Brussel , 15 november 13

Geen scheiding !

Deze morgen lezen we in de pers de grote lijnen van het rapport van de Nationale Bank
over de splitsing van de banken. Deze oplossing is niet wenselijk.
Fairfin, Réseau Financement Alternatif en het collectief citoyen Roosevelt, de 3
organisaties achter de campagne “Banken Splitsen” roepen op tot meer doorzicht en
politieke verantwoordelijkheid.
Vanmorgen herneemt de pers de aanbevelingen van de Nationale Bank van België die een
scheiding veeleer dan een volledige splitsing van de deposito- en zakenbanken vooropstelt
en vermeldt dat de Minster van Financiën Koen Geens wellicht dit advies zal volgen.
Sinds 24 oktober hebben 3 organisaties Fairfin, Réseau Financement Alternatif, en het
collectief citoyen Roosevelt een petitie voorgesteld aan een ruim publiek ten gunste van
een volledige splitsing. We verzamelden reeds meer dan 8.000 handtekeningen en
verwachten er 100.000 tegen het jaareinde.
De 3 organisaties zijn van mening dat een eenvoudige scheiding- zoals voorgesteld door de
NBB- geen volledige afscherming van het financieel systeem verzekert. Op het moment
dat we opnieuw geconfronteerd worden met de problemen die veroorzaakt zijn door de
lasten van de publieke schuld, lijkt het ons ondenkbaar om boven deze schuld een majeur
risico te laten zweven: het risico van een nieuwe financiële crisis indien de banken niet
gespitst worden.
Het is daarom dat onze 3 organisaties, de duizenden burgers en diverse organisaties 1 die
ons steunen, iedereen oproepen blijk te geven van doorzicht en politiek realisme door,
tegen de financiële lobbies in, de strikte splitsing tussen deposito- en zakenbanken te
steunen.

De organisatoren van de campagne
De campagne Bankensplitsen wordt gevoerd door Fairfin, het
collectif citoyen
Roosevelt.be, en Réseau Financement Alternatif et Fairfin. Ze wordt gevoerd in het kader
van de Europese campagne van Finance Watch "Changer la Finance”.
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ABVV-FGTB, APEF asbl, La Bouée asbl, Caritas catholica en Belgique francophone et germanophone A.S.B.L., Centrale Nationale des
Employés, ChanGements pour l'égalité, La Compagnie du vide, C-paje asbl, De Bouche à Oreille, Les écus baladeurs, Entraide et
Fraternité, Fédération des maisons médicales, Fourmi Solidaire asbl,, Habitat-Service, Imagine Magazine, Lucéole, Mains tendues,
Nature et progrès, La Payote, Le Pivot, Rénovassistance, Les Scouts, Solidarités Nouvelles a.s.b.l., STICS asbl, Tourisme autrement,
Union Nationale des Mutualités Socialistes, Vrede v.z.w.
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Meer info
• www.bankensplitsen.be
•
•

https://www.facebook.com/pages/Scinder-les-banquesBanken-splisten/170581943145757?fref=ts
#splitbanks
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