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Outlocic bericht afdr,j4en 

RE: Slachtoffers van het Gerecht 

kurt debacker (vechtscheidinglive.be) 

Verzonden: donderdag 3 januari 2013 7:45:49 

Aan: 

Beste wensen. 

Elke belg is geacht de inhoud te kennen van elke wet en verandering. Bent u ook op de hoogte? 

89.084 bladzijden staatsinformatie die u moet kennen 

Het Staatsblad, de publicatie waarin wetten, besluiten en andere officiële berichten van regeringen en 
parlementen verschijnen, telt dit jaar 89.084 pagina's. Het gaat om de lijvigste jaargang ooit, zo bevestigt 
Wilfried Verrezen, adviseur van de directie bij het Belgisch Staatsblad, maandag. 
De 182ste jaargang van het Staatsblad telt ruim 7.000 pagina's meer dan die van 2011, toen er 81.964 
pagina's werden gepubliceerd. De grootste bijdrage kwam dit jaar van de Vlaamse overheid, waar drie 
teksten over het onderwijs samen goed waren voor circa 9.000 bladzijden. Voorts leidde de organisatie van 
de verkiezingen tot duizenden pagina's met instructies. 

"Het valt op dat teksten almaar langer worden", zegt Verrezen. "Staatsblad-bijdragen van meer dan 1.000 
pagina's zijn geen uitzondering meer." De omvangrijkste bijdragen zijn volgens hem "interne regelingen van 
overheden onderling". 

De adviseur benadrukt nog dat de dikte van het Staatsblad niets te maken heeft met lasten voor bedrijven en 
burgers, zoals Voka-Kamer van Kophandel Limburg vorige week'zei. "Ook het omgekeerde kan waar zijn", 
aldus Verrezen, want lastenverlagingen moeten ook gepubliceerd worden. 

De top drie van meest uitgebreide jaargangen wordt vervolledigd door de edities 2004 (87.430 pagina's) en 
2010 (83.678 pagina's). Tien jaar geleden werd de papieren versie van het Staatsblad afgeschaft. In 2002, 
het laatste jaar van publicatie op papier, telde de publicatie ongeveer 63.000 pagina's. 

Elke Belg wordt geacht op de hoogte te zijn van de informatie die in het Staatsblad verschijnt. 

Waarom imeten wijde Wet kennen als ze op de rechtbank ze zelf niet kennen of naleven. "L'état, cest Mol" ('De Staat, dat ben 

Ik") zei de franse zonnekoning Vele gemachtigden magistraten passen die uitspraak nog toe .1k had altijd de wet nageleefd door 

seponering en nietigheid hebben ze rrij gedwongen door art 71 onweerstaanbare dwang door ontsporing .Bovennenseljke 

situaties die zovele schendingen van de mensenrechten overtroefd meer dan tiental wetsartikel overtredingen 

.http:/Jwww. rechtopeenleven,be/doc/Mersenrechten.php .Dat nij als mens zijnde doet twijfelen ,wat is goed wat is slecht,wat 

rreg ,wat weg niet. Diefstal, inbraak frauderen ,weigeren orrgangsrecht,..., MAG WEL .Wonen ,werken ,gewoon leven MAG 

NIET. 
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