
 

Mijn reactie op het verbluffend positieve rapport van de SCP 

Gemiddeld zijn de Nederlanders met een 7,8 zeer tevreden met hun leven. 
 

Gemiddeld….! 
 

Gemiddeld zijn er 600.000 mensen op zoek naar een inkomen uit arbeid 

Gemiddeld zijn er 400.000 gezinnen met een huurachterstand 

Gemiddeld zijn er 120.000 wanbetalers van de zorgpremies en eigen risicobijdrage 

Gemiddeld staat er een bedrag uit van meer dan een miljard aan kortlopende schulden 

Gemiddeld zijn er ca. 30 huisuitzettingen per dag, 18 voor huur- en 12 voor hypotheekschuld 

Gemiddeld zijn 9000 faillissementen per jaar 

Gemiddeld zijn er per jaar 32.000 schuldsaneringen 

Gemiddeld leven 350.000 kinderen in armoede 

Gemiddeld werken 10.000 vrijwilligers voor ca. 100.000 gezinnen, afhankelijk van een 

voedselbank  

Gemiddeld plegen 1850 mensen per jaar zelfmoord 

Gemiddeld plegen daarvan 500 mensen zelfdoding vanwege rechterlijke vonnissen 

Gemiddeld moeten 32.000 gezinnen in de schuldsanering leven van ca. 50 euro per week 

Gemiddeld leven er 370.000 werkende gezinnen onder de armoedegrens 

Gemiddeld leven er 1200 gezinnen op straat zonder een dak boven hun hoofd 

Gemiddeld is de levensverwachting bij schulden 15 jaar korter 

Gemiddeld zijn er 200.000 kinderen zonder ontbijt naar school gegaan 

Gemiddeld hebben Kamerleden ca. € 1.900 bruto per week aan inkomen 

Gemiddeld hebben grootverdieners veel aftrekposten voor de inkomstenbelasting 

Gemiddeld worden de 25 ultra-rijken in ons land per jaar en per persoon € 200 miljoen rijker 

Gemiddeld zijn 17 mln. burgers 50,9 mlrd./17 mln. = € 3 miljoen kwijt uit het Spaarfonds voor 

de AOW 

Gemiddeld zijn de vluchtelingen en migranten dik ontevreden over de al te sobere opvang 

Gemiddeld staan op dit moment 189.000 woningen leeg in vooral de krimpgebieden 

Gemiddeld stemmen Kamerleden tegen huisvesting van statushouders in leegstaande woningen 

Gemiddeld spelen de ministers en staatssecretarissen met hun mobieltje tijdens Kamerdebatten 

Gemiddeld stellen de journalisten geen vragen over corruptie en mismanagement in de politiek 

Gemiddeld komen de minima nooit aan het woord in publieke debatten op tv en in het 

parlement  

Gemiddeld komen klokkenluiders nooit rechtstreeks aan het woord in de Kamer en in de media 

Gemiddeld krijgen brievenschrijvers geen antwoord op vragen over bestuurs- en rechtskwesties 

Gemiddeld worden aangiften tegen beëdigde kennisdragers niet-ontvankelijk verklaard en 

opgelegd  

Gemiddeld worden aangiften van fraude door curatoren rond faillissementen altijd opgelegd 

Gemiddeld worden per jaar er 149.000 mensen door het CJIB gegijzeld zonder vonnis 

 

Gemiddeld zijn wij dus niet zo tevreden met het SCP als PR-bureau voor politieke misleiding 
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Dag Anouchka, toch nog even dit…..! 
 
