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Uw ref.: 129041101230,129041101230, Alimentatievordering L129041101230, Alimentatievordering LANGEDOCK Veerle, open129041101230, Alimentatievordering LANGEDOCK Veerle, openstaand bedrag 30.605,98129041101230, Alimentatievordering LANGEDOCK Veerle, openstaand bedrag 30.605,98 EUR
moetmoet meer dan 70.000 EUR zijn volgens uw rekenlogica en volgens elke objectieve logica en de
eigen software van Jacques Tremmery minstens 25.000 EUR tegoed in mijn voordeel!

Ik denk dat jullie bij Davo duidelijk jullie verstand verloren zijn en dwalen in nonsens:
1. HetHet is een  �beschikking � vanHet is een  �beschikking � van 24/03/2005 die gebaseerd was. Die beschikking was, samen meHet is een  �beschikking � van 24/03/2005 die gebaseerd was. Die beschikking was, samen metHet is een  �beschikking �  van 24/03/2005 die gebaseerd was. Die beschikking was, samen met eeHet is een  �beschikking �  van 24/03/2005 die gebaseerd was. Die beschikking was, samen met een

dagvaardingdagvaarding ten gronde gebaseerd op  �odagvaarding ten gronde gebaseerd op  �overspdagvaarding ten gronde gebaseerd op  �overspel en grof geweld �. In de beschikking zelf staat letterlijk dat
erer nier niet gebaseerd wordt op het werkelijke inkomen (vanaf 1989!) van mij van zo �n 1000 EUR per maand,
maarmaar omaar op liefst meer dan 6000 EUR per maand, dus eigenlijk belastingfraude van 512%. Daar ik maar op liefst meer dan 6000 EUR per maand, dus eigenlijk belastingfraude van 512%. Daar ik nooit éémaar op liefst meer dan 6000 EUR per maand, dus eigenlijk belastingfraude van 512%. Daar ik nooit één
frankfrank zwart presteerde, verplichtte ik UW FISCALE DIENSTEfrank zwart presteerde, verplichtte ik UW FISCALE DIENSTEN en frank zwart presteerde, verplichtte ik UW FISCALE DIENSTEN en de hoofdinspecteur een taxatie van
ambtswegeambtswege door te ambtswege door te voeren (zo �ambtswege door te voeren (zo �n 100.000 EUR ontdoken BTW, belastingen en sociale bijdragen voor het
laatstelaatste huwelaatste huwellaatste huwelijksjaar), waarna mijn echtgenote haar staart introk en bekende, en met zekerheid gesteld
werdwerd dat mijn inkomen juist was, en er dus onderhoudsgeld moest ONTVANGEN werd dat mijn inkomen juist was, en er dus onderhoudsgeld moest ONTVANGEN wowerd dat mijn inkomen juist was, en er dus onderhoudsgeld moest ONTVANGEN worden i.p.v.
BETAALD.BETAALD. De crapBETAALD. De crapuBETAALD. De crapuleuze advocaat Jacques Tremmery heeft meer van dit soorten dossiers! In dezelfde
beschikkingbeschikking staat tegelijk dat ik ook alle hypothecaire schulden beschikking staat tegelijk dat ik ook alle hypothecaire schulden en kaskrbeschikking staat tegelijk dat ik ook alle hypothecaire schulden en kaskredieten moet alleen betalen, met
dezelfdedezelfde echte 1000 EUR netto (vandaar dat dezelfde echte 1000 EUR netto (vandaar dat ik gdezelfde echte 1000 EUR netto (vandaar dat ik geen elektriciteit en verwarming meer heb thuis en gekend
bijbij de gerechtsdeurwaarders, maar mijn meerderjarige zoon van 18 dibij de gerechtsdeurwaarders, maar mijn meerderjarige zoon van 18 die altbij de gerechtsdeurwaarders, maar mijn meerderjarige zoon van 18 die altijd op de rechtbank aanwezig
was en deze nonsens meemaakte, helpt mij nu in het betalen van de rekeningen)

