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'Wereldbevolking zal groeien naar 12 miljard' k 

Gepubliceerd: 18 september 2014 22:31 Door: NU.nl/Dennis Rijnvis 

 

Rond het jaar 2100 leven er mogelijk 12 miljard mensen op aarde, zo blijkt uit nieuwe 

wetenschappelijke voorspellingen. De kans is ongeveer tachtig procent dat er aan het einde van deze 

eeuw tussen de 9,6 en 12,3 miljard mensen op aarde leven. 

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Washington in het wetenschappelijk 

tijdschrift Science. De bevindingen staan haaks op eerdere analyses die erop wezen dat de groei van de 

wereldbevolking na 2050 zou afvlakken.  

Afrika                                                                                                                                                     
De Amerikaanse onderzoekers kwamen tot hun kansberekeningen op basis van geboortecijfers.                       

Met name het aantal kinderen dat jaarlijks in Afrika ter wereld komt, daalt veel minder snel dan eerder 

werd voorspeld, zo blijkt uit hun studie. De eerder voorspelde afvlakking van de groei van de 

wereldbevolking lijkt daardoor achterhaald. "Het grootste verschil tussen onze resultaten en eerdere 

projecties is dat wij verwachten dat de populatie in Afrika flink zal toenemen van 1 miljard naar 4 

miljard, tenminste 3,5 miljard, aldus hoofonderzoeker Adrian Raftery op nieuwssite New Scientist.     

De wereldpopulatie bestaat op dit moment uit ongeveer 7 miljard mensen. Wetenschappers waren het 

er tot nu toe min of meer over eens dat het aantal wereldburgers in 2050 een piek zou bereiken van 9 

miljard. "Maar wij hebben ontdekt dat er een kans van 70 procent is dat de wereldpopulatie zich deze 

eeuw niet zal stabiliseren", aldus Raftery.                                                                                            

Onderwijs                                                                                                                                   
Critici vinden de nieuwe voorspellingen onbetrouwbaar, omdat ze enkel zijn gebaseerd op statistiek. 

Er is door de onderzoekers geen rekening gehouden met factoren die de geboortecijfers in Afrika in de 

toekomst kunnen beïnvloeden, zoals onderwijs.                                                                                                                               

Veel wetenschappers verwachten dat de toenemende educatie van vrouwen zal leiden tot minder 

geboortes.  Rafterty is daar niet zo zeker van. Volgens hem is het goed dat er over zijn voorspelling 

wordt gediscussieerd. "Populatiecijfers zijn een belangrijk onderwerp", verklaart hij op 

nieuwssite ScienceDaily. "Ze zijn een beetje van de politieke agenda gevallen." 

Het eerste miljard bereikten we in 1804. 
Het tweede volgde in 1927. 
Het derde miljard kwam nog sneller, in 1959. 
Vier miljard waren het er in 1974. 
Vijf miljard in 1987. 
Zes miljard in 1999. 
En zeven miljard in 2011. 
Hoe lang nog, voordat deze bevolkingsbom ontploft? 

 

http://www.sciencemag.org/content/early/2014/09/17/science.1257469
http://www.newscientist.com/article/dn26231-global-population-may-boom-well-beyond-the-year-2050.html#.VBs6Dy5_sgE
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140918141446.htm


62 rijken bezitten evenveel als armste helft 
wereldbevolking Gepubliceerd: 17 januari 2016  Door: NU.nl 

Hulporganisatie Oxfam Novib stelt dat de 62 rijkste mensen evenveel bezitten als de armste 3,5 

miljard mensen op aarde. In 2010 hadden 388 rijken nog evenveel in handen als de armste helft 

van de wereldbevolking.                                                                                                                        

De organisatie waarschuwt in een maandag gepubliceerd rapport opnieuw voor een groeiende 

economische ongelijkheid. Het vermogen van de rijkste 62 mensen is tussen 2010 en 2015 met 542 

miljard dollar gestegen. Dat komt neer op een stijging van 44 procent. Deze groep had vorig jaar een 

gezamenlijk vermogen van 1.760 miljard dollar.  In dezelfde periode is het vermogen van de armste 

helft van de wereldbevolking met 41 procent geslonken.  Het gezamenlijke vermogen daalde, ondanks 

dat de wereldbevolking in die periode met ongeveer 400 miljoen mensen is gegroeid. "Hoewel 

wereldleiders steeds meer spreken over de noodzaak om deze ongelijkheid aan te pakken, is het gat 

tussen de rijksten en de rest van de wereld de afgelopen twaalf maanden spectaculair gegroeid", stelt 

de hulporganisatie. Een jaar eerder publiceerde Oxfam Novib ook een rapport aan de vooravond van 

het World Economic Forum in Davos. Daarin voorspelde de organisatie dat de rijkste 1 procent in 

2016 meer zou bezitten dan de rest. Maar deze voorspelling zou vorig jaar al zijn uitgekomen.  "Het is 

een schande dat armoede in stand wordt gehouden, terwijl extreme ongelijkheid blijft toenemen. Een 

belangrijke oorzaak is het perverse belastinggedrag van extreem rijke mensen en internationale 

bedrijven", zegt algemeen directeur Farah Karimi van Oxfam Novib. 

 

Belastingontwijking 

Ze doelt daarmee op de wijze waarop multinationals en vermogenden via ingewikkelde constructies 

via andere landen belastingen proberen te ontwijken. Volgens Karimi moeten regeringsleiders 

"politieke moed" tonen en een einde maken aan "de kwalijke rol van belastingparadijzen". Ze 

benadrukt dat bedrijven ook via Nederland op grote schaal belasting kunnen ontwijken. "Nederland 

moet met andere landen samenwerken en een einde maken aan belastingparadijzen. Dat levert 

essentiële belastinginkomsten op die nodig zijn om armoede en ongelijkheid te bestrijden", meent 

Karimi. Volgens Karimi is het van cruciaal belang dat regeringen de verschuldigde belastingbedragen 

van bedrijven en individuen kunnen innen. "Anders zal de nieuwe belofte van wereldleiders van 

september vorig jaar, namelijk het uitbannen van extreme armoede in 2030, nooit gehaald worden", 

voorspelt Karimi. Meer dan 100 miljard dollar. Zo veel geld lopen ontwikkelingslanden jaarlijks 

mis vanwege belastingontwijking door multinationals. Tijd dus voor actie! Een groep van 

meer dan 80 actievoerders uit de hele wereld verzamelde zich vorige week (ongeveer 18 

maart) op de Dam. Samen lieten we Amsterdam zien hoe schandalig belastingontwijking is. 

Een groepje jongeren heeft in Soest in de nacht van zaterdag op 

zondag een ambulance vernield terwijl de hulpverleners in een 

woning bezig waren met een patiënt.  

Gepubliceerd: 17 januari 2016 11:04 Door: ANP/NU.nl 
Zes jongens sloopten rond 2.30 uur onder meer een zijspiegel en een kentekenplaat van de ziekenauto.              

De accessoires waren verderop in de straat  achtergelaten.  De politie is op zoek naar de verdachten en 

getuigen van het incident dat plaatsvond in de Van Weedestraat. 

https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/17/03-getuigen-gezocht-vernieling-ambulance.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Stenen gooien Het is het tweede incident tegen hulpverleners deze week. In Delft belaagde een 

groep jongeren vrijdagavond een brandweerwagen. De brandweer was afgekomen op een 

automatische brandmelding in een school. Toen de wagen bij de school in de Juniusstraat aankwam, 

werden de brandweermannen opgewacht door 25 jongeren die begonnen te schreeuwen en schelden. 

Ook werd de brandweerauto met stenen bekogeld, aldus lokale media. De wagen raakte flink 

beschadigd. Ook in dit geval zoekt de politie naar getuigen.                                                           

Zware straffen Het geweld tegen hulpverleners heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. 

Meer dan de helft van alle hulpverleners stelt met regelmaat te maken te krijgen met agressie. Justitie 

deelt sinds een aantal jaar ook zwaardere straffen uit voor dit soort vergrijpen. 

Poetin laaiend over neerhalen Russisch gevechtsvliegtuig 
dinsdag 24 november 2015. De Russische president Vladimir Poetin heeft furieus gereageerd 

op het neerschieten door Turkije van een Russisch gevechtstoestel in het grensgebied tussen 

Turkije en Syrie. 'Een mes in de rug door handlangers van terroristen', noemde Poetin het 

dinsdag tijdens een televisierede op de Russische staatszender. Hij voorspelt dat het incident 

ernstige gevolgen zal hebben voor de relatie tussen Turkije, een Navo-bondgenoot, en 

Rusland. Een woordvoerder van Poetin verduidelijkte dat Rusland evenwel geen militaire 

represailles treft, meldt persbureau Tass. Alle defensiecontracten met Turkije worden 

opgeschort, zo liet het Russische ministerie van defensie dinsdag weten via de staatstelevisie. 

Citaat 30102015 van Kasparov over Poetin: 

 

http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/236723/groep-jongeren-bekogelt-brandweerauto-met-bakstenen.html
http://www.nu.nl/binnenland/3963106/hulpverleners-hebben-slechte-ervaring-met-aangifte-geweld.html
http://tass.ru/en/politics/838950
http://tass.ru/en/politics/838950


Justitie Turkije eist levenslang tegen journalisten  
Gepubliceerd: 27 januari 2016 12:29 Door: ANP 
 

Justitie in Turkije eist een levenslange gevangenisstraf tegen de hoofdredacteur en een 

verslaggever van de krant Cumhuriyet.  

De twee worden onder meer beschuldigd van spionage en ''poging tot omverwerping van de regering''. 

Ze zitten al sinds eind november vast. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee 

staatsgeheimen geopenbaard en ''terroristen ondersteund''. De aanklachten komen voort uit artikelen 

die in de krant zijn verschenen.                                                                                                                                               

Cumhuriyet heeft de Turkse regering onder meer beschuldigd van het leveren van wapens aan 

extremisten in Syrië. Cumhuriyet schrijft kritisch over president Recep Tayyip Erdogan en diens 

regering. Juist omdat de krant zich onafhankelijk durft op te stellen tegenover de regering, kreeg ze 

vorig jaar nog de Persvrijheidsprijs van journalistenorganisatie Reporters zonder grenzen.                                                                                              

Korte tijd later werden hoofdredacteur Can Dündar en de correspondent in Ankara, Erdem Gül, 

gearresteerd. 

Vliegend lichtballet van 100 drones zet wereldrecord 12-1-2016 
Met een spectaculaire lichtshow op de tonen van Beethovens Vijfde Symfonie heeft 
Intel zich tijdens techbeurs CES het Guinness Recordboek ingespeeld door een 
wereldrecord te zetten voor 'de meeste onbemande vliegtuigen in de lucht 
tegelijkertijd'. 

 

Aantal extreemrechtse misdaden in Duitsland flink gestegen 

Gepubliceerd: 11 februari 2016 06:2407:36 Nu.nl 
 

Het aantal extreemrechtse misdaden, zoals geweld tegen buitenlanders, is in Duitsland sterk 

toegenomen. Veiligheidsdiensten hebben in 2015 13.846 delicten gemeld. 

Dat is meer dan 30 procent meer dan het jaar ervoor. Toen ging het om 10.541 extreemrechtse 

strafbare feiten. Dat blijkt uit cijfers die politica van de partij die Linke en vicepresident van de 

Bondsdag, Petra Pau, heeft opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.  Het gaat om 

voorlopige cijfers. Hoewel de resultaten van december bekend zijn, druppelen er vaak later nog 

nieuwe gevallen binnen.  Het aantal geweldmisdrijven is toegenomen. Vorig jaar zijn in totaal 921 

incidenten gemeld, terwijl dat er in 2014 'maar' 496 waren. In 2015 raakten 691 mensen gewond. In de 

meeste gevallen was vreemdelingenhaat het motief van de geweldsuitbarstingen. 