Ik heb wat na gedacht over de perikelen van de afgelopen tijd en jouw aftreden als Kamervoorzitter. 
Ik snap heel goed dat zoiets niet in de koud kleren gaat zitten en je dus de ziekenwet bent ingedoken. 
Zoals ik mijn brief begon met “Lieve, lieve Anouchka”, wil ik hier aan toevoegen dat ik toch nog wat 
vragen heb over dat wat met pek en veren over je heen is gekomen. Wat mij opviel in de hele 
charade rond het Bonnetje van Teeven, is dat niemand het waagde om de essentie te willen weten 
over dat wat voor Fredje aanleiding was om Cees H. met 7,1 miljoen eurootjes vrijwel direct de 
gevangenis uit te laten lopen en met de Rolls-Royce naar veiliger en geheim gehouden oorden mocht 
vertrekken. Welke bewijzen had Cees H. over gedragingen van zeer hooggeplaatste figuren die 
letterlijk er alles voor over hadden om Cees de mond te snoeren. Het lijkt wel eenzelfde actie van de 
geheime dienst met het in beslag nemen van de fotorolletje bij een fotograaf in Steenwijk om te 
voorkomen dat er foto’s zouden kunnen worden verspreid die inzicht zouden geven over 
gedragingen van toen nog Prins Willen Alexander die een verlovingsfeestje had georganiseerd op 
Landgoed de Eese, waar zijn moeder regelmatig paard reed. Zie het dossier en de video daarover.  
Maar ook de perikelen rond het hoger beroep van ir. R. A.A. Rietveld in het gerechtshof Arnhem zijn 
schokkend m.b.t. rechterlijke manipulatie. 
 
Overigens gebeurde dat ook in de Tweede Kamer in die oeverloze discussie over onnozele cijfertje. 
Want daar ging het feitelijk helemaal niet over, want die waren in detail bekend. Maar de clou zat 
natuurlijk in het WAAROM…. van de deal. Wanneer je zien hoe er op het hoogste geheime niveau is 
mee omgegaan, dan kan ik alleen maar de conclusie trekken dat Cees H. de hele overheid schaakmat 
had met bewijzen van zaken die zo beschadigend zijn voor de elite dat hij net als De graaf van Monte-
Cristo een afstraffing kon geven met een dreiging van openbaarmaking daarvan. 
 
Het onthullingen van de media en de Tweede Kamer over jouw zogenaamd vernietigen van die twee 
brieven klopt van geen kanten. Een degelijke brief die je persoonlijk en ‘in handen ‘ hebt ontvangen 
van een anonieme bron gaat niet zomaar de shredder in, maar naar de RVD, de AIVD en het Torentje. 
En dat dan twee keer. Zo onnozel ben ik nu ook weer niet, dat ik geloof dat er niet op het hoogste 
politieke niveau is gekeken (AIVD, RVD en het Torentje); en jij mogelijk de opdracht had gekregen die 
brieven, twee keer, te laten verdwijnen. Eigenlijk net als die € 50,9 miljard die Gerrit Zalm liet 
verdampen.  
 
Eenzelfde geval deed zich voor met de brief vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie (wat een 
anachronisme) die een klokkenluider toezond aan ene heer R. Kluun over de aanwijzing van oud-
minister Hirsch Ballin om in geval bewijsbaar curatoren en rechter-commissarissen betrokken zouden 
zijn bij fraude rond een faillissement, dat dan tot aan  het gerechtshof en instructie daartoe van het 
College van Procureurs-generaal, dat een dergelijke artikel 12 procedure altijd met het opleggen 
daarvan werd bevolen. Zie zijn onthullingen en recente bedreiging van een officier van Justitie om 
hem het zwijgen op te leggen. www.sdnl.nl/kluun.htm. 
 
Er zijn meer zaken waarbij bewijsbaar het recht in ons land niets, maar dan ok helemaal niets 
voorstelt. Dat geldt voor het functioneren van de Raad van State, van de Hoge Raad inzake het 
verdwijnen van 50m9 miljard uit het Spaarfonds voor de AOW als voor een reeks andere beerputten 
in het recht waarvan een klein overzicht op deze website: www.sdnl.nl/klokkenluider.htm     
 
 
Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@live.nl]  
Verzonden: zaterdag 19 december 2015 11:33 
Aan: spfractie@tweedekamer.nl 
CC: a.pechtold@tweedekamer.nl 
Onderwerp: RE: TTIP-referendum... 
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Dankjewel Han, zie www.sdnl.nl/ttip.htm  
 
Van: Han [mailto:v@wxs.nl]  
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 19:36 

Aan: undisclosed-recipients: 
Onderwerp: TTIP-referendum... 