2. IntussIntussenIntussen isIntussen is de zaak ten gronde op de bijzondere rol gezet na 4 jaar, maar een en ander komt voor in
beroepberoep in september 2011 en ten gronde eind 2012 (!). Als u consequent bent en zicberoep in september 2011 en ten gronde eind 2012 (!). Als u consequent bent en zich inderdaad basberoep in september 2011 en ten gronde eind 2012 (!). Als u consequent bent en zich inderdaad baseert
opop die beschikking, sta ik op die beschikking, sta ik nog op die beschikking, sta ik nog steeds op een DAVO-schuld zoals oorspronkelijk van ruim 70.000 EUR.
TerTer plaatse zei de juriste dat ze  � in der minne �  akkooTer plaatse zei de juriste dat ze  � in der minne �  akkoord Ter plaatse zei de juriste dat ze  � in der minne �  akkoord ging met het niet in rekening brengen van de 400
EUREUR alimentatie voor de echtgenote (die zij inderdaad niet kEUR alimentatie voor de echtgenote (die zij inderdaad niet kanEUR alimentatie voor de echtgenote (die zij inderdaad niet kan bekomen, want de schuldvraag is
onbestaande nu ik bewees ONSCHULDIG te zijn, omgekeerde wereld).

3. ErEr zijn meer gevallen van dezer. Dit komt in een aEr zijn meer gevallen van dezer. Dit komt in een aantal prachtigEr zijn meer gevallen van dezer. Dit komt in een aantal prachtige internationale publicaties van mij de
komendekomende jaren uit, met vermelding van naam en toenaam van de wel willige en onwillige personen uit uw
dienstendiensten en alle andere betrokdiensten en alle andere betrokkenendiensten en alle andere betrokkenen die weigeren zelf te rekenen en te tellen en net zoals bij Hitler blind
de commando �s van zotte letters uit een beschikking (niet eens een vonnis!) volgen.

4. InIn dit geval was er bovendien sprake van het artikel In dit geval was er bovendien sprake van het artikel waarbij LANGEDIn dit geval was er bovendien sprake van het artikel waarbij LANGEDOCK Veerle niet alleen loonfiches
bezorgdbezorgd had waarin geen zaterdagwerk voorkwam (ze niet in aabezorgd had waarin geen zaterdagwerk voorkwam (ze niet in aanmerking kwbezorgd had waarin geen zaterdagwerk voorkwam (ze niet in aanmerking kwam bij Davo en dus al rijker
waswas dan mij nog voor ze wegliep, maar blijkbaar nu de lotto aan het wiwas dan mij nog voor ze wegliep, maar blijkbaar nu de lotto aan het winnen was,was dan mij nog voor ze wegliep, maar blijkbaar nu de lotto aan het winnen was, maar het tij is aan het
kerenkeren en het gezond verstand keertkeren en het gezond verstand keert ook bij dkeren en het gezond verstand keert ook bij de rechtbank terug), maar ook nog eens valse stukken
gebruiktegebruikte om het alimentatiegeld te bekomen (zie uw eerste folders!), waardoor u ook mede in de fout
bentbent gegaan in dit dossier. De spectaculaire cijfers van meer dan 70.000 EUR achtbent gegaan in dit dossier. De spectaculaire cijfers van meer dan 70.000 EUR achterstandbent gegaan in dit dossier. De spectaculaire cijfers van meer dan 70.000 EUR achterstand bij DAVO en
dede inbeslagnemingen de inbeslagnemingen ter plaatse al de inbeslagnemingen ter plaatse al drie maanden na de beschikking, hadden u al lang de ogen moeten
geopendgeopend hebben dat hier  �iets vreemds � aan dgeopend hebben dat hier  � iets vreemds � aan de gang geopend hebben dat hier  �iets vreemds � aan de gang was.  Denk zelf eens na, i.p.v. gedacht te worden op
basisbasis van honderden zondagbasis van honderden zondagswbasis van honderden zondagswetregeltjes waar Jezus 2000 jaren geleden al tegen vocht (legalisme).
BovendienBovendien dagvaarde Veerle LANGEDOCK en stelde ze zBovendien dagvaarde Veerle LANGEDOCK en stelde ze zich burgeBovendien dagvaarde Veerle LANGEDOCK en stelde ze zich burgerlijke partij via de correctionele
rrechtbank,rechtbank, terwijl zij afstand deed in de overeenkomst met u van juridische partijstelling rechtbank, terwijl zij afstand deed in de overeenkomst met u van juridische partijstelling omdat u meerechtbank, terwijl zij afstand deed in de overeenkomst met u van juridische partijstelling omdat u meer
fiscalefiscale informatie over fiscale informatie over dfiscale informatie over de DAVO-plichtigen en bijhorende onderzoeksmogelijkheden heeft, dan gelijk
wiewie anders (en wist dat ik al die jaren zelfs samenwerkte met onderzoeksrechters alwie anders (en wist dat ik al die jaren zelfs samenwerkte met onderzoeksrechters alswie anders (en wist dat ik al die jaren zelfs samenwerkte met onderzoeksrechters als Luc Tack in
fraudebestrijdingfraudebestrijding en bestrijding van o.a. Dominique Bisschop uit fraudebestrijding en bestrijding van o.a. Dominique Bisschop uit Moofraudebestrijding en bestrijding van o.a. Dominique Bisschop uit Moorsele en Geert Masschelein uit
Gullegem).



