekeringsproducten en individuele aandelen in financiële coöperaties. 
29  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ecofin/103566.pdf 
30  Artikel 2 van de richtlijn 94/19/EG luidt als volgt: "Van terugbetaling door een garantiestelsel zijn 

uitgesloten: […] 
 - alle instrumenten die zouden vallen onder de definitie van "eigen vermogen" in artikel 2 van Richtlijn 

89/299/EEG van de Raad van 17 april 1989 betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen". 
31  Richtlijn 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van 

Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft (PB L 68 
van 13.3.2009, blz. 3). 

32  Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22). 

33  Belgisch Staatsblad van 6.8.1999, 2e ed., N. 99-2630 [99/09646]. 
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(d.w.z. dat de verliezen van de vennoten beperkt blijven tot het kapitaal dat zij 
investeerden) of die van een "vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid" (cvoa) 
(d.w.z. dat de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden 
van de vennootschap en hun verliezen dus groter kunnen zijn dan het kapitaal dat zij 
investeerden).  

23) Het Belgische wetboek van vennootschappen (met name de artikelen 362, 364, 366, 367 
en 374) laat ook een aantal beperkingen toe op de overdraagbaarheid van aandelen van 
een coöperatieve vennootschap. Aandelen van een coöperatieve vennootschap kunnen 
worden verkocht aan andere vennoten van de coöperatieve vennootschap, maar in de 
statuten van de coöperatieve vennootschap kunnen aan dit soort overdracht 
voorwaarden worden verbonden. Aan derden kunnen de aandelen slechts worden 
overgedragen onder de voorwaarden en aan de personen bedoeld in artikel 366 van het 
Belgische wetboek van vennootschappen.  

24) Voorts is in het Belgische wetboek van vennootschappen (artikel 367) bepaald dat de 
vennoten hun recht om uit te treden alleen mogen uitoefenen tijdens de eerste zes 
maanden van het boekjaar. In het geval van dit soort uittreding is in artikel 374 van het 
Belgische wetboek van vennootschappen bepaald dat de betrokken vennoot recht heeft 
op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van de 
coöperatieve vennootschap.  

25) Wordt in het Belgische wetboek van vennootschappen het algemene raamwerk voor 
coöperatieve vennootschappen vastgesteld, dan zijn in het koninklijk besluit van 
8 januari 196234 de erkenningscriteria vastgesteld voor de zogeheten "erkende 
coöperatieve vennootschappen"35. Concreet betekent dit dat een erkende coöperatieve 
vennootschap de toetreding of de uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve 
overwegingen mag weigeren of uitspreken; de aandelen in het vennootschapskapitaal 
hebben, zelfs al zijn ze van ongelijke waarde, gelijke rechten; alle coöperatieve 
vennoten hebben op de algemene vergadering, in alle zaken, gelijk stemrecht; de 
beheerders en commissarissen moeten door de algemene vergadering zijn benoemd; het 
bedrijfsoverschot van de coöperatie mag, na aftrek van alle kosten, aan de vennoten 
alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap 
hebben gedaan, en het over de aandelen van de coöperatieve vennootschap uitgekeerde 
dividend mag een bepaalde, bij koninklijk besluit vastgestelde rentevoet niet 
overschrijden. 

26) Artikel 21 van het Belgische wetboek van de inkomstenbelastingen bepaalt dat dividend 
uitgekeerd over aandelen in erkende coöperatieve vennootschappen - tot een bepaald 
bedrag - is vrijgesteld van roerende voorheffing.36  

2.4.  Beschrijving van de maatregel 
27) De garantieregeling voor coöperaties dekt het kapitaal (en niet de potentiële 

kapitaalwinst) van individuele vennoten tot maximaal 100 000 EUR. 

                                                 
34 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1999050769&la=n&fromtab 

=wet&sql=dt='wetboek%20van%20vennootschappen'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1 
35 De Nationale Raad voor Coöperatie, die werd opgericht bij wet van 20 juli 1955, speelt een belangrijke 

rol in de erkenning van erkende coöperaties. 
36 Datzelfde artikel van het wetboek van de inkomstenbelastingen lijst andere financiële producten op 

waarvan de inkomsten geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.  
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28) Anders dan bij de depositogarantieregeling voor kredietinstellingen is de toetreding tot 
de garantieregeling voor coöperaties facultatief.  

29) Indien financiële coöperaties willen toetreden tot de garantieregeling voor coöperaties, 
moeten zij daartoe een verzoek indienen bij de minister van Financiën. Binnen één 
maand moet de Ministerraad beslissen om de financiële coöperatie die daartoe een 
verzoek doet, al dan niet toe te laten tot de garantieregeling voor coöperaties, zo nodig 
onder voorwaarden. Die voorwaarden kunnen onder meer zijn: 

a) de verplichting om openbare aanbieding van kapitaalaandelen aan institutionele 
vennoten voor te behouden;  

b) een verbintenis van alle institutionele vennoten om geen gestorte gelden of 
aandelen terug te nemen en niet uit te treden, behoudens in het kader van een 
overdracht van aandelen, en 

c) de begrenzing van de rente op de aandelen in het vennootschapskapitaal tot 
4,5% per jaar. 

30) Wanneer een financiële coöperatie bescherming heeft aangevraagd, kan zij de regeling 
gedurende één jaar niet verlaten. Na die periode kan de coöperatieve vennootschap haar 
deelneming stopzetten uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de 
beschermingsperiode. Het is niet mogelijk om reeds betaalde vergoedingen, in welke 
vorm ook, terug te vorderen. Indien een coöperatie besluit uit de garantieregeling voor 
coöperaties te stappen, moet zij drie jaar wachten voordat zij opnieuw kan deelnemen. 

31) Alleen aandelen uitgegeven vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 
10 oktober 2011 vallen onder de maatregel. 

32) De garantieregeling voor coöperaties staat alleen open voor individuele vennoten - niet 
voor institutionele vennoten van financiële coöperaties.  

33) De financiering van het Bijzonder Beschermingsfonds is afkomstig van: 

i) een jaarlijkse bijdrage van 0,15 % van het te beschermen bedrag (verschuldigd door 
alle deelnemers), en 

 ii) een eenmalige toetredingsvergoeding van 0,10 % van het te beschermen bedrag 
(verschuldigd door de coöperatieve vennootschappen). 

34) Daarnaast kan van financiële coöperaties ook worden geëist dat zij aan het Bijzonder 
Beschermingsfonds een meerwaardevergoeding betalen met betrekking tot genoteerde 
aandelen die zij houden. Deze meerwaardevergoeding bedraagt maximaal 10% van het 
verschil tussen de effectief ontvangen verkoopprijs voor de betrokken aandelen (of, bij 
gebreke aan verkoop gedurende een periode van drie jaar volgend op het einde van de 
looptijd van de beschermingsregeling, de gemiddelde slotkoers van het betrokken 
aandeel gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de derde verjaardag van de 
beëindiging van de deelname aan de beschermingsregeling) en de door de regering op 
het ogenblik van de toetreding van de financiële coöperatie tot de beschermingsregeling 
bepaalde referentieprijs. 

35) Het Bijzonder Beschermingsfonds gaat over tot betalingen wanneer de coöperatieve 
vennootschap failliet is verklaard of wanneer de financiële toezichthouder het Bijzonder 
Beschermingsfonds ervan in kennis heeft gesteld dat de financiële coöperatie de 
vennoten die willen uittreden, niet meer kan terugbetalen.  

36) Indien het Bijzonder Beschermingsfonds over onvoldoende middelen beschikt om zijn 
verplichtingen na te komen, zal de Deposito- en Consignatiekas - een overheidsinstantie 
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zonder rechtspersoonlijkheid - de nodige middelen voorschieten. Afhankelijk van de 
vraag of de in gebreke blijvende instelling verplicht is aangesloten dan wel een 
coöperatieve vennootschap is, zal dit voorschot later worden aangezuiverd door:  

 - het toewijzen van 50% van de jaarlijkse bijdragen die verplicht aangeslotenen 
verschuldigd zijn; 

 - het toewijzen van een bijzondere jaarlijkse bijdrage die verschuldigd is door financiële 
coöperaties (waarvoor de toetreding vrijwillig is). 

37) Indien het Bijzonder Beschermingsfonds tussenbeide komt, neemt het de rechten van de 
individuele vennoten van de coöperatie over en krijgt het dezelfde rangorde als de 
overige resterende vennoten. Dit aspect verschilt van de depositogarantieregeling voor 
kredietinstellingen, waar het Fonds eenzelfde rang toekomt als de overige schuldeisers 
van de betrokken onderneming. 

2.5. Beschrijving van ARCO 
38) Historisch gezien was ARCO de aandeelhouder van Artesia Banking Corporation NV 

(Artesia), die zelf voor 100% eigenaar was van BACOB Bank en voor 82% van 
verzekeringsmaatschappij DVV. Door de fusie van Artesia met Dexia in 2001 werd 
ARCO de grootste aandeelhouder van Dexia, met een belang van rond 15%.37 

39) ARCO is een groepsnaam voor ARCOPAR, ARCOPLUS en ARCOFIN, die alle drie 
erkende coöperatieve vennootschappen zijn.38 ARCO heeft meer dan 800 000 vennoten, 
van wie 99% particulieren zijn. Het kapitaal van individuele vennoten in de 
vennootschappen was als volgt: 1,3 miljard EUR in ARCOPAR, 46 miljoen EUR in 
ARCOPLUS en 140 miljoen EUR in ARCOFIN. 

40) In de statuten van ARCOPAR, ARCOPLUS en ARCOFIN is vastgelegd dat de drie 
entiteiten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn.39 

41) De statuten van alle drie de entiteiten bevatten ook bepalingen die relevant zijn voor 
vennoten die willen uittreden.  

42) Zo kan ARCOPAR volgens haar statuten de uittreding beperken indien meer dan 10% 
van het totale kapitaal van de coöperatieve vennootschap of 10% van haar vennoten in 

                                                 
37  Bron: Maarten Van Dijck, Ondernemen met coöperatief kapitaal. Groep ARCO 1935-2005 (= KADOC-

Diversen 38) Leuven-Tielt, KADOC/Lannoo, 2005, blz. 176-177. 
38 Belangrijk is dat ARCOFIN meteen na de Dexia-operatie in 2001 tijdelijk haar status van erkende 

coöperatieve vennootschap heeft opgegeven. In Ondernemen met coöperatief kapitaal. Groep ARCO 
1935-2005 (blz. 192-193) wordt die periode als volgt beschreven: "Groep ARCO wijzigde enkele 
maanden na de Dexia-operatie de statuten van haar coöperatieve vennootschappen om de aandeelhouders 
die reeds aandeelhouder waren vóór de Dexia-operatie, mee te laten delen in de betere 
winstvooruitzichten voor Dexia Groep en de ARCO-vennootschappen. [...] De nieuwe statuten voorzagen 
dat voortaan minimum 80% en maximum 90% van de courante jaarwinst aan de aandeelhouders zou 
worden uitgekeerd. Daarmee kon het Arcofin-dividend in maart 2003 reeds opgetrokken worden van 6% 
netto tot 8% bruto. Omdat door die verhoging het reglementaire maximumdividend (6%) voor erkende 
coöperatieve vennootschappen werd overschreden, liet Arcofin het statuut door de Nationale Raad voor 
de Coöperatie erkende coöperatie vallen. Dat impliceerde dat de vrijstelling van roerende voorheffing op 
het dividend verviel. Na roerende voorheffing hield het merendeel van de aandeelhouders echter nog 
6,8% netto over. In maart 2005 werd het brutodividend opgetrokken tot 8,5%." 

