
Inflatie, deflatie, reflatie en sprookjes. 
 

Op televisie zag ik dat het CBS een negatieve inflatie heeft gemeten van 0,3 procent. Bijna iedereen 

staat te juichen, behalve ik. Want dat kost ons aan koopkracht 14,61 miljard van 486,7 miljard extra 

aan aflossing over de staatsschuld. Dit volgens de staatsschuldmeter.  

 

Meten we de staatsschuld via de Agent van Financiën, www.dsta.nl dan blijkt de staatsschuld veel 

lager te zijn. Namelijk: op 31 juli 2016 € 335.546.553.912. Dat is ca. € 150 miljard lager! Wie liegt 

hier nu? Zie de website van het ministerie: www.dsta.nl. 

 

Welkom op de nieuwe website van het Agentschap van het ministerie van Financiën. Indien u 
opmerkingen of vragen heeft, kunt u deze mailen naar sbr@minfin.nl. 
Het Agentschap is namens de Minister van Financiën onder andere verantwoordelijk voor de 
financiering van de staatsschuld. Deze website verschaft informatie over de staatsschuld, 
staatsleningen en de uitgifte daarvan door het Agentschap. Hier vindt u informatie over de 
organisatie. De totale stand van de staatsschuld bedroeg op 31 juli 2016 € 335.546.553.912   

Bekijk voor meer informatie de Maandrapportages Staatsschuld. 
 
Nog ‘n onderwerp dat samenhangt met de geldpolitiek. Zie: www.sdnl.nl/geldpolitiek.htm, en 
natuurlijk de grootste diefstal van belastinggeld ooit: www.sdnl.nl/spaarfond-aow.htm. 

 

Ik zit nu met een dilemma. Wat is nu de echte staatsschuld? 486,7 miljard volgens de 
staatsschuldmeter of 335,5 miljard volgens het ministerie van Financiën? Het verschil is ca.  € 150 
miljard, heel veel minder. Wat is nu de echte staatsschuld? Interesse Kamerleden? 
 
Dus wat krijgen we met de komende verkiezingen? Opnieuw een bezuiniging van € 14,6 miljard te 

betalen door de armen en gepensioneerden, want bij De Drie van Roemer zullen ze het niet gaan 

afpersen. Wel bij Jan met de Pet en natuurlijk de improductieven voor de export.  
 

De onderzoeksjournalisten van Arnold Karskens kunnen hier hun tandjes in zetten. Of toch maar niet? 

Want ondeugende journalisten die ongewenste vragen stellen zijn hun carrière natuurlijk wel kwijt. 

Weg baan, weg pensioen, weg gezin en huis. Alles weg omdat je de elite aan het pesten bent.  

 

De Tweede Kamer is de grootste mosterd-na-de-maaltijd-fabriek. Alles waar de gewone burger last 

van heeft wordt heel misschien ooit decennia na vaststelling van het probleem in het parlement op de 

agenda gezet. Want wil je ook met ‘n schadeloosstelling van 7700 euro per maand parlementariër 

spelen, dan moet je vooral je mond houden over wat de burgers aan rotzooi bij jou als 

volksvertegenwoordiger op tafel gooit. 

 

Mooie voorbeelden zijn de interviews van ir. R.A.A. Rietveld: https://youtu.be/7MpzJR5kBTI   

plus die van dr. W.A. Verbree: https://youtu.be/hvsSl59AMng. 

 

Probeer zelf wat vragen te stellen aan de omroepen als Nieuwsuur of dagblad De Telegraaf. Je zult 

stomverbaasd staan over wat je te horen krijgt. Zomaar een hersenkronkel van mij. Doe je er wat mee? 

Vragen stellen bijvoorbeeld? 

 

Rob Brockhus (redacteur SDNL) 

Westkade 227 

1273 RJ Huizen 

Tel.: 035-5268153 

Mail: sdn@planet.nl 

Web: www.sdnl.nl 
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