Goedeltje op reis
VLD dreigt recordhouder “Onder de kiesdrempel duiken” te
worden.

Goedeltje, het ex-poepertje van Steve Gratis, je weet wel, die
met heel veel noten op haar Liekens, zat de afgelopen
coronatijd in Marbella/Spanje.

Ik wou eerst schrijven:”Goedeltje het poedeltje van …. , maar
sinds S(i)hame id die avatar al ingenomen

Tja, als Goedeltje anderen Driesje noemt, dan mag ik haar
analoog ook wat verkleinen; toch?

De coronawetten en meer in het bijzonder het verbod op niet
essentiële reizen, gelden die niet voor haar Herbertje,
Bartje, en Alexandertje? Oh, ze is haar huidkanker probleem
aan het behandelen in het zonnetje? Ik dacht dat dit een
medische contraindicatie was? Niet iets wat een normale zieke
alleenstaande vrouw met twee kinderen en een uitkering van
1200€ zou (kunnen) kiezen. Maar voor een VLD poitica/cus
gelden natuurlijk nooit de weten die ze voorzagen voor het
plebs.

Bovendien laat haar doorlopend staatssalaris van 6000€ per
maand dat toe, alsook haar zeer waarschijnlijke starterspremie
bij de VLD, zoals ook S(i)hame die kreeg om bij de VLD op de
kiestlijst te staan. Van SP-a( nu Voorruit
) naar VLD is
slechts een kleine ethisch-morele stap als echte ethiek en

moraal ontbreken. Bij de Open VLD hebben de tongen altijd al
wat anders uitgebraakt dan de echte motieven die spinnen in
hun brein.

Daarin hebben ze dezelfde geestelijke modus operandi als quasi
alle aan macht en geld verslaafde regimepolitici. Zij zijn de
leiders, en dank zij hun domme kiezers: jullie de lemmingen.

Gaat dit het kiesgedrag veranderen. Ik hoop het!

Heil en glorie aan ‘tscheldt, een internetkrant die uw geld
waard is.

Is dit Goedele Liekens in
Marbella
of
een
andere
sjoemelende Open-Vldster?
13 april 2021 De Ziel

Omdat we van Egbert Lachaert geleerd hebben dat iedereen
schuldig is tot het tegendeel bewezen wordt vragen wij U of U
niet gewoon samen met Goedele Liekens aan het pintelieren bent
in Marbella. We weten ondertussen dat de jongens en meisjes
van de Open Vld wetten uitvaardigen die alleen gelden voor het
volk en niet voor henzelf, dus het zou kunnen dat het Goedele
Liekens is die op deze foto vierkant haar frak veegt aan het
begrip essentiële verplaatsing en reisrestricties. Maar we

spreken met 2 woorden. Egbert indachtig willen we gewoon
Goedele kunnen vrijspreken.

TSCHELDT.BE

S(i)hame-gate: alle lijken
zijn nog niet uit de vele
kasten.
Verrassing alom wanneer Johan ‘gladjanus’ Vandelanotte optrad
om te trachten Sihame el Kaouakibi vrij te pleiten. Het genie
van Electrawinds dat de belastingbetalers miljoenen heeft
gekost, en nog veel meer zal kosten, werd aangezocht om de
door justitie onderzochte boekhoud- en fraudecarrousel te
komen verdedigen als een schoonheidsfoutje. Hij noemde haar
inkomen en de door haar gefactureerde bedragen markt conform!

Ik ben er zeker van dat de socialistische achterban, en alle

andere gewone burgers overigens, daar anders over denken.

Johan’s participaties in Electrawinds daarin waren ook maar
wat schoonheidsfoutjes, en niet bedoeld tot persoonlijke
verrijking, zo werd de bestolen burger wijsgemaakt.

Wij geloven die Johan Gladjanus meteen, net zoals dat wij
geloven dat het door hem bedachte Zilverfonds echt bestond?
Zucht!

Ze hadden evengoed een beroep kunnen doen op Willy Claes of
Freya VDB of een andere socialist. Die zijn even geloofwaardig
als het om toedekken, misleiden en frauderen gaat.