39  http://www.groeparco.be/website/groeparco/assets/files/arcopar/ARCOPAR_20100629_NL.pdf 
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de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen40. Een vennoot die uit ARCOPAR wil 
uittreden, zou zijn kapitaal terugkrijgen. Houders van zogeheten ARCOPAR-aandelen 
categorie A, B en C41 hebben ook recht op een bonusreserve.42  

43) In artikel 35 van de statuten van ARCOPAR wordt beschreven wat ARCOPAR-
aandeelhouders ontvangen bij een vereffening. In wezen zullen vennoten worden 
terugbetaald indien er na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten een 
positief saldo overblijft.43 

44) De risico's verbonden aan beleggen in ARCO-aandelen worden bijvoorbeeld beschreven 
in het door de Belgische autoriteiten in juni 2008 goedgekeurde ARCOPAR-prospectus 
dat werd gepubliceerd voor de kapitaalmarktoperatie die tussen 7 juli en 30 september 
2008 plaatsvond. Dat prospectus maakt duidelijk dat winst met betrekking tot Dexia 
meer dan 69% vertegenwoordigde van de nettowinst van ARCOPAR in de boekjaren 
2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008. In het prospectus werd ook gewezen op het risico 
van grootschalige uittreding, terwijl ook werd beklemtoond dat aandeelhouders alles 
kunnen verliezen in het geval van een vereffening. Tegelijk blijkt uit de jaarverslagen 
van de vennootschap duidelijk dat ARCO een hefboom op haar balans had gezet door 
schulden aan te gaan om te kunnen investeren.44 

2.6. Gronden voor het inleiden van de procedure 
45) In haar besluit tot inleiding van de procedure was de Commissie tot de voorlopige 

conclusie gekomen dat de aangemelde maatregel voldeed aan de vier (cumulatieve) 
criteria om van staatssteun te kunnen spreken, en had zij betwijfeld of de maatregel met 
de interne markt verenigbaar kon worden verklaard.  

46) De Commissie was tot de bevinding gekomen dat de maatregel aan de Belgische Staat 
viel toe te rekenen, aangezien hij werd gefinancierd uit het Bijzonder 
Beschermingsfonds. Daartoe, zo constateerde de Commissie, is in de Belgische 

                                                 
40 In de statuten is bepaald dat "de uittreding mag [..] worden geweigerd als door de uittreding meer dan 

1/10 van de vennoten of meer dan 1/10 van het geplaatst kapitaal in de loop van het zelfde boekjaar zou 
wegvallen [...]". 

41  Dit zijn aandelen uit de periode van vóór de fusie met Dexia. 
42  Op zijn website (http://www.groeparco.be/faq/be-nl/1/detail/item/789/) legt ARCO uit dat het concept 

van de 'bonusreserve' in 2004 in de statuten is ingevoerd. In de mate dat de resultaten van ARCOPAR het 
toelieten, kon tot en met 2010 een bedrag worden toegevoegd aan een bijzondere reserve van de 
vennootschap, genaamd 'bonusreserve'. De vennoten die reeds vóór 3 juli 2001 waren toegetreden tot de 
vennootschap (en dus houder waren van zogeheten aandelen van categorie A, B of C), hebben bij hun 
uittreding recht op een proportioneel deel van die bonusreserve. Dit bedrag uit de bonusreserve komt 
bovenop de nominale waarde van hun aandelen. Voorbeeld: Vennoot X treedt uit met 100 EUR aan 
kapitaal en het totaal aan kapitaal categorie A, B en C bedraagt 10 000 EUR. Daardoor is vennoot X 
eigenaar van 1/100ste van het totale kapitaal van de vennootschap. De bonusreserve bedraagt 500 EUR. 
Toepassing van de verhouding 1/100ste levert een bedrag van 5 EUR op. Vennoot X ontvangt naar 
aanleiding van zijn uitreding 100 EUR kapitaal + 5 EUR bonusreserve. 

43  Artikel 35 van de statuten van ARCOPAR luidt als volgt: "Alle activa van de vennootschap worden 
gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate 
werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, 
hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en 
lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. 
In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de 
doelstellingen van de vennootschap." 

44  De schuldratio (schulden/totale passiva) van ARCOPAR bedroeg 19,1% (per 31.3.2011), terwijl de 
schuldratio van ARCOPLUS 6,5% bedroeg (per 31.3.2011) en die van ARCOFIN 25,9% (per 
31.12.2010). 
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wetgeving de bijdrage bepaald die deelnemers aan het Bijzonder Beschermingsfonds 
verschuldigd zijn, en ook hoe die middelen zullen worden gebruikt. Bovendien, zo 
tekende de Commissie aan, schiet de Deposito- en Consignatiekas middelen voor aan 
het Bijzonder Beschermingsfonds, mocht de behoefte daaraan zich voordoen. De 
Commissie vroeg zich af hoe de Deposito- en Consignatiekas zou worden terugbetaald, 
omdat niet duidelijk was of financiële coöperaties over voldoende financiële middelen 
zouden beschikken. Voorts vroeg de Commissie zich af of het feit dat toetreding voor 
financiële coöperaties facultatief is, een hinderpaal kon zijn voor een daadwerkelijke 
herfinanciering van het Bijzonder Beschermingsfonds. 

47) De Commissie kwam tot de conclusie dat financiële coöperaties als ondernemingen 
konden worden beschouwd en dat de maatregel voor hen een selectief voordeel vormde. 
Wat het selectieve voordeel betreft, leek de garantieregeling voor coöperaties te hebben 
geholpen om ofwel nieuw kapitaal aan te trekken, of bestaand kapitaal te behouden en 
bestaande vennoten ervan te overtuigen om niet uit te treden uit de financiële 
coöperatie. Die bescherming was met name van belang in tijden van financiële 
onzekerheid, zoals de periode tussen het najaar 2008 en het tijdstip waarop het 
koninklijk besluit werd goedgekeurd, omdat de coöperaties in die periode daadwerkelijk 
werden beschermd tegen het risico van uitkering van aanzienlijke scheidingsaandelen.  

48) Ook merkte de Commissie op dat de bescherming verregaand was en dat de Belgische 
Staat toetreding tot de garantieregeling voor coöperaties toestond, ongeacht de 
financiële gezondheid van de financiële coöperatie die het verzoek daartoe indiende. In 
het voorbeeld van ARCO mochten financiële coöperaties toetreden tot de 
garantieregeling voor coöperaties toen zij reeds insolvent waren, om kort nadien in 
vereffening te worden gesteld.  

49) De Commissie concludeerde ook dat de maatregel de mededinging verstoorde omdat 
financiële coöperaties concurreren op de markt voor retail beleggingsproducten waar zij 
een selectief voordeel genoten dat niet beschikbaar was voor andere marktspelers met 
vergelijkbare producten.  

50) Voorts geloofde de Commissie dat de garantieregeling voor coöperaties het 
handelsverkeer binnen de Unie beïnvloedde. Immers, talrijke internationale aanbieders 
van investeringsproducten zijn op de Belgische markt actief en het marktaandeel dat 
financiële coöperaties dankzij de maatregel kunnen behouden, is voor die andere 
marktpartijen niet beschikbaar. 

51) De Commissie vroeg zich af of de financiële coöperaties als financiële instellingen 
konden worden beschouwd en of die factor implicaties had voor de toepasselijkheid van 
de bankenmededeling van 200845. De conclusie van de Commissie was dat, aangezien 
financiële coöperaties geen financiële instellingen in de zin van de bankenmededeling 
van 2008 zijn, de steun rechtstreeks aan het Verdrag zou moeten worden getoetst.  

52) Concreet betekent dit dat een maatregel, wil deze met de interne markt verenigbaar zijn 
op grond van artikel 107, lid 3, onder b), noodzakelijk, geschikt en evenredig moet zijn. 
De Commissie had twijfel of de maatregel aan een van die drie cumulatieve criteria 
voldeed. Zo betwijfelde zij of de bescherming van vennoten van financiële coöperaties 
noodzakelijk was om een ernstige verstoring in de Belgische economie te voorkomen. 

                                                 
45  Mededeling van de Commissie "De toepassing van de staatssteunregels op maatregelen in het kader van 

de huidige wereldwijde financiële crisis genomen met betrekking tot financiële instellingen", PB C 270 
van 25.10.2008, blz. 8. 
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Ten aanzien van mogelijke overloopeffecten stipte de Commissie aan dat België al 
diverse maatregelen had opgezet (bijv. verhoging van de depositogarantiebescherming 
tot 100 000 EUR en staatssteunmaatregelen voor diverse banken, in uiteenlopende vorm 
(herkapitalisatiemaatregelen, liquiditeitsmaatregelen, maatregelen ten behoeve van 
probleemactiva en ad-hocmaatregelen)). Zij zag dan ook niet in waarom het, naast al die 
maatregelen, noodzakelijk was om vennoten van financiële coöperaties te beschermen. 

53) De Commissie betwijfelde dat de maatregel een geschikt instrument was om vennoten 
van financiële coöperaties te beschermen. In dat verband merkte zij op dat financiële 
coöperaties geen financiële instellingen zijn en dat zij, gezien hun omvang, niet 
systeemrelevant leken te zijn. Zij verzocht de Belgische Staat uiteen te zetten via welke 
kanalen verliezen op investeringen - die ook speelden voor investeerders in bijvoorbeeld 
beleggingsfondsen - aanzienlijke negatieve overloopeffecten voor de Belgische 
economie zouden opleveren. 

54) Ten slotte betwijfelde de Commissie ook of de maatregel evenredig was. In de eerste 
plaats was voor de Commissie niet duidelijk of financiële coöperaties een billijke 
vergoeding voor de garantie zouden betalen. In de tweede plaats merkte de Commissie 
op dat de keuzemogelijkheid om al dan niet toe te treden, gecombineerd met het 
ontbreken van een levensvatbaarheidtoets tijdens de toetredingsprocedure voor de 
Belgische Staat, betekende dat financiële coöperaties een prikkel hadden om pas toe te 
treden zodra duidelijk wordt dat de garantie zal worden uitgewonnen. Een en ander zou 
tot situaties kunnen leiden waarbij begunstigden een beroep kunnen doen op de 
garantie, terwijl zij toch in ruime mate alle betalingen daarvoor kunnen vermijden. Ten 
slotte betwijfelde de Commissie ook of de garantieregeling voor coöperaties de 
mededinging niet buitensporig zou verstoren, omdat aandeelhouders van concurrenten 
niet werden beschermd, hetgeen ten goede kwam aan de toegang van financiële 
coöperaties tot kapitaal en hun algemene marktaandeel op de markt voor 
retailinvesteringen. 

3. Opmerkingen van belanghebbenden bij het besluit tot inleiding van de procedure 

3.1.  Opmerkingen van ARCO  
55) Volgens ARCO heeft de Belgische overheid op 10 oktober 2008 besloten en 

aangekondigd om de garantieregeling voor coöperaties in te stellen als onderdeel van 
een ruimer pakket maatregelen (optrekken van de depositogarantie voor spaardeposito's 
van kredietinstellingen tot 100 000 EUR en uitbreiding van de garantieregeling tot 
tak 21-levensverzekeringsproducten en individuele vennoten van financiële 
coöperaties). ARCO voerde aan dat het besluit van 10 oktober 2008 voor 
tak 21-producten ten uitvoer werd gelegd met de wet van 15 oktober 2008 en het 
koninklijk besluit van 14 november 2008, terwijl dat voor aandelencertificaten 
uitgegeven door financiële coöperaties gebeurde met de wet van 14 april 2009 en het 
koninklijk besluit van 10 oktober 2011. 

