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Nieuwsbrief

Cruciaal document
eindelijk boven water

http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-notaris-per-direct-geschorst~a4244255/

Terwijl, dichter bij ons, een achtergehouden en bewijskrachtig
document, een gelijkaardig verloop met Belgische hoofdrolspelers
al sinds 2012 heeft kunnen opschorten.

Kwam vandaag uit de lucht gevallen als toonzetting, terug nu naar België.
Een document dat nooit in openbare dossiers mocht terecht komen.
Een document dat had kunnen vermijden dat een rechter in eerste aanleg valsheid in
geschrift moest plegen.
Een document dat had kunnen vermijden dat een deurwaarder op een bedrieglijke
manier en op basis van een niet uitvoerbaar vonnis een bedrag van meer dan 38.000€
wou innen binnen de 1 dag.
Dat kon vermijden dat een stadsbestuur voor 4050€ (AJ2012), 4725€ (AJ2013), 5400€
(AJ2014) leegstandsboete zou heffen.
Dat kon vermijden dat een fiscale rechter in eerste aanleg, die aanslagen bevestigde
door niet alleen compleet voorbij te gaan aan de motiveringsplicht, maar door het
daaropvolgende jaar zelfs het beroep niet toelaatbaar te verklaren, om niet opnieuw en
eens te meer de plicht tot motivering te hoeven negeren.
Dat had kunnen vermijden dat het hof van beroep moest sjoemelen door de zittingsdag
op papier drie maanden terug draaien in plaats van de werkelijke dag van de zitting,
door het verloop van die zitting straal te negeren, door bovendien de waarheid geweld
aan te doen door te stellen dat er geen strafklacht lopende is tegen de openbare
ambtenaren, die dit document angstvallig wilden verborgen houden.
Dat allemaal omdat deze administratieve en rechterlijke instanties in groep gevolg
gaven aan het consigne van speciaal beschermde personen.
Intussen stelde het Parket-Generaal sinds 13 mei 2015 een strafonderzoek in, wegens
het overtreden van artikelen 233, 234, 194 en 491 van het strafwetboek, nadat de
Raadkamer eerder, maar liefst 20 maanden nodig had, om op 24 april 2015 tot
voorrang van rechtsmacht te besluiten.
Het opzettelijk achterhouden van dit document door openbare ambtenaren, het
negeren ervan door openbare besturen daarin gevolgd door een burgerlijke rechtbank
in eerste aanleg, een fiscale kamer in eerste aanleg en zelfs door een arrest van het
hof van beroep werpt een smet op het bestuurlijk en juridisch beleid in dit land.
Een bananen-republiek waar sjoemelaars toch uitglijden op de schillen, en niettemin
speciaal beschermd schijnen te zijn.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 13 februari 2016

