PERSMEDEDELING
Brussels, 15 mei 2019

ARCO-COÖPERANTEN LANCEREN NIEUW HEVIG OFFENSIEF
De ARCO-coöperanten, die zich voordien hadden verenigd in de twee belangenverenigingen
‘Geld terug van Arco’ en ‘Arcoparia’s’, starten op 15 mei 2019 in samenwerking met Ab Flipse,
bekend als voorzitter van de Nederlandse Vereniging Woekerpolis.nl, een nieuw offensief tegen
Beweging.net, Belfius Bank en de Belgische Staat. Zij hebben daartoe een nieuwe VZW annex
stichting onder de naam ‘ArcoClaim’ opgericht en zij willen de huidige 5000 procederende
aanhangers zien stijgen naar 50.000. ArcoClaim stelt zich tot doel 100% van de inleg van de
ARCO-aandeelhouders te recupereren zoals hen steeds beloofd is geweest. ArcoClaim zal zich
laten bijstaan door het Brussels advocatenkantoor SQ LAW waar Mr. Geert Lenssens en Mr.
Niels van Campenhout de stichting zullen vertegenwoordigen.
Amper een week voor de parlementsverkiezingen zetten de ARCO-aandeelhouders de ARCO-zaak
opnieuw op de agenda van de politiek, de bank en de vakbond. Advocaten Geert Lenssens en Niels
van Campenhout stellen: “Onze cliënten zochten en vonden expertise in Nederland bij Ab Flipse en
zijn team, die hun rangen komt vervoegen en voortaan de administratieve en logistieke leiding
neemt van een nieuwe professioneel gerunde organisatie genaamd ArcoClaim. Ab Flipse is in
Nederland bekend als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl met meer dan 125.000 leden, en
heeft ruime ervaring in het voeren van massaclaims. ArcoClaim zal zowel in een Belgische VZW als
een Nederlandse stichting ondergebracht worden. De nieuwe organisatie ArcoClaim is de nieuwe
stem van de meermaals bedrogen ARCO-aandeelhouders en zal een nieuw activistisch concept
aanwenden om haar doel te bereiken.”
Verwerpelijk
Ab Flipse heeft het ARCO-dossier inmiddels bekeken. Zijn eerste reactie:
“Toen ik het ARCO-dossier voor het eerst bestudeerde, viel ik van de ene verbazing in de andere. De
manier waarop met de 800.000 ARCO-spaarders werd gesold, tart de verbeelding. Eerst was er de
hele zwendel rond de verkoop van de aandelen. Dan werd hen beloofd dat de staat 100% borg zou
staan. Nadien viel dat plots naar 40% en nu is het niets en wordt hen gezegd dat ze het maar beter
kunnen vergeten. Verwerpelijk vind ik dit en uiterst laakbaar.”
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Volgens Ab Flipse kunnen alle ARCO-aandeelhouders zich vanaf nu online inschrijven op de
website www.arcoclaim.be en ligt het in de bedoeling dat zij hun claims kunnen onderbrengen bij
de stichting zonder al te veel formaliteiten. De stichting ArcoClaim neemt de hele procedure dan
voor haar rekening. De Arco-aandeelhouders hoeven dan zelf geen procespartij te zijn. Men kan
kiezen tussen een gratis toetreding met een ‘no cure no pay’ en een betalend lidmaatschap, met
een eenmalige bijdrage van € 25,-, dat extra voordelen geeft.
Militante strategie
Eddie Schild en Michel van Caster, leiders van Arcoparia’s en Geld terug van Arco, wijzen erop dat
ArcoClaim ook verschilt van haar voorgangers door haar militante strategie.
Een week voor de verkiezingen zegt ArcoClaim de huidige regeringspartijen en haar ministers de
wacht aan en wijst hen op hun woordbreuk die neerkomt op kiezersbedrog en contractbreuk. In
het regeerakkoord stond immers duidelijk vermeld dat de regering er zich toe verbond een
oplossing te vinden in het ARCO-dossier en het is duidelijk dat deze oplossing niet alleen uitbleef,
maar zelfs werd geboycot onder meer door NVA. Is een regeerakkoord dan een waardeloos vodje
papier? ArcoClaim overweegt om niet alleen de Belgische Staat maar ook de verantwoordelijke
ministers in de procedure te betrekken op basis van hun persoonlijke aansprakelijkheid.