56) Volgens ARCO is de garantieregeling voor coöperaties geen staatssteun omdat daarmee 
geen financieel voordeel wordt verleend aan financiële coöperaties. Ook voerde ARCO 
aan dat de Commissie had geconcludeerd dat een garantieregeling voor tak 21-
producten van verzekeringsondernemingen geen staatssteun behelsde, omdat deze open 
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stond voor alle verzekeringsondernemingen - en dus niet selectief was46. Daarnaast 
betoogde ARCO dat de garantieregeling voor coöperaties open staat voor alle financiële 
coöperaties op gelijke voorwaarden - en dus niet selectief is. 

57) Aansluitend bij opmerkingen van de Belgische overheid, betoogde ARCO dat alle 
kenmerken van aandelen van financiële coöperaties bevestigen dat zij aan dezelfde 
cliëntenbehoeften beantwoorden als deposito's en door de wetgever ook als dusdanig 
worden behandeld. ARCO beklemtoonde dat de Belgische overheid zich zorgen maakte 
over een besmettingseffect. Indien de Belgische Staat de garantieregeling voor 
coöperaties niet had opgezet, zou hij het investeerdersvertrouwen hebben ondermijnd en 
dit zou hebben kunnen leiden tot een stormloop op alle spaarproducten. 

3.2. Opmerkingen van de Belgische Staat 
58) De Belgische Staat betoogde dat de garantieregeling voor coöperaties niet voldoet aan 

alle (cumulatieve) staatssteuncriteria van artikel 107, lid 1, van het Verdrag en dus geen 
staatssteun is. Meer concreet verklaarde de Belgische Staat dat aan drie 
staatssteuncriteria niet is voldaan. In de eerste plaats verdedigde de Belgische Staat het 
standpunt dat de maatregel slechts steun aan individuen vormt - niet aan 
ondernemingen. Vervolgens voerde hij aan dat de maatregel geen selectief voordeel 
voor financiële coöperaties vormt en ten slotte betoogde de Belgische Staat dat de 
maatregel niet verstorend is. 

59) Wat betreft het argument dat de steun niet aan ondernemingen ten goede komt, 
betoogde de Belgische Staat dat de normale depositogarantieregeling voor 
kredietinstellingen, met inbegrip van de uitbreiding ervan (d.w.z. de garantieregeling 
voor coöperaties), was goedgekeurd in toepassing van en in overeenstemming met 
besluiten van de Ecofin-Raad, de richtlijn 94/19/EG (als gewijzigd) en de richtlijn 
97/9/EG. 

60) De Belgische Staat verdedigde het standpunt dat individuele aandelen van financiële 
coöperaties alle kenmerken vertonen van deposito's en ook als dusdanig worden 
gekocht. Hij wees op de volgende kenmerken: 

(i) de (individuele) begunstigden van de garantieregeling voor coöperaties 
verdienen dezelfde bescherming als depositohouders bij andere instellingen die 
in dezelfde zakelijke sector actief zijn en die aan hetzelfde toezicht zijn 
onderworpen; 

(ii) voor belastingdoeleinden zijn dividenden uitgekeerd door financiële coöperaties 
en rente betaald op deposito's beide - tot een bepaald bedrag - vrijgesteld van 
roerende voorheffing;47 

(iii) individuele vennoten van financiële coöperaties kunnen alleen tot een bepaald 
maximumbedrag van het kapitaal intekenen, afhankelijk van de bepalingen van 
de statuten van de financiële coöperatie; 

                                                 
46  Besluit van de Commissie van 20 mei 2009 betreffende steunmaatregel N 256/2009 - België - 

Herstructureringssteun voor Ethias (PB C 252 van 18.9.2010, blz. 5). Overweging 99) van dat besluit 
luidt als volgt: "De Commissie tekent aan dat de regeling op dezelfde voorwaarden open staat voor alle 
marktdeelnemers, ook al is de uitbreiding van de regeling Ethias wel ten goede gekomen. Gelet op het 
bovenstaande is de Commissie van oordeel dat het met de maatregel verleende voordeel niet selectief is 
en dus geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU." 

47  Zie ook overweging 26) en voetnoot 36 36. 
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(iv) vennoten van financiële coöperaties kunnen alleen uittreden tijdens de eerste zes 
maanden van het boekjaar en een vennoot die wil uittreden, heeft geen recht op 
een pro rata aandeel in de meerwaarde van de coöperatieve vennootschap. 
Volgens de Belgische Staat geeft de waarde van de coöperatieve aandelen niet 
de waarde van de onderliggende activa van de financiële coöperatie weer en 
concurreren aandelen in financiële coöperaties dus niet met beleggingsproducten 
in het algemeen, maar alleen met de subset van producten die reeds een 
staatsgarantie genieten (d.w.z. deposito's en tak 21-
levensverzekeringsproducten); 

(v) de aandelen in financiële coöperaties zijn op naam en de overdraagbaarheid 
ervan is bij wet beperkt48. Zij zijn niet vrij verhandelbaar met het oog op het 
boeken van meerwaarden. Vennoten in financiële coöperaties hebben alleen 
recht op een bescheiden (belastingvrij) dividend en een scheidingsaandeel; 

(vi) aandelen in financiële coöperaties kunnen niet worden aangemerkt als 
investeringen in aandelen van een vennootschap of een beursgenoteerde entiteit; 

(vii) aandelen van financiële coöperaties kunnen niet worden aangemerkt als een 
risico-investering omdat vennoten van financiële coöperaties geen kapitaalwinst 
kunnen ontvangen; 

(viii) de garantieregeling voor coöperaties beschermt alleen de aandelen van 
individuen (en niet van instellingen). 

61) Wat het ontbreken van een selectief voordeel betreft, heeft de Belgische Staat erop 
gewezen dat de garantieregeling voor coöperaties alleen ziet op aandelen in financiële 
coöperaties die vóór 10 oktober 2011 zijn uitgegeven. Ook wees hij erop dat na die 
datum financiële coöperaties de garantieregeling voor coöperaties niet meer konden 
gebruiken om zichzelf op markten te positioneren. De Belgische Staat maakte ook 
duidelijk dat ARCO sinds september 2008 geen nieuwe aandelen heeft uitgegeven. 

62) Voorts ontkende de Belgische Staat dat de garantieregeling voor coöperaties financiële 
coöperaties heeft geholpen om bestaand kapitaal te behouden. Ter onderbouwing van 
die stelling verklaarde hij dat het bij het persbericht van 10 oktober 2008 gewoon om 
een voorstel voor een beleidsinitiatief ging, waarin alleen terloops sprake was van 
financiële coöperaties. Volgens de Belgische Staat was dit persbericht van 10 oktober 
2008 geen gedetailleerd akkoord dat was afgestemd met andere gelijklopende 
persberichten van financiële coöperaties. In dat verband maakte de Belgische Staat een 
onderscheid tussen zijn persbericht en de persberichten van de Britse regering en Lloyds 
in de zaak-Lloyds49, waarnaar de Commissie in het besluit tot inleiding van de 
procedure verwees. De conclusie van de Belgische Staat was dan ook dat het persbericht 
van 10 oktober 2008 niet het soort maatregel is waarmee een selectief voordeel aan 
financiële coöperaties wordt verleend. Wat betreft het persbericht dat nadien op 21 
januari 2009 uitging, vond de Belgische Staat het normaal dat ARCO dat persbericht 
onmiddellijk op haar website heeft geplaatst, omdat alle financiële coöperaties 
(waaronder ARCO) toentertijd deze kwestie van nabij volgden.  

63) De Belgische Staat beklemtoonde dat de Commissie dezelfde benadering moest 
hanteren als zij ten aanzien van Ethias had gehanteerd, en moest concluderen dat de 

                                                 
48  Zie overweging 23). 
49  Besluit van de Commissie van 18 november 2009 betreffende steunmaatregel N 428/2009 - Restructuring 

of Lloyds Banking Group (PB C 46 van 24.2.2010, blz. 2), overweging 124. 
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garantieregeling voor coöperaties niet selectief is. Ook betoogde de Belgische Staat dat 
de bijzondere positie van echte coöperaties reeds werd erkend door het Hof van Justitie 
in de zaak-Paint Graphos50. De Belgische Staat wees met name op punt 61 van het 
arrest-Paint Graphos, waaruit blijkt dat dit soort coöperatieve vennootschappen, gelet op 
hun specifieke kenmerken, "in beginsel niet kunnen worden geacht zich in een 
vergelijkbare feitelijke en juridische situatie te bevinden als commerciële 
ondernemingen". 

64) De Belgische Staat verschafte ook informatie over het aantal ARCO-vennoten dat sinds 
het uitbreken van de crisis uit de entiteit is uitgetreden. In de boekjaren in de aanloop 
naar de vrijwillige vereffening, bedroeg het aantal ARCO-vennoten dat vroeg om hun 
kapitaal teruggestort te krijgen, 9 764 in 2007/2008, 21 250 in 2008/2009 en 23 762 in 
2010/2011. 

65) Wat het verstorende effect van de maatregel betreft, betoogde de Belgische Staat dat de 
Commissie, voor zover redelijkerwijs mogelijk, had moeten uitleggen met welke 
financiële producten aandelen in financiële coöperaties concurreren, ook al erkenden de 
Belgische autoriteiten dat de Commissie in een staatssteunprocedure niet verplicht is 
een gedetailleerde marktafbakening uit te voeren. De Belgische Staat beweerde in 
wezen dat individuele vennoten van financiële coöperaties dezelfde mate van 
bescherming werd geboden als beleggers in alle vergelijkbare deposito-/spaarproducten. 

66) Ook hebben de Belgische autoriteiten uitgelegd dat de garantieregeling voor coöperaties 
hetzelfde doel dient als de richtlijn 94/19/EG, d.w.z. de deposito's van individuele 
spaarders beschermen, om het vertrouwen van depositohouders te behouden en een 
grotere stabiliteit van de financiële markten te bereiken. De Belgische Staat gelooft dat 
depositogarantieregelingen van andere lidstaten soms ook niet-traditionele 
depositoproducten dekken en voerde aan dat de Commissie die factor mee in rekening 
moest nemen.51 

67) De Belgische Staat beklemtoonde ook dat, mocht de Commissie concluderen dat de 
garantieregeling voor coöperaties staatssteun vormt, de steun als verenigbaar met de 
interne markt dient te worden beschouwd op grond van artikel 107, lid 3, onder b), van 
het Verdrag. De Belgische Staat vond het niet ter zake doen of ARCO al dan niet een 
financiële instelling is in de zin van de bankenmededeling van 2008. Volgens de 
Belgische Staat was de cruciale vraag die de Commissie moest beantwoorden, de vraag 
of de garantieregeling voor coöperaties een passend en noodzakelijk antwoord is om een 
ernstige verstoring in de economie te voorkomen. 

68) De Belgische Staat verdedigde het standpunt dat de maatregel noodzakelijk is, dat de 
effecten ervan tot het minimum beperkt blijven en dat er mechanismen voor 
lastendeling zijn opgezet. 

                                                 
50  Zie arrest van 8 september 2011, gevoegde zaken C-78/08 tot C-80/08, Paint Graphos Soc. coop. arl e.a., 

Jurispr. 2011, blz. I-7611, punt 61. 
51  Zo verwijst de Belgische Staat bijvoorbeeld naar de Ierse depositogarantieregeling die ook deposito's 

boven het plafond van 100 000 EUR dekt, het Deense garantiefonds voor depositohouders en beleggers 
dat, volgens de Belgische Staat, volledige dekking biedt voor pensioenrekeningen, cliëntenrekeningen 
van advocaten en de deposito's van de aankoopprijs voor vastgoed tot negen maanden na de storting, en 
de Cypriotische Autoriteit voor het toezicht op en de ontwikkeling van coöperatieve vennootschappen 
die, volgens de Belgische Staat, vaste deposito's beschermt voor de leden van de coöperatieve 
spaarverenigingen. 
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69) In de eerste plaats ontwikkelde de Belgische Staat het argument dat de garantieregeling 
voor coöperaties passend en geschikt is om depositohouders in België gerust te stellen.  

