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meer volgt op p.2

R e d a c t i e

In meer dan twintig jaar ben ik nooit iemand tegen het lijf  gelopen die meer 

lef  heeft dan de ultralinkse activist Andy Vermaut! Hij presteerde het zelfs 

om voor het vehicle “Justitie”, zelfs bij het Parket, te werken en tezelfder-

tijd, niet alleen in België maar ook in de rest van Europa, te gaan mani-

festeren waarbij hij door de politie werd opgepakt. Vermaut kon van alles 

behalve, om medische reden, werken. Justitie heeft er zelfs voor gezorgd 

dat Vermaut zich in Diksmuide op een totaal onverantwoorde manier door 

een pand te kopen, torenhoog in de schulden kon werken, Justitie had die 

man tegen zijn grootheidswaanzin moeten beschermen in plaats van hem 

te helpen zich in financiële problemen te brengen.    

Er is geen “Recht 

van Antwoord” 

gevraagd. 

De RvdJ verwijt Morsum 
Magnifi cat dat de klagers 
geen wederwoord krijgen, 
dat is meer dan bullshit en 
zijn gratuite beschuldigingen 
van een Raad voor de Jour-
nalistiek die durft beweren 
dat ze onafhankelijk zijn en 
toezien op de toepassing 
van de deontologische code 
die Morsum Magnifi cat nooit 
ondertekend heeft! Los daar-
van is het afdwingen van een 
Recht van Antwoord verbon-
den aan de inhoud van de 
wet van 23 juni 1961 -BS 8 
juli 1961- en de latere wij-
zigingen van 4 maart 1977 
-BS 15 maart 1977- en  26 
juni 2000 -BS 29 juli 2000-, 
etc. Het komt er op neer dat 
verzoek tot recht van ant-
woord volgens artikel 3 als 
volgt kan worden geweigerd:
  1. Dat niet onmiddellijk in 
verband staat met de bestre-
den tekst.
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2. Dat beledigend is of in 
strijd met de wetten van 
goede zeden.
  3. Dat zonder noodzake-
lijkheid derden in de zaak 
betrekt.
  4. Dat gesteld is in een an-
dere taal dan die van het pe-
riodiek geschrift.

 - Bovendien moet het ver-
zoek tot een recht van ant-
woord binnen de drie maan-
den na de publicatie waarin 
de naam is genoemd, aange-
vraagd worden. 

 - Bovendien mag het ant-
woord niet meer bevatten 
dan duizend -1000- letters.
Andy Vermaut heeft bij 
Morsum Magnifi cat over dat 
artikel geen énkel recht van 
antwoord gevraagd, moet 
blijkbaar aan de Raad voor 
de Journalistiek ook niet aan-
tonen dat hij dat wél gedaan 
zou hebben! De Raad voor 
de Journalistiek misbruikt 
gewoon haar macht om de 
journalist te beschuldigen 

zonder over enig bewijsmate-
riaal te beschikken. 

Witwaspraktijken. 

De “aff aire” over het in ‘t zwart 
ontvangen geld -600€- situ-
eert zich in de hetze  die Andy 
Vermaut tegen burgemeester 
Patrick Lanssens op het ge-
touw heeft gezet en daarbij 
ook MORSE-Press Vof inscha-
kelde om de gevaarlijke staat 
van de laagspanningsnetten 
in Koekelare te onderzoeken. 
De onderzoekskosten daaraan 
verbonden werden door een 
politicus uit Koekelare die het 
ook niet eens was met de han-
delswijze van Patrick Lans-
sens, gefi nancierd. Echter, 
die persoon wilde om diverse 
redenen -die wij kennen- niet 
dat zijn naam “zou” bekend 
worden en daarom “regelde” 
Andy Vermaut de betaling 
van twee facturen van MOR-
SE-Press Vof. Wij kunnen be-
wijzen dat Andy Vermaut 600€ 
in het zwart incasseerde en 
550€ aan facturen betaalde, 
alle details van die transacties 
en zelfs een gesprek met de 
opdrachtgever die geen fac-
tuur op diens naam wilde, zijn 
voor te leggen. Een andere 
reden was dat de echtgenote 
van die persoon, die inzage 
had in de boekhouding van 

Activist Andy Vermaut tijdens de spectaculaire verplanting van Es-
doorns in februari 2015 te Brugge.

Pseudo journalistenrechtbank RvdJ 
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meer op  p3

hun bedrijf, van die activiteit 
ook niks mocht weten. Jour-
nalisten moeten zich indekken 
tegen sjarels zoals Andy Ver-
maut en er voor zorgen steeds 
voldoende bewijsmateriaal te 
verzamelen dat later, zoals nu 
weer blijkt, helaas moet ge-
bruikt worden.

Maatschappelijk 

relevant. 
 