U hoort zeker nog van mij,U hoort zeker nog van mij, een antwoord verwacht ik al lang niet meer, daarvoor zijn de meeste mensen op veel
niveausniveaus te laf gebleken en is het voor hen maar niveaus te laf gebleken en is het voor hen maar een paniveaus te laf gebleken en is het voor hen maar een papieren dossier en kunnen ze psychologisch zelfs niet
tegentegen een objectieve kritiek dat ze hun geweten moetetegen een objectieve kritiek dat ze hun geweten moeten aanspreketegen een objectieve kritiek dat ze hun geweten moeten aanspreken in de uitoefening van hun functie en niet
alleenalleen de gemakkelijkste, dus luie, weg. Maar dat zorgt ervoor dat ik het intussen ook lialleen de gemakkelijkste, dus luie, weg. Maar dat zorgt ervoor dat ik het intussen ook liealleen de gemakkelijkste, dus luie, weg. Maar dat zorgt ervoor dat ik het intussen ook liever alleen doe
betrouwendbetrouwend op eigen vakkundigheid en via gevoelloos meten en weten. Ik ben tenslotte betrouwend op eigen vakkundigheid en via gevoelloos meten en weten. Ik ben tenslotte eenbetrouwend op eigen vakkundigheid en via gevoelloos meten en weten. Ik ben tenslotte een rekenkundige, een
wetenschapperwetenschapper en aspirant-psycholoog en intussen ook juridisch adviseur van dewetenschapper en aspirant-psycholoog en intussen ook juridisch adviseur van de Vlaamwetenschapper en aspirant-psycholoog en intussen ook juridisch adviseur van de Vlaamse Journalistenverening,
netnet door deze nonsens die ik te lijf moest gaan en die mij hielp een enorme kennis uit te bouwen dinet door deze nonsens die ik te lijf moest gaan en die mij hielp een enorme kennis uit te bouwen die annet door deze nonsens die ik te lijf moest gaan en die mij hielp een enorme kennis uit te bouwen die anders
nooit mogelijk ware geweest.

CorrectioneeCorrectioneelCorrectioneel bCorrectioneel blijft men mij nog steeds vervolgen, ik gebruik het als experiment voor mijn stage psychologie
overover hoe kuddegedrag voorkomt op het hogere bureaucratische niveau van jurisover hoe kuddegedrag voorkomt op het hogere bureaucratische niveau van juristen, magisover hoe kuddegedrag voorkomt op het hogere bureaucratische niveau van juristen, magistraten,
justitiehuismedewerkers, advocaten en... DAVO-juristen.