70) België gaf toe dat het theoretisch mogelijk was dat instellingen die beschermde 
deposito's op hun balans hebben, een indirect voordeel kunnen halen uit het bestaan van 
dit soort beschermingsregelingen, omdat deze helpen om een bank-run te voorkomen. 
Het verklaarde echter dat depositogarantieregelingen noodzakelijk zijn om bank-runs en 
een verstoring van de financiële markten te voorkomen. De Belgische Staat betoogde 
dat de garantieregeling voor coöperaties nodig was om een afkalving van het 
vertrouwen van het publiek in het Belgische financiële bestel te voorkomen. De 
basiskenmerken van aandelen in coöperaties als spaarproducten en het feit dat meer dan 
de helft van de door coöperaties gehouden middelen geïnvesteerd zijn in banken, 
versterkt de gelijkenissen met deposito's en laat het belang ervan voor het Belgische 
bancaire systeem duidelijk zien. Een ongecontroleerd faillissement van financiële 
coöperaties zou een sneeuwbaleffect hebben op alle financiële instellingen en de 
Belgische economie. Voor aandelen van financiële coöperaties niet dezelfde mate van 
bescherming bieden als voor basisdeposito's, zou hetzelfde risico hebben ingehouden als 
geen bescherming bieden voor deposito's. Dit zou een grote impact op het vertrouwen 
van het publiek in alle depositoproducten in België hebben gehad en zou een 
systeemrisico hebben doen ontstaan. Ter staving van die argumenten wees de Belgische 
Staat op het feit dat het aantal (individuele) vennoten van financiële coöperaties hoog is, 
vergeleken met de totale bevolking in België.52 

71) De Belgische Staat maakte ook ernstig bezwaar tegen de bewoordingen die de 
Commissie in het besluit tot inleiding van de procedure had gehanteerd, en met name de 
term "capital instruments" in overweging 62) en "risk capital" in voetnoot 35. 

72) Om de noodzaak van de garantieregeling voor coöperaties aan te tonen, heeft de 
Belgische Staat de Commissie ook de brief van Comité voor financiële stabiliteit van 29 
oktober 200853 en de brief van de gouverneur van de NBB van 7 oktober 2011 aan de 
toenmalige minister van Financiën54 overgemaakt.  

73) In zijn opmerkingen over de verenigbaarheid van de maatregel, verwees de Belgische 
Staat naar het besluit van de Commissie over Ethias. Volgens de Belgische Staat 
accepteerde de Commissie maatregelen ten behoeve van Ethias, met inbegrip van de 
uitbreiding van de depositogarantieregeling naar tak 21-producten, als passende en 
noodzakelijke maatregelen om een ernstige verstoring in de Belgische economie te 
voorkomen. 

74) In de tweede plaats herhaalde de Belgische Staat zijn standpunt dat de maatregel 
evenredig is. De financiële coöperaties delen de lasten, onder meer via hun bijdragen 
aan het Bijzonder Beschermingsfonds. De Belgische Staat vond de hoogte van de 
vergoeding voor de garantie redelijk en vergelijkbaar met de bijdragen voor 
garantieregelingen van andere beschermde instellingen. Hij was het niet eens met het 
argument dat het vrijwillige karakter van de garantieregeling voor coöperaties de 
maatregel onevenredig zou maken. 

                                                 
52  De Belgische Staat verklaarde dat ARCO 800 000 individuele vennoten heeft, Cera meer dan 400 000, 

Lanbokas/Agricaisse 150 000 en Argen-Co bijna 70 000. 
53  Zie ook overweging 11). 
54  Zie ook overweging 13). 
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75) Subsidiair betoogde de Belgische Staat dat, mocht de Commissie tot de conclusie 
komen dat de maatregel staatssteun is, zij zou moeten besluiten dat de maatregel 
verenigbare liquidatiesteun is. De Belgische Staat herhaalde dat in het koninklijk besluit 
van 7 november 2011 duidelijk is bepaald dat betalingen door het Bijzonder 
Beschermingsfonds ingeval van vereffening van een van de betrokken coöperaties pas 
zouden plaatsvinden nadat de vereffenaar de uiteindelijke afhandeling van de 
vereffening zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van de betrokken 
vennootschappen heeft neergelegd. 

76) De Belgische Staat verdedigde  ook het standpunt dat, aangezien individuen geen 
ondernemingen zijn, het schorsingsbevel van de Commissie niet gold voor de betaling 
aan individuen na de vereffening van ARCO. 

77) Later heeft de Belgische Staat bijkomende opmerkingen ingediend via een nota die op 
18 maart 2014 – dus na het verstrijken van de toegekende deadline - werd verstuurd. 

78) De Belgische Staat is van oordeel dat de Commissie de uitvoering van de aan 
individuele vennoten toegekende garantieregeling niet kan verbieden. Zij zou de 
Belgische Staat ook niet mogen opleggen om af te zien van elke uitbetaling op basis van 
de garantieregeling noch om de uitbetaalde stortingen op basis van de garantieregeling 
aan individuele personen terug te vorderen. 

79) Individuele vennoten zijn inderdaad geen ondernemingen in de zin van artikel 107, 
paragraaf 1 van het Verdrag en de uitvoering van de garantie in hoofde van de 
individuele vennoten zou geen impact hebben op ARCO noch op de mogelijkheden van 
de Belgische Staat om de steun waarvan de vennootschappen hebben genoten terug te 
vorderen.. 

 

4. Beoordeling van de maatregel 

4.1. De begunstigde van de maatregel 
80) Vooraf wil de Commissie herhalen dat zij in overweging 18) van het besluit tot 

inleiding van de procedure heeft aangevoerd dat de garantieregeling voor coöperaties 
ten goede kwam aan financiële coöperaties. Na een grondig onderzoek van de 
chronologie en de kenmerken van de maatregel is echter gebleken dat ARCO de enige 
echte begunstigde van de maatregel was, zoals in dit onderdeel zal worden beschreven. 

81) In de voorliggende zaak constateert de Commissie dat er een belangrijk verschil is 
tussen ARCO en de andere financiële coöperaties die potentieel voor toetreding tot de 
garantieregeling voor coöperaties in aanmerking komen. 

82) Uit de beschrijving van de feiten55 blijkt duidelijk dat de garantieregeling voor 
coöperaties van bij de aanvang op maat was gemaakt van ARCO, dat in moeilijkheden 
was gekomen door zijn investeringen in Dexia. ARCO was uiteindelijk ook de enige 
financiële coöperatie die een aanvraag heeft ingediend om tot de maatregel te worden 
toegelaten.  

83) Ten aanzien van de andere financiële coöperaties wijst de Commissie erop dat de 
garantieregeling voor coöperaties een vrijwillige regeling is, dat de Ministerraad 

                                                 
55  Zie met name de uiteenzetting van de toenmalige minister van Financiën voor de Dexia-commissie, zoals 

beschreven in overweging 7) en voetnoot 6. Zie ook de verklaringen van in mei 2014 in functie zijnde 
minister van Financiën in het weekblad Trends zoals beschreven in voetnoot 7. 
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beoordelingsmarge had ten aanzien van het al dan niet toelaten tot de garantieregeling 
voor coöperaties van een financiële coöperatie die daarom verzocht en de voorwaarden 
waarop dat kon gebeuren, en dat geen enkele andere financiële coöperatie een aanvraag 
heeft ingediend om tot de garantieregeling voor coöperaties te worden toegelaten en dat 
een aantal van hen zich er zelfs van heeft gedistantieerd. Voorts wijst de Commissie 
erop dat bij geen andere financiële coöperatie de problemen met investeringen dezelfde 
omvang hadden als bij ARCO met haar investeringen in Dexia.  

84) Daarom is de conclusie van de Commissie dat ARCO de enige reële begunstigde van de 
garantieregeling voor coöperaties is, die economische activiteiten uitoefent. 

 
4.2. Aankondiging en tenuitvoerlegging van de maatregel vormen één enkel 

 optreden 
85) De Commissie wijst erop dat de regering op 10 oktober 2008 tot de maatregel had 

besloten en deze had aangekondigd56. Het is duidelijk dat de Belgische regering had 
besloten om ARCO het voordeel van een garantieregeling voor coöperaties aan te 
bieden op hetzelfde moment dat in 2008 de maatregel ten behoeve van Dexia werd 
uitgewerkt57. Een ander persbericht van 21 januari 2009 gaf meer details over de 
maatregel en nadien werd begonnen met het omzetten in wetgeving van de toezegging 
van de regering.  

86) De Commissie neemt nota van de bindende en ondubbelzinnige bewoording van de 
persberichten van 10 oktober 2008 en 21 januari 2009, waarin termen worden gebruikt 
als "heeft beslist" en "het engagement", waarmee een gewettigd vertrouwen werd 
gewekt ten aanzien van de nakoming ervan. 

87) De persberichten gingen ook uit via de officiële kanalen: het persbericht van 10 oktober 
2008 ging uit van de diensten van de minister van Financiën, terwijl het persbericht van 
10 januari 2009 werd uitgezonden namens de Eerste Minister en de minister van 
Financiën. Het herhaalde karakter van de communicatie met de pers versterkte de 
onderliggende boodschap. 

88) De Commissie tekent aan dat het reeds van bij het persbericht van 10 oktober 2008 
duidelijk was dat de garantieregeling voor coöperaties zou worden vormgegeven als een 
uitbreiding van de depositogarantieregeling. Het persbericht van 21 januari 2009 bevat 
verdere technische details. Zodra het persbericht van 21 januari 2009 was 
bekendgemaakt, heeft ARCO het op haar website gezet. Dit laatste initiatief was 
duidelijk bedoeld om individuele vennoten gerust te stellen. Bovendien constateert de 
Commissie de coherentie van de maatregel in de tijd, aangezien de maatregel niet 
ingrijpend is gewijzigd tussen de initiële aankondiging ervan op 10 oktober 2008 en het 
uiteindelijke koninklijk besluit. 

89) In zijn arrest van 19 maart 2013 in de zaak-Bouygues58 heeft het Hof van Justitie 
verklaard dat de aankondiging van een maatregel en de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging ervan als één enkel optreden kunnen worden bezien, indien dergelijke 
maatregelen gerechtvaardigd zijn, gelet op de chronologie en de doeleinden van de 
aankondiging alsook op de tenuitvoerlegging ervan en de toestand van de onderneming 

                                                 
56  Zoals ook werd bevestigd door de uiteenzetting van de toenmalige minister van Financiën voor de Dexia-

commissie, zoals beschreven in overweging 7) en voetnoot 6. 
57  "En même temps" in de verklaringen van de toenmalige minister van Financiën voor de Dexia-

commissie, beschreven in voetnoot 6. 
58  Zie arrest van 19 maart 2013, gevoegde zaken C-399/10 P en C-401/10 P, Bouygues SA en Bouygues 

Télécom SA / Commissie e.a., (nog niet gepubliceerd in de Jurispr.). 
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op het tijdstip van dat optreden. Evenzo heeft de Belgische Staat in het geval van deze 
zaak op 10 oktober 2008 besloten tot en aankondiging gedaan van een maatregel, die 
nadien voor dezelfde doeleinden ten aanzien van de oorspronkelijk beoogde 
begunstigde ten uitvoer is gelegd. Bovendien heeft de Commissie in haar besluiten 
aankondiging en tenuitvoerlegging als één enkele maatregel beschouwd en geoordeeld 
dat dit soort maatregel een voordeel tot stand brengt vanaf de datum van de 
aankondiging ervan.59 Tenslotte dient aangestipt te worden dat de in mei 2014 in functie 
zijnde minister van Financiën de maatregel gekwalificeerd heeft als een verbintenis 
aangegaan in 2008.60 

90) Op grond van de informatie in de overwegingen 85) tot en met 89) concludeert de 
Commissie dat de aankondiging en de tenuitvoerlegging van de garantieregeling voor 
coöperaties als één enkele maatregel moeten worden behandeld.  