De Raad voor de Jour-
nalistiek beweert dat 
Morsum Magnifi cat in 
de passage over de 
dochter van Vermaut 
-wiens naam noch 
school werd genoemd- er 
geen maatschappelijke rele-
vantie zou zijn, dat is alweer 
een bewering van de RvdJ die 
nergens op gebaseerd is. Feit 
is wel dat meneer Vermaut 
heel graag vertelt over een 
zeer laag inkomen te beschik-
ken, noemde aan deze redac-
tie bedragen van eerst 1020€ 
en later 1250€, in een ander 
SMS bericht aan deze redac-
tie zegt Andy Vermaut dat hij 
de studies van zijn dochter “a 
rato van 500 euro per maand, 
niet meer kan betalen”, einde 
citaat. Wanneer wij ook door 
informatie die Andy Vermaut 
zelf gaf, weten dat de fi nanci-
ele last voor de afbetaling van 
zijn huis en later uitgevoerde 
werken -nieuwe ramen- hem 
maandelijks al meer dan 900€ 
kost, dan is het maatschap-
pelijk relevant om de vraag 
te stellen hoe het mogelijk 
is dat meneer Vermaut met 
een dergelijke fi nanciële last, 
zijn dochter zo nodig ook nog 
in een Internaat kan plaat-
sen. Hij kan dat normaal ge-
zien gewoonweg niet betalen! 

Wanneer we weten dat activist 
Andy Vermaut, om te gaan 
betogen, zich om de haver-
klap verplaatst, vaak met de 
trein, dan vragen wij ons af, 
als hij niet links of rechts ge-
fi nancierd wordt,  hoe hij die 
kosten kan betalen? We weten 
dat een vennoot van zijn vzw 
Postversa uit Gent, blijkbaar 
heel makkelijk fondsen kan 
werven. Misschien moet de 
fi scus die vzw Postversa wel 
eens doorlichten. De maat-
schappelijke relevantie van 
dat op internaat plaatsen van 

de dochter heeft dus te maken 
met “mogelijke” sociale en/of 
fi scale fraude. De kosten die 
voortvloeien uit de activiteiten 
die Andy Vermaut ontplooit 
kunnen nooit gedekt worden 
door zijn inkomsten. Andy 
Vermaut heeft blijkbaar ook 
een verwijsbriefje voor voed-
selpakketten. Voor zover ons 
bekend geeft een OCMW na 
een sociaal onderzoek, zo’n 
verwijsbriefje, Vermaut heeft 

in dat geval dus een sociaal 
onderzoek door een OCMW la-
ten uitvoeren.

Misbruik onder mom 

van bezuiniging. 
 

Op de vraag van Morsum Mag-
nifi cat aan Andy Vermaut hoe 
hij in godsnaam het fi nancieel 
allemaal kan klaarspelen, re-
ageert Vermaut dat zijn com-
puter is gestolen -wat trou-
wens niet de 1e keer is- en de 
computer van zijn dochter ge-
bruikt. De werkelijkheid is dat 
Andy Vermaut omwille van be-
sparingen, zijn abonnementen 
bij Telenet en Proximus had 
opgezegd en vanaf dan alle 
communicatie  via zijn GSM 
diende te gebeuren wat heel 
onhandig was. Andy had me-
teen de oplossing, ik gebruik 
dan maar gewoon de compu-
ter / laptop van mijn doch-
ter! -sms inzet- Maar meneer 
Vermaut vergeet daarbij te 
zeggen dat hij ook het e-mail 
account van diens dochter 
en dat via dat e-mailadres, 

e-mails binneko-
men van onder 
meer rechtsza-
ken -uithuiszet-
ting- van derden 
-Ts j e t s j enen -   
waar die dochter 
geen uitstaans 
mee heeft, een 
m i n d e r j a r i g e 

kennis krijgt van ernstige be-
dreigingen die de Tsjetsjeense 
huurders aan advocaat Blom-
me hebben geuit, etc.! Andy 
Vermaut misbruikt hier uit 
puur geldgewin de fi nanciële 
hulp van zijn dochter.  

Julian Assange, 

freedom of speech ...  
 

Fantast Andy Vermaut verge-
lijkt zich ook graag met klok-
kenluider Julian Assange, zo 
stal Andy Vermaut de show 

door zich op 7 februari 2020 in 
Brussel vóór het raam in oranje 
gevangenisplunje in een kooi 
op te sluiten, Morsum Magnifi -
cat bracht daarover een artikel 
http://www.morsum-magnificat.
be/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=7919&Ite-
mid=0. Maar wanneer er op 18 
april 2022 aan het Muntplein 
te  Brussel  écht voor Julian 
Assange, waarbij de vrouw van 
Assange het woord nam, werd 
gedemonstreerd, was Andy 
Vermaut de grote afwezige ...  
http://www.morsum-magnificat.
be/index.php?option=com_con-
tent&task=v iew&id=8737&I-
temid=0 Toen we Andy Ver-
maut daarmee confronteerden 
stuurde hij een sms -inzet - dat 
hij in Antwerpen was en overal 
gevraagd werd !   

Rechtbank Veurne, 

Vermaut journalist en 

geëngageerd burger.  
 

