






37 minuten Tremmery, kinderen uit rechtbank gezet en 5 minuten pleidooi voor VAN BELLE











Floris werd tijdens de rechtbank voor getuigenis ontzegd en verklaarde toch twee weken later voor de rechter dat hier NIETS van aan was. Een bewezen therapeute leverde een VALS psychologisch verslag!In 2009 werd het zo erg dat hij zijn moeder zelfs afstootte en onder geen beding nog meer met haar contact wou helpen en hij vertoont door al deze leugens nu een naar het ouderafstotingssyndroom neigende haat jegens zijn moeder.





Uit bewezen VALS psychologisch verslag van vriendin-rouw-therapeut Veerle!



tegen bilocatiewet!!!

vader werkte NOOIT één weekend en zorgde zaterdag voor kinderen!







Is intussen bewezen met tussenkomst belastingen en... 10 fiscale aangfiten + cass.





Zelfs bij beslagneming stelt men vast dat de heer VAN BELLE wel degelijk gelijk had.45.000 EUR??



0,00 EUR spaargelden en nieuwbouw volledig geleend + kaskredieten 12.500 + 8.000 EUR; alles MOET afgelost worden door VAN BELLE Jean Marc die GEEN kinderbijslag krijgt, wel de helft van alle kinderkosten moet betalen en ook ALLE gezinsschulden moet betalen.  Bravo gerecht! Dit wordt een pekzwarte pagina bij de zaak ten gronde (2009-2010).Er waren GEEN privé-schulden, enkel gezamenlijke en er werd bewezen dat de vrouw in 2008 BOVEN haar stand leefde en zeer veel uitgaf (dit wordt beschouwd als levensstandaard, bravo)







Verklaart dan ook effectief - tot verrassing van de rechter - dat er helemaal NIETS aan is van slechte relatie vader-zoon (integendeel) maar besluit wordt NIET aangepast (lafheid, administratie?)









Inkomen (echt, bewezen met hulp van de belastingen intussen) en geen fraude van 10 X zoals hier beticht met die 6.000 EUR 'geraamd netto inkomen'):1.000 à 1.400 EURTe betalen:700 EUR hypotheek, gezinskaskrediFortis + gezinskaskrediet KBC 8.000 EUR door gezin ontstaan + geen kinderbijslag + 200 EUR leasing door inbeslagneming laatste eigen bezit van man: zijn camionette met 220.000 km waarbij de handelsrechter zelf verbolgen raakt...Wie kan er rekenen en tellen? Niemand kon mij al verklaren hoe ik dit kon, ook correctioneel niet. Dit zal in een internationaal boek uitgegeven worden met naam en toenaam van elke betrokken rechter, advocaat, procureur die mijn verwittigingen hierover in de wind sloeg. De bedoeling van het boek is toekomstige drama's in de media te... verminderen.  Dit is een onwaardig kortgeding dat een eigen leven is beginnen leiden.  Intussen mag u mijn kinderen ondervragen, de oudste is 16 en neemt mijn strijd voor rechtvaardigheid langzaam aan over.  