'Schulden mogelijk basis volgende economische crisis'  
Gepubliceerd: 26 februari 2016 05:35  Door: ANP 
 

Het model waarin economische groei met schulden wordt gefinancierd, heeft zijn grenzen 

bereikt. Dat zei de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble vrijdag op een conferentie 

met zijn ambtgenoten van de G20, een overlegorgaan van 19 grote landen en de EU. 

Regeringen die met stimulerende maatregelen getracht hebben de economie aan te jagen, hebben 

daarmee volgens Schäuble wellicht juist de basis gelegd voor de volgende crisis. "Als je wilt dat de 



reële economie groeit, bestaan geen kortere wegen die hervormingen omzeilen."                             

Door de toegenomen schulden ontstaan zeepbellen en wordt de economie "als een zombie", aldus de 

Duitse minister. Nieuwe plannen in die richting kunnen dan ook niet op zijn steun rekenen. Naast de 

ministers van Financiën namen topmensen van centrale banken deel aan de bijeenkomst, die werd 

gehouden in Shanghai. 

 

'Zeespiegel stijgt met snelste tempo in 2800 jaar'  
Gepubliceerd: 23 februari 2016 20:12  Door: NU.nl/Dennis Rijnvis 
(Belangrijk omdat de mensheid over moet gaan van explosietechniek naar implosietechniek) 

 

De zeespiegel is in de twintigste eeuw vele malen sneller gestegen dan in de 2800 jaar daarvoor.  

De wereldwijde stijging van de zeespiegel bedroeg tussen 1900 en 2000 gemiddeld 14 centimeter, 

terwijl het zeewater in de periode daarvoor hooguit enkele centimeters per eeuw steeg.  Mogelijk zal 

het niveau van de wereldzeeën deze eeuw zelfs met meer dan een meter stijgen.Dat melden 

Amerikaanse klimaatonderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One. 

Industrialisatie 

De onderzoekers analyseerden zeespiegelmetingen uit de afgelopen 2800 jaar op tientallen locaties 

over de hele wereld. 

Tot de industrialisatie bleef de stijging beperkt tot hooguit 4 centimeter per eeuw, zo blijkt uit de 

analyse. Ook kwam het zeeniveau nooit meer dan 8 centimeter boven het langjarige gemiddelde 

uit.Dat veranderde in de twintigste eeuw door de uitstoot van broeikasgassen. "Er is geen twijfel 

mogelijk: de twintigste eeuw vertoont de snelste stijging van de zeespiegel", aldus hoofonderzoeker 

Bob Kopp in de Britse krant The Guardian. "Dat komt door de toegenomen temperatuur in deze 

periode, die is veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen." 

Opwarming 

De opwarming van de aarde zal volgens de onderzoekers onherroepelijk leiden tot een nog snellere 

stijging van de zeespiegel in de komende decennia. Voor het einde van deze eeuw zal het zeeniveau 

met minimaal 58 centimeter en maximaal 131 centimeter zijn gestegen, zo voorspellen ze. 

"We kunnen er vanuit gaan dat het zeeniveau verder zal stijgen als de aarde verder opwarmt", aldus 

onderzoeker Stefan Rahmstorf in de New York Times. En een verdere opwarming van de aarde is 

simpelweg onvermijdelijk” 

 

Geheel in lijn met de mondiale opwarming is de winter van 2014/2015 
wereldwijd de warmste sinds 1880 volgens een onlangs verschenen 
rapport van de NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) in 
de VS. 

 

 

 

http://www.pnas.org/content/early/2016/02/17/1517056113
http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/23/sea-levels-rising-at-fastest-rate-in-2800-years-due-to-global-warming-studies-show
http://http/www.nytimes.com/2016/02/23/science/sea-level-rise-global-warming-climate-change.html?action=click&contentCollection=science&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfronttoppen.%22


Satellieten, oppervlaktetemperatuur en opwarming 
Geplaatst op januari 21, 2016door Jos Hagelaars | 10 reacties 

 

 

ECB verlaagt belangrijkste rentetarief naar 0 procent  
Gepubliceerd: 10 maart 2016 13:47 
 

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt opnieuw de renteniveaus. Het belangrijkste 

renteniveau, de herfinancieringsrente, wordt verder verlaagd van 0,05 procent naar 0 procent.  

Dit meldt de ECB donderdag. De herfinancieringsrente is de rente die banken moeten betalen om geld 

te lenen bij de bank.  

De depositorente, waartegen banken geld stallen bij de centrale bank, wordt verlaagd van -0,3 procent 

naar -0,4 procent. Banken gaan dus meer betalen om geld te laten bewaren door de ECB.  

Verder wordt het opkoopprogramma van de centrale bank vergroot vanaf april. De ECB 

koopt maandelijks al zo'n 60 miljard euro op en dit wordt straks 80 miljard euro. Ook gaat de centrale 

bank meer soorten financiële producten opkopen.  

Bedrijven  

Om de gevolgen van een lage rente voor banken te compenseren, wordt er een nieuwe serie leningen 

beschikbaar gesteld. Banken kunnen voor een periode van vier jaar geld lenen van de ECB tegen de 

depositorente, waartegen de banken normaliter geld stallen bij de ECB.  

https://klimaatverandering.wordpress.com/2016/01/21/satellieten-oppervlaktetemperatuur-en-opwarming/
https://klimaatverandering.wordpress.com/2016/01/21/satellieten-oppervlaktetemperatuur-en-opwarming/
https://klimaatverandering.wordpress.com/author/joshagelaars/
https://klimaatverandering.wordpress.com/2016/01/21/satellieten-oppervlaktetemperatuur-en-opwarming/#comments
https://klimaatverandering.files.wordpress.com/2016/01/realclimate_gistemp_prei_2015.jpg


Omdat de rente straks op -0,4 procent staat, krijgen de banken dus geld om geld te lenen van de 

centrale bank. Zo gaat de bank straks ook leningen opkopen van niet-financiële organisaties in de 

eurozone, zoals grote bedrijven.  

Op de aandelenmarkten reageren handelaren positief. Zo stond de AEX kort na het besluit 3,2 procent 

hoger. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 3,3 procent.  

Euro 

De waarde van de euro daalde vlak na de aankondiging juist met ongeveer 1,2 procent tegenover de 

dollar. Door het ECB-beleid komen er meer euro's in omloop. 

Maar de koersdaling bleek van korte duur. De euro zakte na het rentebesluit tot een dieptepunt van 

1,0822 dollar, tegen 1,0990 dollar vlak voor de publicatie van het besluit. 

Tijdens de toelichting van ECB-president Mario Draghi liep de koers echter weer op, vooral nadat hij 

had gezegd dat de rente in de eurozone waarschijnlijk niet nog verder zal worden verlaagd. Vlak voor 

15.30 uur noteerde de euro op 1,1020 dollar. 

 

Wellink veroordeelt 'kamikazepiloten' van ECB  
Gepubliceerd: 10 maart 2016 22:50 
De Europese Centrale Bank (ECB) gedraagt zich als een kamikazepiloot en gaat veel te ver in 

zijn strijd tegen deflatie. Dat zei oud-centralebankpresident Nout Wellink donderdag in het tv-

programma Nieuwsuur. 

Wellink reageerde op de stappen die de ECB eerder op de dag zette in een poging de matige groei en 

inflatie in de eurolanden aan te jagen. 

Volgens de voormalige topman van De Nederlandsche Bank (DNB) stelt de ECB de verkeerde 

diagnose voor de situatie in de eurozone en wordt daardoor het verkeerde medicijn toegediend. 

"De ECB gaat echt te ver", stelde Wellink. "Ze vechten tegen deflatie, een periode van aanhoudende 

prijsdalingen. Maar daarvan is geen sprake." Hij vergeleek de centrale bank onder leiding van Mario 

Draghi met een kamikazepiloot. "Die gaat ook recht op zijn doel af, zonder rekening te houden met de 

neveneffecten." 

Wellink wees op de spaarrente, die bijzonder laag is door het ruime monetaire beleid van de ECB. 

"Spaarders worden onzeker, terwijl het beleid juist vertrouwenwekkend zou moeten zijn. Bovendien 

worden de verdienmodellen van pensioenfondsen en verzekeraars onderuit gehaald." 

 

Note: Het geldsysteem is ‘in handen’ van de heer van de materie, te weten Ahriman, die ook wel 

draak genoemd wordt, en net als Smaug uit de Hobbit (Ahriman dus die op de aarde geworpen is door 

Michael) op zijn geld zit. Geld, vooral veel geld, maakt de mens corrupt (door overschaduwing van 

Ahriman) zodat hijzelf een draak wordt (niet te verwarren met de draak van wijsheid die ook in de 

mens zit; Ahriman is de reptieldraak). 

Het blijft apart dat de president van de ECB die met miljarden omgaat Draghi = draak heet.  En Mario 

is de mannelijke vorm van  Maria. Het is aan een ieder wat je hiervan denkt. Dit alles vermeld 

vanwege de voorspellingen van het ineenstorten van ons monetaire stelsel over een paar jaar.   

Paul Wink 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2091832-kritiek-op-renteverlaging-ecb.html?title=kritiek-op-renteverlaging-ecb


 

‘Geloof verdwijnt steeds verder uit samenleving’  
Gepubliceerd: 13 maart 2016 15:07  Door: NU.nl 

Het geloof speelt een steeds kleinere rol in Nederland.  

Nog maar veertien procent van de Nederlanders gelooft in een God. 

Ongeveer 82 procent van de Nederlanders komt daarnaast nooit of bijna nooit in de kerk, zo 

concludeert het televisieprogramma KRO Kruispunt op basis van eigen onderzoek.  

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 

procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan.  Een opmerkelijke conclusie 

uit het onderzoek is dat de eerder voorspelde opmars van spiritualiteit uitblijft. Veertig procent van de 

Nederlanders noemde zich in het verleden spiritueel, nu is dat nog maar 31 procent. Ook het aantal 

mensen dat in ‘iets’ gelooft is gedaald en bijna een kwart van de ondervraagden noemt zichzelf atheïst. 

Geen bepalende rol meer 

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet 

hebben op meerdere vlakken in de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar men 

staat ook negatief tegenover de invloed van geloof op bijvoorbeeld onderwijs. Binnen de kerk neemt 

het geloof ook af, met name bij katholieken. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de 

hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is 

daar minder sprake van. 

President Duitse centrale bank 
waarschuwt voor 'helikoptergeld'  
Gepubliceerd: 20 maart 2016 12:43 Door: NU.nl 
 

Jens Weidmann, de president van de Duitse centrale bank, waarschuwt voor een discussie over 

het simpelweg uitdelen van geld om economische groei te stimuleren. 

Dit doet hij in een interview met de Funke Mediengruppe, zo melden Duitse media. 

Volgens de president van de Bundesbank zou deze praktijk voor forse problemen zorgen bij de 

banken. "Landen en belastingbetalers in het eurogebied zouden uiteindelijk de rekening moeten 

betalen." Helikoptergeld wordt nu al eens genoemd als een nieuw onderdeel van monetair beleid in de 

eurozone. Hierbij krijgt iedereen bijvoorbeeld 'gratis' geld bijgeschreven op een rekening. Zo kan 

iedereen meer uitgeven en groeit de economie, is het idee. In de praktijk is dit nog bijna nooit gebeurd 

op grote schaal en critici zoals Weidmann zien dit niet zitten. Hij herhaalt verder zijn kritiek op het 

beleid van ECB-president Mario Draghi om de geldkraan verder open te zetten. Onlangs werd het 

opkoopprogramma van de ECB uitgebreid met nog eens 20 miljard euro aan maandelijkse financiële 

producten.   

