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Persbericht

Gemeente Anderlecht
ontmantelt fraude met
rijbewijzen
Na een langdurig intern onderzoek in samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten en
de politiediensten heeft de gemeente Anderlecht een omvangrijke fraude met Europese
rijbewijzen ontmanteld. Verschillende onregelmatigheden kwamen aan het licht in het
kader van een interne controle van de administratie die op juridisch vlak tot verschillende
huiszoekingen heeft geleid op 28 oktober 2021 en op 8 november 2021 tot het ontslag van
vier leden van het gemeentebestuur door het college.
Eind 2019 werd aan het gemeentebestuur van Anderlecht anoniem gemeld dat er in de gemeente
fraude werd gepleegd met Europese en Belgische rijbewijzen. Vervolgens werd de betreffende
dienst onderworpen aan een interne controle die vanaf het begin enkele onregelmatigheden
slechts kon constateren.
Daarom werd op 16 januari 2020 een dossier en een nota opgemaakt ter attentie van
gemeentesecretaris Marcel Vermeulen en burgemeester Fabrice Cumps. Zij hebben op hun beurt
het dossier onmiddellijk overgedragen aan de procureur en de korpschef van de politiezone Zuid,
zodat alle betrokken instanties konden samenwerken.
Bijna twee jaar later, dankzij de nauwe samenwerking tussen de interne controlediensten, de
gerechtelijke politie en de politiezone Zuid, zijn de daders geïdentificeerd. Vier leden van het
gemeentepersoneel werden maandag 8 november op staande voet ontslagen door het college
wegens grove fout, omdat zij actief aan deze fraude hebben deelgenomen. Bovendien zijn
verschillende statutaire personeelsleden van de gemeente Anderlecht geschorst in afwachting
van het onderzoek van hun dossier door de gemeenteraad, die als enige bevoegd is om over hun
zaak te beslissen.
Met de steun van burgemeester Fabrice Cumps wil het hele schepencollege de overgrote
meerderheid van het gemeentepersoneel bedanken, dat zich elke dag resoluut ten dienste stelt
van de burger en dit op een respectvolle en integere manier. Daarom zijn de autoriteiten
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vastbesloten snel en krachtig op te treden tegen oneerlijke personen, aangezien hun gedrag de
reputatie van al hun collega's ernstig schaadt.

Gemeentebestuur Anderlecht - Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht
Perscontact : Perrine Delers
Tel : 0490 47 65 13

