
Van: R.B.  

Verzonden: woensdag 2 december 2015 10:57 

Aan:  

Onderwerp: FW: persverklaring van Kamervoorzitter A. van Miltenburg over de aangifte van lekken 

van een of meer leden van de Commissie Stiekem 

 

Goedemorgen gemeenteraden en leden ven de VNG in Nederland. 

 

Eindelijk hoor ik op Tv wat gesputter van uw leden over problemen in de zorg, WMO en andere 

sociale diensten. Ja. U hebt continu gezwegen over wat u was aangezegd dat er aan politieke 

puinzooi op uw bord zou komen. U koos ervoor om te zwijgen, wat aantoonbaar is, op enkele 

gemeenten na, die het fatsoen hadden om het in de raad in te brengen. Zonder effectief resultaat 

overigens. Zie wat nog komt: www.sdnl.nl/pdf/zorgtaken.pdf  

 

Opnieuw krijgt u een waarschuwing voor een nog veel groter gevaar voor de ontwrichting van uw 

lokale gemeenschap met steeds de andere kant uit te blijven kijken en te negeren wat de cliffhangers 

van de coalitie en sommige oppositiepartijen hebben bekokstoofd m.b.t. de onbetaalbaarheid van de 

AOW, wanneer de grijze golf op het hoogste niveau komt vanaf 2025. Natuurlijk kunt u geen 

politieke carrière maken met het nu al aankaarten van iets wat nog ver weg ligt. Minstens twee 

kabinetten ver. Dus blijft u braaf zwijgen over wat er onvermijdelijk aankomt m.b.t. de financiering 

van uw ouderen in uw gemeente.  Over de huisvesting van migranten en de leegloop van de AZC’s 

heb ik het maar niet meer. 

 

Ik wacht gewoon af om te zien hoe het kalf verdrinkt in de financiële put, waarna die niet eens 

gedempt zal kunnen worden. Niemand vraagt, ook journalisten niet en Joris Luyendijk al helemaal 

niet in zijn boek en optredens, iets over de structuur van het geldsysteem; de bloedsomloop van de 

economie en maatschappij. Voor het eerst in tweehonderd jaar kwam in het Rondetafelgesprek in de 

Tweede Kamer het onderwerp geldcreatie aan de orde.  Niemand vraagt waar maandelijks die 60 

miljard euro van bijgedrukt geld van de ECB naar toe gaat. Dus krijgt u precies wat u verdient; en ik 

helaas ook, doelbewuste economische krimp van de economie en het oprukken naar een 

Amerikaanse maatschappijstructuur met voedselbonnen en tentenkampen voor de daklozen en 

overig maatschappelijk afval. Hartelijk dank voor uw ambitie op het pluche te blijven plakken met het 

zwijgen over de werkelijkheid. Wat dacht u van het stellen van wat vragen? 

 

Gaarne reageren met voorstellen over hoe te handelen. Aan ontvangstbevestigingen alleen hebben we niets. 

 

m.v.g. 

 

R.M. B.(redacteur SDN) 

 
Van: R.B.  

Verzonden: vrijdag 13 november 2015 23:56 

Aan:  
Onderwerp: FW: persverklaring van Kamervoorzitter A. van Miltenburg over de aangifte van lekken van een of 

meer leden van de Commissie Stiekem 

 

L.s., en aan de media in Nieuwspoort. 

 

Ik heb de persconferentie van de minister-president van vrijdag 13 november 2015 bekeken, en het 

viel mij op dat de premier letterlijk zei: “Zonder belastingverlaging van 5 miljard gaan hele groepen er 

op achteruit”. Laat nu geen enkele journalist de vraag hebben gesteld waarom en hoe dat zo dan 

komt? Los van de verdeling van deze fooi, hebben de persmuskieten ook niet in de gaten dat er een 

heel stel bezuinigingsmaatregelen nog op de rol staan. Die tasten de koopkracht verder aan, en zorgt 



het kabinet van VVD en PvdA ervoor dat alleen de werkenden er een ietsepietsie op vooruit gaan ten 

koste van de armen in het land. Ruim 400.000 gezinnen die hun geprivatiseerde zorgpremie niet 