IkIk heb wel iets zeer zinvols geleerd van jullie allen: Elke tegenadvocaat beweerdeIk heb wel iets zeer zinvols geleerd van jullie allen: Elke tegenadvocaat beweerde  � die man is zo intelligent, dat
alalsals hals hij zijn intelligentie zou aanwenden om geld te verdienen, hij dit bedrag probleemloos zou kunnen
betalen. �

IntussenIntussen heb ik de werkelijke reden Intussen heb ik de werkelijke reden van Intussen heb ik de werkelijke reden van mijn beperkte wijsheid wel degelijk gevonden:  � mijn wijsheid is in
beperktebeperkte mate ontstaan beperkte mate ontstaan doorbeperkte mate ontstaan door mij onbaatzuchtig in te zetten op open wijze voor alle mensen en een zeer grote
kennissen-kennissen- en kenniskring op te bouwen op alle niveaus en 20 jaar lang te blijven studekennissen- en kenniskring op te bouwen op alle niveaus en 20 jaar lang te blijven studeren, elke nachtkennissen- en kenniskring op te bouwen op alle niveaus en 20 jaar lang te blijven studeren, elke nacht 15
minutenminuten voor het slapengaan.  Mijn bijkomende kennis is ontstaan door open te staan voor de kritiek minuten voor het slapengaan.  Mijn bijkomende kennis is ontstaan door open te staan voor de kritiek zoaminuten voor het slapengaan.  Mijn bijkomende kennis is ontstaan door open te staan voor de kritiek zoals
hierbovenhierboven en te ontdekken dat intelligente mensen net dom hierboven en te ontdekken dat intelligente mensen net dom worden alshierboven en te ontdekken dat intelligente mensen net dom worden als ze gemakkelijk veel geld verdienen. De
moeilijkstemoeilijkste weg leidt tot kemoeilijkste weg leidt tot kennis, niet de gemakkelijkste. En dat mijn weg verdomd moeilijk is, dat ga ik niet
ontkennen.ontkennen. Maar ze is wel sprookjesachtig mooi binnontkennen. Maar ze is wel sprookjesachtig mooi binnen de nontkennen. Maar ze is wel sprookjesachtig mooi binnen de nachtmerrie en dit wordt ook mijn
levensboodschaplevensboodschap de komende 10 à 30 jaren, samen met vele posilevensboodschap de komende 10 à 30 jaren, samen met vele positieve levensboodschap de komende 10 à 30 jaren, samen met vele positieve mensen die ik dankzij jullie beter leerde
kennen. �

PS: Ja,Ja, ik heb ook een zeer sterk christelijk geloof (sterker dan ooit te voren) waarmee ik inJa, ik heb ook een zeer sterk christelijk geloof (sterker dan ooit te voren) waarmee ik in mensen Ja, ik heb ook een zeer sterk christelijk geloof (sterker dan ooit te voren) waarmee ik in mensen geloof.
NetNet door stommiteiten ontdek je immers de menselijkheid en de kernregels van de kosmos die je zinvol
kuntkunt aanwenden om vooruit te gaan. Als ik achteruit ga, is het om een aanloop kunt aanwenden om vooruit te gaan. Als ik achteruit ga, is het om een aanloop te nkunt aanwenden om vooruit te gaan. Als ik achteruit ga, is het om een aanloop te nemen. (nee ik ben niet
gek,gek, daarvoor is mijn IQ te lagek, daarvoor is mijn IQ te laag, zie httphttp://logocom.be/iq).  IQ van mijn zoon (was veel hoger maar met
rilatine is dat serieus kapot gemaakt) op http://florisvanbelle.be/iq.pdf. 

U vindt een en ander ook al op http://logocom.be/bilocatie 
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