
Dag  Sigrid Kaag 
Minister van Financiën, gefeliciteerd met de grote geldontwaarding van de Staatsschuld. 
 

Zoals in mijn onderstaande analyse van de inflatie op 
spaarsaldi is weergegeven, blijkt dat u als minister van 
Financiën de grootste profiteur bent van alle spaarpot-
beheerders. U weet, dat net als bij andere beleggers in 
nominale waarden, dat grote effecten zijn opgetreden bij 
iedereen die geen mogelijkheid heeft die te ontwijken. 
Inflatie is een kracht die voor iedereen met een positief 
saldo op de bankrekening, dat de koopkracht daarvan in 
de afgelopen vier jaar met ca. 30 procent is afgenomen, 
terwijl de getallen van diens besparingen gelijk zijn 
gebleven. In de winkel zijn de prijzen stijl omhoog 
opgelopen, maar de koopkracht van elk nominaal 
gespaarde saldo juist niet. Ik vraag mij af of ook Geert 
Wilders u dit fantastische voordeel wil gunnen, waarbij ik 

vermoed dat hij toch wat kritische aspecten naar voren zal brengen. 
 

 

Goedemorgen nieuwgierige slachtoffer van de crisis. 
Zoals je ziet in de foto hiernaast loop ik net als 
Diogenes van Sinope 400 jaar voor Christus over de 
markt met een brandende lantaarn, met het doel om 
een wijs mens te vinden. 
 
Daarom heb ik wat vragen die ik graag beantwoord wil 
hebben. Maar dan voor de situatie in de huidige tijd. 
Iedereen lijdt onder de prijsstijgingen in de winkel en 
op de markt, waarvan journalisten en politici zeggen 
dat dit de schuld is van hoge inflatie. Om te weten wat 
inflatie is moet je wel eerst kennis van zaken hebben 
over het ontstaan van geld en wie dat voor ons maakt. 
Ik verwijs dan maar naar enkele websites die licht in de 

duisternis kunnen werpen www.sdnl.nl/geld.htm en www.sdnl.nl/ronde-tafelgesprek.htm 
en ook: http://www.sdnl.nl/henk-bor.htm. 
 
Vandaag heb ik een gewetensvraag aan u: Hebt u een hypotheek en tegen welke rente? Zo 
ja, dan feliciteer ik u hartgrondig met de gelukzalige positie waarin u verkeert. Namelijk 
omdat door de zogenaamde inflatie, danwel geldontwaarding uw betalingsverplichting in 
koopkracht aan de bank geleidelijk afneemt met die inflatie. Dat is dit jaar ca. 10 procent, 
wat betekent dat u dit jaar op termijn rijker wordt m.b.t. uw lagere aflossingsverplichting 
in koopkracht. De getallen van uw schuld zijn niet zo relevant, maar wel de koopkracht 
daarvan. Dus proficiat voor iedereen met een hypotheek en lage rente. Maar…, geldt dat 
ook voor de Staat der Nederlanden? Waarom niet? De staatsschuld in nu. ca. 518 miljard 
euro; nog onder de norm van 60% van het Verdrag van Maastricht.  Maar ook wat breder: 
www.sdnl.nl/pdf/wat-kan-er-beter.pdf. 
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Maar er is iets nog veel leukers, namelijk dat door de inflatie er vele miljarden ruimte 
komt voor de begroting met dezelfde berekening als voor uw hypotheek. In vier jaar tijd is 
de inflatie ruwweg 30 procent geweest, wat betekent dat de staatsschuld in koopkracht is 
gedaald met 30 procent van waardevermindering van die € 518 miljard. Dat is ca. 135 
miljard die beschikbaar kan worden gemaakt wanneer de verhouding van de staatsschuld 
binnen de norm van Maastricht wordt gehandhaafd.  
 
Nederland kan zonder problemen bij de ECB die 135 miljard erbij lenen om allerlei nuttige 
zaken te financieren die op zich geen of heel weinig echte inflatie zal veroorzaken, omdat 
de meeste bedragen voor sanering van schulden kan worden gebruikt en daarmee die 135 
miljarden weer is verdwenen uit de circulatie. Helder? Nee? Dan maar even de telefoon 
pakken en vragen stellen. Doet u dat niet, dan moet u niet klagen over de gevolgen van 
tekortkomend beleid van de overheid gebaseerd op oude kennis en achterhaalde 
theorieën en vooroordelen. 
 
Zie de uitleg op www.sdnl.nl, en bellen mag ook: 06-17125374 
 

De vraag is dus: wie durft de beschikbare oplossingen te bespreken? Rick Nieman, Sven 
Kockelmann, Pieter Omtzigt, Wierd Duk, of een woordvoerder van een minister.  
 
M.v.g. 
 
R.M. Brockhus 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
06-17125374 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl  
 
P.s.: dat erbij geleende geld met geldschepping door de ECB hoeft nooit te worden 
terugbetaald, net als de miljarden van opgekochte staatsobligaties van zwakke landen.  
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