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Vragen aan de minister van Financiën
Uit informatie met vragen aan de president van de Nederlandsche Bank NV is duidelijk
geworden dat met aankoop van energie vele miljarden euro de EU en Nederland verlaat.
Daardoor is een deflatoire situatie is ontstaan. Daarnaast is ook door deze internationale
energiepolitiek niet alleen de energierekening voor burgers en bedrijven onbetaalbaar
geworden. Maar betekent dat ook dat wij in een stagflatie situatie terecht zijn gekomen
waardoor er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn om rekeningen te voldoen.
Dat komt door gebrek aan kennis over het functioneren van ons geldstelsel. Zie daarvoor
het Ronde Tafelgesprek in de Kamer over het creëren van nieuw geld uit de blauwe lucht,
zoals de ECB dat ook doet ten bate van de economisch zwakkere staten in het zuiden met
de besteding daarvan bij ons in het noorden met export, belastingopbrengst en inkomen.
De heer Knot zei op tv letterlijk: “Dat alle extra miljarden die de overheid nu uitgeeft, dat
die later met bezuinigingen moeten worden terugbetaald.” De vraag is dan wel: Aan wie?
Het is klip en klaar dat de zuidelijke staten de geldschepping van de ECB ook nooit zullen
terugbetalen, net zomin als Nederland dat behoeft met de inflatie (is prijsstijging en geen
echte inflatie) van ca. 27 procent en de groei van het BNP, naast een daling van de schuld
in koopkracht van de overheidsschuld. Vandaar deze vragen, aan de minister:

1) hoe groot is de overheidsschuld op dit moment?
2) waarom moeten wij die extra uitgaven wel terug betalen? Aan onszelf?
Ik ben benieuwd of de minister duidelijkheid kan geven over het verschil in behandeling
van Nederland t.o.v. de praktische hulp van de ECB m.b.t. gratis fiatgeld aan het zuiden,
en de positieve bijdrage aan onze, werkgelegenheid, export en bestrijding van armoede.
Vragen van de leden
H. Smolders en W. van Haga
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