
 
 

 

 
 

 

 

 

INFORMATION POUR LA PRESSE 

Schaerbeek, le 14/02/2023 

Inculpation de Michel De Herde 

 
La Bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne, a pris connaissance hier soir, par la presse, de la nouvelle 
inculpation de Michel De Herde. 
 
La Bourgmestre a demandé à son Conseil juridique d’avoir confirmation de cette nouvelle inculpation par le 
Parquet et de connaître précisément les chefs d’inculpations. 
 
Les motifs d’inculpation cités dans la presse, « viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur mineur de plus de 16 
ans et détention d’images pédopornographiques », sont extrêmement graves. Les Echevines et Echevins de la 
Liste du Bourgmestre se sont réunis en urgence. Contact a été pris avec Michel De Herde. 
 
Michel De Herde reconnait la gravité de l’inculpation. Il continue à clamer son innocence mais il comprend qu’il 
met en grande difficulté sa famille politique. Michel De Herde regrette la tension qui résulte de cette situation 
et impacte les compétences qu’il exerçait. Il est donc indispensable d’avoir une position claire pour continuer à 
porter les dossiers de manière efficace et afin de permettre à l’administration de travailler dans un climat 
serein et de protéger toutes les personnes concernées. 
 
A la demande et sur proposition de son groupe « Liste du Bourgmestre », Michel De Herde a accepté : 
 

1. Que le retrait de ses compétences, effectif depuis sa première inculpation, soit bien évidemment 
prolongé suite à cette seconde inculpation et qu’il n’ait pas de relation avec les services communaux. Et 
cela jusqu’à ce que la Justice ait fait son œuvre.  

2. De ne plus participer ni au Collège ni au Conseil tant que ces inculpations ne soient levées. 

3. Que le Conseil communal désigne, dans l’attente de la décision judiciaire, un autre représentant dans 
les organismes communaux dans lesquels il a été nommé. 

La Liste du Bourgmestre veut ainsi confirmer ce qu’elle déclare depuis le début de cette pénible affaire : le droit 
des victimes à être respectées, pleinement écoutées et entendues, mais respecter également le principe de la 
présomption d’innocence tout en prenant toutes mesures préventives assurant la gestion communale. La Liste 
du Bourgmestre réaffirme sa confiance en la Justice de notre pays. 



 
 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIE VOOR DE PERS 

Schaarbeek, 14/02/2023 

Michel De Herde aangeklaagd 

 
De Burgemeester van Schaarbeek, Cécile Jodogne, werd gisteravond via de pers op de hoogte gebracht van de 
nieuwe aanklacht tegen Michel De Herde. 
 
De Burgemeester heeft haar raadsman gevraagd deze nieuwe aanklacht van het Parket te bevestigen en de 
exacte aanklacht te kennen. 
 
De, in de pers, genoemde aanklachten, "verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar, verkrachting van 
een minderjarige ouder dan 16 jaar en het bezit van kinderpornografische afbeeldingen", zijn zeer ernstig. De 
schepenen van de Lijst van de Burgemeester kwamen dringend bijeen. Er is contact gelegd met Michel De 
Herde. 
 
Michel De Herde erkent de ernst van de aanklacht. Hij blijft zijn onschuld beweren, maar hij begrijpt dat hij zijn 
politieke familie in grote moeilijkheden brengt. Michel De Herde betreurt de spanning die uit deze situatie 
voortvloeit en die gevolgen heeft voor de bevoegdheden die hij vroeger uitoefende. Het is dus van essentieel 
belang een duidelijk standpunt in te nemen om de dossiers op efficiënte wijze te kunnen blijven behandelen en 
het Gemeentebestuur in staat te stellen in een rustig klimaat te werken en alle betrokkenen te beschermen. 
 
Op verzoek en op voorstel van zijn politieke groep " Lijst van de Burgemeester " heeft Michel De Herde 
ingestemd met het volgende : 
 

1. Dat de intrekking van zijn bevoegdheden, die sinds zijn eerste tenlastelegging van kracht is, na deze 
tweede tenlastelegging wordt verlengd en dat hij geen enkele relatie heeft met de gemeentelijke 
diensten. En dit totdat het Gerecht zijn werk heeft gedaan.  

2. Niet aan het College of de Raad deel te nemen totdat deze beschuldigingen zijn ingetrokken. 
3. Dat de gemeenteraad, in afwachting van de rechterlijke beslissing, een andere vertegenwoordiger 

benoemt in de lokale organen waarin hij is benoemd. 
 
De Lijst van de Burgemeester wil dus bevestigen wat zij sinds het begin van deze pijnlijke zaak heeft verklaard: 
het recht van de slachtoffers om te worden gerespecteerd, volledig te worden aangehoord en gehoord, maar 
ook om het beginsel van het vermoeden van onschuld te respecteren en tegelijkertijd alle preventieve 
maatregelen te nemen om het gemeentelijk beheer te waarborgen. De Lijst van de Burgemeester bevestigt 
tevens zijn vertrouwen in het rechtssysteem van ons land.  
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