Hervormingen  

Ook worden er meer verschillende financiële producten opgekocht en heeft de ECB verschillende 

renteniveaus verlaagd waardoor het lenen van geld goedkoper moet worden. Weidmann pleit voor een 

pauze in plaatst van meer "roekeloze" experimenten met monetair beleid. Hij hamert, net zoals Draghi 

overigens, op hervormingen bij de Europese overheden zelf. Monetair beleid kan deze hervormingen 

niet vervangen, is de boodschap.  

http://www.kro-ncrv.nl/kruispunt/seizoenen/2016/30-145109-13-03-2016


In 7 jaar 134 miljard aan boetes voor grootste zakenbanken  
Gepubliceerd: 28 maart 2016 12:55  Door: NU.nl 

 
De grootste tien Europese en Amerikaanse zakenbanken hebben van 2009 tot 2015 maar liefst 

150 miljard dollar (134 miljard euro) betaald aan allerlei boetes. 

Dit meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van cijfers van statistiekbureau Corlytics. 

Het gaat om de banken, Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deitsche Bank, 

Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley en UBS.                                                                                                     

Vooral voor het misleiden van klanten werden veel boetes opgelegd. In totaal werd 43 miljard dollar 

betaald voor zaken die betrekking hadden op bijvoorbeeld slechte communicatie naar klanten of 

misleiding. Er werden 27,7 miljard dollar aan boetes betaald voor straffen die te maken hadden met 

hoe verpakte hypotheekproducten werden verkocht. Andere boetes hadden onder andere te maken met 

fouten in het securitiseren van financiële producten en het manipuleren van renteniveaus en 

wisselkoersen. Voor de banken waren de boetes een forse tegenvaller. Omgerekend ging het om 14 

procent van hun bufferkapitaal. 

Bedrijven sluisden 221 miljard weg via 
vooral Nederland en Luxemburg'  
Gepubliceerd: 03 mei 2016 11:59 

  

Ondernemingen hebben vooral via Nederland en Luxemburg zo'n 221 miljard dollar (191 

miljard euro) geïnvesteerd in speciale belastingefficiënte vennootschappen. 

Dit meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van een rapport van de Verenigde Naties. De 

geldstromen bewogen in omgekeerde richting nadat er nieuwe regelgeving werd ingesteld. 

Naar belastingparadijzen zoals de Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden werd 72 miljard 

dollar weggesluisd, ongeveer gelijk aan de historische gemiddeldes. Nederland wordt onder andere 

vaak gebruikt voor het wegsluizen van royalty's. Zo betaalden onderdelen van Google zo'n 10,7 

miljard euro aan een Nederlandse holding. Deze holding was weer eigendom van een Iers onderdeel 

dat vanuit Bermuda wordt bestuurd. Uiteindelijk werd in Nederland 2,8 miljoen euro 

belasting betaald.   

Panama Papers 

Met de publicatie van de zogeheten Panama Papers is de aandacht voor belastingontwijking weer 

toegenomen. De namen van zakenmannen en soms ook politici werden gevonden in de documenten 

van het Panamese concern Mossack Fonseca & Co.  Miljarden werden anoniem in belastingparadijzen 

weggesluisd. In principe is deze praktijk niet illegaal, maar de belastingparadijzen zijn wel geschikt 

voor illegale praktijken.  

BREXIT juni 2016: 
Hieronder twee scenario’s door de Volkskrant geschetst, het zonnige 
positieve en het zwarte negatieve. Vooral het zwarte scenario 
ondersteunt de voorspellingen over het ineenstorten van de economie. 
Frappant is dat zowel voor-als tegenstanders tot aan het laatst verwacht 
hadden dat er net iets te weinig stemmen zouden zijn voor een Brexit! 
Waarom toch een Brexit? Welke (occulte) krachten zitten hier achter? 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7993ab16-f2c0-11e5-aff5-19b4e253664a.html#axzz44BuRaYDA
http://www.reuters.com/article/us-tax-un-idUSKCN0XU0QJ
http://www.nu.nl/economie/4216829/google-sluist-107-miljard-weg-via-nederlandse-route.html


 

“STENEN VOOR BROOD!”: 
Onkruidverdelger glyfosaat blijft voorlopig toegestaan  
Gepubliceerd: 29 juni 2016 10:00 Door: NU.nl 

Onkruidverdelgers die het omstreden bestanddeel glyfosaat bevatten, blijven de komende 

achttien maanden toegestaan in de Europese Unie. De Europese Commissie besloot woensdag 

dat het middel de komende tijd in de verkoop mag blijven. 



De afspraken over het gebruik van glyfosaat verlopen donderdag en de Commissie kon het eerder niet 

eens worden over een verbod op het middel, waarvoor milieuorganisaties pleiten. Voorstanders van 

het middel, dat veel wordt gebruikt in de land- en tuinbouwsector wilden dat het opnieuw voor de 

komende vijftien jaar zou worden toegestaan. Volgens EU-commissaris Vytenis Andriukaitis van 

Volksgezondheid heeft de industrie met de tijdelijke verlenging de kans om nieuwe informatie in te 

winnen over het bestrijdingsmiddel. 

Kankerverwekkend 

Uit onderzoek van onder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou blijken dat glyfosaat 

kankerverwekkend zou zijn en schadelijk zou zijn voor mensen en het milieu. De WHO waarschuwt al 

jaren voor het middel, dat onder meer wordt gebruikt in de onkruidverdelger Roundup van de 

Amerikaanse fabrikant Monsanto.  

De beweringen werden door verschillende experts ontkracht en ook de Commissie kon het eerder niet 

eens worden over een verbod op het middel. De sector krijgt nu de kans om nader onderzoek te doen.  

Nederland is tegen een verbod op glyfosaat, maar stelt dat de vergunning voor het middel moet 

worden ingetrokken als definitief blijkt dat het kanker veroorzaakt. Verschillende tuincentra hebben 

het middel uit de verkoop gehaald. 

'Dringend 150 miljard nodig voor Europese banken'  
Gepubliceerd: 10 juli 2016 12:52  Door: NU.nl 

 

Volgens topman David Folkerts-Landau van Deutsche Bak moet Europa "extreem snel in actie 

komen" om te voorkomen dat de EU wegzakt in chronisch lage groei. 

De banken hebben dringend een kapitaalinjectie van 150 miljard euro nodig om een crisis af te 

wenden, zegt Folkerts-Landau in een interview met Welt am Sonntag. "Europa is ernstig ziek." 

Tegen de Duitse krant zegt de hoofdeconoom van Deutsche Bank dat het "hoog tijd is" dat de 

Europese Unie met een Europees reddingsplan komt. In de Verenigde Staten zorgden 

zulke maatregelen in 2009 mede voor een verrassend snel post-crisisherstel van de Amerikaanse 

economie. 

Italië 

Folkerts-Landau onderschrijft dat Italië op dit moment het grootste probleem is. Onlangs 

werd bekend dat grote Italiaanse banken in nood zijn en hulp nodig hebben uit Brussel. De voorzitter 

van de Franse Bank Société Générale waarschuwde begin deze week al voor een ernstige financiële 

crisis als gevolg daarvan. 

 

VOORSPELLINGEN VOLGENS MARIA S.: 
Uiterlijk begin 2022 (het beginmoment is ongewis, kan ook 2021 zijn) breekt in 
Turkije, na een moordpartij op hoge staatslieden, een zware burgeroorlog uit 
(erger dan in Syrië). Rusland bemoeit zich er gelijk mee. Miljoenen Turken 
vluchten naar Europa. De burgeroorlog blijft echter aanhouden. 
Griekenland wijzigt in die tijd zonder overleg de 6-mijlszone naar de 12-
mijlszone. Hierop trekt Turkije ten oorlog naar Griekenland en verliest zijn 
gehele vloot (wellicht hulp Rusland). 
Daarna verliest Turkije de oorlog door ingrijpen van Rusland en wordt Turkije 
verdeeld over Griekenland, Armenië en de Koerden. Erdogan wordt afgezet. 

http://www.welt.de/finanzen/article156924408/Deutsche-Bank-Chefoekonom-fordert-150-Milliarden-Euro.html
http://www.nu.nl/economie/4290346/centrale-bank-italie-houdt-optie-bankensteun-open-.html
http://www.nu.nl/economie/4288979/italiaanse-banken-kunnen-crisis-in-financiele-sector-veroorzaken.html


 

Arrestaties na de mislukte staatsgreep in Turkije op 15-7-2016                                                                                                                  
Kort na de mislukte coup in Turkije zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken bijna 

9000 functionarissen uit hun functie gezet, onder wie dertig van de 81 provinciegouverneurs 

die het land telt. De krant Hürriyet meldde maandag dat het ministerie 8777 mensen van hun 

post verwijderd heeft, onder wie ruim 7900 politiemensen. Zij hebben zich in de nacht van 

zondag op maandag moeten melden in hoofdkwartieren van de politie en hun wapens 

moeten inleveren. Onder militairen en magistraten waren al meer dan 6000 mensen uit hun 

functie gezet. Bij de poging tot een militaire staatsgreep zijn vrijdag en zaterdag 290 mensen 

om het leven gekomen. 

De Turkse premier Binali Yildirim liet zaterdagochtend weten dat in totaal 2.839 coupplegers 

zijn gearresteerd, onder wie ook de commandant Adem die de leiding had op de 

luchtmachtbasis Malatya, van waaruit het Turkse leger de grenzen met Syrië, Irak en Iran 

beschermt. Het mislukken van de coup zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat Erdogan nog 

meer macht naar zich toe zal trekken, stelt de Turkije-rapporteur. Inmiddels zijn al bijna 

drieduizend rechters ontslagen en massaal arrestaties verricht."Die lijst van rechters die 

moesten worden ontslagen is natuurlijk niet vrijdagavond opgesteld", constateert Piri cynisch, 

waarmee ze zegt dat Erdogan goed in beeld had wie hem in de weg zaten en wie hij eigenlijk 

liever weg wilde hebben. "We zien al langer dat Erdogan steeds autoritairder wordt. De vrees 

is dat hij een presidentieel systeem zal invoeren wat vergelijkbaar is met dat van Poetin, al is 

het nog de vraag of de Turkse bevolking dat zal accepteren. En ik maak me zorgen over de 

toenemende angst bij seculiere Turken, Gülenisten en andere groeperingen die niet in het 

straatje van de AK-partij van Erdogan passen." 

 

Gepubliceerd: 20 juli 2016  
De Turkse Hoge Raad voor Onderwijs heeft alle academici tot nader order verboden 

het land te verlaten. Dat heeft de staatszender TRT woensdag bekendgemaakt. 

Het reisverbod komt na de mislukte militaire staatsgreep van vorige week vrijdag. Die heeft 

geleid tot een grootschalige zuivering binnen alle overheidsinstellingen. 

Academici die zich momenteel in het buitenland begeven, worden aangeraden om "zo 

spoedig mogelijk terug naar Turkije te keren". De Raad verzoekt universiteiten om hun 

personeelsbestand na te gaan op mogelijke connecties met de geestelijke Fethullah Gülen. 