Naast het recente vuile wasje dat blootlegde dat Sihame zich
door de VRT royaal (via haar firma) liet betalen terwijl ze
zelf in de raad van bestuur zetelt en er toezicht hield moet
op zich al genoeg zijn om haar met pek en veren voor eeuwig de
rozen in te sturen.

Het zal niemand verbazen dat wat tot vandaag uitlekte slechts
een deel is en allerminst een schoonheidsfoutje in creatieve
boekhouding van multi-entrepreneur Sihame die het ene na het
andere quasi kapitaalloze firmaatje oprichtte. Ja, dat kan
tegenwoordig al met een kapitaal van minder dan 1000€, en dan
moet het nog niet eens volstort worden. De overheid wou met
die kapitaalloze firmaatjes de economie stimuleren. Geen
wonder dat daarvan meteen gebruik en misbruik werd gemaakt.
Het krioelt van de spookfirmaatjes, vooral in grootsteden. Die
gaan op de fles als het te heet wordt en veranderen
makkelijker van bestuurder dan een propere mens van
onderbroek. Zo genieten ze kwijting voor onfrisse gedane zaken

en een vluchtweg. Zo ook denk ik dat de recente ontslagen van
El Kaouakibi in enkele van door haar opgezette firmaatjes
moeten worden bekeken. Geld of iets van waarde zal men er
alleszins niet terugvinden. Een diepe onfrisse put des te
zekerder.

Tja zo iemand als Sihame el Kaouakebi wordt dus met haar door
subsidies rechtgehouden bedrijfjes multi- of serial
entrepreneur genoemd.

Mijn hond is dat dan ook. Hij legt alle dagen drollen en loopt
er dan van weg. Helaas kreeg ik voor hem nog nooit een zak
geld van de overheid. Mijn eigen schuld. Ik had er wellicht
moeten om vragen en er een ‘maatschappelijk belangrijk’
project moeten voor schrijven.

Jullie vuil- of goedgebekte vriend- of vijand- (je mag zelf
kiezen), ontdekte naast wat er al in de stoute krantjes als ’t
Scheld te lezen stond nog iets ongewoon. Men hoeft dus
helemaal niet in Antwerpen te wonen om de koekentrommel te
openen. Het internet van de parking is meedogenloos als
geheugen.

Zo las ik pas op een website over Rieslingwijn een
merkwaardige recensie over een restaurant DoiDoi foodbar in de
Nationalestraat.

En kijk, daar stonden ze weer te blinken Sihame el Kaouakibi
en haar hartsvriendin (lief?) Erika Xuan Nguyen die samen met
haar zus Kim instaan of stonden voor de dagelijks leiding van
de foodbar en die deze zaak hadden opgestart. Misschien heeft
de ondertussen beroemde keuken daar ook gestaan, of staat ze

er nog steeds. De link naar het artikel zie je hier:
https://vriendenvanderiesling.wordpress.com/2017/08/08/doi-doi
-foodbar-antwerpen/#comments

Inmiddels is er geen spoor meer te vinden van de ‘spin off”
van Lets go Urban voor haar boezemvriendin Erika Nguyen die
wel eerder en regelmatig opduikt in satellietfirmaatjes.

Doei doei ! In plaats van Doi Doi. Of zou dat dezelfde
betekenis hebben in het Vietnamees?

Naar een BTW nummer moet men op de verschillende websites
tevergeefs zoeken. Het is immers niet de bedoeling dat er een
neus in hun zaakjes wordt gestoken.

De firma ‘Point Urbain’ heeft inmiddels de boeken ook
neergelegd

Een diepgaander onderzoek waard bevestigden mij al enkele
kenners. Niet enkel naar de verdwenen spullen en de aanwending
van het subsidiegeld en de facturaties en verkiezingsuitgaven,
maar ook naar de staat van de vennootschappen (bestaande en
verdwenen), de bestuurders, de wissels en de redenen daartoe.
De motivatie bij de facturen voor de gebakken lucht en dat
vergeleken met daadwerkelijke gebakken-lucht-prestaties,
andere dan het kappersbezoek of het verteer in bevriende
kledingboetiekjes.

