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Resolutie vraagt oplossing voor aansprakelijkheid burgemeesters 
 
17 april 2008 - Omdat steeds meer burgemeesters willekeurig voor de rechter worden ge-
daagd, diende o.a. Vlaams Open Vld-parlementslid Marnic De Meulemeester, een wetsvoor-
stel in dat de federale overheid verplicht een oplossing te zoeken voor deze problematiek. 
Het Vlaams parlement heeft de resolutie alvast unaniem goedgekeurd. Marnic De Meule-
meester: “We zijn dit verplicht aan alle lokale mandatarissen die zich elke dag inzetten voor 
hun gemeente en kunnen niet toelaten dat door een juridische lacune hun engagement op 
deze manier wordt afgestraft.” 

 
De voorbije maanden zijn al heel wat burgervaders voor de strafrechter 
moeten verschijnen n.a.v. ongevallen in hun stad of gemeente. Zo waren 
o.a. de burgemeesters van Damme, Gent en Destelbergen al het slachtof-
fer van dergelijke praktijken. Ook burgemeester van Oosterzele, Johan 
Van Durme (CD&V), mocht zich deze week voor de strafrechter verant-
woorden tegenover een automobilist die beweerde tegen een zogenaam-
de asverschuiving te zijn aangereden. 
 

Omdat zo’n strafrechtelijke vordering tal van voordelen heeft i.p.v. een burgerlijke grijpen 
burgers steeds sneller naar dit systeem. In eerste instantie denkt de burger dat hij of zij op 
die manier meer ruchtbaarheid kan geven aan de zaak en zo een hogere schadevergoeding 
kan bekomen. Ook hoeft de burger niet zelf voor het bewijsmateriaal te zorgen.  
 

Tenslotte creëert het ‘eenheid van fout-begrip’ een ongewild moreel 
effect waarbij de rechter geneigd is om de beklaagde schuldig te 
verklaren, omdat de burgerlijke partij anders de mogelijkheid op 
schadevergoeding volledig verliest. 
 
Om paal en perk te stellen aan deze mistoestanden nam Marnic De 
Meulemeester, zelf burgemeester van Oudenaarde, mee het initia-
tief om via een resolutie het federale niveau op haar verantwoorde-
lijkheid te wijzen voor het uitwerken van een oplossing. 
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