Kim Dotcom voorspelt binnenkort ontmaskering Deep State
Maandag, 07 januari 2019 11:41

De man die bekend als flamboyant en internet entrepreneur staat al jarenlang op het
verlanglijstje van Amerika om daar naartoe uitgeleverd te worden.
Kim Dotcom zegt nu dat hij iedere dag glimlachend wakker wordt, want heel binnenkort is de
Deep State aan de beurt om volledig te worden ontmaskerd.

Veel mensen zullen de naam Kim Dotcom misschien wel eens hebben gehoord, maar niet
weten wie hij precies is en wat hij doet. Vandaar eerst wat achtergrond informatie:

Kim Dotcom, geboren als Kim Schmitz, is een flamboyante maar controversiële
internetondernemer. Hij wordt soms ook wel Kimble genoemd, of Kim Tim Jim Vestor. Kim
Dotcom woonde in Hongkong, later in Auckland (Nieuw-Zeeland), en heeft met zijn vrouw vijf
kinderen.

Kim Dotcom kreeg in 2005 bekendheid als oprichter van Megaupload, een uitgebreid, in
Hongkong gevestigd hostingbedrijf. In 2012 werd Megaupload op last van de FBI gesloten, na
een vonnis op beschuldiging van schending van auteursrechten. Kim Dotcom begon in 2013
met MEGA dat als opvolger van Megaupload gezien kan worden, maar staakte zijn
medewerking in 2015.

Op 20 januari 2012 werd Kim Dotcom in Auckland gearresteerd, in een spectaculaire raid van
de politie. Nauwelijks een maand later, op 22 februari, werd hij op last van de rechter onder
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borg weer vrijgelaten. Bij de actie en nadien waren onregelmatigheden gebeurd, en Kim
Dotcom verkreeg zelfs excuses, en een schadeloosstelling van de politie. De volgende vijf jaar
werd intens geprocedeerd rond een mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten wegens
piraterij, en de zaak is nog steeds in behandeling.

In de volgende tweet laat Kim zien wat zijn voorspelling wordt voor 2019. Nieuwe dataleks met
daarin meer dan belastende informatie voor sommige partijen.

2/2