Het gaat om een tijdelijke maatregel aldus de Turkse overheid. Het verbod is opgelegd om te 

voorkomen dat betrokkenenen bij de staatsgreep alsnog proberen het land te verlaten. De 

regering-Erdogan houdt de in Amerika wonende Gülen verantwoordelijk voor de coup en 

pakt nu al diens vermeende aanhangers aan.                                                                                                        

Onderwijs                                                                                                                       

Dinsdag schorste het Turkse ministerie van onderwijs 15.000 werknemers wegens 

betrokkenheid bij de coup. 1.577 decanen en rectors van Turkse universiteiten 

werden ontslagen. De Turkse minister van Onderwijs kondigde aan dat ook nog eens 21.000 

docenten van private scholen zijn ontslagen. De zuivering van de overheidsinstellingen zijn 

het gevolg van de jacht op alles wat te maken heeft met Fethullah Gülen, de man die ervan 

wordt verdacht achter de mislukte coup te zitten. Dinsdag liet premier Binali Yildirim weten 

dat er alles aan wordt gedaan om Gülens beweging uit te roeien. 

 

https://sg.news.yahoo.com/turkey-bans-academics-trips-abroad-state-media-082758706.html


Turkije vaardigt arrestatiebevel uit voor 42 journalisten  
Gepubliceerd: 25 juli 2016  
De Turkse autoriteiten hebben maandag een arrestatiebevel uitgevaardigd voor 42 journalisten.            

Dat meldt de Turkse omroep TV.                                   

Het is de zoveelste arrestatiegolf na de mislukte coup door een deel van het leger. De bekende 

commentator en voormalig parlementariër Nazli Illicak is een van de journalisten voor wie 

een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd. De Turkse autoriteiten hebben inmiddels meer dan 

zestigduizend militairen, politiefunctionarissen, rechters, leraren, ambtenaren en anderen 

aangehouden, geschorst of ontslagen in de dagen na de poging tot staatsgreep. 

 

Europese opperrechters bezorgd over Turkije Foto: Hollandse Hoogte 

Gepubliceerd: 29 juli 2016  
De hoogste rechters van de Europese Unie hebben kritiek geuit op het aan de kant 

schuiven van talrijke magistraten en aanklagers in Turkije na de couppoging van 15e. 

Het Netwerk van Presidenten van de Hoogste Gerechtshoven van de Europese Unie, waarvan 

de president Maarten Feteris van de Hoge Raad deel uitmaakt, heeft zijn grote zorg 

uitgesproken over de situatie in dat land. Ze wijzen erop dat er meer dan 2.700 rechters en 

openbare aanklagers in Turkije zijn geschorst en dat tegen velen van hen arrestatiebevelen 

zijn uitgevaardigd. Ze zien dat als een inbreuk op de onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht en als een bedreiging voor de rechtsstaat. De magistraten dringen er bij Turkije als lid 

van de Raad van Europa op aan de rechtsstaat en de mensenrechten in Turkije te eerbiedigen. 

Dijsselbloem wil alle bonussen voor 
bedrijfsbestuurders naar 20 procent Foto: ANP 

Gepubliceerd: 08 september 2016 04:03 Door: ANP 

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil dat alle bonussen voor bedrijfsbestuurders 

maximaal 20 procent van hun jaarsalaris zijn. Dat betoogt de PvdA-minister in de Volkskrant. 

Dijsselbloem heeft kritiek op de commissie die bezig is een vernieuwde gedragscode op te stellen voor 

beursgenoteerde bedrijven. De Commissie Van Manen doet volgens Dijsselbloem nauwelijks 

voorstellen die de topbeloningen kunnen matigen en meer in verhouding brengen.                              

De minister ziet dat de bonussen maar blijven stijgen en dat de verhoudingen tussen de topmannen en 

de gemiddelde werknemers "uit het lood zijn geslagen" (vaak 100x meer dan de gemiddelde 

werknemer). In de financiële sector, zegt Dijsselbloem, zijn de topbeloningen en bonussen gematigd. 

Dat was een voorwaarde voor de staatssteun die de sector kreeg vanwege de financiële crisis die begon 

in 2008.   De Commissie Van Manen liet weten kennis te nemen van de visie van Dijsselbloem en blij 

te zijn met alle bijdragen aan het debat rond een vernieuwde gedragscode.                                          

De commissie geeft echter geen inhoudelijke reactie. De commissie zit nu naar eigen zeggen in de 

afronding van het herzieningsproces en hoopt dit jaar nog de herziene code vast te stellen. 

Kloof salaris bedrijfstop en werknemer groeit F 

Gepubliceerd: 30 september 2016 Door: ANP 
De loonkloof tussen de top van een onderneming en de doorsnee werknemer van de duizend 

grootste bedrijven in Nederland is weer verder gegroeid.  

De vijf grootverdieners per bedrijf verdienden vorig jaar bruto ruim zes keer meer dan een gemiddelde 

werknemer, tegen 5,5 keer meer in 2010. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

vrijdag. Door de bank genomen ontvingen de grootverdieners vorig jaar 252.000 euro. Daarmee is hun 

loon in de afgelopen vijf jaar met 22 procent gestegen. De gemiddelde lonen van werknemers stegen 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/39/loonkloof-tussen-top-en-gewone-werknemer-gegroeid


in die periode gemiddeld met zo'n 6 procent. Fulltimers verdienden vorig jaar gemiddeld 50.000 euro 

per jaar. Inclusief het salaris van deeltijdwerkers kwam het loon gemiddeld uit op 33.000 euro per jaar. 

In de financiële dienstverlening is de kloof tussen de top van het bedrijf en de mensen op de vloer het 

grootst. Grootverdieners kregen in deze sector ruim dertien keer meer salaris dan het gemiddelde loon 

van werknemers. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het verschil kleiner is dan de factor zestien 

die in 2010 werd gemeten. 

 

Handel                                                                                                                                   
Ook in de handel, informatie en communicatie is volgens het CBS het verschil relatief groot. In het 

onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur is de loonkloof het kleinst. Dit komt vooral door de Wet 

normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van beloningen. De lijst met topverdieners 

wordt vooral bezet door mannen. Eén op de vijf grootverdieners was vrouw, tegenover 17 procent in 

2010. Dit ligt volgens het statistiekbureau in lijn met het aandeel vrouwen dat fulltime werkt. Circa 23 

procent van de voltijdsbanen wordt door vrouwen uitgevoerd. Verder blijkt dat vorig jaar 179.000 

werknemers minstens een ton per jaar verdienden. Dat komt neer op 2,3 procent van het personeel. 

Volgens FNV-bestuurder Mariëtte Patijn blijkt uit de cijfers dat ''elk moreel besef, elk gevoel 

voor fatsoenlijke verhoudingen'' zoek is. De kloof tast volgens haar het vertrouwen aan van mensen 

in de samenleving en economie. ''Werkenden moeten weer een eerlijk deel van de koek krijgen in de 

vorm van een flinke loonsverhoging, in ieder geval gelijk aan die van de top'', aldus Patijn. 

 

IMF bezorgd over recordniveau mondiale schuldenbergoo 

Gepubliceerd: 05 oktober 2016 15:55 Door: ANP 
De totale schuldenlast van huishoudens, bedrijven en overheden samen is wereldwijd opgelopen 

tot het recordniveau van 152 biljoen dollar (circa 135.000 miljard euro). 

Dat is 2,25 keer de omvang van de hele wereldeconomie, stelt het Internationaal Monetair Fonds 

(IMF) in een woensdag gepresenteerd rapport. Ongeveer twee derde van de schuldenberg komt voor 

rekening van bedrijven en huishoudens en die hoeveelheid is volgens het fonds reden tot zorg. Hoge 

private schulden kunnen namelijk een zware rem zetten op de economische groei, bijvoorbeeld 

doordat bestedingen en investeringen moeten worden beperkt omdat er geen geld meer voor is. 

Daarnaast vergroten hoge schulden van bedrijven en huishoudens de kans op een financiële crisis, die 

vaak wordt gevolgd door een diepe recessie.                                                                                          
Het IMF heeft de totale omvang van de internationale schuldenberg voor het eerst in kaart gebracht en 

stelt dat die sinds het begin van deze eeuw is verdubbeld. Het fonds geeft geen cijfers voor 

afzonderlijke landen, maar wijst wel op de snelle opbouw van schulden in enkele belangrijke 

opkomende landen, zoals China. Dat tempo zou gelijkenissen vertonen met de situatie in de rijkere 

landen in de aanloop naar de vorige financiële crisis.                                                                                                                         
Om problemen te voorkomen, moet de private schuldenberg worden verkleind, maar dat proces 

vordert slechts langzaam. Door de kwakkelende economie en de lage inflatie blijft het lastig voor 

bedrijven en consumenten om uit hun schulden te groeien, terwijl zeker in Europa de problemen van 

zwakke banken de situatie nog complexer maken. Het IMF ziet dan ook een belangrijke rol voor 

overheden, die met gerichte maatregelen de herstructurering van schulden kunnen vergemakkelijken. 

Aangezien de staatsschuld hierdoor oploopt werkt dit beleid het beste als overheden hun buffers in 

goede tijden weten te versterken. De onderzoekers benadrukken dat de situatie per land sterk verschilt. 

Daarnaast is geen exact niveau te bepalen waarbij van buitensporige schulden kan worden gesproken. 

Nederland daalt op lijst over gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen Foto: ANP 

Gepubliceerd: 26 oktober 2016  Door: ANP 
Nederland is drie plaatsen gezakt op de ranglijst die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

weergeeft. Nederland staat nu zestiende en dat is onder Rwanda, Burundi en Nicaragua. 



Dat blijkt woensdag uit de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het World Economic Forum 

(WEF). De index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen. Bij het 

samenstellen van de lijst wordt gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, 

politieke invloed en gezondheidszorg/levensverwachting. "Nederland heeft geen progressie geboekt op 

het gebied van arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid. Ook wereldwijd bezien valt de vooruitgang 

tegen", aldus de samenstellers.  "Nederland scoort nog steeds veel beter dan het wereldwijd 

gemiddelde, maar loopt steeds meer achter op andere zeer competitieve economieën zoals Finland, 

Noorwegen, Zweden en Zwitserland." Vrouwen in Nederland participeren minder in het arbeidsproces 

dan mannen (74 procent vrouwen ten opzichte van 85 procent mannen), hebben overwegend een 

parttime baan (64 procent van de vrouwen ten opzichte van 30 procent van de mannen) en verdienen 

nog steeds aanzienlijk minder (-52 procent). Ook bij gelijkwaardige functies (-32 procent), en hun 

aandeel in leidinggevende functies blijft sterk achter (26 procent vrouwen versus 74 procent mannen). 

Turkije stuurt ruim 10.000 ambtenaren 
weg om 'banden met Gülen' Foto: ZDF 

Gepubliceerd: 30 oktober 2016  
Turkije heeft meer dan 10.000 overheidsmedewerkers per direct ontslagen, omdat ze banden 

zouden hebben met de beweging van geestelijke Fethullah Gülen. 

Onder meer duizenden academici, onderwijzers en hulpverleners zijn weggestuurd, meldt het Turkse 

staatsblad T.C. Resmi Gazete zaterdagavond laat. Ze zijn per direct ontslagen met een nooddecreet. 

Ook zijn er vijftien redacties van mediabedrijven gesloten. De meeste daarvan berichtten vanuit het 

Koerdische zuidoosten van Turkije.  

