
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

Mevr. A. van Miltenburg 

Binnenhof 1a 

2513 AA Den Haag 

8 september 2015 

Geachte mevr. van Miltenburg 

 

Als een van de hoge bestuursorganen in ons land verzoek ik u als voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal om op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) mij informatie te verschaffen die relevant is 

voor deze onderwerpen. 

1) Antwoord op de klemmende vraag waar het spaargeld van 50,9 miljard naartoe is verdwenen dat 

met bewezen boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer is onttrokken aan de voorziening 

van AOW-uitgaven van na 2025. Dit, wanneer de grijze golf de betaalbaarheid van de AOW-premie 

voor de dan werkenden wordt overtroffen. Zie: www.sdnl.nl/spaarfond-aow.htm . 

2) Aangezien sinds de 200 jaar dat het Koninkrijk der Nederland is ontstaan, er nog nooit een woord 

is gebezigd in het parlement over het recht en de functie van het creëren van nieuw geld uit het 

niets, zoals dat voor het eerst is besproken in het Britse parlement in november 2014.  Het creëren 

van nieuw geld uit het niets staat tegenover vernietigen van geld naar het niets, zoals Kamerlid 

Pieter Omtzigt dat erkende in zijn antwoord. 

Zie: www.sdnl.nl/pieter-omtzigt.htm  en  www.youtube.com/watch?v=EBSlSUIT-KM   

 

Beide zaken zijn onderwerp van dit WOB-verzoek en ook gericht aan de Tweede Kamercommissie voor 

Financiën. Gezien uw affiniteit als onpartijdig voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, en als lid 

van deze Kamer, verzoek ik u om zelf een motie in te dienen met dezelfde inhoud als die voor dhr. A. Merkies 

van de SP-fractie. Zie:  http://www.sdnl.nl/motie-merkies.htm.  

Omdat hij ondanks zijn toezegging om het parlementair debat in het Britse parlement te bekijken, hij nog niet 

heeft voldaan aan mijn klemmend verzoek om een motie in te dienen, die de regering met een aanwijzing alle 

bestuurders in het land opdraagt dat debat van twee uur en dertien minuten te bekijken; en dan in ons 

parlement daarover discussie te voeren.  

 

Dit om problemen van miljoenen mensen op of onder de armoedegrens en de massale werkloosheid te 

beteugelen. Dit klemt, omdat jaarlijks ca. 500 mensen zelfmoord plegen, omdat zij de terreur van het rechtelijk 

systeem niet kunnen verdragen. Zie:  http://www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm. 

 

Vorig jaar is ter nagedachtenis  en om eer te bewijzen aan de vele slachtoffers van ons rechtssysteem een 

herdenkingsceremonie gehouden voor het Paleis van Justitie in Den Haag. Dit jaar zal dat opnieuw gebeuren 

op 19 september 2015. Ministers, staatssecretarissen en Kamerleden, naast hoge rechterlijke functionarissen 

zijn hiervoor uitgenodigd. 24 mensen hebben ieder apart een WOB-verzoek gedaan om antwoord te krijgen. 

 

Ik verwacht van u binnen de wettelijke termijn ‘n inhoudelijk antwoord op deze WOB-verzoeken. 

 

Hoogachtend,  

 

R.M. Brockhus (redacteur SDN) 

Westkade 227 

1273 RJ Huizen (NH) 

035-5244141 

E: sdn@live.nl 

W: www.sdnl.nl  

 

 P.s., wordt u ook deelnemer en mede-eigenaar van een deel van de soevereine staat EuroStaete? 
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