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Nieuwsbrief

Onuitroeibare augiasstallen
bij volksgezondheid en
justitie
Vakministers wentelen zich vriendelijk in de
stank.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160209_02119220

Sinds 2004 voert België jaarlijks grote hoeveelheden methylphenidaat (Rilatine Concerta) illegaal in, om die vervolgens meestal via de apotheken - zelfs van
ziekenhuizen - wit te wassen.
De gebruikte techniek daartoe maakte ik eind 2010 bekend, bereikte daarmee een
geïnteresseerd publiek, maar vanaf toen startte een heimelijke wraakactie.
En zonder spelregels.

Met als aandachtige lezers, in die periode :

Begin januari 2011 bekloeg een anonieme klager zich bij de Hoge Raad van Orde van Apothekers, wat eind 2011 uitmondde in een
veroordeling bij verstek, waartegen ik in november 2011 in beroep ben gegaan.
Na mijn beroepsakte stelde ook de Hoge Raad van Orde der Apothekers in het geding zich op tegen mij - 14 februari 2012 – en aan
de kant van de anoniem te houden klager.
Geplande zitting in beroep op 16 februari 2012 raakt daardoor uitgesteld.
Vanaf dan werd duidelijk dat een tweede piste van sabotage was opgestart.
Op 10 februari 2012 was een akte van verkoop van een huisje gepland, bij een notaris die dit 1 dag voordien (9 februari 2012) plots
weigerde, en voorafgaand mij (en mijn familie) verplichtte een document te ondertekenen dat ons schade had kunnen bezorgen.
Omdat wij niet zijn ingegaan op deze chantage is die verkoop nog steeds niet doorgegaan, is het Parket-Generaal een onderzoek
gestart naar strafbare feiten door notarissen en geniet ik intussen van het comfort en de weldaden van het huidig Staatsbestel ( zie
daarover verder).
Ik druk de bezoeken aan mijn website af, eerst in de weken voor de uitspraak van de raad van beroep en nadien vlak, na de
uitspraak in Brussel op 18/10/2012.

Na die uitspraak door de orde van Apothekers is intussen de tweede procedure goed op dreef
gekomen.
Een beknopt overzicht.
Een raadkamer doet er twintig maanden over om bij twee beschuldigden van correctioneel strafbare
feiten voorrang van rechtsmacht vast te stellen.
Terwijl het parket-generaal daar amper 6 dagen voor nodig had.
Intussen start een onderzoek door het federale parket dat op heel wat meer strafbare feiten botst,
terwijl evenwel burgerlijke (pest-)procedures zomaar als vanzelf opduiken.
Waarbij geen kat in het nationale juridisch apparaat bekend is met het basis-rechtsbeginsel waarop
deze maatschappij steunt: 'le pénal tient tient le civil en état'.
Artikelen uit wetboeken, die in de regel van openbare orde horen te zijn, wanneer ze van 'rechtswege'
zijn uitgevaardigd, raken ondergeschikt aan de chantage-technieken van openbare ambtenaren.
Waardoor zelfs een rechtbank in eerste aanleg toevlucht neemt tot het plegen van valsheid in geschrift
om de motiveringsplicht niet al te veel geweld aan te doen.
Waardoor een lokaal bestuur bezwarende dossierstukken achterhoudt om peperdure belastingen te
kunnen heffen en om daarmee openbare ambtenaren uit de wind te zetten in een lopende strafzaak.
Waardoor een fiscale rechtbank een klacht ontoelaatbaar verklaart om geen uitspraak te hoeven doen
over de aangevoerde middelen en om die openbare ambtenaren, verwikkeld in een strafzaak, een
voordeel te verschaffen zelfs zonder dat over die strafzaak al een uitspraak is geveld.
Waardoor een hof van beroep het nodig vond om de datum van de openbare zitting zodanig in de tijd
terug te draaien (en aldus te vervalsen) om daarmee (een motivering en ) een arrest te kunnen
schrijven in het voordeel van de - door het Parket-Generaal - in verdenking gestelde openbare
ambtenaren, die in de ganse procedure niet eens een tussenkomende partij zijn geweest.
Meer zelfs, hetzelfde hof van beroep gedoogt dat een andere raadsheer dan de zetelende het kwalijke
arrest schrijft in een zaak zonder zelfs de zitting over die zaak bijgewoond te hebben.
Maar een ontmaskering (5 jaar terug – zie hoger), die drie jaar geleden dreigde te ontsporen ten nadele
van hooggeplaatste geprivilegieerden, ontaardde in een juridisch rookgordijn en dito kluwen, door
toedoen van chanterende openbare ambtenaren, die de stinkende materie voor zich uitschuiven tot de
verjaring daarop zal volgen.
Na de regeringswissel in 2014 rees de ijdele hoop dat alvast een lek in de nationale schatkist zou
kunnen gedicht worden (taxshift?).

Maar zoals vandaag nog door DeStandaard wordt bekend gemaakt:

Zelfs wanneer artsen fouten maken, rechters onrechtvaardig oordelen, en ministers nalaten om
stinkende stallen uit te mesten, dan nog blijft dit wereldje tot ieders vreugde draaien.
Want je acht het niet voor mogelijk, toch blijft zoiets een wrange dagelijkse realiteit (althans voor de
schrijver dezes).
Omdat eind 2011 een intimidatie dreigde te mislukken en begin 2012 geweigerd werd om in te gaan
op een poging tot chantage door een (door broedergroepen zwaar beschermde) openbaar
ambtenaar, schittert op vandaag de rustige vastheid van een rechtvaardig gewaande justitie.
En intussen staat dit toch mooi in de krant....
Apotheker Fernand Haesbrouck, 10 februari 2016

