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MEISE - Het Hof van Beroep in Brussel heeft het proces van het voormalige

hoofd van de technische dienst van Meise ir. Victor Emmerechts van Meise
gisteren uitgesteld tot 7 mei omdat één van de rechters ziek is.
Oppositieraadslid Roel Anciaux (SPA.-Meise2020) eist dat de
schadevergoeding die eerder was toegekend aan de gemeente, wordt
betaald.
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Oppositieraadslid Roel Anciaux (SP.A-Meise2020) maakte de zaak van Victor Emmerechts al
verschillende keren aanhangig op de gemeenteraad. Eind oktober 2014 werd Victor
Emmerechts veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan drie vierde met uitstel. Daarbovenop
werd hij veroordeeld tot een schadevergoeding van 105.000 euro aan de gemeente Meise en
een boete van 5.500 euro. Volgens de uitspraak van de rechtbank had hij tien jaar lang
misbruik gemaakt van zijn positie om materiaal van de gemeente te verduisteren en
gemeentearbeiders in te schakelen voor private werken.
Victor Emmerechts, de neef van toenmalig schepen van Openbare Werken en huidig
burgemeester Jos Emmerechts, heeft in totaal 25 jaar voor de gemeente gewerkt, maar de
wanpraktijken vonden plaats vanaf januari 2000. Oppositieraadslid Roel Anciaux vroeg toen
én vraagt nu opnieuw het ontslag van huidig burgemeester Jos Emmerechts in deze zaak.
Anciaux: “Ik blijf deze zaak minutieus opvolgen en blijft erop hameren dat alle betrokkenen
hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het gaat over een extreme normvervaging,
machtsmisbruik en geen schuldbesef. Die jarenlange diefstallen mogen niet onbestraft
blijven. De politieke verantwoordelijken moeten er weet van gehad hebben. De gemeente
vraagt dat de sommen waartoe Victor Emmerechts werd veroordeeld, ook effectief worden
betaald, want het gaat om een ontvreemding van materiaal dat door de belastingbetaler werd
betaald.”
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