Dat Vermaut in de zaak die  
burgemeester Patrick Lansens 
tegen hem had aangespan-
nen en 100.000 euro scha-
devergoeding eiste, die zaak 
niet verloren heeft, is toch 
wel merkwaardig. Het is wel 
zo dat de Rechter op 25 ok-
tober 2019 tijdens de debat-

ten te Veurne Andy Vermaut 
zeer gunstig gezind was, we 
stelden tijdens die zitting 
vast dat de advocaat van 
Patrick Lansens een zwak-
ke verdediging  voerde en 
die advocaat op geen enkele 
vraag van Morsum Magnifi -
cat wenste te antwoorden.
Op een bepaald moment 
vroeg de Rechter aan Andy: 
Vanuit welk standpunt hebt u 
het gedaan? Als journalist, als 
politicus, als gewezen politi-
cus  ? 
Andy Vermaut reageerde: 
Vanuit het standpunt enerzijds 
als bezorgde burger en des-
tijds was ik ook journalist en 
dat ik er niet woonde is écht 
een teken dat ik écht voor het 
algemeen belang uitkom, ik 
heb zelfs geen enkel politiek 
belang in de gemeente en ik 
kom daar op voor het alge-
meen belang van de mensen 
en wil de waarheid dichter bij 
de mensen brengen, einde 
citaat. Andy Vermaut heeft 
zich nog meer als journalist 
voorgesteld, maar dat hij in 
Koekelare geen politieke am-
bities had, is een fl agrante 
leugen, het is om die reden 
dat hij Patrick Lansens, met 
de hulp van een N-VA politi-
cus, heeft aangepakt.  

Eén van de vele berichten die Andy Vermaut 

naar Morsum Magnificat stuurde.

Andy Vermaut wil zich hier aangaande Freedom of Speech op het 

niveau van Julian Assange plaatsen en show verkopen in een vitri-

ne  te Brussel -zie link artikel-, maar Morsum Magnificat klaagt hij 

voor diezelfde vrijheid van meningsuiting aan bij de Roddelgazet 

voor de Journalistiek .

Dat was het antwoord van Andy Vermaut op onze vraag waarom 

hij bij de manifestatie rond Julian Assange aan het Muntplein te 

Brussel niet aanwezig was .... Andy had altijd één groot probleem 

en dat is werken voor zijn boterham, heeft bij het verkopen van 

veel show, nooit over een medisch probleem gesproken ...  
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percentiel (dus ook al zeer hoog 
gerangschikt) 1291 toegewezen 
patiënten in 2011. Dit is dus meer 
dan 1000 patiënten minder dan 
dokter Etienne Beernaert. Met 
deze cijfers laat Beernaert die in 
de landelijke gemeente Koekelare 
woont, dokters uit de grootsteden 
Brussel, Antwerpen, Gent, Brug-
ge enz. ver achter zich. Dit is ver-
wonderlijk omdat de bevolkings-
dichtheid in deze grootsteden, 
nochtans veel groter is dan 
in het landelijke Koekelare. 
Dokter Beernaert vindt het 
maar normaal dat hij één 
van de grootste is, daar hij 
zich 18 uur per dag met 
geneeskunde bezig houdt 
en hij wil dit ook niet an-
ders. Reeds toen hij stu-
deerde in de middelbare 
school (Sint-Jozefsinsti-
tuut Torhout) wilde hij al-
tijd de eerste zijn. Etienne 
Beernaert deed de mid-
delbare school uit in 1968 
met een gemiddeld pro-
cent over de 6 studiejaren, 
dat nog nooit iemand had 
gehaald. Alleen Pieter He-
meryck (toevallig ook van 
Koekelare) zou hem in de 
jaren ’90, 28 jaar na Beer-
naert in 1968 met deze 
resultaten in Torhout geëvenaard 
hebben. Volgens Beernaert waren 
zijn eigen resultaten niet meer 
dan normaal, vermits de jaren 
’60 gericht waren op competitie 
en het behalen van uiterste re-
sultaten. De tijd was toen zo. Het 
was de tijd van topfi guren op alle 
gebied. Beernaert deed het op 
studiegebied. Op sportief gebied 
hadden we in die tijd ook mensen 
die resultaten behaalden die nooit 
meer werden geëvenaard. Zo had-
den we bijvoorbeeld Rudolf Mul-
lie uit Staden (later apotheker ge-
worden) die in 1967 de 600 meter 
liep in 1 minuut en 24 seconden 
als schollier, een resultaat dat tot 
op heden nooit werd nagedaan 
door een schollier. Ook hadden 
we Erwin Moeyaert uit Zedelgem 
(later informaticus geworden) die 
als allround sportman actief was 
in hoogspringen, verspringen, 
snelheid, volleybal.
Moeyaert zette in die tijd presta-
ties neer die nooit meer werden 
verbeterd.
Na de jaren ’60 was het voor dok-
ter Beernaert de universiteit met 7 
jaren geneeskundestudie, die ein-

vervolg van p2

Reeds in 2014 stuurde Andy Vermaut persberichten 

over Dokter Beernaert de wereld in ....  