Als

men

ziet

hoeveel

schulden

sommige

van

de

satellietbedrijven over de vele boekjaren hebben opgebouwd is
het mij en anderen alleszins een raadsel waarom daartegen niet
proactief werd opgetreden door de rechtbank van Koophandel en
de
depistage
Misschien
omdat
door
de
stads/
overheidssubsidies, haar politieke connecties en het
ophemelend hoerageroep het niet werd aangedurft ertegen op te
treden.

Probeer dit allemaal maar eens als gewone blanke autochtone
ondernemer eens in Tremelo bijvoorbeeld, en je zult merken dat
je daar absoluut niet mee weg komt.

Dan zou Wouter Verschelden of een andere journaal-coryfee er
meteen nog een schepje bijdoen om een sappige reportagereeks

te creëren in dat extreem rechtse gat vol oplichters.

Maar nu blijven de onderzoeksjournalisten oorverdovend stil en
in hun kot. Ze zullen het wel op Corona steken.

Volmachten misbruikt. Wanneer
het volk te zwak is rijst de
dictatuur.
De belgische MR/VLD en CD&V -junta misbruikte haar volmachten
al vaker maar dit is wat er haast geruisloos mee door de
smeerpijp, door onze strot werd geduwd:

“Asielzoekers mogen werken op voorwaarde dat ze hun aanvraag
tot asiel al hebben ingediend. Normaal moeten asielzoekers een
procedure van een paar maanden doorlopen voor ze kunnen
werken. Die wordt nu even geschrapt. Voor de duur van hun
asielprocedure, zelfs als ze in een beroepsprocedure zitten,
mogen ze de arbeidsmarkt betreden. Daarmee wil de kern het
gebrek aan seizoensarbeiders compenseren.”

Nooit meer krijgen ze deze geesten terug in de fles.
Dit komt neer op een feitelijke regularisering, en zal leiden
tot meer ‘snelle’ (?) belgen en nieuwe ‘kiezers’.
Natuurlijk gaan daar misbruiken van komen. Natuurlijk zal dat
een aanzuigeffect creëren.
Waarom niet de vele werklozen inschakelen, vooral in Brussel

en Wallonië en zelfs Vlaanderen om de werkgraad te verbeteren.
Of de vele plantrekkers die aan jaren aan de ziekenkas zijn
maar overal gaan bijklussen en of voortdurend in en rond hun
huis aan ’t werken zijn, zoals iedereen er in zijn directe
omgeving kent?
En zo zouden echte zieken ook echt beter kunnen worden
geholpen, en het systeem niet gevaarlijk worden overbelast.

Waarom ook niet sommige gevangenen aan het werk zetten, in
plaats van hen gewoon vrij te laten?

Of de vele daklozen en de mensen die nu alle dagen in armoede
leven?
Of de ontspoorde ‘jongeren’ die eigenlijk nooit echt worden
gestraft. Werk zou hen leren wat burger zijn , wat echte
solidariteit, in dit land betekent. Hoe ze hun leven kunnen
veranderen ten goede en eigenwaarde vinden die ze daarna
hopelijk nooit meer zullen verliezen.
Er zijn in dit land al veel te veel mensen die kunnen werken
maar het niet meer willen, durven of kunnen.

Het enige dat de overheid zou moeten gedaan hebben is die
mensen verplichten tot wederdienst, en er voor te zorgen dat
de staat niet de grootste dief is van het inkomen van de
laagste verdieners (maar ook de meer-verdieners die hun
inkomen uit arbeid en ondernemen halen). Die hogere
tewerkstellingsgraad zou het verlies aan inkomsten
compenseren.
Maar het barst hier in dit onland van de makkelijke
oplossingen die uit incompetentie en electorale overwegingen
worden genomen, en om de schijn van de morele en ethische
superioriteit hoog te houden.

