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Aan het bestuur en personeel van ABN-AMRO 
 
 

Het gedonder over de duidelijk onwenselijke privatisering van ABN-AMRO blijft in mist gehuld. In 

de discussie wordt gezegd dat de staatsschuld met ca. 15 miljard euro zou kunnen dalen, met 

name om de rentelasten voor de overheid te verminderen. Allemaal lariekoek, want de staat kan 

zelf bij de ECB tegen 0,3 procent ongelimiteerd geld lenen om alle gewenste zaken netjes te 

financieren. De klinkklare onzin over de staatsschuld wordt ook duidelijk met het saldo dat de 

Agent van Financiën publiceert. Niemand durft daarover te spreken, met de drogredeneringen die 

journalisten en politici uitkramen, dat die vreselijke staatsschuld een molensteen om de nek van 

onze kinderen zou zijn. Misleiden, verzwijgen, liegen en bedriegen zijn ‘bon ton’ in de politiek en 

journalistiek Nederland.  

Daarom stuur ik u onderstaand commentaar en adviseer u om overal VRAGEN te stellen over hoe 

de zaken in elkaar steken. Want van geld heeft 99,999% van de bevolking geen hout verstand, 

behalve het ongelimiteerd te willen bezitten. Onze 25 Nederlandse miljardairs hebben echt nog 

niet genoeg en werden in 2014 zomaar na belasting 4,5 miljard rijker. Die zullen dit jaar nog veel 

en veel rijker worden, vanwege de monetaire plensbui van Mario Draghi om per mand 60 miljard 

euro aan schuldpapier van de kapitaalmarkt te laten verdwijnen; en later die obligaties in de open 

haard gaat opstoken. Dit ter misleiding van journalisten en politici die denken dat geld iets 

concreets is, wat door het Ministerie van Financiën op schrift is ontkend m.b.t. het Spaarfonds 

voor de AOW, dat met boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer voor 50,9 miljard euro is 

verdwenen. Niemand waagt het hierover vragen te stellen. De FIOD van de Belastingdienst niet, 

en ook de Autoriteit Financiële Markten niet; en Justitie al helemaal niet. Interesse? Zie dan de 

mailinglijsten om de elite in het land eens wat lastige en vooral ongewenste vragen te stellen. 

Overigens is Gerrit Zalm strafrechtelijk aangeklaagd toen hij nog minister van Financiën was door 

de inmiddels overleden Martin Dessing die hem beschuldigde van bewijsbare fraude met het 

doelbewust onderwaarderen van de gulden bij de omwisseling naar de euro. Overigens is er een 

goede oplossing voor het redden van de euro en de wisselkoersen die teloorgingen met invoering 

van de euromunt. Lees maar verder. 

Wat betreft de ongewenste privatisering van de ABN-AMRO Bank NV kan ik, om massale fraude 

zoals bij de bouwfraude is gebeurd, de politiek aanraden om in elke cruciale sector een bedrijf in 

overheidshanden (100%) te bezitten, om te kunnen weten waar, hoe en door wie er gerotzooid 

wordt en daartegen dan ook preventief te kunnen optreden. 

Rob Brockhus 

 
     Niki van Thiel (D66)            Jan Nagel (50-Plus)        Roos Vermeij (PvdA) 
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In een bomvolle zaal werd er fel gediscussieerd over de maatregelen die met de komende wetgeving 

de koopkracht van de gepensioneerden flink zullen treffen, wanneer geen duidelijkheid wordt 

geboden m.b.t. de betaalbaarheid van de AOW en de pensioenen op langere termijn. Duidelijk werd 

dat met name Niki van Thiel (D66) de jeugd als slachtoffer zag van de oudere welvarende 

generatie, en een meer privésituatie wenste voor het opbouwen van een eigen persoonlijk pensioen; 

waarmee de solidariteit niet meer gewaarborgd lijkt ondanks de premieplicht voor de werkenden en 

de bijdrage van de werkgevers. 

 

 

Over de vereniging Bestuur Leden Bureau Secretariaten Vacatures 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken bestaat uit 13 bestuursleden. 

 

Chris Buijink 

Voorzitter Nederlandse Vereniging van 
Banken 
Bekijk profiel 

 

Peter Blom 

Triodos Bank 
Bekijk profiel 

 

Wiebe Draijer 

Rabobank 
Bekijk profiel 

 

Carel van Eykelenburg 

BNG Bank 
Bekijk profiel 

 

Karl Guha 

Van Lanschot Bankiers 
Bekijk profiel 
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Ralph Hamers 

ING Bank 
Bekijk profiel 

 

Leonique van Houwelingen 

The Bank of New York Mellon 
Bekijk profiel 

 

Rien Nagel 

Rabobank 
Bekijk profiel 

 

Dick Okhuijsen MBA 

SNS Reaal Groep 
Bekijk profiel 

 

Jan de Ruiter 

The Royal Bank of Scotland 

Bekijk profiel 

 

Koos Timmermans 

ING Bank 
Bekijk profiel 

 

Chris Vogelzang 

ABN AMRO Bank 
Bekijk profiel 

 

Paulus de Wilt 

NIBC Bank 
Bekijk profiel 

 

Gerrit Zalm 

ABN Amro Bank N.V. 
Bekijk profiel 
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Eelco Dubbeling 

Directeur Nederlandse Vereniging van 
Banken 
Bekijk profiel 

 

Floris Mreijen 

Bestuurssecretaris 
Bekijk profiel 
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