4.3. De vraag of er sprake is van steun 
91) Zoals aangegeven in artikel 107, lid 1, van het Verdrag, zijn, behoudens de afwijkingen 

waarin de Verdragen voorzien, steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook 
met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar 
met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten 
ongunstig beïnvloedt. 

92) Zowel de Belgische Staat als ARCO voeren aan dat de Commissie de vraag of ARCO 
staatssteun heeft ontvangen, dient te onderzoeken op basis van een ander besluit van de 
Commissie, namelijk het besluit in de zaak-Ethias.61 Het begrip "staatssteun" is evenwel 
een objectief concept dat in het Verdrag is omschreven. Om als staatssteun te worden 
aangemerkt, moet een maatregel voldoen aan de volgende vier (cumulatieve) 
staatssteuncriteria: i) de maatregel moet zijn verleend door de Staat of uit 
staatsmiddelen; ii) hij moet de begunstigde van de steun een selectief voordeel 
opleveren; iii) hij moet de mededinging verstoren (of kunnen verstoren), en iv) hij moet 
het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden.  

93) De Commissie is verplicht deze vier criteria te toetsen en zal dit doen in de 
overwegingen 94) tot en met 110). 

                                                 
59  Zie bijv. overweging 48 van het besluit van de Commissie van 30 maart 2010 betreffende steunmaatregel 

NN11/2010 - Ierland - Rescue measure in favour of INBS (PB C 60 van 25.2.2011, blz. 23): "The 
Commission furthermore observes that the aid was effectively granted on 22 December 2009 on the basis 
of the indication by the Minister for Finance of his intention to recapitalise INBS"; overweging 41 van het 
besluit van de Commissie van 10 augustus 2010 betreffende steunmaatregel NN 35/2010 - Ierland - 
Temporary approval of the third recapitalisation in favour of Anglo Irish Bank (PB C 290 van 
27.10.2010, blz. 4): "The Commission furthermore observes that the recapitalisation was effectively 
granted on 30 June 2010, on the basis of the indication by the Minister for Finance to recapitalise Anglo"; 
overwegingen 49 en 50 van het besluit van de Commissie van 27 juli 2012 betreffende steunmaatregel 
SA.34824 - Griekenland - Herkapitalisatie van de Nationale Bank van Griekenland door het Griekse 
fonds voor financiële stabiliteit (PB C 359 van 21.11.2012, blz. 18): "The bridge recapitalisation finalised 
on 28 May 2012 is the implementation of the obligation undertaken in the commitment letter and thus a 
continuation of the same aid". (Een vergelijkbare redenering werd ook ontwikkeld in andere Griekse 
bankzaken; zie steunmaatregel SA.34823 - Herkapitalisatie van Alpha Bank door het Griekse fonds voor 
financiële stabiliteit (PB C 357 van 20.11.2012, blz. 36); steunmaatregel SA.34825 - Herkapitalisatie van 
EFG Eurobank door het Griekse fonds voor financiële stabiliteit (PB C 359 van 21.11.2012, blz. 31), en 
steunmaatregel SA.34826 - Herkapitalisatie van Piraeus Bank door het Griekse fonds voor financiële 
stabiliteit (PB C 359 van 21.11.2012, blz. 43).) 

60  Zie voetnoot 7 
61  Zoals beschreven in de overwegingen 56) en 63). 
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 Staatsmiddelen 

94)  De Commissie dient na te gaan of de garantieregeling voor coöperaties werd bekostigd 
uit staatsmiddelen en of zij valt toe te rekenen aan de Staat. 

95) Volgens vaste rechtspraak62 omvat artikel 107, lid 1, van het Verdrag alle geldelijke 
middelen die de overheid daadwerkelijk kan gebruiken om ondernemingen te steunen, 
ongeacht of deze middelen permanent deel uitmaken van het vermogen van de Staat, 
mits zij constant onder staatscontrole - en daarmee ter beschikking van de bevoegde 
nationale autoriteiten - staan. 

96) Met name is er sprake van staatssteun wanneer middelen die afkomstig zijn uit 
krachtens de wetgeving van de Staat verplichte bijdragen die overeenkomstig deze 
wetgeving worden beheerd en verdeeld, zelfs indien zij worden beheerd door 
instellingen die los staan van de overheid. Voor de toepassing van de staatssteunregels 
komt het niet aan op de situatie van de organen of ondernemingen die de steun verlenen.  

97) Wat de organisatie van de garantieregeling voor coöperaties betreft, merkt de 
Commissie op dat Belgische wetgeving de bijdragen vaststelt die de deelnemers moeten 
betalen, en dat Belgische wetgeving ook bepaalt hoe die middelen zullen worden 
gebruikt. Daarom worden de middelen van het Bijzonder Beschermingsfonds 
beschouwd als staatsmiddelen, zelfs al zijn zij oorspronkelijk afkomstig van particuliere 
bronnen. 

98) Bovendien kan de Deposito- en Consignatiekas (een overheidsinstantie), indien dat 
nodig blijkt, de middelen voorschieten die nodig zijn om de uitbetalingen te doen die 
het Bijzonder Beschermingsfonds geacht wordt te doen. Dat aspect van de 
garantieregeling voor coöperaties creëert hoe dan ook een voldoende concreet 
economisch risico waarmee de begroting van de lidstaat wordt bezwaard, om voor de 
toepassing van artikel 107, van het Verdrag van staatsmiddelen te kunnen spreken.63 

99) Wat betreft de toerekenbaarheid van de maatregel aan de Belgische Staat, is het 
duidelijk dat de garantieregeling voor coöperaties niet kan worden beschouwd als een 
omzetting van de richtlijn 94/19/EG. De richtlijn 94/19/EG verplicht lidstaten alleen tot 
het invoeren van een depositogarantiestelsel voor deposito's van kredietinstellingen en 
in artikel 2 van die richtlijn is uitdrukkelijk bepaald dat alle instrumenten die onder de 
definitie van "eigen vermogen" van kredietinstellingen zouden vallen, van terugbetaling 
door een garantiestelsel zijn uitgesloten. Indien een lidstaat besluit andere 
terugbetalingsregelingen op te zetten die andere financiële producten garanderen, dan 
vloeit dat soort besluit niet voort uit het Unierecht, maar is het een initiatief van de 
lidstaat zelf.64 De Commissie merkt op dat de Belgische Staat verwijst naar de 
beleggerscompensatieregeling, maar die vergelijking doet hier niet ter zake omdat 
beleggerscompensatieregelingen niet zijn bedoeld om beleggingsrisico's af te dekken. 
Zoals reeds in overweging 21) is uiteengezet, zijn beleggerscompensatiestelsels alleen 

                                                 
62  Zie arrest van 19 december 2013, zaak C-262/12, Association Vent De Colère! Fédération nationale e.a. / 

Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement en Ministre de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, (nog niet gepubliceerd in de Jurispr.), punt 21, en arrest van 12 
december 1996, zaak T-358/94, Compagnie nationale Air France / Commissie, Jurispr. 1996, blz. II-2109, 
punten 63 t/m 69. 

63  Zie arrest van 8 september 2011, zaak C-279/08 P, Commissie/Nederland, Jurispr. 2011, blz. I-7671, 
punt 111. 

64  Zie in dat verband arrest van 23 april 2009, zaak C-460/07, Sandra Puffer / Unabhängiger Finanzsenat, 
Außenstelle Linz, Jurispr. 2009, blz. I-3251, punten 69 t/m 71, en arrest van 5 april 2006, zaak T-351/02, 
Deutsche Bahn AG / Commissie, Jurispr. 2006, blz. II-1047, punten 99 t/m 104. 
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bedoeld voor gevallen waarin een beleggingsonderneming wegens fraude of problemen 
met de systemen van de onderneming niet in staat is om de aan een investeerder 
toebehorende activa terug te geven. 

 Selectief voordeel 

100) De Commissie concludeert dat de garantieregeling voor coöperaties ARCO een 
voordeel heeft opgeleverd. Het Hof van Justitie is het ermee eens dat ondernemingen 
een voordeel kunnen verkrijgen in de vorm van betere toegang tot kapitaal in 
omstandigheden waarin een maatregel van een lidstaat ten behoeve van investeerders 
ervoor zorgt dat deze meer bereid zijn om hun middelen te beleggen in een specifieke 
groep beleggingsdoelen.65 In het geval van deze maatregel werden de entiteiten van de 
Groep-ARCO daarmee geholpen om hun bestaande kapitaal te behouden en bestaande 
vennoten van de coöperatieve vennootschap te overtuigen niet uit die financiële 
coöperaties te treden,66 hetgeen een bijzonder belangrijk voordeel was in een nerveuze 
markt, die zo kenmerkend was voor de periode kort na het faillissement van Lehman 
Brothers. Op 21 januari 2009 heeft ARCO een persbericht van de Belgische regering op 
haar website geplaatst om haar vennoten gerust te stellen, hetgeen duidelijk maakt dat 
het feit dat ARCO in staat was beleggers gerust te stellen, een belangrijk voordeel voor 
ARCO was. In dat verband merkt de Commissie op dat in het in de zomer 2008 
gepubliceerde ARCO-prospectus67 werd gewezen op het risico van individuele 
vennoten die de financiële coöperatie zouden verlaten.68,69  

101) De maatregel is ook duidelijk selectief. In de eerste plaats geldt hij alleen voor houders 
van aandelen in financiële coöperaties - en niet voor houders van beleggingsproducten 
die door concurrerende ondernemingen worden uitgegeven. Zodoende konden 
financiële partijen die conservatieve obligatie- of geldmarktfondsen of 
beleggingsfondsen met kapitaalgarantie aanbieden, hun cliënten geen vergelijkbare 
garantie bieden. De Belgische Staat betoogt dat individuele aandelen van financiële 
coöperaties in wezen vergelijkbaar zijn met deposito's.70 Toch heeft een aantal 
elementen dat de Belgische Staat aanvoerde, betrekking op coöperaties in het algemeen 
- en niet op financiële coöperaties. Bovendien maakt de beschrijving die de Belgische 
Staat van aandelen van financiële coöperaties geeft, geen melding van relevante 

                                                 
65  Arrest van 19 september 2000, zaak C-156/98, Duitsland/Commissie, Jurispr. 2000, blz. I-6857, 

punten 26 en 27 en zaak C‑382/99 Nederland/Commissie, Jurispr. 2002, I‑5163, punt 38 en punt 60 t/m 
66. Zie ook zaak T-445/05 Associazione italiana del risparmio gestito en Fineco Asset 
Management/Commissie Jurispr. 2009 II-289, punt 131. 

66  Zie de woorden van de huidige minister van Financiën in een interview met het weekblad Trends zoals 
geciteerd in voetnoot 7. 

67  http://www.groeparco.be/website/groeparco/assets/files/arcopar/ARCOPAR_20100629_NL.pdf 
68  Zie overweging 44). 
69 Bovendien heeft ARCO dankzij de maatregel een voordeel verkregen doordat zij de garantieregeling voor 

coöperaties kon gebruiken om nieuw kapitaal aan te trekken, ook al erkent de Commissie dat ARCO sinds 
10.10.2008 van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. Daarentegen hebben andere financiële 
coöperaties zoals Argen-Co en Lanbokas/Agricaisse weliswaar nieuw kapitaal aangetrokken, maar 
hebben zij zich, zoals beschreven in voetnoot 12, uitdrukkelijk gedistantieerd van de garantieregeling 
voor coöperaties. 

