
Gisteravond 2 maart 2017 aanwezig geweest bij het Zorgdebat van 
Antoinette Hertsenberg in Nieuwegein. (ik maak nog een website daarvan) 
 

 
 

Henk Krol attendeerde op een aankomend probleem m.b.t. de pensioenpotten van ca. € 

1400 miljard. Want er zijn geen erfgenamen die recht hebben op die nalatenschap van de 

spaarders. Staatssecretaris Jetta Klijnsma opperde dat de collectieve fondsen 

genationaliseerd moeten worden. Nationalisatie is ook de oplossing voor het pensioen voor 

de jeugd zonder dat zij moeten sparen, want dat hebben hun ouders al gedaan. Wil je 

weten waarom de journalisten en politici zwijgen over pensioen voor jouw kinderen? Wie 

zal 1400 miljard euro erven? Uw eigen kinderen. Op Salto vraag ik ook u om vragen te 

stellen aan de media en de lijsttrekkers..! Zie: www.sdnl.nl. ( Ale politici en deskundigen 

op het podium hebben dit bericht in handen gekregen. Mijn telefoon rammelt nog steeds 

niet). 

 

Deze binnenkort komt een tweede tv-uitzending bij Salto in masterdam op Youtube 

beschikbaar. Die gaat vooral over de corruptie in de rechtspraak en de jaarlijkse 485 

zelfmoorden als gevolg van rechterlijke vonnissen. Niemand in de media en in de politiek 

maakt zich daar druk over. Wel over de mediashow van de ceremonie over de slachtoffers 

van de MH17. Stel dus zelf wat ongewenste vragen aan politici en journalisten. 
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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Van: Silvia [mailto:silvia@hoezithetnuecht.nl]  
Verzonden: donderdag 2 maart 2017 22:19 
Aan: R.M. Brockhus <sdn@planet.nl> 
Onderwerp: Re: 1400 miljard in de pensioenpotten blijkt niet vererfbaar 

 

Bedankt voor je bericht. Wij schrijven en plaatsen zelf geen losse 

artikelen/berichten. Wij verzamelen en publiceren alle berichten van een 
aantal alternatieve mediabronnen. Dit is een compleet geautomatiseerd 

proces. Je kunt je bericht wel rechtstreeks mailen naar een van de 
mediabronnen die je op onze website kunt vinden. Dan kunnen zij hier 

wellicht aandacht aan besteden en komt het vanzelf ook op onze site 
terecht. 

 
Vriendelijke groeten, 

 
Silvia 

HoeZitHetNuEcht.nl 

Op 1-3-2017 om 07:43 schreef R.M. Brockhus: 
Van: R.M. Brockhus <sdn@planet.nl> 

Onderwerp: 1400 miljard in de pensioenpotten blijkt niet vererfbaar 

 

Bericht inhoud: 

Henk Krol attendeerde op een aankomend probleem m.b.t. de pensioenpotten 

van ca. € 1400 miljard. Want er zijn geen erfgenamen die recht hebben op 

die nalatenschap van de spaarders. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma opperde dat de collectieve fondsen 

genationaliseerd moeten worden. Nationalisatie is ook de oplossing voor het 

pensioen voor de jeugd zonder dat zij moeten sparen, want dat hebben hun 

ouders al gedaan. Wil je weten waarom de journalisten en politici zwijgen 

over pensioen voor jouw kinderen? Wie zal 1400 miljard euro erven? Uw eigen 

kinderen? Jan Nagel 50 Plus wist dat allang. Op Omroep Salto vraag ik ook u 

om vragen te stellen aan de media en de lijsttrekkers..! Zie: www.sdnl.nl. 

 

-- 

Deze mail is verzonden via het contactformulier op HoeZitHetNuEcht.nl - 

http://hoezithetnuecht.nl 
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