
 
 
Dag Bas Haan, compliment voor opnieuw een soort Pulitzer-artikel over de belastingdienst en de 
verontwaardiging van mr. Van der Winkel. Je weet dat ik wat correspondentie met gerechtshof-president mr. 
A.R. van der Winkel heb gehad, die nog niet is beëindigd. Maar om toch nog even terug te komen op die zaak 
van het Zwartboek de Eese dat ik samen met Fons Fennis bij jouw op de redactie van NOVA heb achtergelaten, 
verwijt jij nu ambtenaren van de Belastingdienst wat jijzelf ook hebt nagelaten: namelijk medianieuws maken 
over fraude op een bungalowpark in Steenwijk. Ik herinner mij nog goed jouw uitspraak: “Ja, wij weten dat in 
het hele land bij notarissen wordt gezwendeld, maar pas wanneer of de belastingdienst, of het Openbaar 
Ministerie bewegen, pas dan doen wij dat ook. Eerder niet!”.  
 
Dus Bas, probeer ik opnieuw met de complimenten aan jou en vooral aan mr. Fred van der Winkel, met wie ik 
een redelijke correspondentie heb gehad, om gesjoemel bij overheidsinstanties, zoals Financiën, de 
Belastingdienst en de FIOD, naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om haring of kuit te krijgen over wat 
er werkelijk aan de hand is. Wat betreft de Belastingdienst die nu onder het vergrootglas ligt kan ik jou en de 
redacties van alle kranten en omroepen informeren over de grootste boekhoudfraude die ooit in Nederland 
heeft plaatsgevonden, maar waarop de FIOD als onderdeel van de Belastingdienst mij verklaarde, dat zij geen 
mandaat hadden om strafrechtelijk en fiscaal onderzoek te doen naar die fraude van 50,9 miljard eurootjes. Ik 
heb de bewijzen daar van op het congres van de FNV aan Jetta Klijnsma overhandigd. Je weet wel, het spoorloos 
verdwenen Spaarfonds voor de AOW. En jij weet als geen ander dat de consequenties daarvan draconisch zijn 
m.b.t. de betaalbaarheid van de AOW-premie voor de werkenden van over 7 tot tien jaar en voor de dan met 
pensioen gaande burgers. Ik heb je dat alle gemeenteraden in Nederland laten weten, zoals je kunt zien in mijn 
voorstel tot voorlichting aan de gemeenten: www.sdnl.nl/pdf/zorgtaken.pdf.  
 
Je hebt aan mij een verplichting vind ik, omdat jij als kennisdrager van strafbaar gesjoemel met zwart geld, een 
vervalsing van notariële aktes ondanks het aangeboden Zwartboek de Eese, niets hebt ondernomen om die 
zwendel op o.a. bungalow- en vakantieparken boven water te tillen. Neem de manipulatie van de rechtspraak 
die werkelijk spraakmakend is bij en door personeel van de oprechte Gerechtshof-president mr. A.R. van der 
Winkel zelf. Een duidelijker gesjoemel in de rechtspraak met als achtergrond de faillissementscarrousel op 
vakantieparken, was het totaal corrupte hoger beroep in Arnhem waartegen ir. R.A.A. Rietveld strafaangifte 
heeft gedaan tegen de advocaat-generaal en de voorzitter van het Hof. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-
30.htm. Dus Bas, er is nog wel wat poetswerk te verrichten, mede in de richting van de tweede Kamer waar de 
meeste Kamerleden serviele zwijgers zijn en stemvee om nog geen deuk in een pakje boter durven slaan.  
 
Neem alleen maar het afgedwongen rondetafelgesprek over het creëren van nieuw geld uit het absolute niets. 
Je hoort er niets meer over, terwijl dat de essentie is van de economie, voor de werkgelegenheid, welvaart en 
het welzijn. Daarom heb ik een Kamermotie voorbereid die het manco van de welvaart en welzijn van miljoenen 
mensen in beeld brengt, maar waarover ook de commissie Grashoff die onlangs een rapport publiceerde de 
plank misslaat wat betreft het ontbreken van welzijn en welvaar voor miljoenen compleet werd vergeten, 
behalve pleiten voor een meer brede definitie van welvaart dan alleen het BNP dat slecht verdeeld wordt. 
Daarom ben ik een aangenaam verrast met het nieuwe boek van Arnold Karstens onder de titel “Journalist te 
koop”. Ik heb het boek besteld en zal die ca. twintig echte durfallen die in dat boek genoemd worden contacten. 
Ik zoek al heel lang een paar journalisten die niet te koop zijn maar hun onderzoekswerk durven uitvoeren.  
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En die mis ik compleet Bas. Daarom ben ik toch heel blij met jouw optredens, eerst toen met de verzwijgende 
ambtenaren van Financiën waartegen mr. A.R. van de Winkel strafaangifte heeft gedaan, (echt goed 
journalistiek werk), Later het bonnetje van Teeven en nu weer het gesjoemel van de Belastingdienst. Mij gaat 
het op het oplossen van problemen, en niet om wraakneming of beschadiging van nalatige personen, hoewel de 
verleiding wel groot is. Dus als jij met de redactie van Nieuwsuur ook de lopende zaak van de heer R. Kluun wil 
oppakken, die ook in het parlement onder het tapijt wordt geschoven, over de faillissementsfraude waar ca. 
twee miljard euro per jaar aan de strijkstokken van curatoren blijft hangen, dan doe je iets goeds. De heer R. 
Kluun heeft gisteren bezoek gehad van ‘n psychologe die onderzoek moest doen in opdracht van de officier van 
Justitie in Maastricht om te bekijken of de man voor eeuwig de mond gesnoerd kan worden met opsluiting in 
een TBR-kliniek. Laat even weten of je deze stinkende zaak je wilt oppakken. 
 
M.v.g. 
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