Bovendien zijn per decreet verkiezingen voor rectoren afgeschaft. President Tayyip Recep Erdogan zal 

rectoren persoonlijk kiezen uit kandidaten die zijn aangeleverd door toezichthouder YOK.                                                                                                                 

Gülen, die verblijft in de VS, zat volgens de Turkse regering achter de mislukte coup in juli in het 

land. Sindsdien zijn er door de autoriteiten duizenden vermeende aanhangers van Gülen ontslagen of 

opgepakt. Dat is mogelijk vanwege het uitroepen van de noodsituatie in juli. Er zijn sinds de coup 

meer dan 37.000 mensen opgepakt. Nog eens 100.000 ambtenaren, rechters, openbaar aanklagers, 

politie-agenten en anderen zijn ontslagen of op non-actief gezet. 106 mediabedrijven moesten de 

deuren sluiten.                                                                                                                                                                                                                                                             
Ook probeert Turkije Gülen uitgeleverd te krijgen voor zijn vermeende rol bij de mislukte 

staatsgreep.Gülen woont al jaren in ballingschap in de Verenigde Staten. Critici twijfelen aan de 

beschuldigingen van de Turkse regering. Zo is er weinig bewijs geleverd voor de rol van Gülen bij de 

coup, terwijl Turkije hem stellig blijft aanwijzen als het 'brein' van de staatsgreep.          

Turkije schorst ruim 10.000 ambtenaren 
om vermeende banden met PKK 
Gepubliceerd: 24 november 2016                                                  
Turkije heeft ruim tienduizend ambtenaren geschorst vanwege vermeende banden met 

de Koerdische afscheidingsbeweging PKK.                                                                          

De Turkse minister van Arbeid Mehmet Muezzinoglu maakte dat donderdag bekend in een 

interview met CNN Turk. Turkije begon in september een grote operatie tegen de PKK in het 

zuidoosten van Turkije. Toen werden al ruim 11.000 leraren verdacht van banden met de 

PKK geschorst. Het land nam ook stappen om publieke instanties te zuiveren van aanhangers 

van de PKK. President Recep Tayyip Erdogan sprak van een "sleutelmoment" in de strijd 

tegen de opstandige Koerden. Sinds de mislukte couppoging van juli zijn er 125.000 

overheidsmedewerkers ontslagen of opgepakt in Turkije. Het was niet meteen duidelijk of de 

tienduizend ontslagen van donderdag daarbij ingebrepen zijn of dat sprake is van nieuwe 

zuiveringen. 



Turkse overheid zet streep door 
kerstactiviteiten op middelbare school  
Gepubliceerd: 18 december 2016 09 Door: ANP 
De Turkse autoriteiten hebben de kerstviering op een Duitse middelbare school in Istanbul 

verboden. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. 

"De Turkse schoolleiding heeft meegedeeld dat er in de lessen voortaan niet meer mag worden verteld 

over en gewerkt worden aan kerstgebruiken en het christelijke feest en dat er ook niet meer over 

gezongen mag worden", staat in een e-mail, die de Duitse afdeling van het Istanbul Lisesi heeft 

ontvangen. Ook de deelname van het schoolkoor aan het traditionele kerstconcert bij het Duitse 

consulaat afgelopen dinsdag werd door de Turkse leiding kort onderbroken.                                  

Eliteschool                                                                                                                              
De 35 Duitse leerkrachten op het Istanbul Lisesi zijn en worden betaald door de Bondsrepubliek. De 

traditionele eliteschool wordt uitsluitend door Turkse leerlingen bezocht en is een erkende Duitse 

school in het buitenland. De school is voortgekomen uit een cultureel akkoord tussen Duitsland en 

Turkije, waarbij tachtig Duitse leraren zijn gedetacheerd op een aantal scholen in Turkije. Het Duitse 

personeel heeft zijn eigen afdelingshoofd, maar de Turkse schoolleiding heeft het laatste woord. 

Turkije bevestigt blokkade van website NOS  
Gepubliceerd: 30 december 2016  
De Turkse autoriteiten bevestigen voor het eerst dat ze de NOS-website sinds 19 december geblokkeerd 

hebben. Op die dag zette de NOS beelden van de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov in 

Ankara online.  

De beelden van de moord op Karlov zijn afkomstig van de Turkse publieke omroep TRT. Turkse media kregen 

direct na de moord te horen dat ze alleen officiële persberichten van de autoriteiten mogen overnemen. 

Totdat de NOS de video verwijdert, blijft de blokkade van kracht, meldt een bron bij het Turkse ministerie van 

Buitenlandse Zaken aan de NOS. 

'Geen aanleiding'                                                                                                
Hoofdredacteur Marcel Gelauff betreurt de blokkade, maar is niet van plan de beelden te verwijderen. 

"Daar is geen enkele aanleiding voor. De video was een belangrijk nieuwsmoment en die journalistieke 

afweging verandert niet door de blokkade van onze site en app." Het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken heeft op verzoek van de Tweede Kamer bezwaar gemaakt tegen de blokkade bij de 

Turkse autoriteiten. 

 

Amerikaans rapport waarschuwt voor 
meer conflicten wereldwijd Foto: AFP 

Gepubliceerd: 09 januari 2017  
Het risico op conflicten in en tussen verschillende staten neemt de komende vijf jaar toe. Dat is 

de conclusie van een langlopend onderzoek van Amerikaanse inlichtingendiensten. 

Het onderzoek voorspelt conflicten die te vergelijken zijn met de periode van de Koude Oorlog.  

"Deze trends zullen zich snel ontwikkelen, het wordt in deze tijd moeilijk om te regeren en het 

wereldwijde landschap zal sterk veranderen." Het onderzoek spreekt van een donkere en nabije 

toekomst, een assertiever Rusland en China, regionale conflicten, grotere inkomstverschillen, 

klimaatveranderingen en een trage economische groei. Het onderzoek voorspelt een groei 

van terrorisme in de komende jaren. Ze spreken over kleine groepen en individuen die over nieuwe 

technologieën, ideeën en relaties beschikken. Voor het onderzoek zijn interviews met academische 

experts en financiële en politieke leiders afgenomen. Ook zijn politieke, sociale en technologische 

trends onderzocht. Elke vier jaar, na de Amerikaanse verkiezingen, wordt het onderzoek gepubliceerd. 

https://www.dni.gov/index.php/about/organization/national-intelligence-council-global-trends


'Kloof tussen rijk en arm in wereld groter 
dan gedacht' Foto: ANP 

Gepubliceerd: 16 januari 2017 Door: ANP 

De kloof tussen arm en rijk veel groter dan al werd gedacht, stelt ontwikkelingsorganisatie 

Oxfam Novib in een rapport dat maandag verscheen.   

Volgens het onderzoek, dat aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic 

Forum in Davos is gepubliceerd, bezitten de acht rijkste mensen op aarde evenveel vermogen als de 

3,6 miljard armste mensen. Nieuwe en betere gegevens over de verdeling van de rijkdom in de wereld 

wijzen volgens Oxfam Novib uit dat de armste helft van de wereldbevolking minder vermogen heeft 

dan eerder werd aangenomen. "Ons rapport toont opnieuw aan dat de extreme ongelijkheid wereldwijd 

nog steeds toeneemt. Het is een schande dat een handjevol mensen over zoveel vermogen kan 

beschikken terwijl een op de tien mensen moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag", zegt 

algemeen directeur Farah Karimi.                                                                                              

Nederland                                                                                                                               
De cijfers van Oxfam Novib over Nederland laten een zelfde beeld zien. De rijkste 1 procent van 

Nederland bezit bijna een kwart van het Nederlandse vermogen. De negen Nederlandse miljardairs 

zijn samen goed voor een vermogen van 28 miljard dollar in 2016. De acht rijkste mensen ter wereld 

bezitten gezamenlijk 426,2 miljard dollar. De allerrijkste is Bill Gates, de Amerikaanse oprichter van 

Microsoft met een vermogen van 75 miljard dollar. 

Britse minister van Defensie: 'Rusland 
ondermijnt Westen met leugens en hacks'P 

Gepubliceerd: 03 februari 2017  

De Russische president Vladimir Poetin probeert het Westen te ondermijnen door leugens te 

verspreiden en belangrijke infrastructuur lam te leggen met behulp van hackers. Dat heeft de 

Britse minister van Defensie Michael Fallon donderdagavond gezegd. 

De minister vindt dan ook dat de NAVO een vuist moet maken om Rusland af te schrikken.            

''We zien een land dat desinformatie als wapen gebruikt en daarmee een tijdperk heeft gecreëerd dat 

niet meer draait om de waarheid. Rusland is duidelijk bezig de NAVO en het Westen te testen.         

Het probeert zijn invloedssfeer uit te breiden, landen te destabiliseren en het bondgenootschap te 

verzwakken.'' Fallon pleit ervoor zo snel mogelijk de valse ''Sovjet-stijl informatie'' aan te pakken. 

''Wat we verder ook doen aan afschrikking en dialoog, we moeten Poetins pravda (waarheid in het 

Russisch), zo snel mogelijk vervangen door een snellere waarheid." De minister hoopt wel dat de 

betrekkingen met Rusland verbeterd kunnen worden. ''Rusland kan weer de partner worden die het 

Westen altijd heeft gewenst." 

Top van grote bedrijven verdient steeds meer 

Gepubliceerd: 17 maart 2017 Door: ANP 

Topmensen van grote Nederlandse bedrijven met een notering aan de beurs zijn er vorig jaar 

behoorlijk op vooruitgegaan.  

Volgens een inventarisatie die het Financieele Dagblad vrijdag publiceerde, verdienden 

bestuursvoorzitters van 22 grote Nederlands bedrijven vorig jaar gemiddeld 4,3 miljoen euro.  

Dat is 15 procent meer dan het jaar ervoor. De topmannen zagen vooral de waarde van de aandelen die 

ze als bonus krijgen toenemen, blijkt uit de analyse die bureau Focus Orange voor het FD maakte. 

Omlaag                                                                                                                                   
Ook de Volkskrant heeft de beloningen van de topmensen van AEX-bedrijven onderzocht. Uit dat 

onderzoek, dat iets anders van opzet was, blijkt dat niet iedereen erop vooruitging: bij negen van de 

twintig bedrijven die de krant onder de loep nam ging het inkomen van de baas juist omlaag.       

Anders dan de Volkskrant laat het FD buitenlandse AEX-fondsen, zoals Altice en ArcelorMittal, 



buiten beschouwing. In plaats daarvan zijn wel grote bedrijven uit de Midkap zoals Fugro en PostNL 

meegenomen.                                                                                                                                 

Wolters Kluwer                                                                                                                          
Nancy McKinstry van Wolters Kluwer blijft de best betaalde topbestuurder. Ze verdiende volgens de 

Volkskrant 15,6 miljoen euro, een stuk meer dan bijvoorbeeld Ben van Beurden van Shell, die het met 

8,5 miljoen euro moest doen. Dat was ruim de helft meer dan een jaar eerder.                               

Sterkste stijger was Eelco Hoekstra van Vopak. Hoewel het bedrijf ongeveer gelijk presteerde, ging 

zijn totale inkomen volgens de inventarisatie 165 procent omhoog naar 3,2 miljoen euro. 

(Een te groot verschil met de overige werkenden bevordert het roofkapitalisme, en vertreedt men van 

de sociale driegeleding het onderdeel broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen. Paul). 

Mijlpaal 2017: de wereld telt nu meer dan 2000 miljardairs 
Het gaat de hyperrijken voor de wind. Voor het eerst zijn er meer dan 2000 mensen geteld met een 
vermogen van meer dan een miljard dollar. Ook het totale vermogen van de miljardairs nam fors toe. 
De 2043 door Forbes getelde miljardairs waren samen goed voor 7,67 biljoen dollar. Dat is 7,7 
miljoen miljoen dollar. Daarmee is hun gezamenlijk vermogen met 18 procent gestegen. 