Daarmee in het centrum van de geüsurpeerde macht te blijven
zitten terwijl het land wegrot is makkelijker, en zonder
moeilijke debatten en keuzes. Maar wel misdadig.
Zachte heelmeesters maken stinkende en dodelijke wonden. De
Belgische patiënt maakt geen kans meer. En als we nog lang
wachten: de Vlaamse ook niet meer.

Zo moet werken voor iedereen lonen, en nietsdoen en luiheid
het oorkussen van de duivel blijven.

Het is maar waarvoor u zult kiezen in het stemhokje, tenminste
als de bevolking al niet werd vervangen door …..

https://businessam.be/asielzoekers-krijgen-toegang-tot-arbeids
markt-tijdens-coronacrisis/
ingesloten)
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Premier Sophie Wilmès (MR). – Isopix

De zogenaamde superkern nam zaterdag nieuwe maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus. Er is onder meer beslist dat
bedrijven tijdelijk niet failliet kunnen gaan en dat
asielzoekers geen specifieke papieren nodig hebben om te mogen
werken. Dat kondigt premier Sophie Wilmès (MR) aan in een
persbericht.

De superkern bestaat uit de regering, die met een minderheid
regeert, aangevuld met de partijen die de regering steunen via
volmachten. De partijen in de superkern zijn N-VA, PS, MR,
Ecolo, CD&V, Open Vld, sp.a, Groen, cdH en DéFI.

De maatregelen op een rij:

Bedrijven kunnen tijdelijk niet failliet gaan: tijdens
de duur van de coronacrisis worden bedrijven die in
moeilijkheden zijn gekomen door Covid-19 beschermd tegen
beslaglegging, faillietverklaring en gerechtelijke
ontbinding. Ook zullen de betalingstermijnen
reorganisatieplannen verlengd worden.

in

Vrijwillige overuren in kritieke sectoren (luchtvaart,
supermarkten, …) worden voor 220 uur belastingvrij tot
30 juni.
Asielzoekers mogen werken op voorwaarde dat ze hun
aanvraag tot asiel al hebben ingediend. Normaal moeten
asielzoekers een procedure van een paar maanden
doorlopen voor ze kunnen werken. Die wordt nu even
geschrapt. Voor de duur van hun asielprocedure, zelfs
als ze in een beroepsprocedure zitten, mogen ze de
arbeidsmarkt betreden. Daarmee wil de kern het gebrek
aan seizoensarbeiders compenseren.
Ook tijdelijk werklozen mogen bijverdienen in de
tuinbouw- en bosbouwsector. Ze krijgen daarvoor een
normaal loon en 75 procent van de tijdelijke

werkloosheidsuitkering. Ook worden de regels voor
flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk
versoepeld om het makkelijker te maken werknemers uit te
lenen aan kritieke sectoren. In diezelfde sectoren
kunnen de komende drie maanden korte opeenvolgende
contracten van bepaalde duur gesloten worden.
En ook studenten mogen helpen in kritieke sectoren
zonder dat hun uren meetellen voor het quotum van 475
uur per jaar. Er wordt geen rekening gehouden met alle
werkuren in de tweede helft van 2020.
De werkloosheidsuitkeringen blijven gelijk en gaan niet
stelselmatig naar beneden, zoals in normale
omstandigheden.
In de gezondheidszorg mag al het personeel dat nog niet
was ingezet worden opgevorderd als dat nodig blijkt. Tot
nu was dat wettelijk nog niet mogelijk. Maar dat is wel
een allerlaatste redmiddel. De voorkeur gaat uit naar
vrijwillige aanwerving of hulp van mensen die nu
tijdelijk werkloos zijn.

Source: BusinessAM

Sluipend gif
Zoveel jaren, eeuwen zelfs, hebben wij gestreden tegen de
verfransing, de verengelsing. En kijk, hier lijken de
taalwetten die ons moeten beschermen gewoon in de vuilbakken
gegooid.

