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Staatssecretaris Crombez (SP.A) wil gemakkelijker de licentie kunnen intrekken van malafide
banken.

Brussel 'De banken hebben wereldwijd de economie in gevaar gebracht', zegt John Crombez. 'Als er dan
zijn die hardleers blijven meewerken aan fraude, moeten we hun licentie gemakkelijker kunnen afpakken.'

De staatssecretaris voor Fraudebestrijding beseft wel dat dat niet zo eenvoudig is en ziet het dan ook als
een ultiem middel om eventuele malafide banken op het juiste spoor te houden. Hij wijst er wel op dat ook in
andere landen, zoals Duitsland, de bereidheid groeit om gemakkelijker bestraffend te kunnen optreden tegen
malafide banken. 'Als er misstappen gebeuren, dan hebben de toezichthouders nu al de mogelijkheid om
banken hun licentie af te nemen', zegt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin. de
organisatie die de financiële sector vertegenwoordigt.

Hij wijst erop dat offshorebedrijven niet per definitie gelijk staan met illegaliteit. 'In het huidige debat wordt uit
het oog verloren dat zo'n activiteit perfect legaal is', zegt hij nog. 'De Belgische overheid heeft overigens al
een overzicht van de offshore-activiteiten van de banken. Bij de aangifte van de vennootschapsbelasting
moeten activiteiten en relaties met zogenaamde fiscale paradijzen vermeld worden in de aangifte.'

Maar de sector wil gerust met staatssecretaris Crombez rond de tafel gaan zitten. 'De banksector is altijd
bereid tot overleg met de overheid, maar dan wel op basis van concrete feiten en in een sereen klimaat.'

Crombez deed zijn uitspraak nadat de socialisten afgelopen weekend hun voorstel hadden bekendgemaakt
om adviseurs van fraude strenger aan te pakken(DS 6 april) . Maar CD&V en Open VLD lopen niet meteen
over van enthousiasme over het socialistisch voorstel. Ze wijzen erop dat er al een uitgebreid bestraffend
arsenaal bestaat. 'Constructies waarbij geld in het geheim wordt geparkeerd in schimmige
belastingparadijzen is zelden of nooit het werk van Vlaamse boekhouders of fiscalisten', zegt Luk Van
Biesen (Open VLD). Maar beiden willen het voorstel wel bekijken.

Crombez wijst erop dat in de regering eigenlijk al afgesproken is om malafide adviseurs strenger aan te
pakken. 'Het maakt deel uit van mijn actieplan dat vorig jaar in mei werd goedgekeurd. (cv, pse)
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