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Brussel, 26 mei 2021 

 

ARCO GEDUPEERDEN SLEPEN BEWEGING.NET VOOR DE 

RECHTBANK 

VZW ARCOCLAIM is een vereniging zonder winstgevend doel die ongeveer 12.000 ARCO 

procederende aandeelhouders groepeert of begeleidt. VZW ARCOCLAIM dagvaardt vandaag 

BEWEGING.NET voordien ACW, zowel als feitelijke vereniging en als vzw, voor de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brussel en vordert schadevergoeding voor haar leden. Deze 

dagvaarding is volgens de vzw de historische sluitsteen in een financieel drama dat 800.000 

gezinnen trof. 

VZW ARCOCLAIM dagvaardde voordien reeds NV BELFIUS BANK en de BELGISCHE STAAT voor 

de Rechtbank van Eerste Aanleg om hen aansprakelijk te stellen voor het schade in het ARCO 

debacle. De vzw wordt daarin bijgestaan door het Brussels advocatenkantoor SQ Legal onder 

leiding van class action specialist Mr. Geert Lenssens. 

Nadien heeft NV BELFIUS BANK op haar beurt  de ARCO vennootschappen in die zaak 

gedagvaard, omdat de bank meent dat wat haar verweten wordt, in feite aan de ARCO 

vennootschappen toekomt. VZW ARCOCLAIM acht het symptomatisch dat de verweerders 

elkaar gaan beschuldigen. Tot nu toe werd BEWEGING.NET zelf echter in geen enkele 

procedure betrokken. Volgens VZW ARCOCLAIM speelde BEWEGING.NET nochtans een 

centrale rol in de misleidende commercialisering van de ARCO aandelen aan haar eigen 

achterban. Daarbij werden die aandelen in publiciteit steeds weer als ‘veilig en risicoloos’ 

aangeprezen. BEWEGING.NET gebruikte daartoe onder meer haar magazine VISIE. 

Volgens de Voorzitter van VZW ARCOCLAIM Ab Flipse bezit deze dagvaarding dan ook een 

historisch karakter: “De dagvaarding van BEWEGING.NET is de tot dusver ontbrekende schakel 

in de lopende ARCO procedures. BEWEGING.NET is in geen enkele van die procedures ooit 

gedagvaard, terwijl zij duidelijk een doorslaggevende rol speelde in het ARCO drama. Wij 

vinden het dan ook, samen met onze leden, vanzelfsprekend dat BEWEGING.NET partij wordt 

in de lopende procedure. Daardoor kunnen onze leden, die tegelijk de basis uitmaken van 

BEWEGING.NET, een open discussie aangaan met een van de hoofdaansprakelijken en 



 
 

schadevergoeding eisen. Evengoed kan BEWEGING.NET eindelijk haar stem in het debat laten 

horen en zal zij nu publiek verantwoording moeten afleggen.” 

Volgens VZW ARCOCLAIM heeft zij geen andere keuze dan BEWEGING.NET nu te betrekken, 

omdat BELFIUS in het debat, door te verwijzen naar de ARCO vennootschappen, blijkbaar 

meent dat de aansprakelijkheid bij BEWEGING.NET te zoeken is. Als gevolg van deze 

mystificatie is BEWEGING.NET een soort spookpartij geworden die in het ARCO dossier overal 

aanwezig is, maar nergens ter verantwoording wordt geroepen. Ab Flipse licht verder toe: “De 

ARCO zaak is een dynamisch dossier waar de laatste jaren veel gebeurd is. Pas op 6 maart 

2018 kregen de ARCO aandeelhouders, na het arrest van de Raad van State dat de 

staatswaarborg vernietigde, te horen dat zij werkelijk schade hadden. Dat betekent nota bene 

dat er ten vroegste vijf jaar verder op 6 maart 2023 verjaring kan zijn. Ook nadien nog bleef 

de Regering beloven dat zij hen zou compenseren. Pas recent stelde de nieuwe Regering bij 

monde van Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden dat zij de uitspraak van de 

rechter wenste af te wachten. Dat was het sein om ook BEWEGING.NET voor de rechter te 

brengen.” 

VZW ARCOCLAIM zal ook mee pleiten in het grote ARCO proces dat begin juni in de voormalige 

NAVO gebouwen van start gaat. ARCOCLAIM kreeg hiervoor op 9 juni 2021 de namiddagzitting 

toegewezen. VZW ARCOCLAIM zal daar de vraag van BELFIUS om alle ARCO procedures samen 

te voegen in één proces ondersteunen, omdat dit de enige goede oplossing is voor de ARCO 

gedupeerden.  

VZW ARCOCLAIM is op dit moment de enige partij waar de mensen die nog geen vordering 

hebben zich bij kunnen aansluiten. Door een eenvoudige registratie en overdracht van 

vordering kan elke gedupeerde of erfgenaam van een gedupeerde meedoen aan de 

procedure. 

  
Namens het bestuur van VZW ArcoClaim 

Ab Flipse – voorzitter 

www.arcoclaim.be 

 

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: 

 

De heer Ab Flipse – voorzitter vzw ArcoClaim, telefoon +31653393073  

De heer Ruud Kraan – secretaris vzw ArcoClaim, telefoon +31613250452 
 

www.arcoclaim.be