Chinezen stomen op 
Sinds 2016 kwamen er 233 dollarmiljardairs bij. De VS telt veruit de meeste superrijken, maar de 
Chinezen zijn aan een flinke inhaalslag bezig. Afgelopen jaar kwamen er 76 Chinese miljardairs bij, 
waardoor het totaal voor het communistische land op 319 komt. Vrouwen blijven voorlopig vreemde 
eenden in de miljardairsbijt. Slechts 227 vrouwen wisten zich dit jaar te nestelen in de elitelijst. 

10 miljardairs uit Nederland 
Voor de Nederlandse Charlene de Carvalho-Heineken is wel een eervolle vermelding weggelegd: zij is 
de op negen na rijkste vrouw op aarde met een geschat vermogen van 12,6 miljard dollar. In totaal 
zijn er 10 Nederlandse dollarmiljardairs geteld door Forbes.  
De Nederlandse top-3 bestaat naast de Heineken-telg ook uit Frits Goldschmeding (Randstad, 4,4 
miljard dollar) en Hans Melchers (Melchemie, 2,8 miljard dollar). 
 

Gepubliceerd: 21 maart 2017 Door: ANP/NU.nl 

Mede door El Niño steeg de temperatuur in 2016 uitzonderlijk hard. 
Bovendien werd 2016 gekenmerkt door een uitzonderlijk geringe hoeveelheid zee-ijs en een 

onverminderde stijging van de zeespiegel.  

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) publiceerde dinsdag een rapport over het klimaat. 

Daarin concludeert de WMO ook dat het extreme weer en klimaat dit jaar doorzetten.  

De WMO publiceert haar jaarlijkse rapportage in de aanloop naar de Wereld Meteorologische Dag, op 

23 maart. Het rapport is gebaseerd op meerdere internationale data. "Dit rapport bevestigt dat 2016 het 

warmste jaar ooit was, met een opmerkelijke 1,1 graad Celsius boven het niveau in de pre-industriële 

periode en 0,06 graad boven het vorige record in 2015. Deze stijging van de mondiale temperatuur 

gaat gepaard met andere veranderingen in het klimaatsysteem", zegt WMO-secretaris-generaal Petteri 

Taalas. "De wereldwijde gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlaktewater bereikte ook een 

recordhoogte, de wereldwijde zeespiegel blijft stijgen en de ijsmassa op de Noordpool was voor het 

grootste deel van het jaar ver beneden het gemiddelde", zei hij. Menselijke invloed                                                                                                       
Met niveaus kooldioxide in de atmosfeer die voortdurend nieuwe records breken, wordt de invloed 

van menselijke activiteiten op het klimaatsysteem meer en meer duidelijk, volgens Taalas. 

Opmerkelijke extreme gebeurtenissen vorig jaar waren ook de ernstige droogte met voedseltekorten 

als gevolg voor miljoenen mensen in zuidelijk en oostelijk Afrika, maar ook in Midden-Amerika. 

Orkaan Matthew veroorzaakte groot leed in Haïti en was ook de oorzaak van aanzienlijke 

economische verliezen in de Verenigde Staten. Zware regens en overstromingen teisterden oostelijk en 

zuidelijk Azië. 

https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:static_tab:women
https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-breaks-multiple-records-2016-global-impacts


Top 50 Amerikaanse bedrijven stallen 1,6 

biljoen dollar in belastingparadijzen 
 

De top 50 van de grootste Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple, Coca-Cola 

en Pepsico, hadden in 2015 circa 1,6 biljoen dollar offshore - $ 200 miljard meer 

dan in 2014 – zo blijkt uit het nieuwe rapport van Oxfam Novib. (11-4-2017) 

Meer belastingparadijzen en lobby voor belastingvoordelen 

Het nieuwe Oxfam-rapport, ‘Rigged Reform,’ laat zien dat grote Amerikaanse bedrijven het 

gebruik van belastingparadijzen verhogen en daarnaast hun politieke lobby voor het behalen van 

belastingvoordelen opvoeren. Het rapport waarschuwt ook dat door de voorgestelde 

belastinghervormingen van het Amerikaanse belastingsysteem door president Trump, de 

destructieve wereldwijde race naar de bodem w.b. de tarieven voor vennootschapsbelasting zal 

intensiveren. 

 

Loonkloof tussen top en werknemer blijft groeien 
Gepubliceerd: 08 juli 2017  Door: NU.nl 

Hoewel de salarissen van de Nederlandse bedrijfstop in jaren niet zo weinig zijn gestegen, blijft 

de loonkloof tussen de top en de werkvloer groeien. 

Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van de Volkskrant. De krant onderzocht de beloning bij 114 

bedrijven en instellingen. 

De beloning van de bedrijfstop steeg in 2016 gemiddeld met 2,8 procent van 737.000 euro naar 

757.000 euro. Die stijging was volgens de krant in jaren niet zo laag.                                                

Toch bleven de salarissen van werknemers achter. Die stegen in 2016 gemiddeld met 1,3 procent. De 

loonkosten voor werknemers komen daarmee gemiddeld op 75.000 euro per jaar uit. Het gaat daarbij 

om de kosten die de werkgever heeft. Het loon dat de werknemer ontvangt valt lager uit.                   

De kloof groeide overigens niet bij alle onderzochte bedrijven. Bij vijftig van de 114 bedrijven werd 

het verschil tussen top en werkvloer groter, terwijl het bij veertig bedrijven afnam.                         

Naast de toenemende loonkloof tussen de bedrijfstop en de werknemer, constateerde de 

Volkskrant ook een toenemende kloof tussen het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector. Het 

inkomen van de top van het bedrijfsleven steeg gemiddeld met 4,3 procent, terwijl de collega’s bij 

(semi)publieke instellingen en staatsgerelateerde bedrijven 3,2 procent inleverden. 

Opnieuw duizenden ontslagen in Turkije Foto: AFP 

Gepubliceerd: 14 juli 2017   Door: ANP/NU.nl 

Turkije heeft vrijdag, een dag voor de herdenking van de mislukte staatsgreep een jaar 

geleden, opnieuw ruim zevenduizend overheidsdienaren bij decreet ontslagen. 

Het gaat vooral om politiefunctionarissen, ambtenaren en academici. De zuivering van het 

staatsapparaat die de regering-Erdogan na de coup van 15 juli 2016 gelastte, kreeg daarmee 

het zoveelste vervolg. Na de poging Erdogan ten val te brengen zijn in Turkije meer dan 

150.000 mensen uit hun functie ontheven of geschorst. Zo'n vijftigduizenden anderen, onder 

wie veel militairen, politieagenten, leraren en journalisten, zijn gearresteerd op verdenking 

van betrokkenheid bij de actie. De nieuwste ontslagronde kostte ruim 2.300 politiemensen 

hun baan, onder wie een aantal hoog in rang. Bij de universiteiten in het land kwamen ditmaal 

http://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Rapporten/20170412%20Rigged%20Reform%20FINAL.pdf
http://www.volkskrant.nl/economie/salarisstijging-bedrijfstop-matigt-toch-groeit-kloof-met-medewerkers~a4505250/


driehonderd medewerkers op straat te staan. De verordening bepaalde ook dat bijna 350 

gepensioneerde militairen hun sterren en strepen kwijtraken.                                                  

De drijvende kracht er achter is volgens de Turkse autoriteiten de in de VS wonende 

geestelijke Fethullah Gülen. Deze ontkent de beschuldigingen. Gülen zei onlangs nog zich 

niet te zullen verzetten tegen een uitlevering aan Turkije als de VS daarmee instemt. 

'Recordaantal miljonairs in de wereld' Foto: ANP 

Gepubliceerd: 28 september 2017  Door: NU.nl 

De wereld kent een recordaantal miljonairs en miljardairs. Het aantal superrijken is afgelopen 

jaar mondiaal met 8 procent gestegen naar 16,5 miljoen mensen. 

Dat meldt consultancybedrijf Capgemini in een donderdag verschenen rapport.  

Capgemini kijkt hierin naar mensen met een vermogen in belegbare activa van minstens 1 miljoen 

euro. Hun primaire woonplaats, verzamelobjecten en verbruiksartikelen zijn niet meegenomen. 

Verdere stijging                                                                                                                                
Bij elkaar opgeteld, beschikken deze vermogenden over een bedrag van 63,5 biljoen dollar. het zou 

hier gaan om een stijging van 8,2 procent. Capgemini voorspelt dat het gezamenlijk vermogen in 2025 

gestegen zal zijn naar 100 biljoen dollar. 

Afgelopen jaar braken 1,15 miljoen mensen door de miljonairsgrens heen. De meesten van hen - bijna 

twee derde - zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en China.                                

Nederland                                                                                                                                 
Nederland maakte in 2016 een grote sprong in het aantal miljonairs. Dit aantal steeg met 13,7 procent 

naar 232.000 mensen. Nederland maakte hiermee op Rusland na de grootste groei in miljonairs door 

ter wereld. Ons land deelt deze plaats overigens wel met Indonesië. Het vermogen van Nederlandse 

miljonairs groeide met 14,2 procent.                                                                                                      

Mondiaal                                                                                                                                              
Dat er mondiaal meer miljonairs bijkomen, is zeker. Hoeveel het er precies zijn, hangt echter sterk af 

van wie er telt. Zo kwamen Capgemini en de vermogensbeheertak van de Canadese bank in 2015 op 

een totaal van 14,6 miljonairs, terwijl consultancyfirma Boston Consulting Group zeventien miljoen 

miljonairs telde. Vastgoedbedrijf Knight Frank telde er 17,8 miljoen, terwijl financieel dienstverlener 

Credit Suisse zelfs uitkwam op 35 miljoen. 

Belastingparadijs Nederland (oktober 2017 Oxfam Novib) 

Talloze grote bedrijven gebruiken belastingparadijzen om zo weinig mogelijk belasting te 

betalen. Nederland is Europa’s grootste belastingparadijs.                                                            

Door belastingontwijking lopen arme landen zeker 100 miljard dollar aan belastinginkomsten 

mis. Dat is meer dan genoeg om iedereen ter wereld toegang te geven tot basale 

gezondheidszorg. 

Film: de overval. Een schokkende film maakt de gevolgen van belastingontwijking 

zichtbaar. ‘Er is geen enkel excuus’ zegt onze belastingexpert Esmé Berkhout.  

 

Nike houdt met Nederlandse belastingconstructies 

miljarden uit handen fiscus (En vele anderen!) 