Stel je voor dat wij zouden kunnen eisen dat ze in elk land
waar Vlamingen wonen alles in het Nederlands zouden moeten
vertalen. Men kan zich terecht en met grote zorg afvragen wat
die Turks en Arabisch sprekenden van ons verkeersreglement
begrijpen en hoe ze hier een rijbewijs konden verwerven.

Nu al wil men onderwijzen in andere talen, en straks als er
niet voldoende verzet volgt , zullen uw kleinkinderen
sluipenderwijze in het Arabisch en het Turks worden
onderwezen.
Hebben we daarvoor als volk gedurende ruim 20 eeuwen zoveel
oorlog, onheil, terreur en diefstal moeten overleven?
Gelukkig zijn er nog mensen die ons willen beschermen tegen de
aanslag op ons land, volk, cultuur en toekomst.

Vlaams Belang dient klacht in
tegen Gentse LEZ-affiches in
het Arabisch en het Turks

Wannes Nimmegeers Vanaf volgende maand moeten Gentenaars
rekening houden met de lage-emissiezone.
Vlaams Belang dient klacht in tegen affiches waarmee het
Gentse stadsbestuur Turks en Arabisch sprekende doelgroepen
wil informeren over de lage-emissiezone (LEZ). Die zijn
volgens Vlaams Belang in strijd met de taalwetgeving. Het
kabinet van schepen Tine Heyse zegt dat de affiches correct
zijn opgesteld, volgens de regels van de Vaste commissie voor
Taaltoezicht.

Het Linkse Gentse stadsbestuur met Filip Watteeuw en Tine
Heyse en clown-verrader-Matthias De Clercq startte een grote
informatiecampagne om de Gentenaar op de hoogte te brengen van
de lage-emissiezone (LEZ) die vanaf volgende maand wordt
afgedwongen. Om te vermijden dat kwetsbare groepen uit de boot
vallen, worden onder meer een tiental affiches opgehangen aan
moskeeën. Op de affiches staat een Nederlandse tekst, met
daarbij een vertaling in het Turks en het Arabisch.

‘Het
gaat om een uitzonderlijke en zeer gerichte campagne’, zegt
het kabinet
van Heyse. ’De affiche is niet in strijd met de
taalwetgeving.” Maar
Vlaams Belang volgt die argumentatie niet. “De contacten van
overheidsdiensten (in casu de Stad Gent) met burgers en
ondernemingen
moeten gebeuren in de bestuurstaal van de gemeente of stad, in
dit geval
het Nederlands”, zegt fractieleider Johan Deckmyn.

De straffe koffie van Rutten
De koffiebar ‘Pauze’, eigenlijk de vennootschap ‘Bed en
Barista BVBA’ van ‘Mr Rutten’ (Jimmy Geurts) die zich in de
Gasthuisstraat 3 te Aarschot bevindt, maakt slechts een paar
duizend Euro winst, en betaalt niemand een salaris. Nochtans
kregen ze in alle kranten, meer dan eens, gratis publiciteit.
Wie kan daar ook van genieten?

https://www.hln.be/in-de-buurt/aarschot/gwendolyn-rutten-word
t-even-kelner~a9c013eb/ Verlies?
Geen probleem (nou ja
) zou je denken, dat overkomt wel meer
bedrijven in het land waar de Open VLD het leven van menig
ondernemer
mee om zeep hielp en helpt. Ik
merk evenwel op dat de vennootschap de voorbije jaren ook geen
enkele
bezoldiging of RSZ betaalde, wat betekent dat er geen
personeelslid werd
te werk gesteld, maar ook dat de zaakvoerder zichzelf geen
loon
uitbetaalde voor zijn noeste(?) arbeid. Ook lezen we: de
vorderingen op maximum één jaar evenaren quasi
de 2000 à 3000 € ‘winst’ (?) die de koffiebar opbracht. Men
kan dan
niet van winst spreken, hoogstens van een tegoed of
vooruitzicht op een
winstje, en dan slechts als iedereen zal betaald

