SVVO-Persbericht van 14-04-2008
SVVO pleit eveneens voor initiatieven tegen de “onbegrensde verantwoordelijkheid van de burgemeester”, maar niet onvoorwaardelijk
De media berichtten recent uitgebreid over de dagvaarding van Burgemeester Johan
Van Durme Burgemeester. Hij moest op 14 april voor de rechtbank verschijnen omdat hij gedagvaard wordt door een automobilist die in 2007 tegen een asverschuiving
reed in de Reigerstraat.
In het Vlaams Parlement namen Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester
van Oudenaarde Marnic De Meulemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt
De Loor het initiatief voor een resolutie over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
lokale mandatarissen. Deze resolutie werd op 12 maart jl unaniem goedgekeurd in
het Vlaams Parlement. De initiatiefnemers van deze resolutie vinden het een zeer
onrustwekkende evolutie dat steeds meer burgers de mandatarissen dagvaarden.
Het engagement van de lokale mandatarissen wordt hierdoor immers sterk ondermijnd.
De Vlaamse overheid is wel bevoegd voor de lokale besturen, maar de strafwet is
een federale bevoegdheid. Het Vlaams Parlement kan dit probleem dus zelf niet oplossen via een decretaal initiatief. De resolutie dringt er, via de Vlaamse Regering,
op aan dat de federale overheid op korte termijn een oplossing uitwerkt.
De VVSG, die momenteel een aanpassing aan de wetteksten voorbereidt, wil het artikel 5 van het strafwetboek in die zin aanpassen dat het niet de burgemeester als
persoon, maar wel de gemeente die eventueel aansprakelijk kan worden gesteld.
De VVSG stelt echter ook dat dit geenszins neerkomt op een immuniteit voor de
mandatarissen, aangezien gevallen van zware fout, nalatigheid of herhaalde lichte
fout nog steeds moeten bestraft kunnen worden. Maar, aldus de VVSG, is het niet
de bedoeling dat een burgemeester voor eender welke put in een wegdek een
strafblad oploopt. Ook in dat soort gevallen echter hangt alles af van de feiten: was
de betrokkene op de hoogte? Verzuimde hij adviezen van de administratie na te leven? Concrete gevaarstoestand? etc…
Zonder een uitspraak te doen over de grond van de zaak ‘Reigerstraat’ is SVVO het
volkomen eens met het standpunt van de VVSG. Er moet een oplossing komen
voor de vaak lichtzinnige dagvaardingen (en veroordelingen) van lokale uitvoerende
mandatarissen. Voor SVVO is het wel duidelijk dat het niet zo kan zijn dat een burgemeester wordt aangesproken voor elk gat in het wegdek van de gemeente, noch
dat individuele mandatarissen strafrechtelijk veroordeeld worden voor lichte fouten bij
de uitoefening van hun functie. De oppositiepartij vindt het, net als het VVSG, dat er
wel een onderscheid gemaakt dient te worden tussen verschillende zaken afhankelijk van de feiten. Een zware fout, nalatigheid of herhaalde lichte fout van
een burgemeester of mandataris moet nog steeds bestraft kunnen worden. Het
is aan de rechtbank om daarover in haar vonnis een uitspraak te doen.
SVVO
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