
 
  

Wie dit negeert dient zijn/haar kandidatuur voor de Kamerverkiezingen in te trekken……!! 
  
In het gesprek met Wim Visser (bloembollen) schoot mij de opmerking te binnen van Henk Krol van 50-Plus, 
onlangs zei dat een groot probleem kwam opdagen over de eigendomsoverdracht van de fondsen in de 
pensioenpotten van ca. € 1400 miljard. Al eerder sprak Jan Nagel (50-Plus) in Laren wijze woorden over de 
betaalbaarheid van pensioenen op lang termijn. Maar eerder hoorde ik het gerucht dat Jetta Klijnsma 
voorstelde om alle pensioenfondsen te nationaliseren. De consequentie daarvan is dat de vermogenstitel van 
de huidige generatie op dat pensioenvermogen overgedragen wordt naar de hele bevolking; en dus dat ook 
naar de jeugd van vandaag; en dat ook de jeugd van vandaag gewoon een goed pensioen kan krijgen zelfs 
zonder dat de jeugd daarvoor betaald heeft. Mooi he? Een echte oplossing voor iedereen.  
  
Jullie weten dat ik Jetta Klijnsma ook als geestelijk gehandicapt zie, omdat zij mij heeft laten zitten met het 
zwijgen over de diefstal van die 50,9 miljard euro uit het Spaarfonds voor de AOW, waarover Pieter Omtzigt 
mij schreef en persoonlijk verklaarde: “Dat deze diefstal en boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer en 
het ministerie van Financiën is gedoogd”. (Citaat). Twaalf jaar lang zijn audits van de Algemene Rekenkamer 
vervalst; en derhalve ook de miljoenennota’s voor Prinsjesdag. Die fraude is door het parlement gedoogd. Dus 
ook hier gaat het weer over de structuur van het geldsysteem en de integriteit van parlementariërs.  
  
Vorige week stelde ik de vraag over geldstromen van en naar de ECB. Ik vroeg: hoeveel waarde aan obligaties 
heeft de ECB inmiddels opgekocht van Europese landen, banken en verzekeraars en tegen welke koers? 
Hoeveel rente van die obligaties is nu de inkomstenbron van de ECB over een pakket van 1,33 biljoen euro? 
Ik dacht dat tegenover de geldschepping per ultimo van eerst 60 miljard, toen tachtig miljard en nu weer 60 
miljard nieuwe euro’s per maand, dat de renteopbrengst van obligaties weleens hoger kan zijn dan de geld-
schepping van de ECB. De betaling van die rente is met die opkoopregeling voor minimaal 10 jaar mogelijk. Dus 
toch nog weer enkele listige en vooral ongewenste vragen op het bord van would-be premier Jesse Klaver.  
  
Alle vragen uit de maatschappij over de structuur van het geldsysteem en dus ook over beleggingsfondsen in 
binnen- en buitenland wordt afgedaan als niet onder verantwoordelijkheid vallend van de overheid, wat 
natuurlijk klinkklare onzin is. Het functioneren van de Hoge Raad der Nederlanden is in de geschiedenis ook 
altijd omgeven geweest met en waas van geheimzinnigheid. Het recht van de burger loopt bijna altijd stuk op 
uitspraken van de Hoge Raad, en de Raad van State, zoals de heer K.H. de Werd als uitzondering op die regel 
heeft ervaren. Slechts 2 procent van de zaken die worden aangedragen bij de HR worden ontvankelijk 
verklaard en terugverwezen naar bijv. het Gerechtshof. 
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Zie de lijst met klokkenluiders: www.sdnl.nl/klokkenluider.htm  
  
Graag een bevestiging van uw aangifte bij o.a. het Functioneel parket, het College van Procureurs-generaal en 
een kopie daarvan ondergetekende en de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. 
  
M.v.g. 
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