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Sjoemelende ingenieur naar de cel

Victor Emmerechts. - Foto Lukas
Victor Emmerechts, de voormalige gemeentelijke ingenieur van Meise is veroordeeld
tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 met uitstel voor een waslijst van
betichtingen. "Meer dan tien jaar graaide hij in de middelen van de gemeente om
privé-investeringen mogelijk te maken", motiveerde de rechter zijn uitspraak, die
algemeen als 'streng' werd ervaren.
De rechter tilde enorm zwaar aan de feiten. Het openbaar ministerie had eerder een
celstraf van 18 maanden met uitstel gevorderd tegen de sjoemelende ingenieur. Te
licht, vond de rechter, die hem er een effectieve celstraf van 6 maanden bovenop
gaf. Hij achtte dan ook praktisch alle betichtingen bewezen, van diefstal tot
verduistering van middelen van de gemeente. "Hij misbruikte het overwicht dat hij

over de gemeentelijke arbeiders had", klonk het in het vonnis. "Zo liet hij ze
regelmatig werken uitvoeren bij zijn thuis, en dit ten koste van de gemeente,
aangezien dit natuurlijk invloed had op de dienst." Emmerechts zal in de praktijk wel
niet naar de gevangenis moeten.
Ook de diefstal van onder andere een laptop van de gemeente en een
aanhangwagen achtte de rechter bewezen. Zelf had de verdediging het verval van
de strafvordering gevraagd, omdat hij in 2012 bij wijze van tuchtsanctie ontslagen
werd. "Hierdoor werd hij al gestraft en men kan geen twee keer gestraft worden voor
eenzelfde feit volgens het non-bis in idem-beginsel", klonk het.
Hier had de rechter echter geen oren naar. "Het klopt dat beklaagde ontslagen werd,
maar niemand kan ernstig beweren dat deze sanctie vergelijkbaar is met de
maximale straf die de wet op deze misdrijven voorschrijft (gevangenisstraf van 10
jaar cel). Bijgevolg kan beklaagde wel degelijk nog bestraft worden." De rechter
verweet Emmerechts ook geen schuldinzicht te hebben. "Hij vond alles maar
normaal."
Schadevergoeding
De gemeente Meise, die zich burgerlijke partij gesteld had, kreeg een
schadevergoeding van in totaal 105.000 euro én een veeg uit de pan. "Nochtans kan
het bestuur niet trots zijn op de afgelopen 15 jaar, waarin beklaagde ongestoord zijn
gang kon gaan, zonder enige controle", voegde de rechter er fijntjes aan toe.
Emmerechts werd tenslotte ook voor zes jaar uit zijn burgerrechten ontzet. De kans
is groot dat de veroordeelde ex-ingenieur in beroep gaat tegen het vonnis. Hij heeft
hiervoor 15 dagen de tijd.
Gemeenteraadslid Roel Anciaux (Sp.a-Meise2020), die de zaak onlangs nog hoog
op de politieke agenda plaatste door om het ontslag van burgemeester Jos
Emmerechts te vragen, reageert tevreden. "De rechtbank heeft zich streng getoond.
Los van het feit dat de schadevergoeding die de gemeente eiste in principe niet hoog
genoeg is om de geleden schade te dekken, kan ik daar zeker mee leven."
(WHW/DBS)