Het is bijna tien jaar geleden 

dat linkse activist Andy Ver-
maut, bij deze redactie over 
zijn biologische vader sprak,  
fi er was de zoon van een 
dokter te zijn, wij zijn niet de 
énigen tegen wie hij dat ver-
klapte. Dat is ook de reden 
waarom zowat gans Koekela-

re dat weet. 

Verzoek om 

persaandacht . 
 

Op 23 augustus 2014 stuurt 
Vermaut een e-mail afkomstig 
van andy.vermaut1@telenet. 
be naar deze redactie, wij 
publiceren thans de volledige 
ongewijzigde inhoud van dat 
bericht : 

Beste Erik,

Is het mogelijk om aan vol-
gend bericht wat media-aan-
dacht te besteden? 
Met dank.
Hoogachtend,
Andy VERMAUT
gsm 0499357495

Koekelaars geneesheer 
(West-Vlaanderen) runt één van 
de grootste huisartsenpraktijken 
van België.
Onlangs werden de resultaten 
bekend gemaakt van de profi elen-
commissie van het RIZIV inzake 
het jaar 2011. Hieruit blijkt dat 
de 63-jarige dokter Etienne Beer-
naert uit de Noordomstraat 26 in 
Koekelare, zich bij de 70 grootste 
praktijken van het land bevindt. 
In België zijn er ongeveer 15000 
huisartsenpraktijken. Daarbij 
zijn er een 70-tal die met kop en 
schouders boven de anderen uit-
steken wat betre!  het aantal toe-
gewezen patiënten. Het aantal toe-
gewezen patiënten wil zeggen: het 
aantal verschillende patiënten dat 
door een geneesheer in 2011 werd 
behandeld. Met zijn 2329 ver-
schillende patiënten in 2011 mag 
dokter Beernaert zich tot één van 
de grootste Belgische huisartsen 
rekenen. Dit is niet onverwacht, 
want ook bij de telling in 2008 was 
hij ook al één van de grootste. In 
vergelijking met 2008 kende de 
praktijk van dokter Beernaert een 
aangroei van nog 300 extra pati-
enten. Het aantal patiënten blij!  
groeien. Deze cijfers zijn fenome-
naal en de voorsprong is groot. 
Zo hee!  een dokter op de 95ste 

digde met grote onderscheiding. 
Hij koos voor huisarts omdat dit 
de totale geneeskunde omvatte 
en wilde zich ontplooien tot een 
kenner van alle disciplines in de 
geneeskunde. Hij had interesse in 
zowel de neurologie, de psychia-
trie, de pneumologie, de cardio-
logie, de gastro-enterologie, de 
endocrinologie en de orthopedie. 
Alles bijhouden om alle nieu-
wigheden te leren kennen, is een 

must. De ultieme uitdaging voor 
dokter Beernaert is de verlenging 
van het menselijk leven door de 
gepaste primaire preventie op de 
ziekten van hart en bloedvaten. 
Als je immers op oudere lee! ijd 
niet ster!  aan een longontsteking, 
als je geen kanker krijgt of als je 
niet verongelukt op straat of el-
ders, dan sterf je meestal door 
een aandoening van het hart of 
de bloedvaten. Dit komt omdat je 
grote en minder grote slagaders 
dichtslibben. Er komt een ver-
stopping met een bloedklonter 
met alle gevolgen van dien zoals 
een hartinfarct of een CVA.
Het komt er dus op aan om de 
binnenkant van de slagaders gaaf 
te houden met andere woorden 
de endotheelcellen (dit zijn de 
cellen aan de binnenkant van 
de slagaders) te behoeden voor 
dysfunctie of deze dysfunctie te 
corrigeren als ze al bestaande is. 
Hiervoor bestaan er talrijke me-
dicijnen. Onlangs werden er nog 
veelbelovende proeven gedaan 
met een medicijn dat al jaren ge-
bruikt wordt tegen gewrichtsont-
steking. Men kijkt na of dit me-

dicijn ook de ontsteking aan de 
binnenkant van de slagaders kan 
tegenhouden. Beernaert verwacht 
ook veel van de antioxidantia. Dit 
zijn stoff en die de slijtage van de 
cellen tegengaan want de metabo-
lieten van de zuurstof , die wij in-
ademen, zijn schadelijk voor alle 
lichaamscellen, ook voor het in-
wendige van de slagaders. Zuur-
stof is dus goed en slecht. Zuur-
stof doet natuurlijk leven, maar 
de metabolieten van de zuurstof 
zijn dus schadelijk. Een bekend 
voorbeeld van een antioxidant is 
selenium, dat in een dosis van 120 
microgram per dag de schade aan 

de cellen van de luchtwegen bij 
rokers tegenhoudt. Of Beer-
naert nog tijd hee!  voor 
hobby’s, vragen wij. Etienne 

Beernaert: 
” In mijn vrije tijd hou 
ik mij vooral bezig met 
mijn gezin, mijn kinde-
ren, mijn huisdieren en 
met wandelingen in de 
natuur. Mijn kinderen 
zijn het doel van mijn 
leven en geven mij de 
kracht om door te gaan. 
Ik hou ook erg van mijn 
dieren en vooral van 
mijn 10 poezen die ik 
dagelijks verzorg ” Met 
deze grote praktijk blij!  
deze speciale man noch-
tans heel nederig en rustig 
en hij verklaart ook veel 
respect te hebben voor 

zijn collega’s huisartsen en speci-
alisten. Zijn leuze is: we moeten 
met ons allen dokters het men-
selijk leven in een goede staat 
proberen te verlengen en onze 
nakomelingen voorbereiden om 
ons werk verder te zetten. Beer-
naert doet ook een oproep naar 
de jonge mensen om in een groter 
aantal het beroep van dokter te 
kiezen.

einde bericht.

