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BREAKING: KPMG IN GREEP VAN
PEDO-MAFIA

  Accountancy, Advocatuur, Banken, Corporate,
Finance, Kindermisbruik  16 reacties

EXTRA: SUCCES EN GELIJK VAN DEZE SITE LEIDT TOT
STEEDS MEER FRUSTRATIE EN VERDRIET BIJ DE
VERLIEZERS BINNEN DE NIEUWE MEDIA DIE VLAK VOOR DE
EINDSTREEP DE VERKEERDE KANT HEBBEN GEKOZEN *
TIENDUIZENDEN BEZOEKERS PER DAG WETEN WAAR ZE
MOETEN ZIJN VOOR AUTHENTICITEIT EN WAARHEID

MINISTER OPSTELTEN GEDRAAGT ZICH JEGENS KPMG
PRECIES ZO ALS JEGENS DEMMINK: FUCK DE RECHTSTAAT!
* KANTOOR VAN JORIS DEMMINK SNELT KPMG TE HULP IN
CRISIS OM VOORTBESTAAN * BANDEN TUSSEN KPMG EN
JORIS DEMMINK REEDS EIND 2013 DOOR DEZE SITE
AANGETOOND

We zagen het eerder bij Fortis. Bedrijven die in de greep raken van
de pedo-mafia gaan ten onder aan fraude, plundering en wanbeleid.
Ook bij Fortis speelde het kantoor van Demmink-advocaat Knijff een
sleutelrol bij het faciliteren van het wanbeleid en de plunderingen. Bij
Rabobank en KLM zien we thans precies hetzelfde gebeuren en ook
daar zit De Brauw Blackstone Westbroek weer aan de knoppen. En
dan nu bij KPMG. De ‘Demmink-reactie’ van minister Opstelten op
kamervragen over de ongekende klassenjustitie die KPMG ten deel
viel zegt reeds alles: als het gaat om het beschermen van de
belangen van de pedo-mafia, spelen wetten en regels geen enkele
rol meer. Precies daarom hoeven we ook niets te verwachten van
het strafrechtelijke onderzoek tegen KPMG dat recent aan het licht
kwam wegens extreme vormen van belastingfraude en diefstal door
de top, nu zelfs ten koste van de eigen medewerkers. Net zomin als
we iets hoeven te verwachten van de vervolging van Demnmink zelf.
Dat KPMG zeer hechte banden heeft met het pedo-netwerk -de boot
Apollo waarop satanisch misbruik plaatsvond en snuff movies
werden opgenomen was eigendom van een KPMG-partner- is reeds
jaren bekend.
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16 creacties op BREAKING: KPMG IN GREEP VAN PEDO-
MAFIA

localmc  zegt:
KPN Topman Wim Dik en directeur van de Vereniging voor
Effectenbezitters Jan-Maarten Slagter over de accountantswereld en
KPMG, in oktober 2012, over o.a. KPMG jaarrekening uit 2010 van Vestia
vanaf o:28 : http://youtu.be/gc2CLScKry0?t=28s

Quirine  zegt:
Wakker worden allemaal, ultrarijke inteelt plundert het volk al eeuwen,
dossiers raken zoek, klokkenluiders worden vermoord. Ik ploeter hier
beerput in beerput uit.

Mind over Matter  zegt:
Die zogenaamde andere websites zijn mijlenver door de mand gevallen.
Ze zijn de draad kwijtgeraakt of hebben altijd de intentie al gehad om op
het hoogtepunt de boodschapper aan te vallen, om zo schade te
berokkenen aan het groter belang. In beide gevallen diep triest. Een
beetje vergelijkbaar met de 2e WO, eerst heulen met de vijand en ten tijde
van de fake bevrijding hadden ze ineens in het verzet gezeten. Op die
manier komen we niet verder. Ook FredSlaafUSA die steeds zijn
persoonlijke frustratie afreageert op het groter geheel is teleurstellend.
Zeiken is makkelijk, maar iets aan de problemen doen is een stuk
moeilijker. Mijn steun heb je Katmans.

Gretha Muller  zegt:
kun je het nog vatten Fred de wetenschap is gelukkig inmiddels zo ver dat
we van alle rotzooi weer af kunnen komen en het is vijf minuten over
twaalf en dat kunnen we alleen bereiken als we met elkaar aan een touw
dezelfde kant op gaan trekken en niet door met broodkorstjes te gaan
gooien, want dat is in en in slecht.
http://nulpuntenergie.net/index.php/diversen/591-wat-is-van-belang
Groetjes Gretha.

