
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE PV nr
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE 15022011 - A - 900

Dienst: Secretarie
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

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

OPENBARE ZITTING VAN 15 februari 2011
Betreft: motie aangaande de financiering door Dexia Bank van nederzettingen die illegaal in de Palestijnse gebieden zijn
gevestigd.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat Dexia Bank vandaag nog de hoofdbank van de Brusselse steden en gemeenten blijft, ondanks de talrijke
veranderingen die sinds een decennium in haar samenstelling en aandeelhouderschap zijn doorgevoerd;
Overwegende dat de gemeenten van België bijna 14,7% van het kapitaal van Dexia Bank via de Gemeentelijke Holding bezitten;
Overwegende dat de gemeente van Watermaal-Bosvoorde door deze financiële bijdrage een inzagerecht krijgt op het beheer
en de keuzes van Dexia Bank, onder andere wat betreft het ethische karakter van de toegekende kredieten;
Overwegende dat Dexia Bank sinds 2001 65,31% van Otzar Hashilton Hamekomi («Schatkist van de lokale overheid») bezit, die
Dexia Public Finance is geworden;
Overwegende dat deze bank in de financiering van de gemeenten en lokale overheden gespecialiseerd is en een belangrijke rol
van tussenpersoon in de financiële overdrachten van de Israëlische Staat naar de nederzettingen speelt;
Overwegende dat het vierde Verdrag van Genève van 1949 de vestiging van nieuwe bevolkingen verbiedt op een grondgebied
dat naar aanleiding van een conflict is veroverd (art. 49,) wat de veroordeling van de Israëlische kolonies door de VN
rechtvaardigt;
Overwegende dat de Europese Unie meerdere keren, onder andere in augustus 1998, heeft herhaald dat ze de vestiging van
nederzettingen in de bezette gebieden als illegaal en in strijd met het recht beschouwde;
Overwegende dat het vaststaat dat de steun aan de bestaande kolonies, ondanks de openbare aankondiging op 31 december
2009 door Dexia-Israël om geen financiering meer aan Joodse vestigingen binnen de Westelijke Jordaanoever toe te kennen,
wordt voortgezet;
Overwegende dat deze beslissing bovendien het bezette gebied van Oost-Jerusalem niet betreft;
Vaststellende dat Dexia hiermee de vestiging in de Palestijnse gebieden van nederzettingen subsidieert, die overeenkomstig
het internationale recht illegaal en duidelijk in strijd zijn met de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties,
onder andere de besluiten 242, 466 en 478 die de vestiging van bevolkingen in de bezette gebieden en de inlijving van Oost-
Jerusalem verbieden;
Met 18 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen.

Kant zich tegen

• de financiële steun en de kredieten toegekend door Dexia Public Finance Israël, dochtermaatschappij van Dexia N.V., aan
de vestiging van Israëlische bevolkingen in de bezette Palestijnse gebieden;

Vraagt

• dringend aan de Gemeentelijke Holding om de raad van bestuur van Dexia N.V. te verzoeken de opdrachten van zijn
Israëlische dochtermaatschappij duidelijk en openlijk te herdefiniëren, en onmiddellijk een einde te stellen aan de zelfs
onrechtstreekse financiering van de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden;

• aan DEXIA Bank N.V. en haar aandeelhouders, alsook haar voorzitter, de heer Jean-Luc Dehaene, om zich zo snel mogelijk
aan te passen aan het internationale recht en de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

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 d.d.,

Christian VAN EETVELDE Véronique WYFFELS


