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Christianne Vienne van de PS wil een nieuw fiscaal spaarboekje, het boekje B, bedoeld voor banken die
lenen aan Belgische gezinnen en KMO's en zo de lokale economie ondersteunen.

Christianne Vienne, lid van de Dexia-commissie voor de PS, pleit voor een nieuw type spaarboekje met nieuwe fiscale
voordelen. Het boekje B, naar analogie met het Boekje A in Frankrijk, kan enkel worden aangeboden door banken die
in België voldoende leningen aanbieden aan kmo's en particuleren.

De banken met overheidssteun moeten nu al prioriteit gevven aan het verstrekken van kredieten voor bedrijven en
huishoudens, dat is zo opgenomen in het akkoord met de overheid. Maar volgens Vienne gaan de banken in de
toekomst minder krediet geven aan particulieren en bedrijven. Nog volgens Vienne moet daarom verder gegaan dan
wat tot nu toe met de overheid overeengekomsen is. Ze stelt de creatie voor van een nieuw fiscaal voordelig
spaarboekje: 'het boekje B'.

"Dankzij een fiscaal voordelige behandeling, garandeert het 'boekje B' de spaarder een veilig en sociaal verantwoord
rendement, ", aldus Vienne. "De banken moeten een groot deel van dit geld herinvesteren in België. Elk kwartaal
moeten ze rapporteren over het toegekend kredietvolume aan particuleren en kmo's."

Luk Van Biesen, kamerlid van Open VLD, is het idee niet genegen: "Dit voorstel is praktisch zeer moeilijk haalbaar. Dit
zou betekenen dat er in de spaarbanken een apart potje moet zijn voor het geld opgehaald via het spaarboekje B en
dat dit bedrag uitsluitend kan besteed worden aan de financiering van kmo's en gezinnen. Het is niet zeker dat het
financieren op dergelijke wijze goedkoper zal gebeuren. Het spaarboekje is niet de goedkoopste bron van middelen
voor een bankinstelling".

Van Biesen wil de bedrijven op een andere manier financieren: "Ik ben al een tijdje aan het werken om het fiscaal
stimuleren van het onderschrijven van kapitaal van Belgische bedrijven en kmo's te realiseren. In feite een soort
Cooreman-De Clercq bis, maar dan én voor de aankoop van staatsschuld én voor de aankopen van aandelen van
bedrijven met maatschappelijke zetel in België, aldus nog Van Biesen.

Wat vindt u van het idee van een 'boekje B'? Laat het hieronder weten.
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