hebben. Terecht
rijst meteen ook de vraag welke de prestaties zijn waarvoor
een
koffiebar dergelijke vorderingen op hoogstens één jaar laat
creëren,
tenzij
het
poef
van
koffiedrinkende
klanten
betreft.
Daarnaast
zijn er een berg verliezen uit het verleden, een berg schulden
en het
negatieve eigen vermogen. ( toch voor de grootte van dit
koffiehuisje ).Allemaal
alarmbellen die een ‘depistage commissie’ van de Rechtbank van
Koophandel al moet genoopt hebben tot het ‘convoceren’ van de
bestuurder
en een onderzoek of deze firma in moeilijkheden zich al niet
in staat
van faillissement bevindt. Maar
tja, als men ‘Mr Rutten’ is, dan gelden er wellicht andere
regels dan
voor andere ondernemingen, en ging dit gerechtelijk onderzoek
niet door.
Een
wakkere snoodaard
geen witte

merkte terecht op dat er voor koffiebars

kassa’s verplicht zijn. Ook dat zou een en ander kunnen
verklaren
natuurlijk; zonder een beschuldigende Somers-vinger aan Rutten
op te
steken) Wat
alleszins kan gezegd worden is dat Mr Rutten een klaploper is
die leeft
op kosten van zijn vrouw Gwendolyn. In deze tijden kan hij
daar beter
mee oppassen, want er zijn er al voor minder als pooier
beschuldigd of
veroordeeld.Velen zullen zich nu afvragen waar dat

merkwaardige koppel dan woont.Wel, ook dat staat in de balans.
Een
beetje Googelen leert ons dat dit in Rillaar is, en dat het
huis een
garage aan de Diestesteenweg heeft, maar ook een uitgang
achteraan. De
vluchtroute van Gwendolyn wanneer het te heet wordt onder haar
politieke
voetjes. Haar vluchthuis in Toscane is misschien nog in
aanbouw of
verbouwing?

Maar er is niet enkel merkwaardig handel en bestuur in de
koffiebar.Op
hun adres in Rillaar staat ook een andere onderneming
ingeschreven :
Geurts Rutten BVBA, bedoelt om eigen vastgoed te beheren, zo
staat er in
de oprichtingsakte.
De
balansen van hun firma stralen geen indruk van stevigheid,
voorzienigheid of bekwaamheid uit. Wellicht hebben hun
vehikels sluwere
bedoelingen
dan
ze
als
economische
ramp
laten
uitschijnen.
Waarom
herinner ik me plots het verhaal dat Jean Marie De Decker
bracht rond
de verkoop van het oude gerechtsgebouw in Veurne waar Karel De
Gucht
niets mee te maken zou hebben. Dat gebouw werd verkocht voor
10.580.000€
aan een onderneming in Ierland met een belachelijk laag
kapitaal van
20.000€, eigendom van een . Die firma kocht toen voor 45
miljoen € aan
overheidsgebouwen , waaronder
op de

Bovendien was vrijwel niemand

hoogte van de te koop stelling of de verkoop, tot JMDd de kat
de bel
aanbond. Hij bracht ook uit dat even later het gebouw dan
verhuurt aan
justitie. Deze sale en leaseback operatie in 2003 legde de
nieuwe
eigenaars geen windeieren, want tegelijkertijd werd er een
huurovereenkomst afgesloten voor 18 jaar
ingaande op 01.01.2004 zonder mogelijkheid van vervroegde
opzegging,
en dat voor een jaarlijkse huurprijs van 1.061.654 euro. (
Waar kleine bedrijfjes met weinig kapitaal al niet goed voor

zijn.)Ondertussen door
indexatie opgelopen tot ruim 1.200.000 euro. In
2015 poogde Koen Geens de rechtbank van Veurne te sluiten,
maar dat
had de staat (wij dus) toen 9.000.000 € gekost. Dus besloten
ze maar om
het gebouw verder te gebruiken. U vraagt zich af gewone mens,
welke kleine onderneming, in zulke super lucratieve
transacties zou kunnen slagen? Ik mij ook ! Ondertussen las
ik dat Gwendolyn Rutten van 1999 tot 2002 stafmedewerkster was
van toenmalig VLD-voorzitter Karel De Gucht op het
partijsecretariaat te Brussel. Daarna was ze van 2009 tot 2010
opnieuw kabinetsmedewerker van Karel De Gucht, die toen lid
van de Europese Commissie was. Ik voeg hierover de link naar
een van de artikels van Jean Marie Dedecker hierover toe uit
2015: http://www.ldd.be/nl/opzegging-huurcontract-rechtbank-ve
urne-kan-tot-9-miljoen-euro-kosten-4092.htm

