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Dossier V. Emmerechts – sp.a-Meise2020 wil personeel horen en
doet oproep aan V. Emmerechts
De Nederlandstalige Correctionele Rechtbank van Brussel heeft op 29 oktober het voormalig
hoofd van de technische dienst van Meise, Dhr. V. Emmerechts veroordeeld tot 2 jaar
effectieve gevangenisstraf waarvan ¾ met 5 jaar uitstel. De gemeente Meise krijgt een
schadevergoeding van 105.000 €.

Dit vonnis onderstreept nogmaals de ernst van de gepleegde feiten. Dat noch het
gemeentebestuur van Meise, noch CD&V noch N-VA in dit dossier vragen dat er iemand zijn
politieke verantwoordelijkheid opneemt, is onbegrijpelijk voor sp.a-Meise2020. “De feiten zijn
zo zwaarwichtig dat men door nu geen politieke verantwoordelijkheid toe te wijzen eigenlijk
zegt dat er in geen enkel dossier ooit sprake kan zijn van politieke verantwoordelijkheid.” aldus
gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020). “De uitleg die Burgemeester Jos
Emmerechts heeft gegeven naar aanleiding van mijn vraag om zijn ontslag is ronduit
belachelijk. Uiteraard is er in dergelijke dossiers geen sprake van een collegiale
verantwoordelijkheid van een volledig college vermits er nooit een beslissing werd genomen
door een college om aan de betrokkene de toestemming te geven over te gaan tot het plegen
van strafrechtelijke inbreuken. Dat het Gemeentedecreet geen melding maakt van politieke
verantwoordelijkheid is uiteraard evenmin een argument. Zelfs al wist Jos Emmerechts van
niets, dan had hij als Schepen van Openbare Werken het moeten weten. Zelfs de Rechtbank
heeft het gemeentebestuur een veeg uit de pan gegeven wegens het jarenlange gebrek aan
controle.”

Voor Anciaux stopt het hier niet. “Het is duidelijk dat er nog veel informatie betreffende de
jarenlange normvervaging in onze gemeentediensten niet naar boven is gekomen. Uit
contacten met personeelsleden blijkt duidelijk dat ze angst hebben om te spreken. Angst voor
ontslag, angst voor represailles. De Gemeenteraad moet deze mensen duidelijk maken dat ze
zonder angst naar voor kunnen komen met nieuwe informatie. Het Gemeentedecreet voorziet
in de bescherming van klokkenluiders en de Gemeenteraad moet de personeelsleden

oproepen om de stilte te doorbreken. Ik leg dienaangaande een punt neer op de agenda van
de Gemeenteraad van November. We moeten in deze volledige klaarheid krijgen.”

Anciaux doet ook een oproep tot voormalig hoofd van de technische dienst V. Emmerechts.
“Ik vraag eveneens aan V. Emmerechts om eindelijk bijkomende verklaringen af te leggen over
het al dan niet medeweten van andere leden van het personeel en het gemeentebestuur
aangaande de jarenlange gang van zaken in de technische dienst. Gezien de omvang en de
duurtijd van de feiten is het quasi onmogelijk dat er niemand binnen het bestuur op de hoogte
was. V. Emmerechts heeft tot nu toe dienaangaande steeds gezwegen. Ik denk dat het ook in
zijn belang is om eindelijk open kaart te spelen.” aldus Anciaux.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589

roel.anciaux@skynet.be

