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PERSMEDEDELING 

 
Antwerpen, 1 december 2022 
 

ARCOCLAIM STELT RUIM 5.400 NIEUWE VORDERINGEN IN TEGEN 
BELFIUS BANK, DE BELGISCHE STAAT en BEWEGING.NET 

VZW ARCOCLAIM opent een nieuw offensief in het ARCO-dossier. Meer dan 5400 nieuwe ARCO-spaarders 
hebben zich de laatste maanden ingeschreven en opdracht gegeven aan ARCOCLAIM om hen te 
vertegenwoordigen. ARCOCLAIM start deze week een procedure voor al deze gedupeerden. Gedupeerden 
kunnen zich nog steeds bij ARCOCLAIM aanmelden, maar niet lang meer. 

Wie dacht dat het ARCO-dossier in de vergeethoek zou belanden, heeft het verkeerd voor. Integendeel: 
DEMINOR kondigde reeds een nieuwe procedure aan voor nog meer ARCO-spaarders. VZW ARCOCLAIM 
meldt nu ook nog eens 5417 nieuwe vorderingen in te stellen.  

Die vorderingen zijn gericht tegen de drie hoofdrolspelers in het ARCO-debacle: BEWEGING.NET die de ARCO-
aandelen op de markt bracht, BELFIUS BANK die de ARCO-aandelen verkocht en de BELGISCHE STAAT die de 
ARCO-spaarders eerst staatswaarborg en nadien het plan B beloofde, maar geen enkele belofte nakwam. 

CIRCA 120 MILJOEN EURO AAN SCHADECLAIMS 

Doordat steeds meer gedupeerde Arco-spaarders zich verenigen en een vordering in laten stellen, neemt de 
omvang van de geclaimde schade in rap tempo toe. 

Voorzitter Ab Flipse stelt: “Wij schatten het totaal aantal actieve ARCO-claimants in alle rechtszaken samen 
inmiddels op meer dan 30.000. Omdat er ook intresten en kosten moeten bijgeteld worden, 
vertegenwoordigen zij samen ongeveer 120 miljoen euro aan schadeclaims. Wij verwachten dat alle 
rechtszaken in eerste aanleg zullen gebundeld worden. Er is natuurlijk die ene rechtszaak voor het Hof van 
Beroep in Brussel, maar die zal pas in 2030 behandeld worden. Daar kunnen we niet op wachten. De 
procedures die nu in eerste aanleg zitten, richten zich op de vraag tot aanstelling van gespecialiseerde 
bemiddelaars die in de grootste discretie kunnen trachten partijen tot een oplossing te brengen. De 
behandeling van de aanvraag tot bemiddeling staat nu op de zitting van 3 maart 2023.” 
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2023 KAN EEN BELANGRIJK JAAR WORDEN 

Het ARCO-dossier loopt al lang, en de behandeling van de rechtszaken zal vele jaren duren, zeker wanneer 
hoger beroep wordt ingesteld. Toch gloort er hoop op een doorbraak.  

Advocaat Geert Lenssens die ARCOCLAIM bijstaat stelt: “De duizenden nieuwe vorderingen geven aan dat 
het ARCO-dossier springlevend is. De reden is vooreerst dat mensen dit niet zomaar vergeten of vergeven en 
de verantwoordelijken daarop zullen blijven afrekenen, ook bij de verkiezingen. Maar bovendien zie je dat de 
kinderen of kleinkinderen de plaats innemen van hun ouders of grootouders en het niet nemen dat de 
spaarcenten van de familie zo verkwanseld werden. Ik denk dat 2023 een belangrijk jaar kan worden in de 
ARCO-zaak want alle partijen gaan zich moeten bezinnen over de vraag of een bemiddelde oplossing niet 
beter is dan een procedure. Er kan daarbij net zoals bij FORTIS een onderscheid gemaakt worden tussen ‘active 
claimants’ en ‘free riders’ en de hele zaak kan in principe geregeld worden. In dat geval zijn er alleen maar 
winners: de bank toont haar zorg voor haar klanten aan, de vakbond komt eindelijk op voor haar leden en de 
politici komen hun belofte tenslotte na. De verweerders weten nu stilaan waar ze tegenaan kijken en de 
verjaring voor wie niet op tijd zijn eis instelde, kan beginnen meespelen. De rechter kan in ons recht een 
bemiddelaar aanstellen en dat opent volgens mij nieuwe opportuniteiten.” 

AANMELDEN BIJ ARCOCLAIM KAN NOG 12 DAGEN 

Er komen dagelijks vele aanmeldingen bij ARCOCLAIM binnen. Aanmelden kan nog steeds, maar niet lang 
meer. Op maandag 12 december 2022 sluit de inschrijving, zodat de laatste deelnemers tijdig bij de 
rechtbank kunnen worden aangedragen. Gedupeerden moeten beseffen dat dit de laatste call is. Of er ooit 
een nieuwe inschrijvingsronde zal komen, valt moeilijk te zeggen. Het is beter dat men niet aarzelt en nu nog 
instapt! 

 
 


