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Nieuwsbrief

Het rot in de magistratuur
Jammer genoeg walmt alleen maar de geur van
politiek bruikbare stank.

http://www.standaard.be/plus/20160521/ochtend/bijlage/destandaard

Binnen enkele weken zal het 5 jaar geleden zijn dat een klein huisje, 55ca groot, werd verkocht.
Tot op vandaag is van die verkoop nog steeds geen akte geschreven.
Op 1 februari 2012 kwam de melding dat die akte op 10 februari 2012 zou verleden worden.
Een dag eerder (9 februari 2012) afgelasting, zonder opgave van reden.
Terwijl, op 5 februari 2012 en op 7 februari 2012 twee nieuwsbrieven van mij openbaar gingen.
De tijdlijn van deze schijnbaar totaal verschillende saga's, maar vooral het kafkaiaanse ervan, bewijst de innige verwevenheid.
Tuchtrecht, burgerlijk recht, fiscaal recht en strafrecht een speeltuin voor gevorderden.
Een pyrrus-overwinning kwam tot stand op 18 oktober 2012 omdat die (tucht-)zaak intussen al te ver publiek was doorgedrongen.
Het vervolg verliep verduisterd.
In de luwte van alleen maar de schijn van recht en orde.
Minder dan een week geleden nog opgesomd.

Waar een tegenpartij het zich kan veroorloven om geen enkele van de afgesproken termijnen na te komen, nooit (de zelf geplande en afgesproken)
besluiten in te dienen, zelfs niet eens te verschijnen op de vastgestelde zitting maar zodanig te manoeuvreren dat de rechtbank uitspreekt in haar
voordeel.
Terwijl om dat vonnis te argumenteren de rechter zelfs valsheid in geschrift heeft gepleegd om een (onzichtbaar) betrokken en sjoemelend
openbaar ambtenaar uit de wind te zetten.
Waar een advocaat erin slaagt om een deurwaarder een exploot te laten schrijven om onder dwang meer dan 38.000€ af te persen, zonder dat
daartoe enige juridische basis voor bestond.
Waar een ere-openbaar ambtenaar een andere dan de zetelende voorzitter van een hof van beroep een arrest kan laten schrijven, dat verwijst naar
een zitting van het hof dat nooit heeft plaatsgevonden om daarbij het verloop van de echte zitting compleet te negeren, wat die ere-openbaar
ambtenaar een voordeel verschaft in het straf-onderzoek dat onder meer ook tegen hem door het Parket-Generaal is ingesteld en nog steeds niet
is afgerond.
Waar diezelfde openbaar ambtenaar de raadkamer zomaar twintig maanden heeft kunnen zoet houden in verband met een klacht over het plegen
van chantage en misbruik van vertrouwen, om dan die raadkamer uiteindelijk na twintig maanden alleen maar voorrang van rechtsmacht te laten
vaststellen, zonder dat die zelfs maar een onderzoeksdaad had verricht..
Waar een schepencollege en een stadsbestuur, na tussenkomst van een openbaar ambtenaar, cruciale documenten achterhoudt, waardoor dat
stadsbestuur al fluitend leegstandstaksen kan heffen voor het leegstaand huisje van 55ca oppervlakte, omdat diezelfde openbare ambtenaar geen
akte van verkoop wou schrijven op 10 februari 2012, nota bene een dagstelling door hemzelf op 1 februari 2012 aangekondigd.
Taksen voor het aanslagjaar 2012 - een bedrag van 4050€,
AJ2013: 4725€,
AJ2014: 5040€,
AJ2015: 6075€.
Het door mij aangevoerde verweer van overmacht, omdat de juridische procedures over een en ander nog lopende zijn, haalt niets uit, precies
omdat de tussenkomende en door het Parket-Generaal in verdenking gestelde openbaar ambtenaar, heeft gesteld dat er geen akte kwam - en
daardoor wel leegstand - omdat mijn familie en ikzelf niet hebben willen ingaan op de chantage door de man gepleegd.
Mijn schuld dus en vandaar ook... geen overmacht.
Zo gaat dat.
Het rot in de magistratuur zit veel dieper dan wat DeStandaard vandaag schrijft en de echte reden waarom de eerste voorzitter van de hoogste
rechtbank in dit land zich niet al te gemakkelijk voelt, komt in de komende maanden heel akelig alleen maar dichter bij.
Het verbaast mij daarom dat DeStandaard dit onaangeroerd laat, terwijl Jean DeCodt - verdomd goed - beseft dat hij straks als enige zal moeten
opdraaien, wanneer pas echt duidelijk zal geworden zijn, op welke perverse manier de rotte justitie de laatste jaren de maatschappij en dit land heeft
bedrogen.
De man, Jean deCodt, kent de schurken, hun streken, hun complotten en hun macht.
Maar de eerste-voorzitter van cassatie, Jean deCodt, is een poppetje in een poppenkast.
Alle betrokkenen zullen het hoofd juridisch zedig afwenden en de handen wassen in ... onschuld.
Jean deCodt gaat op pensioen en wordt vervangen door een nieuwe figuur.
Een bladzijde wordt omgedraaid.
En de proceduren over het huisje van 55ca?
Die staan momenteel gepland tot in september 2017.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 21 mei 2016