kunnen betalen met een verhoging daarvan in het verschiet. Zeker ook ca. 350.000 kinderen die in 

armoede opgroeien, meer dan 100.000 gezinnen die aangewezen zijn op voedselbanken, omdat ze 

zelf geen levensmiddelen kunnen kopen door gebrek aan afgenomen koopkracht, en door de 

deurwaarder met rechterlijke vonnissen worden bedreigd, op straat gezet en eventueel gegijzeld. Dit 

zonder uitzicht op verbetering. Ja, ja, het is prima vertoeven in dit land. Vijf miljard euro aan 

belastingverlaging, vijf miljard euro aan weggevallen aardgasinkomsten, vijf miljard uitgaven aan 

onzinnige investeringen voor de ombouw van lege kantoorgebouwen voor noodopvang van 

migranten; en dat bij een leegstand van 189.00 woningen in de krimpgebieden. De crisis is 

voorbij….!!!! 

 

Rutte en het hele kabinet pronken met een economisch herstel dat er niet is. Logisch want de 

koopkracht die de economie draaiend moet houden is stelselmatig afgebroken. Juist de 

sociaaldemocraten hebben hier hun integriteit en betrouwbaarheid in de beerput laten vallen. De 

Pvda die met de nagels aan de rand van de afgrond hangt om het verlies bij verkiezingen zo lang 

mogelijk uit te stellen ten gunsten van de eigen positie. Ik snap het. Maar wat ik niet snap is dat 

journalisten blijven zwijgen over die maatschappelijke ellende waardoor ca. 500 mensen dit jaar uit 

het leven zijn gestapt om te ontkomen aan de terreur van de zogenaamde rechtsstaat. Een 

rechtsstaat die wankelt tot en met de hoge Raad en waarvoor niemand meer respect kan hebben, 

gezien de massa bewijzen van fraude en het afdekken daarvan. De klus van de Hoge Raad om de 

klikspaan (1 maar?) van de Commissie Stiekem op het rooster te leggen stelt natuurlijk net zomin iets 

voor als de rechtspraak van de Raad van State, waarover prof. Twan Tak geen goed woord meer kan 

ophoesten.  

 

U zegt ‘volksvertegenwoordiger’ te zijn? Waar blijven dan de vragen over het verdwijnen van 50,9 miljard uit 

het Spaarfonds voor de AOW?  

Over de boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer met valse audits daarover met vervalsing van de 

miljardennota’s twaalf jaar lang voor Prinsjesdag? 

Waar blijven uw vragen over de zelfdodingen van mensen die uit het leven stappen om te ontkomen 

aan de terreur van rechterlijke vonnissen? 

Waar blijven uw vragen over de geldpolitiek waarvan eindelijk na tweehonderd jaar er een 

rondetafelgesprek is geweest over het scheppen of creëren van nieuw geld uit het niets en de 

huidige praktijk van illegale geldschepping door particulier banken?  

Waar blijven de vragen over de wantoestanden rond en in de Jeugdzorg? 

Waar blijven de vragen over het gebrek aan democratie vanwege de uitholling daarvan door 

fractiediscipline bij stemmingen? 

Waar blijven de vragen over terugkeer naar een collectieve ziektekostenverzekering als het oude 

ziekenfonds waarmee direct een besparing van 30 miljard kan worden binnengehaald.  Wie wil het 

weten? U…??? Nee toch, want ik zie alleen maar zwijgen en verzwijgen. 

Is het de vriendjespolitiek van het old-boys-netwerk voor gouden handdrukken een megasalarissen? 

Kijk maar om je heen….! 

Vragen genoeg van de burger, maar discussie ho maar. 

 

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door 

de overheid 

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van 

boekhoudfraude  

2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW  

3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de 

AOW  



4) Registeraccountant drs. Leo Verhoef geeft commentaar op het antwoord van Algemene 

Rekenkamer  

5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW  

6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011  

7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen  

8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te 

waarborgen  

9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de 

AOW  

 

 leunstoeltirade           -               poster met eis van 

teruggave             -            luister eens naar dit voorstel  

 

 


