STICHTING RESTSCHULD EERLIJK DELEN (R.E.D.)
’s-Gravenhage, 20 augustus 2014,

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING
Betreft: afschaffing schuld en rente,

Uwe excellentie, geachte Minister van Financiën, (Postbus 20201, 2500 EE, ’s-Gravenhage)
In artikel 106 van onze Grondwet staat:
‘de wet regelt het Geldstelsel’
Echter, waar mensen geloven dat geld een waardepapier is, zorgt het fractioneel bankieren en
het bestaan van schuld en rente, vooral in hun combinatie, dat geld als eeuwig voortdurende
schuld in de wereld komt. De uitgevende instanties, voorheen De Nederlandsche Bank, en thans
de Europese Centrale Bank, weten dit en gaan desondanks door met het uitvoeren van hun
systeem. Dit systeem komt neer op ongelijkheid, zelfs horigheid en slavernij.
Het vreemde is echter dat dit Geldstelsel door geen enkele wet wordt beschreven, noch erkend
en ingesteld als rechtvaardig. Het bestaan van fractioneel bankieren en de wijze waarop dit
wordt uitgevoerd is aan te merken als bedrog. Bedrog, uitgevoerd door centrale banken, de
Nederlandse Staat middels haar Ministerie van Financiën, en alle banken die middels een
bankvergunning het recht hebben verkregen om geld te scheppen uit het niets op basis van
leenovereenkomsten die zij aangaan met nietsvermoedende burgers. Zelfs een rekening-courant
bij een bank, met een batig saldo, komt feitelijk neer op een leenovereenkomst.
Al deze overeenkomsten zijn niet deugdelijk bepaalbare verbintenissen, (art 6:227 BW).
Bovendien missen zij iedere wettelijke grondslag. In hun aard hebben alle verbintenissen met
banken en binnen het Euro-systeem een geheel andere werking dan wordt medegedeeld aan
burgers. Middels listige kunstgreep en verdichtsels hebben mensen heel lang gedacht dat het
geldstelsel door de Staat der Nederlanden goed was geregeld. Niets is minder waar.
Er is sprake van bedrog (art 3:44 BW) op de stelsel-schaal. Daarvoor stellen wij u thans
aansprakelijk.
Op zijn minst is er sprake van dwaling op grote schaal (art 6:228 BW). Wij stellen dat alle
overeenkomsten met banken nietig danwel vernietigbaar zijn en houden u aansprakelijk voor
alle schade, welke door burgers reeds is geleden en geleden zal worden.
Wij geven u een termijn van 14 dagen om de schade te herstellen, althans daar een begin mee te
maken, en uiteindelijk schuld en rente af te schaffen en een waardestelsel in te stellen. Alleen op
die manier kan er overvloed voor allen komen, en kunnen de idealen van een rechtvaardige
samenleving, vrijheid, gelijkheid en broederschap, tot stand gebracht worden.
Mocht u van gedachten willen wisselen, dan vernemen wij van u. U kunt de burgers van
Nederland benaderen via het kantoor van Stichting R.E.D.
Wij vertrouwen op uw oordeel en hopen dat u spoedig schuld en rente in Nederland zult
afschaffen.
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