 

https://ttip-referendum.nl/  

 

Overigens schreef Paul Ulenbelt mij dat ik fout zal met mijn eis tot teruggave van die 50,9 
miljard. Hij zei zelfs dat er 135 miljard euro in moet hebben gezeten. 
Het ging en gaat mij niet om het geld, want dat kan zomaar verzonnen, gefantaseerd of 
vernietigd worden (zoals Gerrit Zalm dat deed met goedkeuring van het parlement). 
Mij gaat het voornamelijk over de boekhoudfraude die onder auspiciën van het ministerie 
van Financiën door de Algemene Rekenkamer is gepleegd om het volk en de koning(in) 
Te belazeren, beroven misleiden, vals te informeren en andere politieke ongein. Da bonnetje 
van Teeven stelt daarbij helemaal niks voor. Bovendien wist iedereen van tevoren 
dat het kabinet niet zou (mogen) vallen vanwege het EU-voorzitterschap.  
 
Trouwens, we weten nog steeds niet wat het grote geheim is van de Teeven-deal, waarover 
de hele overheid diep, ja zeer diep moet zwijgen over iets wat kennelijk zo beschadigend is 
voor de elite, dat Freddie alles slikte om de doofpot dicht te timmeren. € 7,1 miljoen 
witgewassen en belastingvrije cash, en een Passe Partout uit de gevangenis. Anouchka van 
Miltenburg heeft misschien helemaal niet die brief zelf (laten) vernietigd, maar heeft zij dat 
in overleg en misschien in opdracht moeten doen, waarna zij is opgeofferd met haar 
gedwongen aftreden; wat precies past bij de hele charade. Daarmee is mijn WOB-verzoek 
ook naar de Gallemiezen. 

Pechtold zei het ooit zo zuiver: “Politiek is vies en vunzig!”. Inmiddels doet ie daar heftig aan 

mee. Hij zwijgt ook nu nog over EuroStaete tussen de Nederlandse en Duitse grens.  

Beste Rob, 
Er zat geen stuiver in het AOW Spaarfonds. En zie: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32696-7.html 
  
Met groet, 
Paul Ulenbelt 
SP Tweede Kamerlid 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

  

 
Van: Karabulut S. [mailto:s.karabulut@tweedekamer.nl]  
Verzonden: dinsdag 15 december 2015 17:24 

Aan: Rob Brockhus 

CC: Paul Ulenbelt 
Onderwerp: Re: Er zijn oorlogshandelingen gepleegd door zowel de Staat der Nederlanden als door 

de Bondsrepubliek Duitsland tegen de soevereine staat Wonderland  
  

Dank Rob. 
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Ik stuur je suggestie door naar onze woordvoerder AOW, 

Paul Ulenbelt.  

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Op 15 dec. 2015 om 17:02 heeft Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com> het volgende 

geschreven: 

Dag Sadet,  
  
Ik zag jouw pleidooi aan de stoïcijnse ss. Jetta Klijnsma om voedselbanken 
onnodig te maken. Je kunt vaststellen dat er op de achtergrond een grote 
dreiging moet zijn die alle bewindslieden dwingt om dit asobeleid te blijven 
volhouden. Wat dat is weet ik niet, maar het moet wel heel heftig zijn. 
  
Van Paul Quekel (een ziener die in 1986 het elektronisch patiëntendossier 
allang kant en klaar had, maar werd tegengehouden door de vermoorde 
oud-minister Els Borst), hoorde ik dat wanneer het ziekenfonds oude stijl 
zoals je aantipte weer zou worden teruggehaald, dat dit minimaal € 30 
miljard besparing zal opleveren op de zorgkosten. Misschien zelfs nog meer, 

omdat dan met een verhoging van de koopkracht de meeste voedselbanken niet meer nodig zijn. 
Ook schuldsaneringen, faillissementen van particulieren, huisuitzettingen en andere sociale ellende 
kan daarmee worden voorkomen.  
  
Ik stel voor dat de SP eindelijk eens de echte vragen stelt over waar naartoe het Spaarfonds voor de 
AOW van 50,9 miljard is verdwenen. Dit los van de drogredeneringen die SoZaWe, de Algemene 
Rekenkamer en het ministerie van Financiën daarover ophangen. Gewoon de vraag stellen. Waar is 
ons spaargeld gebleven? De media durven dan pas het uiterst gevoelig onderwerp van de 
geldpolitiek op te pakken. Zie ook het Rondetafelgesprek. 
  
Morgen heb ik een afspraak met collega Öztürk om 16.30. Als je wilt, kunnen wij elkaar nog spreken. 
Geef dan aan hoe laat in aanwezig moet zijn.  
  
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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