Morsum Magnifi cat heeft hier-
aan nooit aandacht geschon-
ken, dat gebeurde pas nadat 
de gazet over Dr. Etienne 
Beernaert publiceerde.

Persaandacht . 

Vanaf het moment dat Andy 
Vermaut Morsum Magnifi -
cat de 1e keer tijdens een 
persmoment bij de BUB op 5 
juni 2014 had ontmoet, wer-
den we overstelpt met allerlei 
berichten, niet alleen acties 
van Andy Vermaut, maar ook 
de problemen die hij heeft 

Vermaut in Paniek voor 

deze WIFI antenne van 

Aquafi n ... zie P4

Aquafi n plaatste op de voetpadkast een extra Wifi  

antenne, Vermaut dacht dat het een camera was die 

zijn huis in ‘t oog hield ...
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met de politie, maar vooral wil 
hij:
  - persaandacht, 
  - op de voorgrond staan, 
  - op het podium staan, 
  - het middelpunt van de 
    belangstelling zijn.
Bovendien heeft meneer Ver-
maut ook wat last van achter-
volgingswaanzin!

De WIFI antenne . 

Begin 2019 heeft Aquafi n bo-
ven op een voetpadkast aan 
hun pompstation aan de Grau-
we Broederstraat, dat is zowat 
rechtover het huis van Ver-
maut, om data door te sturen, 
een WIFI antenne geplaatst 
en dat gaf paniek ten huize 
van Vermaut!  Belangrijk zoals 
Andy zichzelf acht,  dacht hij  
dat ze hem met een camera 
aan het bespioneren waren! 
Morsum Magnifi cat werd inge-
schakeld en klaarde het zaak-
je, na een telefoongesprek 
van 27 maart 19 met Aquafi n, 
snel uit! Vermaut was blijk-
baar onvoldoende mondig om 
zelf Aquafi n te contacteren! 
Vermaut heeft zich hopeloos 
belachelijk gemaakt.  

FOD Justitie bewees 

Vermaut een dienst die 

er geen was. 

Ondanks het feit dat Andy 
Vermaut als ambtenaar van 
de FOD Justitie, jaren uitke-
ringsgerechtigde was, aan die 
situatie blijkbaar niet snel een 
einde zou komen, steunde, - 
dixit Andy Vermaut - , de FOD 
Justitie hun ambtenaar 100% 
bij de aanvraag van een hypo-
theek, Andy Vermaut stuur-
de  ons op 9 oktober 2021 
om 09:48u. een SMS “ Waar-
om heeft de personeelsdienst 
-doelend op Justitie, red- van 
de rechterlijke orde dan voor 
mijn lening getekend? Dat is 
de reden waarom ik een le-
ning heb gekregen ....”. Maar 
Andy was niet tevreden met 
één lening, er moest er nog 
eentje bijkomen om ramen te 
vervangen, om die lening te 
kunnen bekomen heeft Ver-
maut de aannemer voor zijn 
kar kunnen spannen, de aan-
nemer plaatste nieuwe ramen 
en pas daarna kon Vermaut de 
waarde van het pand opnieuw 
laten schatten om met die 
nieuwe schattingscijfers een 
2e hypotheek aan te gaan, 
pas dan de aannemer te beta-
len! Toen de FOD Justitie het 
profi tariaat van Andy Vermaut 
had doorprikt en daaraan ein-
de maakte en een fi ks bedrag 
van Andy terugvorderde rea-

De inox elektrische kast van Aquafi n waarop de Wifi  antenne werd 

geplaatst. Je moet wel heel veel fantasie hebben om te denken dat 

Aquafi n op die kast een camera zou installeren om meneer Vermaut te 

bespieden. De antenne was nodig omdat zo’n inox metalen kast een 

kooi van Faraday is en daarom is er een buitenantenne nodig.

geerde Andy furieus “ ik ken 
mensen waarvan hun ziekteda-
gen al 4 jaar op zijn  bij justitie 
en toch nog full-time worden 
betaald gisteren nog iemand 
aan de lijn gehad ... “ dat en 
nog veel meer stuurde Andy 
Vermaut over zijn werkgever 
FOD Justitie in een SMS naar 
Morsum Magnifi cat, het werd 
duidelijk dat de FOD Justitie 
Vermaut met hem te steunen 
voor de lening, geen dienst 
had bewezen.  

