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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de uiteenzetting van de heer Eric Van
Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media naar aanleiding van de
Beleidsbrief Een vernieuwend economisch
beleid voor Vlaanderen ;
– gelet op de paragrafen van de Beleidsbrief die
handelen over de GIMV en waarin wordt
gesteld dat het marktconforme gedrag van deze
openbare investeringsmaatschappij bevorderd
moet worden via een beursgang ;
– gelet op artikel 82 van het ontwerp van decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1997 aan de hand waarvan het
decreet betreffende de herstructurering van
onder andere de GIMV wordt gewijzigd teneinde de beursgang van de GIMV mogelijk te
maken ;
– gelet op het feit dat de beursgang die in het
kader van de begroting 1997 wordt voorbereid
het aandeel van het Vlaamse Gewest in de
GIMV zal verminderen tot 70 % ;
– gelet op het debat over de Beleidsbrief in de
bevoegde Commissie waaruit is gebleken dat
een meerderheid in het Vlaams Parlement voorstander is van een verder terugdringen van het
overheidsaandeel in de GIMV ;
– onderstreept dat in het kader van een beleid tot
bevordering van risicodragend kapitaal prioriteit moet worden gegeven aan
1° de ontwikkeling van een private risicokapitaalmarkt ;
2° het stimuleren van een beurskapitalisme ;
3° het wegwerken van het gebrek aan institutioneel kapitaal onder andere via de uitbouw
van pensioenfondsen ;
– stelt bijgevolg dat de nood aan risicodragend
kapitaal op termijn niet langer dient te worden
ingevuld door investeringsmaatschappijen die
eigendom zijn van de overheid ;

– vraagt aan de Vlaamse regering
1° op korte termijn over te gaan tot een verdere
verkoop van de aandelen die het Vlaamse
Gewest aanhoudt in de GIMV, waarbij het
overheidsaandeel terug wordt gebracht tot
op een niveau dat maximaal 50,1 % mag
bedragen ;
2° te overwegen om op middellange termijn de
GIMV volledig te privatiseren via de beurs.
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