70  Zie overweging 59), met een beschrijving van wat volgens de Belgische Staat de cruciale kenmerken zijn 
van individuele aandelen van financiële coöperaties. 



23 
 

informatie zoals de risico's van investeren in die instrumenten,71 die niet kenmerkend 
zijn voor deposito's.  

102) Het selectieve karakter van de maatregel blijkt ook wanneer de behandeling van 
financiële coöperaties wordt vergeleken met die van andere erkende, niet-financiële 
coöperaties. De Belgische Staat beriep zich op het arrest-Paint Graphos om te pleiten 
voor een bijzondere behandeling van individuele vennoten van financiële coöperaties. 
Het arrest-Paint Graphos betrof een uitspraak over een prejudiciële vraag van een 
Italiaanse rechter die wilde weten of de belastingvoordelen waarvan productie- en 
arbeidscoöperaties het voordeel genieten, konden worden gekwalificeerd als 
"staatssteun" in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag. Het Hof concludeerde in 
zijn arrest dat het belastingvoordeel diende te worden getoetst aan de vier cumulatieve 
staatssteuncriteria en het gaf nadere aanwijzingen met name over de vraag hoe te 
beoordelen of dit soort belastingvoordeel een selectief voordeel vormt.72 Het Hof 
verklaarde dat diende te worden bepaald: i) of dit soort belastingvoordeel kon worden 
gerechtvaardigd door de inherente kenmerken van het belastingstelsel73; ii) of er 
afdoende controle- en toezichtprocedures voorhanden waren74, en iii) of het 
belastingvoordeel evenredig was en niet verder ging dan het noodzakelijke minimum75. 

103)  De Commissie oordeelt dat de argumentatie van de Belgische staat niet kan slagen 
omdat de aard van het voordeel toegekend door de maatregel kwalitatief anders is dan 
het voordeel beoordeeld in Paint Graphos. De door België uitgewerkte maatregel brengt 
een positief voordeel met zich mee en niet de vrijstelling van een fiscale verplichting of 
van een betalingsverplichting. Daardoor kan de door het Hof van Jusitie gesteunde 
drievoudige analyse om na te gaan of een fiscaal voordeel of een uitzondering op een 
heffing selectief is, niet toegepast worden. 

104) Zelfs als de Paint Graphos analyse zou kunnen toegepast worden op de maatregel, dan 
zijn de kenmerken van de maatregel dusdanig dat de maatregel selectief blijft. 

105) In de eerste plaats tekent de Commissie aan dat het in de zaak-Paint Graphos gaat om 
àlle productie- en arbeidscoöperaties, en niet om een betrekkelijk kleine subsector, zoals 
financiële coöperaties. Indien er, zoals België beweert, een bijzondere behandeling moet 
zijn voor "echte" coöperaties, dan dient die bijzondere behandeling te gelden voor àlle 
erkende coöperaties. De enge focus van de maatregel op uitsluitend financiële 
coöperaties is daarom op zich al voldoende om het selectieve karakter van de maatregel 
aan te tonen. 

106) In de tweede plaats wijst de Commissie erop dat, volgens de Belgische Staat, financiële 
coöperaties vanaf 10 oktober 2008 bijkomende voorrechten leken te verdienen. De 
Commissie wijst erop dat vóór die datum erkende coöperaties door hun bijzonder 
statuut een zekere gunstige behandeling kregen in de vorm van een vrijstelling van 
roerende voorheffing.76 In dit besluit spreekt de Commissie zich niet uit over de vraag 
of dat belastingvoordeel evenredig is, maar zij gelooft dat er geen redenen waren om op 
10 oktober 2008 plots een bijkomende compensatie of bescherming in te voeren voor 
vennootschappen die het statuut van financiële coöperatie hebben. 

                                                 
71  Overweging 44) maakt duidelijk dat ARCO-vennoten houder zijn van een via een hefboom gefinancierde 

investering in activa, die worden gekenmerkt door een groot single-name-risico (nl. Dexia). 
72  Zie de punten 48 t/m 76 van het arrest. 
73 De punten 67 t/m 73 van het arrest. 
74 Punt 74 van het arrest. 
75  De punten 75 en 76 van het arrest. 
76  Zie overweging 26). 
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107) Ten slotte gelooft de Commissie dat, zelfs indien zij, zoals door België bepleit, zou 
meegaan in de analyse uit de zaak-Paint Graphos, er geen rechtvaardigingsgronden zijn 
om een 100%-garantie af te geven aan individuele vennoten van ARCO (d.w.z. deel i) 
van de Paint-Graphos-analyse), waarvan de entiteiten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid zijn. Door de aard van die vennootschappen zoals die is vastgesteld in 
de algemene regels van het Belgische vennootschapsrecht, hadden individuele ARCO-
vennoten zich ervan bewust moeten zijn dat zij hun volledige kapitaal konden verliezen 
in het geval van een vereffening77. Voorts is een 100%-bescherming van alle door de 
individuele vennoten van financiële coöperaties onderschreven kapitaal geen evenredige 
maatregel (deel iii) van de Paint-Graphos-analyse) omdat die vennoten zouden worden 
afgeschermd tegen alle risico's, hetgeen een buitensporig voordeel zou opleveren aan de 
vennootschappen waarvan zij vennoten zijn.78 

 Verstoring van de mededinging en beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten 

108) De garantieregeling voor coöperaties verleent financiële coöperaties een voordeel dat 
andere spelers die retail beleggingsproducten en andere erkende, niet-financiële 
coöperaties aanbieden, niet hebben. Dankzij de maatregel heeft ARCO haar 
marktaandeel langer kunnen behouden. ARCO kreeg niet te maken met een uitstroom 
van kapitaal, of pas later en in mindere mate dan zonder de maatregel het geval was 
geweest. Daardoor kwam kapitaal dat anders beschikbaar was geweest om te investeren, 
niet beschikbaar voor andere spelers, die op hun merites moesten concurreren en dus 
geen beroep konden doen op de garantieregeling voor coöperaties. Bijgevolg verstoort 
de garantieregeling voor coöperaties de mededinging.79  

109) Wanneer een lidstaat steun toekent aan een onderneming, kan de binnenlandse activiteit 
in stand blijven of stijgen, met als gevolg dat de kansen van in andere lidstaten 
gevestigde ondernemingen om in die lidstaat (verder) op de markt te komen, afnemen.80 
Aangezien er op de Belgische markt talrijke internationale aanbieders van 
beleggingsproducten zijn, beïnvloedt de maatregel wel degelijk het handelsverkeer 
binnen de Unie. 

Conclusie 

110) Op grond van de in de overwegingen 91) tot en met 109) gemaakte analyse concludeert 
de Commissie dat de garantieregeling voor coöperaties staatsmiddelen behelst, een 
selectief voordeel voor ARCO vormt, de mededinging verstoort en het handelsverkeer 
binnen de Unie ongunstig beïnvloedt en zodoende aan alle staatssteuncriteria voldoet. 
Al deze elementen zijn ten laatste aanwezig wanneer het Koninklijk besluit van 10 

                                                 
77  Zie de samenvatting in overweging 44) met een beschrijving van de risicofactoren met betrekking tot het 

in de zomer 2008 uitgegeven prospectus voor ARCOPAR-aandelen. 
78  Omdat de analyse in overweging 107) voldoende heeft duidelijk gemaakt dat de garantieregeling voor 

coöperaties niet voldoet aan de criteria beschreven in het arrest-Paint Graphos, hoeft de Commissie zich 
in het kader van dit besluit niet zelf uit te spreken over de vraag of er afdoende controle- en 
toezichtsmechanismen voorhanden zijn om te voorkomen dat economische entiteiten hun specifieke 
rechtsvorm alleen kiezen om het voordeel te genieten van de voor dit type vennootschap voorziene 
voordelen (deel ii) van de Paint-Graphos-analyse).  

79  Zie, voor een gelijklopende analyse, de bevindingen van het Hof van Justitie in zijn arrest van 19 
september 2000 in zaak C-156/98, Duitsland/Commissie, Jurispr. 2000, blz. I-6857, punten 29 t/m 31. 

80  Zie arrest van 8 mei 2013, gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11, Eric Libert e.a. / Vlaamse regering en 
All Projects & Developments NV e.a. / Vlaamse Regering, (nog niet gepubliceerd in de Jurispr.), 
punten 76 t/m 79. 
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oktober 2011 wordt aangenomen, maar het voordeel gecreëerd door de maatregel 
bestond al op het ogenblik dat de Belgische regering op 10 oktober 2008 aankondigde 
dat de maatregel gecreëerd zou worden. Het volledig bedrag van het voordeel moet in 
rekening worden gebracht wanneer de verenigbaarheid van de maatregel wordt 
beoordeeld en – als het nodig zou zijn – wanneer de steun moet teruggevorderd worden. 

4.4. Verenigbaarheid van de steun 
111) Nu is komen vast te staan dat de garantieregeling voor coöperaties staatssteun in de zin 

van artikel 107, lid 1, van het Verdrag is, moet de Commissie nagaan of die steun met 
de interne markt verenigbaar kan worden verklaard. 

112) In artikel 107, lid 1, van het Verdrag is bepaald dat staatssteun onverenigbaar is met de 
interne markt - en dus verboden - behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen 
voorzien. In artikel 107, leden 2 en 3, van het Verdrag worden vervolgens twee 
categorieën verenigbare steun afgebakend. 

113) In de eerste plaats somt artikel 107, lid 2, van het Verdrag de categorieën staatssteun op 
die automatisch zijn vrijgesteld van het principiële verbod, maar de garantieregeling 
voor coöperaties valt niet onder een van die categorieën. 

114) In de tweede plaats bestrijkt artikel 107, lid 3, van het Verdrag diverse categorieën steun 
die met de interne markt verenigbaar kunnen worden verklaard. In theorie zou 
artikel 107, lid 3, onder b) of c), van het Verdrag hier kunnen worden toegepast. 

115) Wat artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreft, heeft de Commissie in 
richtsnoeren en steunkaders uiteengezet hoe zij de afwijking van die bepaling op 
bepaalde soorten steun zal toepassen. De Commissie tekent echter aan dat de maatregel 
niet overeenstemt met een van de soorten steun die onder die richtsnoeren of 
steunkaders vallen. Bovendien heeft België noch ARCO een doelstelling van 
gemeenschappelijk belang vermeld voor de toepassing van die bepaling. Daarom dient 
de Commissie de maatregel op zijn eventuele verenigbaarheid alleen te toetsen aan 
artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag. 

116) Ten aanzien van artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag merkt de Commissie op 
dat de Belgische Staat betoogt dat, mocht de Commissie concluderen dat de 
garantieregeling voor coöperaties staatssteun behelst, de maatregel dient te worden 
getoetst aan artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag. Op grond van die bepaling kan 
steun namelijk met de interne markt verenigbaar worden verklaard indien de steun 
noodzakelijk is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen. 

117) Artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag vergt evenwel een restrictieve uitlegging 
van wat als een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat kan worden 
beschouwd. De betrokken verstoring moet de gehele economie van een lidstaat raken, 
en niet enkel de economie van een van de streken of gebiedsdelen van die lidstaat.81  

118) Toen de financiële crisis in het najaar 2008 zijn eerste dieptepunt bereikte, besloot de 
Commissie in de bankenmededeling van 2008 dat artikel 107, lid 3, onder b), zou 
kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van staatssteunmaatregelen om de 
problemen bij financiële instellingen aan te pakken.82  

                                                 
81  Zie arrest van 15 december 1999, gevoegde zaken T-132/96 en T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen 

AG en Volkswagen Sachsen GmbH / Commissie, Jurispr. 1999, blz. II-3663, punt 167. 
82  Tezelfdertijd werd in punt 11 van de bankenmededeling van 2008 toegevoegd dat het gebruik van artikel 

107, lid 3, onder b), op dat moment niet kon worden uitgebreid tot buiten de financiële sector. 
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119) Buiten de financiële sector heeft de Commissie, eveneens op grond van artikel 107, 
lid 3, onder b), van het Verdrag, de tijdelijke kaderregeling van de Unie inzake 
staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en 
economische crisis83 uitgewerkt. Dat steunkader is echter niet op de maatregel van 
toepassing. Het is net bedoeld voor de reële economie, doordat het lidstaten in staat wil 
stellen om geschikte maatregelen te nemen om betere toegang tot financiering te geven 
aan ondernemingen die bereid zijn te investeren tijdens de financiële crisis, op een 
moment dat bankfinanciering schaarser werd. De problemen van ARCO houden geen 
verband met een tekort aan bankfinanciering, maar met activa (d.w.z. aandelen-Dexia) 
waarvan de waardering neerwaarts moest worden bijgesteld. Voorts valt de 
garantieregeling voor coöperaties - die een 100%-garantie biedt voor 
schuldinstrumenten - niet onder een van de steuncategorieën die in dat steunkader in 
onderdeel 4.3 ter sprake komen. 

120) Aangezien financiële coöperaties geen financiële instellingen in de zin van de 
bankenmededeling van 2008 zijn84, zal de steun rechtstreeks aan het Verdrag moeten 
worden getoetst. Wil de maatregel voldoen aan de algemene voorwaarden voor 
verenigbaarheid op grond van artikel 107, lid 3, van het Verdrag, dan moet hij aan de 
volgende voorwaarden voldoen85: 
a.  geschikt instrument: de steun moet doelgericht zijn, zodat daarmee daadwerkelijk 

de doelstelling van het opheffen van een ernstige verstoring in de economie kan 
worden behaald. Dit zou niet het geval zijn indien de maatregel geen geschikt 
instrument was om de verstoring op te heffen; 

b. noodzaak: de steun moet door het bedrag en de vorm ervan noodzakelijk zijn om de 
doelstelling te behalen. Hij moet dus beperkt zijn tot het minimumbedrag dat nodig 
is om de doelstelling te behalen, en moet de vorm hebben die het meest geschikt is 
om de verstoring op te heffen; 

c. evenredigheid: de positieve effecten van de maatregel moeten goed worden 
afgewogen tegen de concurrentieverstoringen, zodat deze verstoringen beperkt 
blijven tot het minimum dat nodig is om de doelstellingen van de maatregel te 
bereiken. 

121) Wat betreft de vraag of de maatregel een geschikt instrument is, merkt de Commissie op 
dat de impact van financiële coöperaties op de ruimere economie fundamenteel verschilt 
van die van klassieke banken, die zijn blootgesteld aan bank-runs. Indien alle houders 
van bankdeposito's besluiten om hun geld op hetzelfde tijdstip af te halen, zou de bank 
verplicht zijn om al haar illiquide activa op korte termijn van de hand te doen (met dus 
fire sales tot gevolg), hetgeen ernstige gevolgen zou hebben voor de kredietverschaffing 
aan de reële economie en ook een neerwaartse spiraal voor de prijzen van activa op 
gang kan brengen. Financiële coöperaties verschaffen echter geen krediet aan de reële 
economie. Zij hebben ook wettelijk het recht om uittredingen te beperken86, zodat een 
ongecontroleerde afstoting van activa in beginsel kan worden vermeden. Dit laatste 

                                                 
83  PB C 83 van 7.4.2009, blz. 1. 
84  Activiteiten van financiële instellingen zijn bijvoorbeeld de werkzaamheden opgenomen in de lijst van 

bijlage I bij Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende 
de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking), PB L 177 
van 30.6.2006, blz. 1. 

85  Zie arrest van 17 september 1980, zaak 730/79, Philip Morris Holland BV / Commissie, Jurispr. 1980, 
blz. 2671.  

86  Zie overweging 41). 
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element wijst, wat betreft de systemische effecten, op een belangrijk verschil tussen 
deposito's en aandelen in coöperaties. 

122) Het is ook duidelijk dat, uit juridisch oogpunt, vennoten van een financiële coöperatie 
vennoten zijn van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Als gevolg van dat 
statuut zijn individuele vennoten van financiële coöperaties, juridisch gezien, 
blootgesteld aan de mogelijkheid dat zij hun initieel ingelegde kapitaal geheel of ten 
dele verliezen. In dat verband neemt de Commissie ook nota van het feit dat de 
gouverneur van de NBB niet heeft bevestigd dat aandelen van financiële coöperaties 
vergelijkbaar zijn met spaardeposito's bij een kredietinstelling.87 

123) Voorts wijst de Commissie er op dat de positie van individuele vennoten van financiële 
coöperaties in de "watervalstructuur"88 bij de vereffening of het faillissement van die 
entiteiten sterk verschilt van die van een houder van een spaardeposito bij een 
kredietinstelling. Kredietinstellingen zijn gereglementeerde entiteiten waarvoor de 
toezichthouder erop toeziet dat er een bepaald bedrag aan kapitaal beschikbaar is. Dat 
kapitaal vormt een eerste buffer ingeval van vereffening of faillissement. Vennoten van 
financiële coöperaties genieten echter niet dit soort bescherming. Bij vereffening of 
faillissement worden zij als eerste getroffen.  

124) Op basis van de argumenten die in de overwegingen 121) tot en met 123) werden 
ontwikkeld, concludeert de Commissie dat de garantieregeling voor coöperaties aan 
financiële coöperaties en hun individuele vennoten gewoon bescherming biedt tegen de 
gevolgen van hun beleggingen uit het verleden. Het is echter geen geschikte maatregel 
om een ernstige verstoring in de Belgische economie te voorkomen. 

125) Wat betreft de vraag of de maatregel noodzakelijk is, herhaalt de Commissie dat de 
Belgische Staat reeds aanzienlijke maatregelen heeft genomen om een verstoring in zijn 
economie te voorkomen. Hij heeft reeds andere maatregelen opgezet voor het 
stabiliseren van het Belgische financiële bestel en met name de banken en andere 
financiële instellingen waarin financiële coöperaties geïnvesteerd hadden. De Belgische 
depositogarantieregeling bood bescherming voor deposito's tot maximaal 100 000 EUR 
en de Belgische Staat heeft Fortis, KBC, Dexia en Ethias geholpen met 
herkapitalisatiemaatregelen, liquiditeitsmaatregelen, maatregelen ten behoeve van 
probleemactiva en ad-hocmaatregelen. De Commissie concludeert dat het niet 
noodzakelijk was om bescherming te bieden aan sommige individuele aandeelhouders 
in het geval van financiële coöperaties, die per slot van rekening vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid zijn. 

126) Wat betreft de brief van de gouverneur van de NBB waarnaar de Belgische Staat 
verwijst, tekent de Commissie aan dat deze dateert van oktober 2011, dus van lang na 
10 oktober 2008, datum van de aankondiging van de maatregel. Bovendien blijkt uit de 
bewoording van die brief niet dat de maatregel noodzakelijk is om een ernstige 
verstoring van de Belgische economie te voorkomen. In de brief staat gewoon dat met 
de maatregel de negatieve effecten van de (systeem)crisis beperkt zouden kunnen89 
worden. Wat betreft de brief van het Comité voor financiële stabiliteit merkt de 
Commissie dat die gewoon handelt over de verhoging van de bescherming door de 

                                                 
87  Zoals aangegeven in overweging 13). 
88  Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, verliezen schuldeisers hun investering, afhankelijk 

van hun rangorde in de aansprakelijkheidsstructuur. Dat proces wordt de "watervalstructuur" genoemd. 
89  De Commissie stipt aan dat de brief namelijk de voorwaardelijke wijs "permettrait" gebruikt en niet de 

meer uitgesproken, onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd "permettra". 
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depositogarantieregeling en de invoering van de garantieregeling voor tak 21-
verzekeringsproducten. 

127) Ten aanzien van de vraag of de maatregel evenredig is, merkt de Commissie op dat de 
vormgeving van de maatregel onvoldoende garanties biedt tegen adverse selectie.90 Het 
vrijwillige karakter van de garantieregeling voor coöperaties, gekoppeld aan het feit dat 
er kennelijk geen levensvatbaarheidstoets is, creëert een prikkel om pas toe treden zodra 
duidelijk wordt dat de garantie zal worden uitgewonnen. In dit soort scenario kan de 
begunstigde van de garantie gebruikmaken, terwijl hij toch in ruime mate alle 
betalingen daarvoor kan vermijden tot net vóór de vereffening.  

128) De Commissie denkt ook dat de garantieregeling voor coöperaties buitensporige 
verstoringen van de normale marktwerking oplevert. Dankzij de maatregel kon ARCO 
haar marktpositie op de markt voor retail financiële producten beschermen en daardoor 
had dit een negatief effect (of kon het dit hebben) op het marktaandeel en de 
winstgevendheid van concurrenten die geen beroep konden doen op de garantieregeling 
voor coöperaties. 

129) Concluderend, de maatregel kan niet met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard, omdat hij geschikt, noodzakelijk noch evenredig is voor de toepassing van 
artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag en omdat hij niet onder de toepassing valt 
van enige andere bepaling betreffende de verenigbaarheid van staatssteun.  

4.5.  Berekening van de steun 
130) Wat betreft de berekening van het van ARCO terug te vorderen voordeel, neemt de 

Commissie de volgende parameters en feiten in aanmerking91: 
- de maximumomvang aan kapitaaluitstroom volgens de statuten van ARCO, dat 

beperkt is tot 10% van het totale kapitaal of 10% van haar vennoten92; 
- het feit dat alleen individuele vennoten door de garantieregeling voor coöperaties 

gedekt worden; 
-  de specifieke vormgeving van de garantieregeling voor coöperaties die, enerzijds, 

vrijwillig was en de financiële coöperaties de keuze liet om al dan niet toe treden, 
terwijl zij, anderzijds, zelfs financiële coöperaties met een hoog risico op 
faillissement of vereffening toestond om een aanvraag tot toetreding tot de regeling 
in te dienen (zoals het geval was toen – kort na de toetreding van ARCOFIN, 
ARCOPAR en ARCOPLUS tot de garantieregeling - de algemene vergaderingen van 
ARCOFIN, ARCOPAR en ARCOPLUS op 8 december 2011 het voorstel van hun 
respectievelijke raden van bestuur goedkeurden om over te gaan tot de vrijwillige 
vereffening); 

-  het feit dat ARCO, lang voordat zij in vrijwilllige vereffening werd gesteld, reeds in 
een ongezonde financiële situatie verkeerde, omdat zij - zoals beschreven in de 
overwegingen 38), 44) en 82) - zwaar had geïnvesteerd in aandelen-Dexia, een bank 
die in het najaar 2008 van het faillissement moest worden gered door de Belgische, 
Franse en Luxemburgse overheid, met als gevolg dat een forse daling van de waarde 
van aandelen-Dexia nog ongunstig uitwerkte op de financiële positie van ARCO, met 

                                                 
90  Zie ook de opmerkingen van de gouverneur van de NBB in overweging 13). 
91  Eenvoudigheidshalve heeft de Commissie een model met één periode uitgewerkt, waarbij de aanname is 

dat individuele vennoten slechts in die ene periode kunnen uittreden. Dat is een voorzichtige aanname. 
92  In de statuten is bepaald dat "de uittreding mag [..] worden geweigerd als door de uittreding meer dan 

1/10 van de vennoten of meer dan 1/10 van het geplaatst kapitaal in de loop van het zelfde boekjaar zou 
wegvallen [...]". 
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name omdat ARCO via een hefboom had deelgenomen aan de redding van Dexia 
door schulden aan te gaan, en 

- het feit dat ARCO in 2011 een eenmalige toetredings- en garantiepremie heeft 
betaald. 

