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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:BobSikkes Woontoeslag berekenen Huurtoeslag Hypotheekrenteaftrek
Datum:Sat, 28 Feb 2015 09:15:44 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@flow.nu, apeldoorn@vanbruggen.nl, e.r.van.de.haar@cpb.nl,
persdienst@cbs.nl

BobSikkes, Van Bruggen, CBS, CPB,
Ik denk dat de Woontoeslag 1.7% of 1.8% van de WOZ-waarde kan zijn.

Hypotheekrenteaftrek-gebruikers krijgen dan 5100 euro per jaar
bij een koophuis van 300.000 euro max.
Woningcorperaties moeten dan wel gedwongen zijn een eenduidig
huur en isolatiebeleid te voeren.
Eigenwoningforfait komt te vervallen.Welke idioot heeft dit systeem
bedacht?
Aftrekposten Belastingaangifte Koophuis tot 300.000 euro komen ook te
vervallen.
Voor koopoverdrachten boven 300.000 euro blijven Aftrekposten Belasting
wel bestaan,
maar de Hypotheekrenteaftrek verdwijnt, NU.

En ik wil nog iets.....
Bij het systeem van Woontoeslag, bestaat veel meer rechtsgelijkheid tussen burgers.
Elk individu krijgt hetzelfde kadootje van de Belastingdienst.
Dit maakt het mogelijk om NIET langer mensen die werkloos worden te dwingen op
korte
termijn hun huis op te eten.
Het komt er dus op neer dat een Mens zelf mag kiezen of hij of zij in een Koophuis of
Huurhuis woont,
na het ontstaan van Werkloosheid en bij het ontvangen van WW en WWB.
De armen van NL, zullen automatisch in een Huurhuis blijven wonen, nu zij de
onderhoudskosten
van het Koophuis niet kunnen betalen.
En ja.... Het komt er inderdaad op neer dat de Overheid werklozen de kans geeft
kapitaal op te bouwen
in de vorm van een Koophuis... Wat is hier mis mee? NIKS.
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Werklozen mogen huis nooit verkopen om het geld te gaan gebruiken voor
'leuke dingen'.
Werklozen meoten geld dat zij hebben gespaard via hun Koophuis te
investeren
in onderhoudn - huur huisvesting - verpleeghuis - bejaardenhuis....
Als Werklozen verhuizen van Koophuis naar Huurhuis, kan het opgespaarde
bedrag worden
geinvesteerd in HUUR.
Zij hoeven dan een aantal maanden geen HUUR te betalen.
Dit wordt in een contract met de Woningcorperatie vastgelegd,
bij Notaris.
Voorwaarde is dan wel dat mensen geen persoonlijke schulden
hebben en niet in de schuldsanering terechtkomen.
Maken Mensen een rotzooi van hun financien zijn zij het
opgespaarde geld kwijt.... en wordt het
door de Woningcorperatie gebruikt voor investeringen in
Huurhuizen.

In Engeland bestaat een systeem van HUURKOOP voor starters.
Starters betalen Huur voor een huis, maar een deel hiervan is een aanbetaling voor
Koop.
Zo kunnen starters toch sparen voor het deel Eigenvermogen dat zij moeten hebben
in Engeland om aan hun 1ste hypotheek te komen.
In NL hebben wij dit systeem niet...en hoeven wij ook niet te hebben als wij
Woontoeslag introduceren.
Ik bedoel maar..., in Holland kan NIKS...omdat de Lobby gericht is op de behoefte
van de Welgestelden.

O..., jullie mogen CBS niet geloven inzake 'werkloosheid daalt'.
CBS is onderdeel van de Elite-moordenaarsclub... en lult maar wat.

Natuurlijk zijn er minder faillisementen, zolang er geen nieuwe
Ondernemers kunnen starten.
Amen.
Vanzelfsprekend komen er geen MKB-banen bij zolang MKB door banken
worden gereduceerd tot Slaaf m/v
en zij ook nog 2 jaar Ziektekosten moeten doorbetalen per werknemer.
Welke idioot heeft dit bedacht?
En het wordt instand gehouden 'omdat er bezuinigd moet worden'....
vertelde Wiebes....
Amen.
Er zijn ruim 1 miljoen banen nodig! Waar komen die vandaan... als politiek
& media aan de macht
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houden als Elite-moordenaarsclub?
Gaat het Bob.... ? Kan je mijn psychologie verwerken?

CPB, CBS.... stop met het voorliegen van het Volk.
Stop met het oorlogsmisdadiger zijn.
Jullie weten al 7 jaar dat de ICC-lobby NL verlamd.
Rechtspraak, Advocatuur en Universiteiten zijn verrot.
Doe niet alsof dit niet meetelt.
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