Verstandige vrouwen zullen het met mij eens zijn: een vrouw
zijn is niet goed genoeg om een land of een onderneming te
leiden.

Laat
de al zo gekwelde en radeloze handpop van de despoten en
nepotistenen
maar verder haar weg zoeken. Zonder de vaardigheid van het
kaartlezen
rijdt ze wel snel helemaal verloren.( Jammer dat er mannen
waren die zo nodig de GPS moesten uitvinden, denk ik nu.
Al
heeft deze bedenking een hoog Hoeyberghs gehalte.
Straks
mag ik niet meer komen spreken aan de universiteit van
Gent) Met dank aan de eeuwig zoekende Thierry Debels door wie
de aandacht op de straffe koffie van Mr en Mevr Rutten werd
gevestigd.
https://www.slideshare.net/thierrydebels/aarschotse-koffiebar-

meneer-rutten-amperwinstgevend?fbclid=IwAR3asfvb8FitkIBTgxqxCdpEGVh8sKqQRSaIloSrj
PGLs5R213MGSAzxZPM

De balans van Bed & Barista BVBA (‘Pauze’ )
2015-2016:
https://www.companyweb.be/company/475486971/free-pub/14690084
2017-2018
https://www.companyweb.be/company/567832654/free-pub/16446937

De
balansen
van
Geurts
Rutten
BVBA
vindt
u
hier: 2015-2016:https://www.companyweb.be/company/567832654/fr
eepub/146900852017-2018:https://www.companyweb.be/company/567832
654/free-pub/16446937
Aan
verschillende actievoerders, klimaatactivisten, vakbonden,
gele hesjes,
de anti abortusbeweging, anti-Marrakeshbetogers enz .. :
Jullie mogen
niet voor haar deur of achterdeur gaan betogen, noch haar

slapeloze
nachten bezorgen, er geen vandalisme plegen, haar uitgang niet
blokkeren, er geen kalasjnikovs afschieten of handgranaten
gooien. Niet
aan de voorkant op de Dieststeenweg, niet aan de achter
uitgang op de
Kortakker, en ook niet aan de bijna failliete koffiebar
‘Pauze’ in de
Gasthuisstraat in Aarschot.

Een nieuw politiek proces
Voor wie het gemist heeft, want ja sommige mensen moeten nog
werken om belastingen te betalen, en anderen willen tijdens
deze prachtige regendag
wat anders doen dan TV kijken:
Het betoog van Jean Marie Dedecker nav het verzoek tot
stemming over de opheffing van zijn parlementaire
onschendbaarheid ten behoeve van een nieuw politiek proces.
De kiezers van het Vlaams Belang hadden een
déjà-vu die dag.
Als jullie willen weten hoe via allerhande constructies
jullie belastinggeld in de zakken van gehaaide zakenmannen en
politici terecht komt, dan moeten jullie dit parlemenaire
betoog beslist zien en horen!

Jean Marie Dedecker vertelt met namen, data en bedragen aan de
hand van officiële processen verbaal, hoe sommige mensen,
bedrijven en politici rijk worden door voorkennis, collusie en
Sale and Rent Back operaties waarbij de overheid onroerende
goederen verkoopt om ze daarna tegen waanzinnig hoge prijzen
en voor lange termijn terug te huren. De belastingen van de