131) Het voordeel dat ARCO verkreeg was een bescherming tegen een uitstroom van 
kapitaal, die ARCO anders alleen had kunnen stoppen door de bepalingen van haar 
statuten toe te passen zodra zij 10%93 van haar kapitaal of 10% van haar vennoten zag 
wegvallen. Een uitstroom in dergelijke omvang zou zich waarschijnlijk voordoen zodra 
ARCO ofwel, objectief gezien, zou terechtkomen in een situatie van te hoge 
schuldenlast, een faillissements- of vereffeningsprocedure, of, meer subjectief zoals in 
een aantal andere gevallen van bank-runs94, zodra haar vennoten ARCO niet langer als 
een veilige belegging zouden gaan zien, bijvoorbeeld door haar sterke blootstelling aan 
de financiële situatie en marktwaarde van Dexia.  

132) De Commissie hanteert een voorzichtige95 benadering bij de berekening van het 
voordeel dat ARCO heeft verkregen, doordat zij de mogelijke uitstroom van slechts één 
jaarlijkse periode in aanmerking neemt - in plaats van meerdere periodes. Door op die 
basis te werk te gaan, zou de berekening het minimale effect van de garantieregeling 
voor coöperaties in beeld moeten brengen, al kan de garantie in werkelijkheid ook 
hebben belet dat ARCO meerdere malen met de maximale uitstroom van vennoten en 
kapitaal te maken had gekregen. Volgens de statuten kon ARCO een kapitaaluitstroom 
stopzetten indien ofwel 10% van het kapitaal of 10% van de vennoten was weggevallen. 
Voor de berekening van het steunbedrag gaat de Commissie ervan uit dat ARCO uit 
deze beide opties het meer doeltreffende alternatief zou kiezen, namelijk het alternatief 
dat een hoger kapitaalniveau zou hebben veilig gesteld. Wat betreft de optie met 
betrekking tot een uitstroom van de vennotenbasis zal de Commissie het laagste aantal 
individuele vennoten tijdens de periode waarin het voordeel aanwezig was (ingaande 
per 10 oktober 2008) hanteren, hetgeen andermaal een conservatieve aanname is, en aan 
die vennoten het gemiddelde aandeel in het kapitaal van dat jaar toewijzen. Wat betreft 
de optie met betrekking tot de uitstroom van kapitaal zal de Commissie ook het jaar met 
het laagste volume kapitaal hanteren. 

133) De Commissie houdt ook rekening met het feit dat het voordeel van de maatregel ten 
dele werd verminderd doordat ARCO, dat bestond uit de drie rechtspersonen 
ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS, slechts een eenmalige toetredingsvergoeding 
en een garantiepremie voor één jaar moest betalen, ook al vonden die betalingen pas 
plaats in het najaar 2011, net voordat ARCO de vrijwillige vereffening aanvroeg.  

134) Het dankzij de maatregel verkregen voordeel is dus het laagste bedrag dat met de 
volgende twee berekeningen wordt verkregen: a) 10% van kapitaal van het jaar met het 
laagste kapitaal in de periode van 10 oktober 2008 tot en met 8 december 2011, minus 
het totale reeds aan premies betaalde bedrag, en b) 10% van het laagste aantal vennoten 
in de periode van 10 oktober 2008 tot en met 8 december 2011, vermenigvuldigd met 
het gemiddelde aandeel in het kapitaal per vennoot in datzelfde jaar, minus het totale 
reeds aan premies betaalde bedrag. 

                                                 
93  De Commissie merkt op dat, indien de overige ARCO-vennoten hun geld niet zouden terugtrekken, 

individuele vennoten een groter percentage zouden kunnen terugtrekken. Om echter een voorzichtige 
benadering te hanteren, heeft de Commissie bij deze berekeningen een percentage van 10% toegepast.  

94  Voor een typisch geval van een bank die in het kader van de recente financiële crisis met een bank-run te 
maken kreeg, vergelijk de zaak-Northern Rock (PB C 149 van 1.7.2009, blz. 16).  

95  D.w.z. dat het voordeel hiermee potentieel wordt onderschat. 
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135) In absolute termen neemt de kans dat beleggers hun kapitaal wegtrekken mettertijd toe, 
waardoor het moeilijker wordt om de rente te berekenen die over het verkregen 
voordeel moet worden betaald. Om het door ARCO verkregen voordeel volledig te niet 
te kunnen doen en tegelijk de lidstaat te laten beschikken over een werkbare methode 
waarmee de terugvorderingsrente kan worden berekend96, is de Commissie van oordeel 
dat het gehele voordeel ten minste vanaf 8 december 2011 volledig beschikbaar was en 
verlangt zij dat de terug te vorderen bedragen rente omvatten vanaf 8 december 2011 tot 
de datum van de daadwerkelijke terugbetaling ervan. 

136) Om de steunberekening te kunnen verifiëren, vraagt de Commissie dat België de 
Commissie een lijst zou verschaffen van het aantal ARCOPAR-, ARCOFIN- en 
ARCOPLUS-vennoten voor de periode van 10 oktober 2008 tot en met 8 december 
2011, zoals geregistreerd per ultimo van elk jaar. 

137) In haar aanvullende opmerkingen ingediend meer dan anderhalf jaar na het verstrijken 
van de deadline om opmerkingen te leveren op het besluit tot inleiding van de 
procedure, brengt de Belgische Staat geen fundamenteel nieuwe elementen aan. De 
Belgische Staat stelt dat de Commissie de uitvoering van de aan individuele vennoten 
toegekende garantieregeling niet kan verbieden. Zij zou ook niet aan de Staat kunnen 
opleggen om elke uitbetaling in hoofde van de garantieregeling op te schorten noch om 
alle uitbetaalde betalingen op basis van de garantieregeling aan individuele 
aandeelhouders te recupereren. 

138) Ter ondersteuning van deze opmerkingen, herinnert de Belgische Staat eraan dat de 
individuele vennoten geen ondernemingen zijn in de zin van artikel 107, paragraaf 1 van 
het Verdrag en is hij van oordeel dat de uitvoering van de garantieregeling in het 
voordeel van de individuele vennoten geen impact zou hebben op ARCO noch op de 
mogelijkheden van de Belgische Staat om de steun te recupereren. 

139) Bij wijze van antwoord, geeft de Commissie aan dat de som waarvan het huidige besluit 
de terugvordering vraagt wel degelijk het steunbedrag is ten voordele van ARCO. 

140) Voorts onderstreept de Commissie dat in toepassing van artikel 108, paragraaf 2 van het 
Verdrag, de vaststelling dat een staatssteunmaatregel onverenigbaar is met de interne 
markt, volstaat om de lidstaat op te leggen de maatregel definitief te schorsen.97 De 
Belgische Staat kan dus niet beweren dat het verbod om een niet-verenigbare 
staatssteunmaatregel te implementeren in strijd is met het Unie-recht. 

141) De Belgische Staat moest dus de injunctiebeslissing respecteren die genomen werd in 
het besluit om de procedure te openen, die elke uitvoering van de maatregel opschortte, 
wat betekende dat geen enkele uitbetaling gedaan kon worden. 

142) Het is dan ook gerechtvaardigd dat België zich verder onthoudt van elke uitbetaling die 
zou voortvloeien uit de maatregel. 

Conclusie 

143) De Commissie constateert dat de garantieregeling voor coöperaties staatssteun vormt 
ten faveure van ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS die België, in strijd met 
artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
onrechtmatig ten uitvoer heeft gelegd. De Belgische Staat dient de aan de 

                                                 
96  Zie arrest van 28 juli 2011, zaak C-403/10 P, Mediaset SpA / Europese Commissie, Jurispr. 2011, blz. I-

117*, punten 126 en 127, en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 
97  Zie arrest van 11 november 2011 in de zaak T-348/08, Elliniki Nafpigokataskevastiki en 

anderen/Commissie (Jurispr. II, p.380, punt 133) 
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garantieregeling voor coöperaties ten grondslag liggende wetgeving (met name de wet 
van 14 april 2009 en het koninklijk besluit van 10 oktober 2011) in te trekken en dient 
het voordeel terug te vorderen van ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS, 
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 
 

Artikel 1 
 

De garantieregeling, die België in strijd met artikel 108, lid 3 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie  verstrekt heeft in het voordeel van de financiële cooperatieven 
van ARCO en in het bijzonder ARCOFIN, ARCOPAR en ARCOPLUS is onverenigbaar met 
de interne markt.  
 

Artikel 2 
 
1. België vordert de in artikel 1 bedoelde ontvangen steun van de begunstigden terug voor 

het laagste bedrag dat de volgende twee berekeningen opleveren: 

a) 10% van kapitaal van het jaar met het laagste kapitaal in de periode van 10 oktober 
2008 tot en met 8 december 2011, minus het totale reeds aan premies betaalde 
bedrag, of  

b) 10% van het laagste aantal vennoten in de periode van 10 oktober 2008 tot en met 
8 december 2011, vermenigvuldigd met het gemiddelde aandeel in het kapitaal per 
vennoot in datzelfde jaar, minus het totale reeds aan premies betaalde bedrag. 

 
2. De terug te vorderen bedragen omvatten rente vanaf 8 december 2011 tot de datum van 

de daadwerkelijke terugbetaling ervan.  

3. De rente wordt op samengestelde grondslag berekend overeenkomstig hoofdstuk V van 
Verordening (EG) nr. 794/2004. 

4. België blijft zich onthouden van elke uitbetaling ten gevolge van de maategel van de 
steun bedoeld in artikel 1 vanaf de datum van kennisgeving van dit besluit. 

 
Artikel 3 

 
1. België beëindigt de staatssteunmaatregel bedoeld in artikel 1 omdat deze maatregel niet 

verenigbaar is met de interne markt. 

2. De terugvordering van de in artikel 1 bedoelde steun geschiedt onverwijld en 
daadwerkelijk. 

3. België zorgt ervoor dat het onderhavige besluit binnen vier maanden vanaf de datum 
van kennisgeving ervan ten uitvoer wordt gelegd. 

 
Artikel 4 

 
1. België deelt de Commissie binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van dit besluit 

de volgende informatie mee: 

(a) een nadere beschrijving van de reeds genomen en de voorgenomen maatregelen 
om aan dit besluit te voldoen; 

(b) documenten waaruit blijkt dat de begunstigde gelast werd de steun terug te betalen. 

2. België houdt de Commissie op de hoogte van de voortgang  van de nationale 
maatregelen genomen  ter uitvoering van dit besluit en dit tot de volledige 
terugvordering van de  in artikel 1 bedoelde steun. Het verstrekt, op eenvoudig verzoek 
van de Commissie, onverwijld inlichtingen over de reeds genomen en de voorgenomen 
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maatregelen om aan dit besluit te voldoen. Het verstrekt eveneens gedetailleerde  
inlichtingen over de reeds van de begunstigde teruggevorderde steunbedragen en 
terugvorderingsrente. 

 
Artikel 5 

 
Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België. 
 
Gedaan te Brussel,  03.07.2014 
 
 

 

Voor de Commissie 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 

Vicevoorzitter 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Bericht 
 
Wanneer dit besluit vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, 
wordt U verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit 
schrijven in kennis te stellen. Wanneer de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen 
omkleed verzoek ontvangt, neemt zij aan dat U ermee instemt dat dit besluit in zijn geheel wordt 
gepubliceerd. Dit verzoek dat moet aangeven welke gegevens vertrouwelijk zijn, dient bij aangetekend 
schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan : 
 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Directoraat D, Markten en zaken III – Financiële diensten 
MADO 12/059 
1049 Brussel 

België 

Fax: +32 2 296 27 22  
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