
 

Aan de redactie van KASSA-uitzending van https://kassa.bnnvara.nl/media/372631 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=y_fW1CqdGos van 3 augustus 2014 

 
Dag meneer Omtzigt. Met verbazing hoorde ik in het nieuws dat u twijfel hebt gezaaid 
over het neerschieten van de MH17. Ik verwijs u naar de NOS-uitzending van die dag in het 
Omroepmuseum waar u kunt zien dat die avond in het journaal een satellietfoto werd 
getoond van de CIA waarop het rookspoor van de BUG-raket duidelijk te zien was, en ook 
de plaats waarvan die was afgevuurd. Geen enkele twijfel. Bent u misleid om verwarring 
te scheppen of anderszins? Hieronder nog twee essentiële zaken waarvan u er een met mij 
hebt besproken na de zitting van het Rondetafelgesprek over de creatie van geld uit niets. 

 
De twee video’s goed bekijken en gebruik de mailinglijst van de Algemene Bestuursdienst 
 

Dag Ferdinand Uittenbogaard. (Topambtenaar bij het ministerie van VWS) 

  
Van de ca. 600 toegezonden personen uit de openbare lijst van de Algemene 
Bestuursdienst ben jij de enige die telefonisch en in opdracht van de leidinggevende mij 
gebeld hebt. Dit met jouw verzoek om de complete lijst toe te sturen, wat ik gedaan heb. 
Wat ik heel knap vind van o.a. de AIVD en de MIVD is dat die lijst natuurlijk met de 
snelheid van het licht is gebruikt om alle gemailde personen van de Algemene 
Bestuursdienst te informeren over het al dan niet leggen van enig contact met mij of de 
SDN. Ik snap dat natuurlijk heel goed.  
 
Daarom stuur ik hieronder nog eens wat brisant materiaal over het gebrek aan integriteit 
bij de overheid en ambtelijke organisaties, zoals het rechtsbedrijf in de breedte, het 
Openbaar Ministerie van o.a. mr. M.J. Bloos in Amsterdam en de fraude die overal 
gepleegd wordt bij de overheid met het negeren van artikel 162 strafvordering, die 
gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel zo effectief in werking heeft gebracht. Ik 
ben heel benieuwd hoe deze mail in de krochten van bestuurlijk Nederland gaat 
rondzingen. Dit als de BBD van binnenlands bestuur die binnenlands bestuurlijke driehoek 
bestaat uit: Politiek Den haag, de Rechterlijke Macht en de Massamedia die functioneert 
volgens de Joseph Goebbels-doctrine voor de voorlichting van de burgers. 
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De grootste politieke zwendel over geheime spionage over de proliferatie van 
atoomtechnologie vanuit Nederland 

  

 
 

Geldschepping uit het niets en spoorloos verdwenen spaargeld voor de AOW van 50,9 miljard 
  

 

http://www.sdnl.nl/spaarfond-aow.htm
https://www.youtube.com/watch?v=txSx0y6YQq0
https://www.youtube.com/watch?v=zIapopmw-BM


Goedemorgen meneer Omtzigt. Wij kennen elkaar enigszins 
m.b.t. de monetaire politiek, m.b.t. het Spaarfonds voor de 
AOW dat spoorloos verdwenen is en over Europese zaken als 
die van de geldschepping door de banken en de ECB waarover 
alle Kamerleden, ook u, nog steeds hartgrondig zwijgen. Ik 
verwacht ook van de nieuwe leden geen opening van zaken 
vanwege de fractiediscipline. U weet.  
 
U stelt dat er twee chaotische risico’s kunnen zijn. De Brexit en 
het beleid van de ECB. Dat van de ECB zie ik niet als risico maar 
als oplossing die tot nu toe goed gewerkt heeft. Het opkopen 
van obligaties en aandelen geeft de ECB dus couponrente en 
dividend, maar niemand vraagt hoe dat wordt gefinancierd door 
de uitgevers van die waardepapieren en hoeveel de ECB 
incasseert per jaar en per maand. Een deel van de QE kan de 
ECB benutten voor de financiering van het geniale plan van 
Femke Halsema. Een natte droom voor Geert Wilders.  
 