burgers belanden zo in de zakken van de gewiekste zakenmannen
en blijkbaar ook politici als de familie van Karel De Gucht.
Hallucinant is ook dat er vele (bewuste?) onderzoeksfouten en
slordigheden plaatsvonden waardoor sommige gegevens,
handelingen en transacties verloren gingen (of konden
vernietigd worden) Sommige elementen werden zelfs nooit
onderzocht.
Aan de andere kant is er de pertinente vraag die we ons moeten
stellen: wat en wanneer is er eens wat diepgravend onderzocht
door justitie over de betrokkenen die het belastinggeld
kanaliseerden naar hun persoonlijk vermogen of dat van hun
familie? Over het werk dat JMDD als nuttig parlementair deed
om deze riool bloot te leggen en de burgers daarvan te
informeren wordt door door niemand gerept. Naar de riool werd
door justitie niet omgekeken, of er werd ‘niets’ gevonden (?).
Ook niet moeilijk wanneer de wetten, of de gaten daarin, die
allerhande mogelijk maken, geschreven worden door zij die ze
altijd gebruikten. Dat er om dit bloot te leggen en aan te
klagen een gespecialiseerde privé detectieve nodig is, zelfs
noodzakelijk, lijkt me de enige weg, want op het dure
justitie- of staatsveiligheids apparaat had hij in deze zaak
nooit moeten rekenen. Die hun naam was haas en ze wisten
nergens van. Ook nu nog niet, maar dat weten we al dat ze
gestuurd worden door de duistere hand die o.a. persoonlijk
belang, horigheid en wederdienst als namen heeft. Bovendien
betaalde JMDD dit onderzoek uit eigen zak. Welke andere
politicus kan zoiets ook claimen. Nee, JMDD heeft ons inzicht
verschaft in de maffieuse maar blijkbaar legale constructies
en praktijken om grof belastinggeld te verdienen. Daarvoor
moeten we hem dankbaar zijn.
Het wordt hoog tijd dat dit wordt uitgespit, bestraft en een
halt wordt toegeroepen. Het politieke proces tegen JMDD keert
waarschijnlijk en hopelijk als een boemerang in het gezicht
van Open VLD terug. Vanaf nu kan in deze zaak geen enkele
politicus zich nog gaan schuilen achter zijn parlementaire

onschendbaarheid. Die zal logisch ook moeten opgeheven worden.
Vandaar wellicht de onthouding van de NVA die in de voorbije
dagen vaak contact had met JMDD, en waar het waarschijnlijk
niet over zijn toetreding tot de NVA ging maar over hoe de
boemerang zal vliegen. Het Vlaams Belang stemde na een
uitstekende toespraak en argumentatie door Barbara Pas tegen
de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid. Wat mij
verbaasde is dat het Vlaams Belang geen inzage had gekregen in
het dossier van 440 pagina’s. belgië is dus geen democratie,
maar dat wisten we al.
De traditionele regeringspartijen die mekaars rug dekken
stemden natuurlijk voor de opheffing. Het was Jean Marie
Dedecker al bekend wat het resultaat van de stemming zou zijn,
want alle partijen hebben boter op hun hoofd. CD&V stemde
wellicht uit dankbaarheid voor de ‘vriendendienst’ van de VLD
omdat die er mee voor zorgde dat er geen onderzoekscommissie
kwam voor de Dexia/Belfius/ACW- affaire en het mee uit de wind
zetten van hun boegbeelden. De SP-a en de PS dan weer om
andere diensten en doofpotoperaties. De wetgeving die
Kamervoorzitter Flahaut (PS) en Renaat Landuyt (SP-a) aanhalen
aan het begin van deze zitting is van aard dat die altijd
interpreteerbaar de gebruikers dient.
Het is een vaststaand feit, dit land met al zijn machten, die
enkel schijnbaar zijn gescheiden, is rot tot op het bot. Enkel
een radicale stem van de kiezers, of wellicht slechts een
revolutie, kan dit stoppen en erger voorkomen.
p.s. De integrale tekst van de toespraak vindt u op de website
van
JMDD
zelf
via
deze
link: http://www.jmdedecker.com/2013/05/speech-opheffing-parle
mentaire.html?showComment=1368894105311#c1897889621328006222

