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Réf.           
Samenstelling van de Raad : Mevrouw Martine Payfa, Bourgemeester-Voorzitster, Mevrouwen & de Heren Xavier Baeselen, Véronique Wyffels, Anne Depuydt, José
Stienlet, Annemie Vermeylen, Tristan Roberti, Schepenen.
Mevrouwen en de Heren Alain Wiard, Philippe Desprez, Anne Dirix, Roland Maekelbergh, Jan Verbeke,  Guillebert de Fauconval, Jean-Claude Hariga, Corinne Cordy,
Pascale Scheers, Fiorenzo Molino, Cécile van Hecke, Christine Ponchon, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Alain Caron,
Jeanne Moreau, Claire Laloux, Frédéric Deville, Leden.
De Heer Christian Van Eetvelde, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd : Dames en Heren Roberti, Scheers, Ponchon en Bertrand, leden.

OPENBARE ZITTING VAN 20 october 2009
Voorwerp : Motie betreffende de verbetering van het beheer van de Gemeentelijke Holding.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat:
• De gemeenten van België hun aandelen « Gemeentekrediet van België » in de Gemeentelijke Holding hebben

samengebracht;
• De Gemeentelijke Holding, naar aanleiding van de fusies en kapitaalverhogingen, slechts nog een zeer relatief gewicht

(minder dan 15%) in de bank DEXIA N.V. heeft;
• Dat de Gemeentelijke Holding zware schulden heeft gedaan, en dit zelfs vóór het begin van de financiële crisis (2005), en

dat ze bijgevolg alleen heeft kunnen delen in de recente kapitaalverhoging in Dexia door middel van een lening gewaarborgd
door de Gewesten en die eind september 2009 vervalt.

Overwegende de beslissing van de Gemeenteraad van 15 september 2009 om de aanvraag tot dubbele kapitaalverhoging van de
Gemeentelijke Holding te ondersteunen.

De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde, in de zitting van 20 oktober 2009, eist eenstemmig dat:
• De Gemeentelijke Holding haar beheer verbetert, ongeacht de weerhouden herkapitalisatiemodaliteiten;
• De bestuurders, benoemd door de Gemeentelijke Holding in de vennootschappen waarin ze een participatie heeft, verslagen

indienen die voor de gemeenten bestemd zijn en dat deze verslagen voor de algemene vergaderingen door de
gemeenteraadsleden kunnen worden geraadpleegd;

• Dat de gemeenten door de Gemeentelijke Holding worden geraadpleegd vooraleer enige belangrijke beslissing wordt
genomen;

• Dat de samenstellingsregels van de Raad van Bestuur worden vastgesteld en dat alle democratische partijen hierbij door
gemotiveerde bestuurders worden vertegenwoordigd, en dit overeenkomstig het electorale gewicht van de democratische
partijen;

• Dat de bestuurders van de Gemeentelijke Holding in DEXIA N.V. (en in de andere ondernemingen waarin de Gemeentelijke
Holding een participatie heeft) veel aandacht schenken aan vraagstukken zoals belastingparadijzen, filialen met onredelijke
risico’s, loonspanningen, …;

• Dat de vertegenwoordigers van de Gemeentelijke Holding in DEXIA N.V. alle nodige stappen ondernemen opdat deze bank
zich opnieuw richt op haar krediet- en depositoactiviteit en zich niet meer stort in hoge risicotransacties met de dubieuze
opbrengsten van de financiële wereld;

• Dat de Gemeentelijke Holding in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen vooruitgang boekt, in
die zin dat ze een actieplan opstelt dat bij de volgende algemene vergadering moet worden goedgekeurd;

• Dat de Gemeentelijke Holding het voorbeeld geeft door een gecertificeerd milieubeheersysteem te hebben en dat ze ervoor
zorgt dit voorbeeld uit te breiden tot de vennootschappen waarin ze een participatie heeft.

Aldus in zitting beraadslaagd,
Namens de Gemeenteraad,

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Christian VAN EETVELDE Martine PAYFA

Voor eensluidend afschrift,
Namens het College,

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Christian VAN EETVELDE Martine PAYFA