Overal gedonder. 

Andy Vermaut heeft bij Jus-
titie op verschillende dien-
sten gewerkt, maar er wa-
ren telkens problemen, dat 
was bij het Parket en bij de 
ondernemingsrechtbank. In 
een bericht aan deze redactie 
legt Andy Vermaut in oktober 
2021 uit: “ Meer nog, ik heb 
4 jaar geleden een project ge-
daan bij Empreva  om te mogen 
herbeginnen. De personeels-
dienst heeft mij dan zelf gead-
viseerd om een mutatie aan te 
vragen om met alles in orde te 
zijn, omdat er geen plaats meer 
was bij de ondernemings-
rechtbank, ik heb mijn dossier 
bij Empreva opgevraagd ... “ 
Hoe de zaak van de giganti-
sche claim van de FOD Jus-
titie is afgelopen en hoeveel 
Andy Vermaut uiteindelijk aan 
te veel geïnde bedragen heeft 
moeten terugbetalen, weten 
we niet, sindsdien bleef het 
stil en Andy Vermaut begon in 
juli 2022 uiteindelijk in te zien 
dat hij Morsum Magnifi cat niet 
voor diens kar kon spannen 

en Morsum Magnifi cat niet te 
manipuleren is en geen jour-
nalistieke vrienden heeft of 
nodig heeft. De schulden die 
Vermaut in de zin van twee 
hypotheken in zijn situatie 
heeft gemaakt, waren onver-
antwoord, die mening hebben 
wij ook aan Andy verkondigd. 

Hoeveel jaren 

gewerkt?

In het kader van zijn “zaak” 
met de FOD Justitie, stellen 
wij op 3 juli 2022 aan Andy 
de vraag “ Andy, kan je mij 
zeggen hoeveel jaren je tot 
op heden officieel als per-

soneel hebt gewerkt ? “ , dit 
was zijn reactie : 
“ Beste Erik, ik heb al veel 
meer gewerkt dan de mees-
te ambtenaren in een volle 
carrière. Kijk eens naar wat 
ik dagelijks onbaatzuchtig 
doe voor mijn medemen-
sen en de samenleving in 
zijn geheel. Kijk eens naar 

Ondernemend Diksmuide, 
kijk naar D19-20, kijk naar 
de 35 pagina’s die ik beheer 
en waar ik mensen dagelijks 
informeer, help en onder-
steun. Kijk naar mijn strijd 
tegen online haatspeech, 
kijk naar de 6 miljoen men-
sen die maandelijks naar 
mijn Twitter komen kijken. 
Kijk naar alles wat ik als 
vrijwilliger doe voor de in-
ternationale alliantie voor 
de verdediging van rechten 
en vrijheden (AIDL) en dit 
allemaal gratis, in tegenstel-
ling met Erik Verbeeck heb ik 
nog nooit aan 1 iemand een 
cent gevraagd voor al dat 
werk dat ik dagelijks onder-
neem. Er is niemand zoals ik 
in dit landsdeeltje. Niemand 
ondanks de zware rugope-
raties, obstakels allerhande 
blijf ik mij inzetten voor mijn 
medemens en de mensen 
om mij heen. Vele groetjes 
Andy Vermaut Je mag deze 
quote zeker gebruiken “, dat 
was een SMS van Andy Ver-
maut gestuurd via Whatsapp 
op 3 juli 2022 om 14:07u.

Hoe lang heeft Andy 

of!icieel gewerkt? 

Op 20 september 2016 is de 
VZW Postversa opgericht met  
Andy Vermaut als Voorzitter 
en stichtend lid, buiten Ver-
maut zijn er nog drie andere 
personen betrokken. De acti-
viteiten van die VZW Postver-
sa KBO 662 747 154, kunnen 
nooit verenigbaar zijn met 
die van een ambtenaar van 
Justitie, maar Andy Vermaut 
beweert dat hij daarvoor de 
toelating heeft. 
Morsum Magnifi cat heeft zoals 
eerder geschreven, Andy Ver-
maut tijdens een persmoment  
van de BUB in 2014 ontmoet, 

wij werden sindsdien bestookt 
met hopen berichten, ver-
zoeken, uitnodigingen voor 
feesten -dochter-, maar nooit 
hebben wij geweten dat Andy 
Vermaut ook werkte voor zijn 
werkgever, de FOD Justitie !   

Diksmuide met een zicht in de Oostendestraat en het veel te duur betaal-

de huis dat via Geoff rey Sinnaeve aan Andy Vermaut is verkocht. 

meer op p5
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De klagers bij de Raad voor de Journalistiek moeten aantonen dat Morsum 

Magnifi cat  een wettelijk verzoek tot Recht van Antwoord weigerde !  

Geconsolideerde antwoord-
wet van 23 juni 1961

Hoofdstuk 1 (periodieke pers)

    Art. 1. Elke natuurlijke of rechts-

persoon die in een periodiek ge-

schrift met name genoemd wordt 

of impliciet aangewezen, kan bin-

nen drie maanden een kosteloze 

inlassing van een antwoord vor-

deren.

