DE LEZING

Op 10 september geeft dr.ir Egbertus
Deetman een verklarende lezing over de
z.i. gemaakte blunders van zowel de
vakbeweging als van de Nederlandsche
Bank NV over de toekomst van de
pensioenen en de indexering daarvan.
Hij zal aan de hand van zijn
berekeningen en statistieken duidelijk
maken waar onnodig de denkfout zit
m.b.t. financiering van het
pensioenstelsel.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=WqHCG92aPJo
Als redacteur van de Stichting Sociale Databank Nederland heb ik recent een interview gemaakt met de
heer Deetman. In dat interview botsen soms de visie van dhr. Deetman met die van de redactie van de
SDN. Bekijk die video rustig alvorens u aan te melden om de lezing bij te wonen.

De Lezing in Heemstede is een mogelijkheid om maatschappelijke zaken aan een beperkt (100) publiek
voor te houden op een groot scherm. De SDN heeft in het verleden daarvan ook gebruik kunnen maken
wat te zien is op de website: www.sdnl.nl/bbd.htm.
Duidelijk is dat de integriteit van de overheid op tal van gebieden te wensen overlaat. Dat geldt zoals hier
te zien (www.sdnl.nl/bbd.htm), in de jeugdzorg, de rechtspraak, de monetaire politiek met het spoorloos
verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW van € 50,9 miljard. en de strijd van klokkenluiders om
openbaarheid te bewerkstelligen in de politiek en media over zaken die schade toebrengen aan delen
van de bevolking, zoals in Groningen met de aardbevingen zonder adequate compensatie en/of hulp. Op
dit moment spelen meer heftige zaken een heel grote rol bij de rechtspraak waar zelfs ook beleidsmatig
ca. 500 personen per jaar zelfmoord plegen om te ontsnappen aan de terreur van de gevolgen van een
rechterlijke beslissing. Overzicht van 19 jaar strijd tegen de overheid: www.sdnl.nl/rietveld-index.htm.
Het ligt in de bedoeling om ook een lezing te geven over het misbruik van macht in de justitieketen over
de jarenlange strijd tegen onterechte gedragingen binnen de rechtspraak en het UWV.
Wilt u meer te weten komen over zaken die niet met inspraak van de burger in de politiek, maar wel in
“De Lezing” aan de orde komen? Meldt u dan aan met info@delezing.nl, toegangsprijs: € 10 of meer.
Redactie: Rob Brockhus, sdn@planet.nl

Zie op de lezing

Snap ik wel. Sommige fondsen, daar ligt het probleem. Staatsecretaris Jetta Kleinsma bepleitte heel
even de nationalisatie van de pensioenfondsen. Dat zou alle problemen kunnen oplossen. In het begin
was ik daar heel pissig over. Blijf met je politieke klauwen van ons spaargeld voor de oude dag af!!!
Maar bij nadere beschouwing had ze zelfs groot gelijk. Ga maar na: want € 1500 miljard wordt
staatseigendom, met blijvend particulier beheer van de fondsen waarvan de staatsschuld in een keer
helemaal verdwijnt, en geen rente meer betaal hoeft worden vanuit d begroting. Na het incasseren van
de nog af te dragen inkomstenbelasting van ca. € 450 miljard dan blijft er netto belastingvrij nog € 1000
miljard over bij de overheid als overkoepelende belegger op de wereld. Kortom goed nadenken over
wat door demagogen en brintabreinen over de pensioenen wordt uitgekraamd.
Lees een beetje op
<a href=http://www.sdnl.nl/aow.htm> Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-1.htm> AOW spaarpot betekent bevriezing van lonen en uitkeringen voor de komende 20 jaar</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-2.htm> Seniorenpartij: Het schizofrene spaarfonds van de AOW</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-50-jaar.htm> De AOW is een halve eeuw oud, en verschijnt het jubileumboek Lang leve de AOW</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-armoede.htm> Ouderen eisen verhoging AOW, Paul de Beer haal standpunt regering onderuit</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-bedrog.htm> Wie dacht dat de AOW-financiering met AOW-spaarfonds veilig is, vergist zich</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-betaalbaar.htm> Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-brockhus.htm> Kamervragen voor Prinsjesdag, door Brockhus bij SDN</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-euro.htm> Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-fiscalisering.htm> Waarom laat Wouter Bos die Gerrit Zalm liegen over de fiscalisering AOW ??</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-fonds.htm> Wie dacht dat de AOW-financiering met AOW-spaarfonds veilig is, vergist zich</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-fonds-bedrog.htm> Wie dacht dat de AOW-financiering met AOW-spaarfonds veilig is, vergist zich</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-fonds-mysterie.htm> Prinsjesdag, de dag van het grote (ver)zwijgen</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-mantelzorg.htm> EU-Grondwet geeft advocaten inkomensgarantie door procesvertegenwoordiging</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-met-korting.htm> Castratie van een brievenschrijver door de redactie Gooi- & Eemlander</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-naar-67.htm> Topambtenaren: AOW bij 67</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-ok.htm> AOW betaalbaar met wat politieke wil</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-omhoog.htm> De AOW is halve eeuw oud, en daarom verschijnt het jubileumboek Lang leve de AOW</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-partner.htm> Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-riant.htm> Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-spaarfonds.htm> Castratie van een brievenschrijver door de redactie Gooi- & Eemlander</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-statistiek.htm> Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/aow-toeslag.htm> Geld, het DNA van de economie</a>
<a href=http://www.sdnl.nl/zzp-pensioen.htm> FNV wil basispensioen voor zzp’ers
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