
 

 

                                                                                                 Brussel, postdatum. 

 

Aan de kandidaten voor; het parlement van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, de 
federale kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement. 

Geachte kandidaten. 

Er breekt een belangrijke periode aan voor jullie, de federale en Europese parlement 
verkiezingen anno 2019, nominaties en mandaten voor 5 jaar bestuur over de burgers van 
het land en Europa. Het is dus een zeer belangrijke verkiezing voor de burgers die graag 
willen genieten van een waardevol en degelijk bestaansleven voor hun gezin, vrouw en kind 
en voor zichzelf. Dit op alle terreinen van het maatschappelijk welzijn en persoonlijk geluk, 
tot diep in het sociale leven.  

Voor 800.000 burgers die men in de ARCO-affaire heeft gedropt is dit een domper op hun 
geluk. Vele ouderen onder ons en hun nakomelingen zijn bewust en met voorbedachten rade 
bedrogen door hun instituten en zogezegd voorzorg-, zorgverenigingen en organisaties. 
Waaronder ziekenkassen, jeugdzorg, ouderenzorg, vakbond en tal van organisaties die 
ressorteren onder de koepel van het ACW nu beter bekend als de opkuistruc 
BEWEGING.NET, Beweging vzw. 

Ieder van jullie die op de kieslijst staat of in het bestuur zit van de gemeente of stad zou 
volledig op de hoogte moeten zijn van deze grote fraude en corrupte ARCO-affaire. Indien 
dat niet zo is, dan is het hoogst dringend dat deze personen zich gaan inwerken in dit 
dossier dat 800.000 weerloze burgers treft.  Dit zijn de burgers van uw federatie en Europees 
land. Er zijn mogelijk meerdere hete hangijzers in onze maatschappij, we moeten ergens 
beginnen met de opkuis, de anderen komen hierna of later aan de beurt. 

Indien u zich op de hoogte stelt van dit grootschalig bedrog, en alle dossiers hier omtrent 
doorneemt dan zal u beseffen dat u als lid van de                                   partij toelaat dat 
800.000 risicovrije spaarders, die men op een bedrieglijke wijze risicovolle aandeelbeleggers 
heeft gemaakt, door aan de CD&V gekoppelde ACW organisaties bedrogen zijn. 

Ofwel heeft u geen greintje empathisch vermogen, wat goed mogelijk is, of sluit u uw ogen 
voor eigen winstbejag en ijdelheid. Het is inderdaad de bedoeling om u wakker te maken 
omdat er een einde zou komen aan dit grootse Belgisch onrecht. 

Beantwoordt u echter wel aan bovenstaande waarden en bent u wel begaan met de 800.000 
burgers dan kan u in de 1.600.000 ogen van de gedupeerden van ARCO niet anders dan 
ofwel er nu voor te zorgen dat die zaak wordt rechtgetrokken ofwel u in de spiegel kijkt en u 
deze verkiezingen aan u laat voorbij gaan. De zaak rechttrekken voor de 800.000 
gedupeerden is de terugbetaling van hun laatste notering met bovenop de beloofde 
jaarintresten. Hierover zijn geen onderhandelingen mogelijk, bedrog blijft bedrog. 

  



 

 

Deze ogenschijnlijke onoplosbare affaire die nationaal en Europees op politiek niveau wordt 
geblokkeerd kan alleen maar van de grond komen als alle politieke partijen hun 
verantwoordelijkheid nemen en de scheiding der machten tussen staat, de politiek en justitie 
in waarde aanvaarden en zich volledig terugtrekken uit de rechterlijke macht. Op een 
zodanige manier dat de aangespannen rechtszaken nog deze maand worden ingeleid en de 
verjaring nog dit jaar kan blokkeren. De essentiële documenten, die de onrechtmatige en 
bedrieglijke leden die de vereffening momenteel uitvoeren waaronder mevrouw Swiggers, 
mijnheer Foqué en mijnheer Tinant  trachten te laten verdwijnen, dit jaar 2019 volgens 
economisch recht, een halt toe te roepen.  

Wij, de 800.000 bedrogen burgers, door de ACW koepel met medeweten van alle politieke 
partijen hebben het uiteindelijke doel op het Europees hof gezet om dit onrecht te stoppen. 
Het kan op een meer serene wijze verlopen als de betrokken partijen tot inzicht komen en dit 
bedrog niet verder laten escaleren en vandaag nog stop roepen tegen dit onrecht.  

Voor het Europees hof hebben we 800.000 pleiters die elk hun ondergane bedrog zullen 
mogen aantonen. Uiteraard rekenen we op ieder van jullie of slechts op één onder jullie die 
dit onrecht niet wenst te dragen en het hele verhaal openbaart. 

Voor de leken is de ‘snelste’ manier om zich op de hoogte te stellen van de ARCO-affaire het 
boek van Peter Dedecker, ‘Een zuil van zelfbediening’. Hijzelf is hiervoor bedreigd en heeft 
voor zijn gezin gekozen. Het verzamelen en lezen van alle openbare artikels komt tot de 
identieke bevindingen en draagt neutrale kleuren.    

De ACW koepel heeft zijn takken in het ACV, CM, Familiehulp, Femina (KAV), IC, KAJ, 
KWB, OKRA, PASAR-vakantiegenoegens, Wereldsolidariteit, Ziekenzorg CM. Werkt samen 
met partners zoals Arktos, Group Intro, Welzijnszorg vzw, Pax Christi Vlaanderen. Heeft 
diepgaande connecties met BAC, Dexia, Belfius, DVV, ARCO, Het Volk (gewezen), De 
arbeidspers. De leiding van het ACW waren Jan Renders, Patrick Develtere, Peter Wouters. 
De politiek verbintenissen tussen ACW en CD&V, Yves Leterme, Etienne Schoupen, Jo 
Vandeurzen, Steven Vanackere, Hilde Crevits, Inge Vervotte en gewezen JL Dehaene. U 
kan hier zelf zien wat een wijde vertakking het ACW heeft in alle takken van de samenleving 
om zijn macht en alleenheerschappij te kunnen vergroten en 800.000 burgers te ontzien. Ze 
schrijven zelfs de wetten die moeten worden gestemd. 

De Arco-gedupeerden zullen blijven roepen voor en na de verkiezingen tot iemand dit 
onrecht halt zal hebben toegeroepen en de schuldigen zullen gestraft worden, net zoals in 
Ijsland en Spanje. Na 7 jaar strijd om rechtvaardigheid zullen alle bezwaren en claims 
uiteindelijk op de rechtbank terecht komen en het bedrog worden aangetoond. Ieder van 
jullie kan nu reageren en de rechtvaardigheid tegenover zijn burgers herstellen. 

Wij, ondergetekenden 800.000 ARCO-gedupeerden waarvan velen reeds zijn overleden en 
het onrecht van de Belgische staat en samenleving hebben meegenomen in hun graf.  

 
Met beleefde groeten, 
ondergetekenden, 
 
VZW AAT Arcopar Actie Team 
ARCOPAR, Geef ons beloofde geld terug, 14.180 FB leden. 

 