Gepubliceerd: 07 november 2017 Nu.nl 

https://www.capgemini.com/news/capgemini-world-wealth-report-2017-high-net-worth-individual-population-and-wealth-hits-new-all-time-high/
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/belastingontwijking-en-belastingparadijzen
https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/8-miljoen-doden-te-voorkomen-als-belastingontwijking-stopt
https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/8-miljoen-doden-te-voorkomen-als-belastingontwijking-stopt
https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/8-miljoen-doden-te-voorkomen-als-belastingontwijking-stopt


 
Het Amerikaanse schoenen- en kledingconcern Nike ontwijkt voor miljarden dollars aan belasting 
door winsten weg te sluizen via Nederland. Ook andere Amerikaanse multinationals maken grif 
gebruik van deals met de Belastingdienst en gunstige ontduikingsregelingen, zo blijkt uit de Paradise 
Papers.  Dagblad Trouw, dat is aangesloten bij een internationaal collectief van 
onderzoeksjournalisten (ICIJ) dat de gelekte documenten onderzoekt, meldt maandag dat Nike nu 
12,2 miljard dollar (10,5 miljard euro) in offshore belastingparadijzen heeft ondergebracht, buiten 
het bereik van de Amerikaanse fiscus. In 2006 was dat nog 535 miljoen dollar (461 miljoen euro).    
Uit de Paradise Papers blijkt dat dit geld offshore is terechtgekomen door wegsluizen via Nederland, 
waar het Amerikaanse concern tot 2015 een deal met de Belastingdienst had en daarna overging op 
een omstreden constructie met onbelaste partnerschappen. Het bedrijf sluisde tussen 2010 en 2014 
jaarlijks ruim een miljard dollar weg via Nederland en ontweek daarmee grote bedragen aan 
belastingen. Nike maakte het belastingakkoord met de Nederlandse regering in 2006 bekend.  
De afspraak gold tot 2015. Het bedrijf rekende zijn aandeelhouders destijds voor dat de nettowinst 
als direct gevolg van de deal met de Nederlandse Belastingdienst met 11 procent  was gestegen.                                                           
Over de precieze inhoud van de afspraken tussen Nike en de Nederlandse fiscus is weinig bekend. 
Zowel het bedrijf als de Belastingdienst onthouden zich van commentaar, hoewel het Amerikaanse 
bedrijf desgevraagd wel verklaart volledig te voldoen aan de fiscale regelgeving.                                
Nike vestigde zijn Europese hoofdkantoor in 1999 in Nederland. De meer dan 2.500 werknemers 
"onderhouden Nike-activiteiten in meer dan 75 landen", verklaart een woordvoerder aan ICIJ. In de 
praktijk komt dat er op neer dat bijna alle landen buiten de Verenigde Staten onder de Nederlandse 
holding vallen. Dat betekent dat bijna elke verkoop die Nike buiten de Verenigde Staten doet via het 
Nederlandse Nike Retail B.V. loopt. De omzet van de Nederlandse vennootschappen van het bedrijf 
bedragen jaarlijks miljarden euro's. Op de plaats van verkoop worden de lokale kosten, zoals 
winkelhuur en personeelskosten, vanuit Nederland vergoed. De plaatselijke fiscus ziet weinig terug. 
Nike boekt in Duitsland in 2014 naar eigen zeggen bijvoorbeeld zo'n 75 miljoen euro winst, waarvan 
3 miljoen euro als winstbelasting wordt afgedragen. Maar volgens journalisten van de Süddeutsche 
Zeituing, ook aangesloten bij ICIJ, bedroeg de winst in werkelijkheid ruim 600 miljoen euro.  Hoewel 
er op die manier miljarden aan winst in Nederland neerslaan, betaalt Nike ook hier relatief weinig 
belasting. Het concern maakt namelijk jaarlijks grote bedragen over aan andere entiteiten van Nike, 
als vergoedingen voor merkrecht en patenten, zogeheten royalties. In Nederland zijn die aftrekbaar 
voor de winstbelasting. Het is de regeling die Nederland voor Nike zo interessant heeft gemaakt als 
vestigingsplaats, en dat geldt ook voor andere Amerikaanse multinationals.                                          
Tot 2014 sluiste Nike de Nederlandse winst weg naar brievenbusmaatschappijen op belastingparadijs 
Bermuda, blijkt uit Amerikaanse rechtbankstukken. Nadat de Amerikaanse fiscus een rechtszaak 
tegen het bedrijf aanspande vanwege de Bermuda-route, besloot Nike nog voor de zaak was 
besloten de bedrijfsstructuur om te gooien. De precieze reden daarvoor is onbekend, maar de 
wijzingen kwamen op het moment dat de belastingafspraak tussen Nike en Nederland uit 2006 bijna 
was verlopen. Uit de Paradise Papers blijkt dat Nike de betalingen vanuit de Nederlandse bv's 
voortaan naar commanditaire vennootschappen (CV's) liet lopen. Onder het Nederlandse recht zijn 
dat geen bedrijven, maar onbelaste partnerschappen. De Amerikaanse Belastingdienst gaat er wel 
vanuit dat Nederland de CV's belast. Dat is plezierig voor de multinationals, omdat de in het 
buitenland betaalde belastingen in mindering mogen worden gebracht op het Amerikaanse 
belastingtarief van 35 procent.                                                                                                             
Alternatief ontduiken                                                                                                                                         
Volgens de lobbyclub American Chamber of Commerce, belangenbehartiger voor het Amerikaanse 
bedrijfsleven in Nederland, maakt 80 procent van de hier gevestigde Amerikaanse bedrijven gebruik 
van de zogeheten CV/BV-structuur. Per 2020 wordt het onbelast doorlaten van winsten stopgezet 
onder druk van de Europese Unie, maar universitair hoofddocent belastingrecht Jan Vleggeert van de 
Universiteit Leiden zegt tegen Trouw dat het einde van Nederland als grootschalige doorvoerhaven 
naar belastingparadijzen niet in zicht is. Volgens Vleggeert zoekt het ministerie van Financiën actief 
naar alternatieven voor de CV/BV-structuur. 

https://www.trouw.nl/home/waar-je-je-nike-s-ook-koopt-de-kassa-rinkelt-in-holland~a0167497/


Nederland keldert op ranglijst gelijkheid 

tussen man en vrouw  

Gepubliceerd: 02 november 2017 nu.nl 

                                                                                                                                             

Nederland is zestien plaatsen gezakt op de ranglijst over gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen. Vorig jaar stond Nederland nog zestiende, nu 32e. De ongelijkheid tussen mannen 

en vrouwen in inkomen en politieke macht is toegenomen in Nederland in 2017. Dat blijkt uit 

de lijst en het onderzoek van het World Economic Forum. In 2006 werd de eerste lijst 

uitgebracht, toen stond Nederland nog twaalfde. Sindsdien is het steeds minder gegaan in 

Nederland. In 2016 zakte Nederland van dertien naar zestien. Dat Nederland nog op de 32 

plek staat, komt doordat het koploper is qua onderwijs.  

Op de lijst van gelijkheid in inkomen staat Nederland 82e.                                                                                                               
IJsland, Noorwegen en Finland vormen de top drie op de lijst. Noorwegen en Finland zijn van 

plek gewisseld, want Finland stond vorig jaar nog tweede. De lijst kent een onverwachte 

nummer vier, namelijk Rwanda. In IJsland is de stand op de ranglijst een nationale trots, 

volgens het World Economic Forum. De sleutel tot hun succes is dat er politieke wil is en dat 

er plannen zijn om gelijkheid te realiseren. 

 

NAVO sinds de Koude Oorlog niet zo zwak als nu*  

Gepubliceerd: 10 november 2017 Door: NU.nl  

 

De NAVO stond er sinds de Koude Oorlog niet zo slecht voor als nu. De veiligheidsrisico's waren 

sinds het einde van dit conflict niet zo groot. Dat staat in het rapport De toekomst van de NAVO en de 

veiligheid van Europa van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).  Volgens de AIV 

ontbreekt het vanuit de Verenigde Staten aan leiderschap en 'door onderlinge meningsverschillen zal 

overeenstemming over een nieuw strategisch concept moeilijk te verwezenlijken zijn'. In 2010 werd 

het laatste strategische concept gemaakt, maar in het rapport staat dat sindsdien de veiligheidssituatie 

'ingrijpend is veranderd'. De AIV constateert ook dat Baltische staten als Estland en Letland zwak zijn 

en gemakkelijk in te nemen zijn door Rusland. Op de lange termijn zal Rusland het niet winnen van de 

NAVO, maar het land kan wel snel een 'zeer grote troepenmacht samenstellen'.   Op dit moment lijkt 

een Russische aanval niet waarschijnlijk, maar uit te sluiten valt dat niet. Het zou volgens de AIV 

bijvoorbeeld kunnen gebeuren als reactie op het optreden van de VS in een ander werelddeel of als de 

NAVO en de Europese Unie door een crisis elders zijn afgeleid.                                                         

Om de Russische dreiging te verlagen denkt de AIV dat het goed is om de dialoog tussen de NAVO en 

Rusland weer op gang te brengen. Sinds Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim inlijfde, 

zijn er bijna geen gesprekken meer geweest tussen Rusland en de NAVO.                   

Oprichting                                                                                                                                             

 De NAVO is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht en de leden werken op het gebied van 

defensie samen. Als een van de NAVO-landen wordt aangevallen betekent dit automatisch dat alle 

andere landen die lid zijn van de NAVO dat zien als een aanval op hun land.                                      

De NAVO-landen hebben toegezegd om in 2024 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie uit 

te geven. De VS levert met 3,61 procent de grootste bijdrage. Nederland liep in 2016 met 1,16 procent 

ver achter op het gemiddelde van 1,47 procent. Het nieuwe kabinet kondigde wel aan meer in defensie 

te gaan investeren. 

*Dit is van belang vanwege de voorspellingen dat rond 2022 Rusland plotseling vele Europese 
landen (Eerst Turkije, dan iets later Duitsland) zal gaan binnenvallen met duizenden tanks e.a.       
 

http://aiv-advies.nl/download/62cca14f-5f85-4b5d-9037-7034ad61905f.pdf


'Toezicht op banken in eurozone schiet tekort'  

Gepubliceerd: 14 december 2017 door: ANP  

 

Het toezicht op de banken in de eurozone schiet tekort. Dat constateren rekenkamers in vijf 

verschillende landen waaronder Nederland.  De bevindingen van de vijf worden 

onderschreven door rekenkamers in andere landen in de eurozone.                                                                                          

De tekortkoming ontstond volgens de onderzoekers in 2014, toen het toezicht op de grote 

banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) kwam te liggen. Daarbij is volgens de 

rekenkamers vergeten om de Europese Rekenkamer controlebevoegdheden te geven op het 

toezicht door de ECB. Die zeggenschap hebben rekenkamers, die doorgaans onderzoeken of 

publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt uitgeven, in de afzonderlijke landen wel.                                                                                                 

Bijkomend probleem voor de controleurs is dat het beleid van centrale banken steeds meer 

wordt afgestemd op de meetmethode en -technieken van de ECB. Daarmee geven ook zij 

steeds minder vaak openheid van zaken en zullen problemen met de surveillance verder 

toenemen, zo is de verwachting. Volgens de rekenkamers zouden de Europese regels omtrent 

toezicht moeten worden aangepast. 
 

Trump zet handtekening onder nieuwe belastingwet  

Gepubliceerd: 22 december 2017 Door: ANP  
 
De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder de 
grootste herziening van de Amerikaanse belastingwetgeving in dertig jaar tijd. Het is de 
eerste grote overwinning voor Trump sinds zijn aantreden begin dit jaar. De belasting-
hervormingen zorgen voor lastenverlichting voor bedrijven en vooral voor rijkere Amerikanen. 

Het Huis van Afgevaardigden stemde afgelopen week twee keer over het voorstel en keurde 

het goed. Het voorstel kwam voor de tweede keer in stemming nadat een procedurefout een 

nieuwe stemming noodzakelijk maakte. De Amerikaanse Senaat ging woensdag akkoord. 

Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar belastingverlaging voor Amerikanen 

uit de middenklasse en bedrijven beloofd. Zo gaat de vennootschapsbelasting omlaag van 35 

procent naar 21 procent. Volgens Trump zal de verlichting van de lastendruk op bedrijven 

uitmonden in veel meer werk en hogere inkomens voor de middenklasse. 

Chinese kredietbeoordelaar Dagong verlaagt kredietstatus VS  

Gepubliceerd: 16 januari 2018 Door: NU.nl  

 

De Chinese kredietbeoordelaar Dagong heeft de kredietstatus van de Verenigde Staten met 

een stapje verlaagd. Het gaat om een daling van A- naar BBB+. Volgens het kredietbureau 

zijn de vooruitzichten voor de grootste economie van de wereld negatief, maakt Dagong 

dinsdag bekend.   