   Art. 2. Het antwoord mag niet 

meer bedragen dan duizend let-

ters schrift of het dubbel van de 

ruimte ingenomen door de tekst 

die het recht tot antwoord recht-

vaardigt.

De in de zaak betrokken persoon 

mag ineens het recht tot antwoord 

uitoefenen die in verschillende 

opeenvolgende nummers zijn ver-

schenen.

In dat geval mag zijn antwoord 

niet meer bedragen dan duizend 

letters schrift of het dubbel van de 

ruimte ingenomen door de langste 

van die teksten.

De vordering tot inlassing bevat 

de nauwkeurige opgaaf van de 

teksten, vermeldingen en aanha-

lingen waarop het antwoord be-

trekking heeft. 

    Art. 3. Kan worden geweigerd, 

de inlassing van elke antwoord:

1° Dat niet onmiddellijk in verband 

staat met de bestreden tekst;

2° Dat beledigend is of in strijd met 

de wetten of de goede zeden:

3° Dat zonder noodzakelijkheid 

derden in de zaak betrekt;

4° Dat gesteld is in een andere taal 

dan die van het periodiek geschrift.

    Art. 4. Het antwoord moet in zijn 

geheel worden opgenomen zon-

der tussenvoeging, op dezelfde 

plaats en in dezelfde lettertekens 

als de tekst waarop het betrekking 

heeft.

Het moet worden opgenomen in 

het eerste nummer dat verschijnt 

na afl oop van een termijn van 

twee vrije dagen, de zondagen of 

feestdagen niet inbegrepen, en 

die ingaat op de dag waarop het 

antwoord ten kantore van het pe-

riodiek geschrift werd ingediend.
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Foto 1 :
Links Raf Verbeke, mid-
den Christine Pottie en 
rechts Andy Vermaut 
bestuurder van Post-
versa vzw. Foto 2 :  Raf 
Verbeke.

Met deze verkorte bijdra-

ge tonen we aan hoe Andy 

Vermaut met zij waarvan 

hij denkt onvoldoende 

steun te krijgen, stiekem 

afrekent, zelfs zijn eigen 

zogenaamde vrienden 

worden bij derden verklikt. 

Morsum Magnifi cat was er al langer van op de hoogte dat het binnen de 

vzw Postversa tussen Vermaut, Pottie en vooral Raf Verbeke - alhoewel 

ze dat ontkennen - niet -meer  boterde.   
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Het bezoek aan 
de redactie met 
huurproblemen !

Op zondag 03 oktober 2019 
reist Andy Vermaut / Post-
versa vzw met zijn auto, ver-
gezeld van zijn dochter, naa 

Assenede, daar wil hij Mieke 
-naam is een alias- helpen, 
toeval of niet maar Mieke  
neemt  kort daarna contact 
met Morsum Magnifi cat, dat 
om haar écht te helpen, we 
komen daar verder nog op 
terug. Het   bezoek van Andy 
gaat niet  tussen vrienden, 
Andy wil zich in zijn functie 
als bestuurder van Postversa 
vzw  laten informeren over 
de huurzaak te Lotenhulle. 
De redactie zorgt voor kof-
fi e en koffi  ekoeken, nadat de 
dochter deze verorbert heeft, 
legt ze zich languit op de 3-zit 
zetel van het salon want het 
meiske is moe! Het over het 
paard getild wicht wordt, on-
danks dat ze ongepast languit 
op de sofa gaat liggen, door 
Andy niet tot de orde geroe-
pen. Andy Vermaut sleurt de 
puber overal mee naar toe en 
zij wordt met voor haar onge-
paste conversaties, waarmee 
kinderen in feite geen zaken 
hebben, geconfronteerd en 
groeit daarmee op. Het gaat 
vaak om discussies die pu-
bers in de war kunnen bren-
gen en op het verkeerde been 
zetten. Als ze in Assenede bij 
“Mieke” ook getuige was van 
de gesprekken, problemen die 
wij later ook gehoord hebben,  
zal dat voor de dochter van 
Vermaut haar mentaal welzijn 
geen goed hebben gedaan.   

De bovenste beste !

Met zijn bezoek van zondag 
3 november 2019 te  Aalter 
wilde Andy zich ter plaatse 
vergewissen van de huurperi-
kelen en op de hoogte worden 
gesteld van de verhouding met 
de verhuurder die de huurders 
trouwens nog nooit gespro-
ken hadden. Na geïnformeerd 
te zijn  stapte Andy Vermaut 
die zondagmorgen samen met 
zijn dochter, zonder afspraak 

naar de verhuurder die vlak 
naast de huurwoning woont 
en als huisarts daar ook een 
praktijk heeft. 

Meer negatief dan 
positief resultaat.