ArcoClaim zegt volgens Ab Flipse tegelijk ook de wacht aan tegen Belfius Bank. Belfius Bank is voor
ArcoClaim één van de hoofdverantwoordelijken voor het financieel drama van de ARCOaandeelhouders. De bank hult zich echter in arrogantie en klantonvriendelijkheid wat in schril
contrast staat met dure mediacampagnes die momenteel gevoerd worden om het imago van de
bank op te krikken en waar de klantvriendelijkheid nochtans centraal staat. ArcoClaim gaf haar
advocaten SQ LAW opdracht om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Belfius Bank te
onderzoeken in het licht van de misleidende campagne die de bank voerde tot medio 2018 en
waarbij zij op de rekeninguittreksels van haar klanten de volle waarde boekte van de ARCOaandelen, niettegenstaande dat daar op dat moment geen sprake meer van was. ArcoClaim
beschouwt de diverse rekeninguittreksels van de bank als vals en misleidend. ArcoClaim stelt zich
openlijk de vraag hoe Belfius Bank er ernstig kan aan denken om beursgenoteerd te worden,
terwijl er momenteel procedures tegen haar lopen waar vandaag reeds een kleine tienduizend
mensen een vordering hebben ingesteld en er nog altijd zo’n 800.000 gedupeerden zijn.
Tenslotte zegt ArcoClaim ook formeel de wacht aan tegen Beweging.net in hoofde van haar
huidige voorzitter Peter Wouters. Ab Flipse nodigt Peter Wouters uit voor een persoonlijk
onderhoud. ArcoClaim noteert dat met de aantreding van de nieuwe voorzitter in 2017 een
nieuwe generatie aantrad. Het is echter de verantwoordelijkheid van die nieuwe generatie om in
het reine te komen met haar verleden en met de eigen basis. Beweging.net en voordien ACW zijn
in het verleden uitermate roekeloos te werk gegaan bij de promotie en verkoop van de ARCOaandelen en samen met de Bank Belfius hebben zij keer op keer de gewone man beloofd dat deze
investeringen veilig en zonder risico’s zouden zijn. Uit de gegevens blijkt dat de ARCOaandeelhouders systematisch hun spaarboekje op basis van die belofte hebben omgezet in ARCOaandelen. ArcoClaim zou het zonder meer immoreel vinden mocht Beweging.net ten deze haar
verantwoordelijkheid niet opnemen en de vergoeding in deze zaak niet mee zou financieren.
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Verkiezingsbelofte
Om haar woorden kracht bij te zetten, heeft ArcoClaim vanmorgen de Belgische regering en de
Belgische regeringspartijen per deurwaardersexploot opgeroepen om de gedane toezegging en de
overeenkomst na te komen om de schade van de ARCO-coöperanten volledig te compenseren.
ArcoClaim heeft de regering en de regeringspartijen gevraagd de toezeggingen en afspraken
tevens bij wijze van verkiezingsbelofte schriftelijk te bevestigen en vast te leggen.
ArcoClaim heeft vanmorgen eveneens per deurwaardersexploot de andere Belgische politieke
partijen opgeroepen om ook haar (verkiezings-)beloften en toezeggingen aan de Arcocoöperanten schriftelijk vast te leggen, en daarin tevens op te nemen dat de Arco-coöperanten
binnen zes kalendermaanden na heden hun volledige schadevergoeding zullen hebben ontvangen.
Tenslotte zijn vanmorgen ook Belfius Bank en Beweging.net per deurwaardersexploot opgeroepen
om de toezegging te ondertekenen dat de schade van de Arco-coöperanten binnen zes maanden
na vandaag door Belfius Bank en Beweging.net zullen zijn gecompenseerd.
Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Het staat de aansprakelijke partijen vrij om
onderling afspraken te maken over de verdeling van ieders bijdrage aan deze schadevergoedingen.

Persconferentie
ArcoClaim geeft een persconferentie op woensdag 15 mei 2019 om 13:00 uur in Parker Hotel
Brussels Airport, Bessenveldstraat 15, 1831 Machelen. Een lunch staat voor u gereed.
Deze persmededeling wordt verspreid onder embargo en kan pas 15 mei 2019 om 13:00 uur
worden vrijgegeven.
Namens het bestuur van VZW ArcoClaim
Ab Flipse - voorzitter
Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij:
De heer Geert Lenssens van SQ Law: +32 476 26 06 00
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