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Gemeente Meise verliest jaarlijks
10.000den Euro’s ten gevolge van
speculatie in Gemeentelijke Holding

De gemeente Meise heeft momenteel zo’n 16.177
aandelen in de Gemeentelijke Holding NV. Door de
slechte prestaties en de terugval van de waarde van
het Dexia-aandeel is de ontvangst van dividend uit
deze Holding teruggevallen van bijna 200.000 €
(voor 2008) tot rond de 10.000 € voor 2011. Waarom
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nieuwe aandelen heeft bijgekocht is een raadsel voor
sp.a-Meise. Voor sp.a-Meise is het duidelijk: met geld van de bewoners van
Meise moet men geen beurs-roulette spelen.
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De gemeente Meise verliest jaarlijks forse bedragen door de tegenvallende
resultaten van Dexia en de daaruit voortkomende lagere dividend-ontvangst
uit de Gemeentelijke Holding NV.
Tot voor 2008 ontving de gemeente rond de 200.000 € dividend uit de
Gemeentelijke Holding NV. In 2008 was dit gezakt tot 66.833 €. In 2009
werd niets ontvangen. In 2009 heeft de gemeente blijkbaar geloof gehecht
aan de beloofde 13% dividend indien men zou intekenen op een aankoop van
nieuwe aandelen van de Gemeentelijke Holding en werden er – in het midden
van de bankencrisis! – 3.150 nieuwe aandelen aangekocht.
Reeds in 2010 bleek dat deze belofte van 13% dividend te mooi was om waar
te zijn en werd er maar een dividend uitgekeerd van 19.387 € i.p.v. de
beloofde 32.995 €. Voor 2011 ziet het ernaar uit dat er slechts een dividend
van rond de 10.000 € zal worden ontvangen.
De beurskoers van het Dexia-aandeel wordt in de boeken van de
Gemeentelijke Holding nog steeds gewaardeerd op ruim 8 € per aandeel. De
huidige beurskoers bedraagt echter zo’n 2.5 €.
Uit deze cijfers en gegevens blijken volgende elementen:
1. De gemeente Meise verliest sinds 2008 ieder jaar vele tienduizenden
Euro’s ten gevolge van de bankencrisis en de slechte resultaten van
Dexia.
Voor een gemeente waarvan de inwoners het 7de hoogste gemiddelde
inkomen van België hebben (bron FOD Economie), hoger zelfs dan de
inwoners van Knokke, zou dit geen onoverkomelijk probleem moeten
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zijn. Toch bevindt de financiële toestand van de gemeente Meise zich
in een erbarmelijke situatie en blijkt dat de – zij het minimale (van 8,5%
naar 8,2%) – in 2010 ingevoerde belastingverlaging een
onverantwoorde verkiezingsstunt is van het huidige gemeentebestuur
dewelke de inwoners vanaf 2012 zullen mogen terugbetalen en die ten
koste gaat van verschillende sociale initiatieven in de gemeente (bvb.
geen bouw van een nieuwe OCMW-rusthuis, geen gemeentelijk sociaal
woonbeleid).

2. De gemeente Meise heeft zichzelf in een situatie geplaatst – zeker ten
gevolge van haar beslissing van 2009 – waar ze momenteel kan kiezen
tussen de pest en de cholera: (a)ze moet de rit uitzitten en hopen op
economisch herstel van Dexia doch jaarlijks veel minder dividend
ontvangen of (b) ze moet haar verlies beperken en haar aandelen in de
Holding verkopen (maar wie gaat deze kopen?) doch zal dan een groot
verlies moeten incasseren.
Voor sp.a-Meise is het niet normaal dat een gemeente zichzelf in
dergelijke situatie plaatst ten koste van gemeenschapsgelden.
3. De huidige bestuursploeg van de gemeente Meise heeft het blijkbaar
nodig gevonden in volle bankencrisis nog geloof te hechten aan een
belofte op een dividend van 13% (!!) indien men nog eens bijkomende
aandelen van de Gemeentelijke Holding NV zou gaan kopen. In 2009
werden nog eens 3.150 bijkomende aandelen aangekocht! Andere
gemeenten hebben in 2009 niet meer ingetekend op deze
kapitaalsverhoging.
Daar waar men de toestand voor 2009 historisch kan noemen, is deze
rampzalige beslissing van 2009 voor de volle 100% toe te schrijven aan
het huidige gemeentebestuur van Meise.

“Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het meestal niet waar” aldus Meises
sp.a-voorzitter Roel Anciaux.
“De gemeente heeft in 2009 op een naïeve wijze en met het geld van haar
inwoners gespeculeerd en draagt de volle verantwoordelijkheid voor de
verliezen die de gemeente dienaangaande vandaag moet slikken. Met geld
van de bewoners van Meise moet men geen beurs-roulette spelen, deze
gelden moeten als een bonus pater familias worden beheerd: voorzichtig en
met weinig tot geen risico. Het gemeentebestuur heeft hier een zware fout
gemaakt want het geld dat de gemeente hier jaarlijks verliest, kan ze niet
meer besteden aan het welzijn van de inwoners van Meise.” aldus Anciaux.
Voor sp.a-meise staat het goed beheren van de gemeentelijke financiën
centraal. Voor het gemeentebestuur van Meise blijkbaar niet.
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Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux (Voorzitter sp.a-Meise, OCMW-raadslid, Provincieraadslid)
GSM: 0475/479.589
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