
 

OPEN BRIEF AAN ALLE POLITIEKERS 

 

Memorandum van Gedupeerden 

800.000 kiezers wachten al jarenlang tevergeefs op een rechtvaardige oplossing i.v.m. hun Arco-
dossier. Het is beschamend hoe jullie hen in een straatje van manoeuvres, leugens en gemanipuleer 
om de tuin hebben geleid. Wat is uiteindelijk het resultaat van 5 jaar regeringswerk en de belofte om 
voor hen een oplossing te zoeken, laat staan te vinden. Graag hadden wij nu eindelijk hierop een 
eerlijk antwoord gehad. 

Steeds waren 800.000 gedupeerden getuige van het getouwtrek tussen partijen. Ondanks een 
passage in het Regeerakkoord om voor Arco een oplossing uit te werken, waren het steeds de 
anderen die de schuld kregen, tegenwerkten, het lieten afweten. We hebben echt alles gehad: CD&V, 
NVA, VLD, MR, Raad van State, Raad van Europa, Europese Commissie, Bacob/Dexia/Belfius en ACW 
‘Beweging.net’… 

Vijf minuten politieke moed ontbrak er om een oplossing uit te werken voor alle gedupeerden in dit 
dossier.  Een voorbeeld van ondemocratisch fatsoenlijk beleid en politiek onwaardig. Laat mij toe te 
stellen dat u op 26 mei 2019, dag van de verkiezingen, hierop zal afgerekend worden.   

Eén ding is zeker ‘de verhaaltjes zijn we kotsbeu’. Met klemtoon herhalen we,  dat door verkeerde 
info te verspreiden – en daar zijn heel wat bewijzen van -  800.000 gedupeerden werden belogen, 
bestolen en bedrogen.  Arco werd ons verkocht als een volkomen betrouwbaar spaarproduct. Het 
gaat niet over enkele duizenden contracten, maar wel over 800.000 klanten die eveneens voor eigen 
minderjarige kinderen Arco aankochten. Vaak ging het om cliënteel uit het christelijk arbeidersmilieu, 
gewone, eerlijke werkmensen die een lening afsloten tegen één percentje minder door Arco aan te 
kopen. Voor sommige gezinnen loopt de schade op tot ± 20.000€. Het gaat hier zeker niet om 
grootvermogens of kapitalisten.  

Het staat als een paal boven water dat in dit dossier wanbeheer, bedrog en fraude aan te pas kwam, 
en er tot nog toe niemand verantwoordelijk gesteld of veroordeeld werd. Dit hebben we aan onze 
eerlijke justitie te danken!!! 

Op vraag van al onze gedupeerde leden, vragen wij u een eerlijk antwoord op de verdere afloop,  en 
wat u voor ons na de verkiezingen van 26 mei 2019 nog kan/wil betekenen?  

Met vriendelijke groet, 

 

VZW AAT Arcopar Actie Team 
Versie 1 -17/04/2019 
 

Ondergetekende lid,  ………………………  