Gretha Muller  zegt:
nog even uit mijn vorige link Fred en jij maakt je druk dat misschien een
klokkenluider iets finacieel gewin zou kunnen krijgen!!!!
Inzwischen ist Erich Schempp im Dezember 2011 im Alter von nur 49
Jahren seinem Krebsleiden erlegen. Die Bundeswehr wird zukünftig –
meiner Befürchtung nach – eine Aufklärung ähnlicher Fälle wohl ebenfalls
behindern und damit Menschenleben gefährden – für mich unfassbar.
Das zuständige Sozialgericht hatte am 27. Juni 2007 die Klage von Erich
Schempp abgewiesen. Dabei stützte sich das Gericht auf die Aussage des
Wehrtechnischen Dienstes (WTD) der Bundeswehr, dass es sich bei der
Hülse um ein niederländisches Fabrikat gehandelt habe. Diese Aussage
des WTD ist allerdings völlig unsinnig, da auf jeder dieser Hülsen mehrere
Nummern zu entziffern sind. Nur eine dieser Nummern ist
niederländischen Ursprungs. Die übrigen Nummern sind Bezeichnungen
der Firmen Rheinmetall, Dynamit Nobel und Diehl Nürnberg. Trotzdem
lehnte das Gericht die Klage ab und empfahl eine Klagerücknahme, weil
die Geschosse niederländischen Ursprungs gewesen seien und die
Bundeswehr anhand der vorliegenden Nummernlisten versichert hat, dass
sie nie niederländische Munition verwendet hat. Deshalb empfahl auch
das Landessozialgericht (LSG) eine Klagerücknahme.
Groetjes Gretha.

Gretha Muller  zegt:
nog een ding Fred (het zal wel…..) de wapens zijn gevaarlijker dan 70 jaar
geleden en we zullen het met elkaar moeten doen als we wat willen
verbeteren voor het te laat is en voor velen is het jammergenoeg al te laat.
http://lupocattivoblog.com/2014/04/20/uranwaffen-und-die-folgen-
exhumierung-des-soldaten-andre-horn/
Groetjes Gretha.

Gretha Muller  zegt:
Hi SlaafNL,
Van de week hadden we het over die drugsinval in Belgie, ik heb even
mijn onderzoek gedaan, maar jij en ik wisten al dat het niet om drugs ging
maar om Flaraxin, jij bent immers toch zelf in Belgie geweest of niet soms.
Om je te helpen voor je het vergeten bent:
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/is-kanker-te-genezen-2
Groetjes Gretha.

slaafNL  zegt:
Wat nou ‘succes’?
Deze site heeft helemaal geen gelijk.
De enige die aan de verkeerde kant is geeindigd ben jij zelf, Kat.
Jouw paasgedachte, in die clip aan Rutte, stel jij dat je het okee vind dat
jongetjes in de reet mogen worden genaaid, vind je helemaal niet erg.
Waar heb jij dan al die jaren voor gestaan man, achter een pedofiel
aanrennen wiens werkwijze jij blijkbaar goedkeurt.
Dat zijn je eigen woorden, achterlijke blafmongool.
Ik hoop dat die Poot familie, stelletje parasieten, jou helemaal in de goot
trappen.
Pas dan zal ik naar Nederland komen om jou wat korsten brood toe te
werpen als je zelf helemaal aan de geelhonger ligt weg te rotten.
Je bent niets meer dan een vuile oplichter, een krijsende clown maar
onder al dat gepeupel niets meer dan een ordinaire dief.
Je toneelspelletje om Rutte onderuit te halen;
Is het niet zo dat jullie beiden schandknaapjes zijn, honden van Pavlov als
je bij Poot op de thee gaat?
Er is nu genoeg materiaal op tafel dat ik jou nu eens een pedofiel ga
noemen.
Ik ga er persoonlijk voor zorgen en er een sport van maken om dat
oplichtersonline.is helemaal naar de verdommerij te helpen.
Man, wat ben ik op m’n smoel gegaan door ooit in jou te geloven.
Groet: Fred Swemmer

knowtoomuch  zegt:
Niet dat Poetinneke niet af en toe eerlijk is, daar niet van :
■ Putin : “80% of first Soviet government was jewish” :
http://davidduke.com/putin-80-of-first-soviet-government-was-jewish/
(ps: maak er maar 90%+ van hihi )

knowtoomuch  zegt:
Vars van de Pars :
■ Putin just another oligarch (crypto) jew :
http://diggerfortruth.wordpress.com/2014/04/18/putin-just-another-
oligarch-jew/#comment-14338

Gopal  zegt:
@ Kokojeroen: Prins Floris van Oranje-Nassau van Vollenhoven is sinds
oktober 2011 werkzaam als directeur bij KPMG Corporate Finance, die
heeft samen met Wouter de Draaikont Bos-Kabouter (Partner KPMG)
deze vuile en vuige pootuitdraaierij van de Nederlandse Belastingbetaler
bekokstoofd.

