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Sjoemelende directeur Meise krijgt twee jaar cel - 30/10/2014
Meise / Brussel De correctionele rechtbank in Brussel
heeft gisteren Victor Emmerechts, het
voormalige hoofd van de technische
dienst van de gemeente Meise,
veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan
drie vierden met uitstel. De vijftiger
had tien jaar lang misbruik gemaakt
van zijn positie om materiaal van de
gemeente te verduisteren en
gemeentearbeiders in te schakelen voor
privé-werken.
hans van de cauter en joris herpol

Victor Emmerechts, de neef van Jos
Emmerechts, de voormalige schepen
van Openbare Werken en huidige burgemeester van Meise, heeft in totaal 25 jaar voor de
gemeente gewerkt, maar de wanpraktijken vonden plaats vanaf januari 2000. Zo leende de man
geregeld werkmateriaal van de gemeente om thuis privé-werken uit te voeren. Dat materiaal
kwam niet of pas na zo’n lange tijd terug dat de rechtbank oordeelde dat het om gebruiksdiefstal
ging. Een laptop van de gemeente die Emmerechts voor zijn werk gebruikte, werd alleen
terugbezorgd omdat de man een upgrade van zijn software wou. Ook hier oordeelde de rechtbank
dat hij de laptop gestolen had.
De voormalig technisch directeur eigende zich ook overtollige bouwmaterialen toe, waaronder
27 kubieke meter stenen en een aantal metalen buizen, en liet gemeentearbeiders werken bij hem
thuis uitvoeren. Zo mocht een gemeentearbeider twee dagen besteden aan het parket van de man.
Om de haverklap gebruikte hij ook vuilniscontainers van de gemeente Meise voor activiteiten
van verenigingen in Overijse. Die vuilniscontainers werden wel altijd vol teruggebracht naar
Meise.
De rechter was niet mals voor de ingenieur en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van
twee jaar, waarvan drie vierde met uitstel. Deze straf is beduidend strenger dan de achttien
maanden met uitstel die het parket had gevorderd. Daarbovenop moet de man een
schadevergoeding van 105.000 euro betalen aan de gemeente Meise, en een boete van 5.500
euro.
De rechter benadrukte dat het om ‘zeer ernstige’ feiten ging. Emmerechts had meer dan tien jaar
lang zijn macht misbruikt tegenover zijn ondergeschikten. Bovendien vond de rechter dat er geen
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sprake kon zijn van verval van de strafvordering. De advocate van Emmerechts had dat gevraagd
omdat volgens haar haar cliënt al gestraft werd doordat de gemeente Meise hem in 2012
ontslagen had. Ook van opschorting van straf wou de rechter niet weten. Victor Emmerechts
heeft nu vijftien dagen de tijd om samen zijn advocate te overleggen of hij al dan niet beroep
aantekent tegen dit vonnis.
De kwestie krijgt trouwens nog een staartje in de Meisese politiek. Oppositieraadslid Roel
Anciaux (SP.A-Meise2020) vroeg eerder al het ontslag van burgemeester Jos Emmerechts
(CD&V), omdat die volgens Anciaux tijdens de feiten ook politiek verantwoordelijk was als
schepen van Openbare Werken. Maar de burgemeester kreeg het vertrouwen van de meerderheid
in de gemeenteraad.
Roel Anciaux blijft er echter op hameren dat de betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten
opnemen. ‘De rechter sprak over een extreme normvervaging, machtsmisbruik, geen
schuldbesef. Het kan niet dat die jarenlange diefstallen gewoon konden doorgaan zonder dat
iemand van de politiek verantwoordelijken er weet van had’, aldus Anciaux. ‘Ik hoop dat er
mensen opstaan – ook binnen de diensten zelf – en duidelijk verklaren wie er nu allemaal weet
van had. Dit is slechts het topje van de ijsberg.’
HANS VAN DE CAUTER
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