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Huizen, 9 maart 2016 

T.a.v. drs. G.J. Duitman 

 

Geacht heer Duitman, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 1 maart 2016. In uw brief vermeldt u dat deze is behandeld door mevr. E.H.E. 

Kremers. U ondertekende de brief als afdelingshoofd juridische zaken. 

 

U verklaart in uw antwoord dat de Nederlandsche Bank NV geen bestuursorgaan is, waarop een WOB-verzoek 

van toepassing is. Formeel hebt u gelijk, ook omdat het een naamloze vennootschap is waarvan de Staat der 

Nederlanden voor honderd procent eigenaar is. 

 

In mijn brief van 13 februari 2016 nodigde ik ook DNB uit om aanwezig te zijn bij mijn lezing in De Lezing in 

Heemstede op 17 februari. De heer dr. K.H.W. Knot heb ik met premier drs. M. Rutte, gerechtshof-president 

mr. A.R. van der Winkel en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer gevraagd om ook aanwezig te zijn. 

Tot mijn verbazing waren zij afwezig, ondanks het gegeven dat het onderwerp van groot maatschappelijk en 

politiek belang is. Namelijk het creëren van nieuw geld en het spoorloos laten verdwijnen van € 50,9 miljard 

uit het Spaarfonds voor de AOW. Geen geringe aspecten van financieel, monetair en sociaal beleid, waarvoor 

de Nederlandsche Bank NV verantwoordelijk is. In dit geval wel als bestuursorgaan. Juridisch kunt u de dans 

ontspringen, maar politiek niet. Dit sluit aan bij het rondetafelgesprek en de inbreng van DNB over geldcreatie. 

 

 
 

Daarom zend ik dit antwoord ook naar de vaste Kamercommissie voor Financiën met het verzoek antwoord te 

geven op de gestelde vragen in de bijlagen: www.sdnl.nl/pdf/ongewenste-vragen.pdf en de prangende eis van 

klokkenluider ing. F. Veerman van terugbetaling van alle rente over zijn hypotheek die geldloos is gefinancierd. 

http://www.dnb.nl/bezwaarmaken
https://www.youtube.com/watch?v=zIapopmw-BM
http://www.delezing.nl/
http://www.sdnl.nl/spaarfond-aow.htm
http://www.sdnl.nl/ronde-tafelgesprek.htm
https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/positionpaper-dnb.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/ongewenste-vragen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=txSx0y6YQq0
http://www.sdnl.nl/pdf/frits-veerman-wil-alle-hypotheekrente-terug.pdf


 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Brockhus (redacteur SDNL) 

Westkade 227, 1273 RJ Huizen 

Tel.: 035-5268153 

Mail: sdn@planet.nl 

Web: www.sdnl.nl 

C.c.: Tweede Kamercommissie voor Financiën 
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