Sluipschutter  zegt:
Micha, het draait om authenticiteit. En die heb je. Authenticiteit is als een
mes die door boter snijdt in een universum waar valsheid en leugens
heersen.

kokojeroen  zegt:
http://nos.nl/tekst/637764-kpmgfraude-vooropgezet-plan.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%2

Gopal  zegt:
KPNG & dBBW vormen een satanische kongsi, dat is zo goed als duidelijk
en bewezen. Nu hoeven we alleen maar naar hun zakenrelaties te kijken
om te herkennen wie er nog meer in dienst van het Beest uit het Boek
Openbaringen staan. Waarschijnlijk zijn die hele netwerken pederastisch
geïnfiltreerd en gepenetreerd en vermoedelijk inmiddels gepedofiliseerd.
Zoals dat ook met de Justitie-top en de Rechtelijke Macht (staande en
zittende magistratuur) is gebeurd. Trek de beerput maximaal open, Micha,
en maak al die vuiligheid zichtbaar waarvoor die Nederlandse
belastingbetalers zich krom betalen. Dat is het belangrijkste aspect van de
democratie: verantwoording van de uitgaven die er gedaan zijn met het
belastinggeld van de burger. Nederlanders hebben recht om te weten
hoeveel criminelen als Bernhard van Lippe-Bilderberg of Joris van Oranje-
Demmink hen hebben gekost.

Gep Dog  zegt:
Welke politie-CID-zeden functionarissen waren betrokken bij de
Zandvoortse kindermisbruik zaak. Deze stond onder leiding van H van
Brummen (nu Den Haag). Er waren verdachten opgepakt maar politie
Kennemerland raakte bewijsmateriaal kwijt toen de VN en Interpol daar
om vroegen.

kokojeroen  zegt:
Wat een drama weer , die (copysites van buitenlandse en deze
site)wannabees boeien me voor geen meter. Ik kijk al jaren me ogen uit,
ook hier. Heb Micha hier zien groeien de afgelopen jaren. Ik wacht op D
Day..9 mei
xx
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Haagse PvdA wethouder Norder blijft Den
Haag terroriseren met omstreden cultuurpaleis

De Haagse wethouder Marnix Norder rekent
erop dat de bouw van het cultuurpa [meer]

Nederlander in Duits pedonetwerk

De Spaanse politie heeft op Majorca een
Duitser gearresteerd die verdacht w [meer]

Loog chauffeur Hans Bakker in Demmink-
affaire?

Wij ontvingen het volgende opmerkelijke
bericht van een trouwe bezoeker van [meer]
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schulden…van intimi

Oud minister Gerrit Zalm die nu de scepter
zwaait bij staatsbank ABN Amro h [meer]
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De senior partners van KPMG die eerst de
fiscus belazerden door niet bestaa [meer]

Demmink Tweets

1. 
Kath: @MichielScheffer @AafkeBrons
als het waar is Krol wordt
kapotgemaakt vanwege zijn
getuigenissen inzake Demmink
33 seconde geleden

2. 
Aafke: @FlikFluimsnor Als dit
dammage control is van MSM inzake
Demmink is dat enorm stomme
dammage control dat vertrouwen in
politiek schaadt.
3 minuten geleden

3. 
Aafke: @FlikFluimsnor Oh ga toch weg.
Krol hield er meer louche zaakjes op
na. Staat wat mij betreft los van
Demmink getuigenis.
5 minuten geleden

4. 
FlikFluimsnor: @AafkeBrons Aafke,
heb je niet door dat dit lastercampagne
vd MSM is naar #Krol om te
verdoezelen dat ie belastend getuigde
over #demmink?
7 minuten geleden

5. 
Bakito: @DeSupermatthijs Het gedoe
rond #demmink speelde ook mee in de
hoofdjes. #ajapec
39 minuten geleden

6. 
Angel Senterfold: @MarcelHaenen
#ALS opstelten demmink dekt omdat hij
ook een pedofiel zou zijn, dan is het
wel logisch dat na 1 dag al onschuld is
bij valRdm
41 minuten geleden

7. 
Vincent Yayo: @wijnazijn @sovjet ja,
aan publieke geheimen hebben we
niks..we willen bewijzen zien..zoals bij
demmink..#pvv
1 uur geleden

8. 
John kleijn: Hoge Raad! Geeft duidelijk
mening over Demmink en Opstekte!!
Adios'OM was te snel met noodweer
Deurne' http://t.co/FKdSqce4N8 via
@telegraaf
1 uur geleden

9. 
nuramonbeansidhe:
http://t.co/seWShExrEU #Demmink
1 uur geleden

10. 
Jannetta M. Holleman: Welke belangen
heeft #ivoopstelten nu hij #demmink
blijft verdedigen? Of heeft hij ook wat te
verbergen?
1 uur geleden
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