
Aan mr. P. Omtzigt 
Huizen, 21 februari 2018. 

 
Nogmaals goedemorgen meneer Omtzigt. Gisteravond 20 februari 2018 vernam ik in Nieuwsuur 
dat Bas Haan met wie ik een beetje gebrouilleerd ben vanwege zijn weigering om n.a.v. het 
Zwartboek De Eese zijn journalistiek plicht te doen. Dit m.b.t. corruptie en fraude op het 
recreatiepark De Eese en dat op televisie bij Nova te publiceren. Naderhand deed Bas heel goede 
dingen in een aantal onthullingen, waarvan ik die van de belastingdienst en het gevolg daarvan 
zeer waardeer. Dat zou u ook moeten doen, meen ik!  Verder was hij met zijn team bij Nieuwsuur 
de echte onderzoeksjournalist die gerotzooi bij de overheid en aanpalende instanties aanpakte 
met publicatie. Het bonnetje van Teeven was daar een heel fraaie van. Maar in de laatste 
onthulling van Bas Haan en zijn Nieuwsuur-team, zei Bas dat u, Kamerlid Pieter Omtzigt, vragen 
zou stellen over deze affaire. Mooi, maar ik  mis nog steeds de andere kant van ons rechtssysteem 
waar niet door de belastingdienst, maar door de rechters en raadsheren wordt gefraudeerd en dat 
dat massaal bewijsbaar is. Daarover hoor en zie ik ook in het parlement geen jota. Ik herinner u 
aan mijn bezoek en dat van ir. R.A.A. Rietveld aan u over deze zwendelpraktijken binnen de 
overheid en de rechtspleging. Zie daarvoor o.a. de verslaglegging van freelance journalist Nico van 
Den Ham en zijn zeer onthullende website over politiek wegduiken van beëdigde functionarissen 
die ook allemaal verwijtbaar hun burgerplicht verzaken, met het negeren van artikel 162 
Strafvordering waarop gerechtshof-president zijn aanklacht baseerde. 

 

 

Goedemorgen meneer Omtzigt. Wij kennen elkaar 
enigszins m.b.t. de monetaire politiek, 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. 
 
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 alleen 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. 
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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. Die duidelijk 
bedoeld 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. 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. 

 

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 dat moeilijk is. Gaarne een 
reactie. 
 
M.v.g. 
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