Wie Vermaut inschakelt kan er 
maar beter voor zorgen dat hij 
niet aan uw zaak kan gelinkt 
worden. Zijn tussenkomst 
heeft veelal geen meerwaar-
de, integendeel, dat heeft 
Morsum Magnifi cat in drie 
dossiers ervaren: 

  - Vastgoedmakelaar 
    Sinnaeve.
  - Huurzaak Praet.
  - Immokantoor Amicus  

In de zaak Praet stuurde 
Andy Vermaut een brief van 
Postversa -zie website 14 ja-
nuari 22-, de reactie van de 
advocaat van de verhuurder 
liet niet lang op zich wach-
ten! Op  5 november 2019 
stuurde  advocaat Dieter De 
Neve een brief met daarin de 

volgende passage :  “ ...  Op 
het schrijven ontvangen 
door verhuurders met da-
tum 03/11/19 van vzw 
postversa zal niet inge-
gaan worden nu dit ook 
geen meerwaarde heeft 
in deze en er duidelijk ook 
geen sprake is van enige 
objectiviteit die noodza-
kelijk is bij enige intentie 
tot bemiddeling ..”, einde 
citaat -eigen onderlijning, red- 
Die brief kwam later ook nog 
ter sprake in de debatten. 
Daarbij moeten we er hier, 
om de lezers een idee te ge-
ven over de handel en wandel 
van Andy Vermaut, aan toe-
voegen dat hij doet alsof zijn 
tussenkomsten een voordeel 
zijn, maar dat is in de prak-
tijk omgekeerd. Wat Amicus 
betreft heeft meneer Vermaut 
heel wat lasterlijke zaken ver-
kondigd en zelfs namen van 
gedupeerden van Amicus  aan 
Morsum Magnifi cat gelekt. 

Amicus

In de zoektocht naar een ge-
schikte en betaalbare woning 
wilde Andy Vermaut Morsum 
Magnifi cat maar al te graag 
naar zijn regio zien verhuizen, 
Vermaut heeft de redactie 
sinds 2014 met de regelmaat 
van een klok met berichten 
bestookt en probleemzaken 

aangebracht die hij zelf niet 
kon oplossen. Dat waren stuk 
voor stuk dossiers waar er 
door MORSE-Press Vof onder-
zoeken dienden  gefi nancierd, 
bedragen  die uiteindelijk door 
de zaakvoerders aan MOR-
SE-Press Vof van een klein 
pensioen dienen te betalen. 
In april 2021 is er tijdens een 
telefoongesprek met  Wiske 
DeVriendt van Amicus, -vol-
gens Andy Vermaut een goede 
bekende van hem-, van ge-
dachten gewisseld, feit is dat 
Andy Vermaut daarover met 
Amicus heeft getelefoneerd 
en er blijkbaar wederzijds in-
formatie is gelekt. Op 11 mei 
2019 stuurt Andy Vermaut 
een SMS -inzet- die duidelijk 
is. Daardoor werd ook Amicus 
om uitleg gevraagd, het gaat 
hier immers over informatie 
van kandidaat huurders die 
een makelaar niet met per-
sonen die niet betrokken zijn 

mag delen, dat werd gecom-
municeerd met Amicus die 
dat niet waardeerde en zelfs 
dreigde met een klacht!

Nog veel meer.

Het is inderdaad zo dat Andy 
Vermaut moeite heeft gedaan 
om door hem bekende vast-
goedmakelaars te vragen, om 

dixit hemzelf, “zijn vriend” 
aan een geschikt pand te 
helpen, maar dat is allemaal 
op een sisser uitgedraaid! 
Het is zelfs zo dat Andy, 
mits vergoeding van zijn 
benzine, een plaatsbezoek 
aan een te huur aangebo-
den pand door Sinnaeve, 
heeft uitgevoerd. Uiteinde-
lijk bleek die makelaar over 
Andy niet zo enthousiast te 
zijn....
Feit is wel dat één van die 
vastgoedmakelaars Andy 
Vermaut, om Patrick Lan-
sens politiek tegen de ha-
ren te strijken, fi nancierde, 

daarvan bezit deze redactie 
het formele bewijs.

Folders.

Eén van de projecten van 
Andy  was om Patrick Lansens 
-Vooruit- politiek te beschadi-
gen. Daardoor raakte Vermaut 
in een burgerlijk proces ver-
wikkeld. Het was de bedoeling 
om via de verdeling van fl yers 
in Koekelare, Patrick Lansens 
-Vooruit- politiek te beschadi-
gen,  een -toen- NV-A politicus 
heeft Andy Vermaut daarbij 
geholpen, misschien er wel  
toe aangezet. Andy gebruikte 
in fl yer 2  een plan dat opge-
maakt was door een studiebu-
reau, of hij daarvoor de toe-
lating had valt te betwijfelen. 

Wordt misschien / wellicht 
vervolgd, zeker nog over het 
“Recht van Antwoord” en de 
wet daartoe. 

Morsum Magnifi cat
©
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Zorg er voor dat 
Andy Vermaut niet 

aan uw 
dossier kan gelinkt 

worden, zijn 
tussenkomst heeft 

veelal geen 
meerwaarde, 

integendeel !    

SMS van Andy Vermaut 

Erik Verbeeck 


