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Nieuwsbrief

Belgisch versus
Nederlands recht
België ontziet de top van een maatschappelijke
ladder duidelijk meer dan Nederland.

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

In België mag zelfs tijdens het strafonderzoek een notaris zijn volledige bevoegdheden en zijn maatschappelijk
gewicht behouden, om tijdens dat onderzoek vertragingen en manoeuvres te organiseren in rechtszaken, waarvan
precies de inzet het gevolg is van die strafrechtelijke overtredingen.
Vanzelfsprekend bestaat bij ons het vermoeden van onschuld tijdens het onderzoek.
Maar even vanzelfsprekend bestaat bij ons het rechtsbeginsel "le pénal tient le civil en état".
En nu juist dat laatste schuiven openbare besturen, burgerlijke en fiscale rechtbanken in eerste aanleg en het hof van
beroep dit beginsel vrolijk opzij om die personen, met voorrang van rechtsmacht, onderdanig ter wille te zijn.
Op het einde van de 18de eeuw rekende het Franse volk af met een middeleeuwse slavencultuur van verdorven
heersers en kwam de maatschappij terecht in het ander uiterste.
"La révolution n'a pas besoin besoin de savants" - onthoofding van Antoine Lavoisier, 8 mei 1794) - en niet alleen
edellieden, maar ook geleerden maakte men meteen een kopje kleiner.
Waarna Napoleon met zijn revolutionaire schoonmaak een juridische leidraad opstelde, die sindsdien als basis geldt
in deze Westerse beschaving.
Ook "le pénal tient le civil en état" , is een baken, die zelfs in andere systemen de rechten van de burger beschermt
tegen de willekeur van lieden met een opnieuw ingevoerde 'voorrang van rechtsmacht'.
Alleen voor de Vlaamse onderdanen is de Franse revolutie tot op heden schijnbaar nutteloos geweest.
Zo schrijnend dat de politieke overheid in dit land goedkeurend en grinnikend deze wraakoefening gedijt waarmee
het establishment duidelijk een oud stinkend varkentje wast.
Er bestaan immers toestanden, die beter niet verjaren, al was het maar omdat uiteindelijk toch gerechtigheid zou
geschieden.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 15 februari 2016

