Arcopar
en
de
eeuwige
tsjeverij.
He
ACW,
nu
debeweging.net is rijk genoeg
om te betalen.

https://www.groeparco.be/gewone-algemene-vergadering-arcofin-c
vba-in-vereffening-dd-15maart-2019?fbclid=IwAR3NzM2ID5WywZkuoAzPoQDblo5zelrwTzvCYZm4Hq
R0BzcTqcnHwlefOw4

Op 15 maart 2019 vind de algemene vergadering plaats van
Arcofin in vereffening. Indien u wenst kunt u er als
gedupeerde bij zijn of laten vertegenwoordigen, en er de
jaarrekeningen van het voorbije boekjaar verwerpen. U dient
zich dan in te schrijven voor 12 maart.

Het geld waarmee de 800000 Arco gedupeerden moeten worden
vergoed mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks van de
belastingbetalers komen, maar van de oplichters, de
bedriegers, die met allerlei middelen en de hulp van Koen
Geens’ advocatenkantoor, de kassa en de belangen van het ACW
hebben veilig gesteld. Daartoe werd het ACW ‘opgedoekt’ en
vervangen door een nieuwe juridische persoon debeweging.net.
Om die reden zou en moest Koen Geens ook minister van Justitie
worden en blijven.
Herinner jullie: Geens werd aanvankelijk niet verkozen. Hij
werd gewoon benoemd tot minister via/door CD&V !!!!
Onbegrijpelijk dat in 2014 toch nog zoveel mensen hem hun stem
gaven.

Wanneer de Arco-gedupeerden via de verkoop van Belfius of een
andere overheidstussenkomst zou mogelijk worden gemaakt door
de regering, dan betalen de belastingbetalers de schade, en
betalen dus ook de Arco-gedupeerden ook en nogmaals, via hun
eigen belastingen, hun eigen schadevergoeding.

debeweging.net
heeft de financiële middelen om alle coöperanten zelf te
vergoeden.
Daartoe zou ze verplicht moeten worden, ook al zou daarmee
heel die
kwalijke octopus verdwijnen met al haar mistige VZW’s.
En als er
wetten moeten worden afgeschaft, nieuwe wetten worden
geschreven die dit
verplichten, dan moet dat maar gebeuren. Een moedig volk kan
dit via
de verkiezingen eisen/bewerkstelligen. Tijd dat niet de
slachtoffers
maar de daders worden gestraft in dit land en niemand, ook
geen
politicus straffeloos en onschendbaar mag blijven. Bij
fraude/bedrog
zouden ze hoofdelijk aansprakelijk moeten zijn, net zoals de
ontvanger

van belastingen van elke
terugbetalen.
Opgekuist staat netjes !

gemeente,

c.q.

alles

moeten

Niet genoeg geld denkt u ???
Hier slechts één voorbeeld; slechts een zuignap van een van de
de tentakels van de octopus:
Neem nu het nieuwe ziekenhuis St Maarten in Mechelen, van
Emmaeus, onderdeel van de ACW zuil geleid door Inge Vervotte
(ex CD&V getrouwe). Dit ziekenhuis werd gebouwd met heel veel
subsidies, en er straks grote terreinen vrijkomen met enorme
waarde zullen vrijkomen. Alle gelegen in de Mechelse
binnenstad.
We kunnen de politici en belangengroepen al zien watertanden
bij de gedachte dat ze die straks zullen gaan kunnen
ontwikkelen via allerlei constructies en vehikels.
Zakken zullen worden gevuld. Niets daarvan zal terugvloeien
naar de belastingbetalers.
De steden/politici
vastgoedbedrijven.

worden

steeds

meer

bouwpromotoren,

En daar is gigantisch veel geld mee gemoeid.
Geen particulier, geen kleine aannemer zal daar nog ooit zelf
een huis kunnen bouwen. Iedereen afhankelijk van de stad en de
politici.
Cliëntelisme als in Wallonië, maar wat geraffineerder, want ze
hebben ervan geleerd.
Jullie zijn gewaarschuwd !