Ik heb begrepen dat de ECB op dit moment meer dan € 20.000 
miljard aan waardepapier heeft opgekocht. Ik stel het 

rendement van die obligaties en aandelen op ruwweg 4% per jaar, wat dan neerkomt op een 
opbrengst van 4% van 20.000.000.000.000 = 800.000.000.000 euro. De QE was 12 maal 
60.000.000.000 per maand = € 720.000.000.000 geldverruiming. Dat betekent een deflatoire 
monetaire politiek, die ver af ligt van wat inflatie zou moeten zijn met het opblazen van de 
geldhoeveelheid door de ECB. De banken doen hun eigen geldschepping met kredietverlening. 
Want door die afdrachten van couponrente aan de ECB op obligaties en dividend over de aandelen 
van de uitgevers, wordt QE meer dan gecompenseerd en laat de geldhoeveelheid vanwege de 
geldstroom naar de ECB in de EU zelfs krimpen. De vraag is dan ook waarmee worden de 
couponrente en dividend dan betaald? Ook met de QE van de ECB of door geldcreatie van 
particuliere banken? Maar niemand stelt vragen. 
 
Dus stuur ik dit raadsel maar weer eens naar de elite en mijn vrienden in de hoop dat iemand 
vragen gaat stellen over ons geld dat bijna alleen nog uit getallen in een computer bestaat, 
eigenlijk helemaal fictief dus. Nu nog voor heel Europa en misschien doen de Amerikanen ook nog 
mee, sluiten we in een keer alle belastingparadijzen uit van het Swift-systeem en leggen de 
belastingontwijkers de keuze voor: terug naar je eigen land en betaal je reële belasting of je geld 
wordt waardeloos. Vandaag gaat het ook over de Panama Papers en Paradise Papers in afwachting 
van de Zuidas Papers. Ik wil er twee dingen over zeggen. 
 

1.  Het oplossen van het internationale probleem van belastingvlucht in welke hoedanigheid 
ook kan worden afgestopt wanneer het Swift-systeem dat alle internationale 
geldtransporten verwerkt alleen nog toegankelijk wordt gesteld aan landen en reguliere 
belastingbetalende entiteiten. Alle belastingparadijzen zullen dan worden uitgesloten van 
de wereldcommunicatie op financieel gebied; en een land kan slechts gebruik maken van 
die dienst wanneer volgens de nationale en internationale normen wordt afgerekend door 
het grootkapitaal. Want geld bestaat tegenwoordig uitsluitend uit getallen, en is een 
oplossing voor de hand liggend om die getallenstroom te reguleren. Stel er eens een vraag 
over. 

 
2. Het is klip en klaar dat de regering van Mark Rutte met die sinterklaassurprise van 1,4 

miljard bedoeld is voor de internationale belastingontwijkers. Dit om de vluchtelingen uit 
de City van Londen naar de Zuidas in Amsterdam te lokken, hetgeen precies het 
tegenovergestelde is van wat iedereen die geen miljardair is ten stelligste afkeurt. Shell en 
Unilever hebben dit toch niet afgedwongen of wel? Zelfs de ChristenUnie heeft de 
judaspenningen aanvaard om deze coalitie te laten vormen; door hun principes over leven 
en dood overboord te gooien of in de vrieskist te dumpen. 
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Meneer Omtzigt, ik beschouw u als een oprecht mens, maar ook u dient de fractiediscipline te 
negeren n.a.v. de uw ambtseed, om zonder last of ruggenspraak het volk te vertegenwoordigen. 
Dus ook mij. Ik snap heel goed dat dit moeilijk is. Gaarne een reactie. 
 
Overigens wilt u ook reageren op het geniale voorstel van Femke Halsema om nieuwe steden te 
bouwen in het veilige deel van het Midden-Oosten? Zij gaf weliswaar een mooi uitzicht voor alle 
islamieten in Europa, maar leverde niet de financiering erbij die ik aangaf om die door de ECB te 
laten doen, zonder inflatie en met alle voordelen van dien. 
 

 

Zie en hoor ook mijn voorstel dat Femke Halsema zonder overleg overnam: 

http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm 

 
 

http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm

