
Ik wens hierbij, als inwoner van ______________, namens de gemeente ___________ op basis van art. 194, 

eerste lid Gemeentedecreet (Vlaams gewest)/art. 271§1 Nieuwe Gemeentewet (Brussels gewest) klacht neer te 

leggen wegens oplichting tegen:

* de Gemeentelijke Holding

* de huidige en vroegere bestuurders van de Gemeentelijke Holding

* Dexia NV

* de huidige en vroegere bestuurders van Dexia NV

* het directiecomité van Dexia NV

De gemeente ___________ is aandeelhouder van de Gemeentelijke holding, dat een belang van meer dan 14% 

aanhoudt in Dexia NV. Het financiële wanbeleid van Dexia NV leidde tot een herstructuring van Dexia NV met 

een zeer grote waardevermindering. Deze waardevermindering leidde dan weer tot een vereffening van de 

Gemeentelijke Holding, met groot financieel verlies voor de gemeente.

De gemeente heeft ____ aandelen in de Gemeentelijke Holding, waarvan ____ preferentiële aandelen A, 

verworven werden door in te schrijven op de kapitaalsverhoging in 2009, en ____ preferentiële aandelen B, 

verworven door omwisseling van Dexia-certificaten.

Noch Dexia noch de Gemeentelijke Holding brachten de gemeenten voldoende op de hoogte van de ware omvang 
van de problemen bij Dexia. Bij de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding in 2009 werd zelfs een 
dividend voorgesteld van 13%, dat in praktijk niet mogelijk was. Dexia bood de gemeenten leningen aan om in te 
kunnen schrijven.
 
Dit aanbod door de Gemeentelijk Holding en Dexia, terwijl minstens Dexia en mogelijk ook de Gemeentelijke 
Holding op de hoogte moet geweest zijn van de foutieve voorstelling van zaken, komt neer op het, door misbruik 
te maken van de zwakheid of onwetendheid van anderen, transacties in financiële instrumenten uitvoeren tegen 
een prijs of onder voorwaarden die klaarblijkelijk niet in verhouding staan tot de reële waarde van deze 
instrumenten, zoals strafbaar gesteld in ar tikel 38, Wet van 2 Augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten.

Deze gang van zaken is ook in strijd met art. 629 W. Venn. Dit artikel laat weliswaar toe dat kredietinstellingen 
aan marktvoorwaarden het inschrijven op een kapitaalsverhoging van de kredietinstelling financieren. Maar de 
omstandigheden maken dit tot een vorm van bedrog in strijd met art. 629 W. Venn., strafbaar gesteld in art 648, 7° 
W. Venn. De kapitaalsverhoging van Dexia via de Gemeentelijke holding met door Dexia geleend geld was een 
poging om de solvabiliteit van Dexia op papier te verhogen, zonder dat ook reële middelen werden ingebracht die 
de liquiditeitspositie konden verbeteren.
 
Zowel via de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding met geld als met inbreng van Dexia-certificaten, 
werden de gemeenten verder financieel betrokken gemaakt zonder dat zij zicht kregen op de reële risico's 
verbonden aan die deelname. De deelname door de Gemeentelijke Holding in de kapitaalsverhoging van Dexia, 
die aan de basis ligt van de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding zelf, beïnvloedde op negatieve 
wijze de financiële situatie van de Gemeentelijke Holding en benadeelde dan ook die gemeenten die niet 
deelnamen aan de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding in 2009.

Deze feiten werden vergezeld door een foutieve voorstelling van zaken bij de Dexia-holding. Onder meer recente 
mediaberichten over de waarschuwing van de Franse controle-autoriteiten, die in België niet bekend waren, doet 
vermoeden dat het bestuur van Dexia NV een riskant beleid bleef voeren zonder die risico's ook mee te delen aan 
haar aandeelhouders. Dit komt neer op marktmanipulatie zoals strafbaar gesteld in artikel 25, §1, 4° Wet van 2 
Augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Onderzocht dient dan 
ook te worden wie verantwoordelijk is voor de foutieve voorstelling van zaken, de bestuurders en het 
directiecomité van de Dexia-groep en/of de bestuurders van de Gemeentelijke Holding.


