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OPENBARE ZITTING VAN 15 november 2011
Betreft: Motie betreffende de ontbinding van de Gemeentelijke Holding.
De Gemeenteraad,
Gelet op het Wetboek van vennootschappen (inzonderheid op artikel 181, 527, 528 en 561);
Gelet op de beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van donderdag 27 oktober tot
instelling van een bijzondere commissie die ermee wordt belast de omstandigheden te onderzoeken die
hebben geleid tot de ontmanteling van de NV DEXIA;
Overwegende dat de Gemeentelijke Holding 100% door de gemeenten van het Rijk wordt aangehouden;
Overwegende dat de Gemeente Watermaal-Bosvoorde 101.684 aandelen van de Gemeentelijke Holding
bezit (d.w.z. 62.700 gewone aandelen, 19.184 cumulatieve preferente aandelen A en 19.800
cumulatieve preferente aandelen B);
Overwegende dat de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Holding een buitengewone algemene
vergadering op 7 december 2001 overweegt bijeen te roepen om het voorstel van vrijwillige ontbinding
van de Holding goed te keuren;
Overwegende dat de ontbinding van de Gemeentelijke Holding een daad van beschikking betreft die
rechtstreekse gevolgen zal hebben op de Gemeente aangezien ze een groot patrimoniumverlies en een
aanzienlijk ontvangstenverlies door de niet-toewijzing van de geplande dividenden met zich zal
meebrengen;
Overwegende dat de bestuurders, conform de wet, verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het
mandaat dat ze gekregen hebben en voor de fouten begaan in hun beheer;
Overwegende dat de bestuurders, conform de wet, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens
derden, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de
bepalingen van deze titel of van de statuten van de vennootschap;
Overwegende dat de Raad van Bestuur, met het oog op de buitengewone algemene vergadering, een
toelichtend verslag van het bestuursorgaan moet uitbrengen, alsook een staat van de activa en passiva
van de vennootschap en een controlerapport van deze staat uitgaande van de commissaris of, bij
ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, met alle waarborgen van onafhankelijkheid
t.o.v. de personen die gewoonlijk belast zijn met het bijhouden van de rekeningen van de
vennootschap;
Overwegende dat het onderzoek van de documenten die door de Raad van Bestuur moeten worden
voorgelegd en de conclusies van de bijzondere commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
zouden kunnen wijzen op de aansprakelijkheid van één of meerdere leden van de Raad van Bestuur in
de toestand die tot de ontbinding heeft geleid;
Overwegende dat bepaalde elementen immers aantonen dat het niet uitgesloten is dat de Raad van
Bestuur van de Holding het nemen van buitensporige risico’s heeft aanvaard, wat tot de ontbinding
heeft geleid;

Overwegende dat het dan ook aan te bevelen is om te wachten tot duidelijkheid wordt geschept over de
aansprakelijkheid van de bestuurders vooraleer te beslissen hen kwijting te verlenen;
Met 18 voorstemmen, 3 tegenstemmen en 3 onthoudingen;
BESLUIT
de vertegenwoordiger van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde bij de algemene vergadering van de
Gemeentelijke Holding op te dragen geen kwijting te verlenen aan de bestuurders indien er
buitensporige risico’s door de Raad van Bestuur van de Holding werden genomen.
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