Dagong stelt dat de groei van de Amerikaanse economie steeds afhankelijker is geworden van 

het maken van schulden. Hierdoor zal de Amerikaanse federale overheid minder goed in staat 

zijn om aan de eigen betalingsverplichtingen te voldoen.   

In december heeft de Amerikaanse president Donald Trump nog een pakket belasting-

https://www.nu.nl/buitenland/5058224/amerikaans-congres-geeft-definitieve-goedkeuring-belastingwet-trump.html


verlagingen goedgekeurd dat tot een extra schuld van 1,4 biljoen dollar leidt. 

De kredietbeoordelaar benadrukt dat de Amerikaanse overheid door de belastingverlagingen 

direct minder middelen heeft om de overheidsschuld af te lossen.   

De VS heeft bij de grote Amerikaanse kredietbeoordelaars Fitch en Moody's momenteel de 

hoogste beoordeling AAA. S&P heeft de VS in 2011 iets lager gezet op AA+. 
(Note Paul: Belangrijk nieuws vanwege de voorspellingen van het ineenstorten van de 

monetaire systemen) 

Opnieuw meer huishoudens in langdurige armoede  

Gepubliceerd: 17 januari 2018 door NU.nl 

 

De groep Nederlandse huishoudens die minstens vier jaar van een laag inkomen moeten 

rondkomen, is verder gegroeid. In 2016 leefden 224.000 huishoudens langdurig in armoede.                          

Dat waren er vijftienduizend meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) in een woensdag gepubliceerd rapport.                                                                             

In 2016 leefde 3,3 procent van alle Nederlandse huishoudens langdurig in armoede. In 2014 

kwam dit aandeel nog op 2,7 procent uit. Dit komt vooral doordat meer huishoudens langere 

tijd moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. 

(Note Paul: zo wordt helaas ook het derde aspect van de sociale driegeleding, namelijk de 

broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen (economie), verslechterd doordat het 

aantal rijken toeneemt en steeds rijker worden, en de groep armen ook steeds groter wordt! 

En dit in een tijd dat de economie op volle toeren draait met dito grotere bedrijfswinsten). 

WMO bevestigt extreem warme temperaturen in 2017*  

Gepubliceerd: 18 januari 2018 Door: ANP/NU.nl  

 

Het jaar 2017 geldt als een van de drie warmste jaren sinds de temperaturen nauwkeurig 

worden bijgehouden. Dit bevestigt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) 

donderdag. De WMO bracht vorige maand al cijfers over 2017 naar buiten, maar die waren 

nog niet compleet omdat het jaar nog niet was afgelopen. Andere jaren in de top drie zijn 

2015 en 2016. De extreme warmte in 2017 werd veroorzaakt door veel extreme 

weersomstandigheden zoals catastrofale orkanen, slopende hittegolven en grote droogte. 

Langetermijnindicatoren geven aan dat de ontwikkelingen, zoals toenemende 

kooldioxideconcentraties, zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen, zeer zorgelijk 

blijven. Het ijsoppervlak in het noordpoolgebied blijft onder het gemiddelde en ook de 

hoeveelheid zee-ijs in het gebied rond de Zuidpool stevent af op een laagterecord. 

Gemiddelde temperatuur                                                                                       
Uit de voorlopige cijfers in het rapport Staat van het klimaat van het WMO blijkt dat de 

gemiddelde temperatuur op aarde in de eerste helft van het jaar 1,1 graad hoger ligt in 

vergelijking met de temperatuur in de pre-industriële periode. Als gevolg van El Niño zal 

2016 waarschijnlijk het warmste jaar blijven, toen was het 0.99 graden warmer was dan het 

gemiddelde in de twintigste eeuw. Bij het natuurverschijnsel El Niño warmt de temperatuur 

van het zeewater in de Grote Oceaan op, en dat heeft langdurige gevolgen voor de 

weersomstandigheden over heel de wereld.                  

*Warme winters zullen volgens vele voorspellingen ook steeds meer toenemen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/langdurige-armoede-verder-toegenomen-in-2016


Beste lezer, januari 2018 

Deze week is bekend gemaakt dat de prijzen voor water, eieren, groenten en fruit flink zijn gestegen. 

Tegelijkertijd zijn frisdrank en suiker stukken goedkoper geworden. Het lijkt wel de wereld op z’n kop. 

Hoe kunnen we betaalbaar gezond blijven eten en houden we ons hoofd boven water? Met het gure 

weer buiten spring ik regelmatig op mijn hometrainer. Ondertussen kijk ik dan naar documentaires 

zoals de Keuringsdienst van Waarde: terug naar de basis. In deze serie zoekt de Keuringsdienst uit 

wat de geschiedenis is van onze alledaagse voedingsmiddelen. Hierbij gaan ze ook gesprekken aan 

met arbeiders in lagelonenlanden. Zij vertellen ronduit over hoe slecht de omstandigheden zijn. 

Arbeiders op een suikerrietplantage bekennen dat ze niet genoeg krijgen om van te leven en dat alle 

winst naar de mensen aan de top gaat. Het zou mooi zijn als de overheid eerlijke 

arbeidsomstandigheden en gezonde voeding zou stimuleren. In plaats daarvan maken ze de 

problemen alleen maar groter door nog meer BTW te heffen over gezonde voeding. 

Juglen Zwaan 

(N.B. Ahriman wil de mens vulling geven, en geen voeding. Hij geeft ons stenen voor brood. 
Zodoende takelt de mens lichamelijk en spiritueel snel af! Tevens vertreedt de mens keer op keer punt 
drie van de Watermanopdracht, te weten de broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen. 
Het roofkapitalisme is een kankergezwel dat verschrompelen moet door het niet te voeden!* Paul) 

Mondiale welvaartsgroei vooral goed voor allerrijksten 

Gepubliceerd: 22 januari 2018 Door: ANP  

 

De wereldwijde rijkdom blijft groeien, maar miljarden arme mensen zien daar niets van terug. 

De groei van de rijkdom gaat vooral naar de allerrijksten op aarde.                                               

Dat schrijft ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een maandag gepubliceerd rapport over 

de kloof tussen rijk en arm in de wereld. Volgens Oxfam nam de rijkdom in de wereld tussen 

maart 2016 en maart vorig jaar met bijna 10 biljoen dollar toe naar 281 biljoen dollar, maar 

van die mondiale groei ging meer dan 80 procent naar de allerrijkste 1 procent. De toename 

van de rijkdom ging voorbij aan de 3,7 miljard armste mensen.                                                    

WEF                                                                                                                                
Oxfam publiceert het onderzoek aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het 

World Economic Forum in Davos. Volgens de organisatie kwamen er in de periode tussen 

maart 2016 en maart 2017 wereldwijd 233 miljardairs bij. Dat is de grootste toename van het 

aantal miljardairs ooit. De organisatie stelt dat het onderzoek laat zien dat de concentratie van 

rijkdom in de handen van een klein aantal mensen zich voortzet. ''De extreme groei van 

rijkdom in handen van steeds minder mensen is pervers en ondermijnt de samenleving 

wereldwijd. Het economisch systeem werkt voor een rijke elite, maar onthoudt miljoenen 

mensen de kans op een menswaardig bestaan'', zegt algemeen directeur Farah Karimi. 

Nederland                                                                                                                                   
In Nederland nam tussen maart 2016 en maart 2017 de totale rijkdom met 53 miljard dollar 

toe. Hiervan ging 45 procent naar de rijkste 1 procent, die daarmee ruim 600 miljard dollar 

bezit. In Nederland zijn er volgens Oxfam tien miljardairs, met samen een vermogen van 31,6 

miljard dollar. 

http://click.mlsend3.com/link/c/YT04MDkwNzkyMTc0MjA1MDI0MjUmYz14MGY2JmU9MTM0NTQmYj0xNTA3NTA4NDAmZD16Nnc0ZTRy._VHGckur_OF8E2Qi7EOXynKBgeuc8v1Rm2sElceGEN0
http://click.mlsend3.com/link/c/YT04MDkwNzkyMTc0MjA1MDI0MjUmYz14MGY2JmU9MTM0NTQmYj0xNTA3NTA4NDImZD12OGM0bDZt.59rNuwBXU18Y6qSJkXgjNm4swRvg36dcOievpfLm-Xc


'Schulden in maatschappij weer naar 

gevaarlijk hoog niveau'  

Gepubliceerd: 14 maart 2018 door: ANP  

 

De schulden van beleggers, huizenkopers, consumenten, bedrijven en overheden lopen 

wereldwijd weer op tot een gevaarlijk hoog niveau. En omdat onvoldoende duidelijk is waar 

de risico's zitten, zou het kunnen dat de markten de oplopende tekorten onderschatten. 

Daarvoor waarschuwen Nout Wellink en Hans Hoogervorst in De Telegraaf.  

Ze noemen de banksector een bron van zorg.                                                                                                             

Het duo stond tijdens de financiële crisis van tien jaar geleden aan het roer van respectievelijk 

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).                          

Volgens de voormalige DNB-preses Wellink is het schuldfenomeen een bijeffect van het 

monetaire beleid met de zeer lage rentes. Ook is volgens hem onvoldoende duidelijk waar de 

risico's zitten. De kapitaalbuffer van 3 procent die Europese banken moeten hanteren, noemt 

Hoogervorst te laag. In Nederland was dit 4 procent, maar het nieuwe kabinet volgt de 

Europese norm. ''Een slechte zaak", aldus Hoogervorst. Hij wijst ook op de 

''paardenmiddelen" die zijn gebruikt om de vorige crisis te bestrijden, extreem monetair beleid 

en veel overheidsgeld, die nu niet meer voorhanden zijn. 

Wanbetalingen creditcards aanwijzing voor nieuwe crisis? 

30 maart 2018 door Frank Knopers  

Het vertrouwen in de economie is momenteel groot en dat wordt bevestigd door sterke 

macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten en de Eurozone. Desondanks 

waarschuwen steeds meer analisten voor een nieuwe crisis, omdat bepaalde indicatoren 

suggereren dat de economie binnenkort aan een neerwaartse cyclus zal beginnen.        

Een van die analisten is Albert Edwards van Société Générale, die in zijn laatste rapport 

aandacht vraagt voor een scherpe stijging van het aantal achterstallige creditcardschulden. 

Vooral bij kleine Amerikaanse banken worden de creditcardschulden een steeds groter 

probleem, omdat de wanbetalingen daar in korte tijd zijn verdubbeld van minder dan 4% naar 

bijna 8%. De laatste keren dat het aantal betalingsproblemen zo sterk toenam was in 2008 en 

in 2000, niet geheel toevallig waren dat momenten die gepaard gingen met een economische 

crisis.                                                                                                                                          

Analisten waarschuwen voor nieuwe crisis                                                                
Albert Edwards staat bekend als een analist die meestal wat minder positief is over de 

economie dan de gemiddelde analist, maar hij is zeker niet de enige die waarschuwt voor een 

nieuwe crisis. Ook Steen Jakobsen van Saxo Bank waarschuwde eerder deze week voor de 

relatief zwakke financiële positie van Amerikaanse huishoudens en de overheid. Daarover zei 

hij het volgende in een interview met CNBC:                                                                               

"Alle data die we de laatste weken gezien hebben laten eigenlijk zien dat de consument al aan 

zijn maximum zit. We zien dat ook aan de creditcardschulden, dus ik denk dat de consument 

klaar is met het uitgeven van geld. Ik denk dat we overschat hebben wat de 

belastingmaatregelen zullen doen voor de Amerikaanse economie. Aan de kant van de dollar 

zien we door het dubbele tekort - fiscaal en betalingsbalans - de dollar verzwakken. Dus ik 

denk dat de waarderingen zijn gebaseerd op een goldilocks scenario, terwijl we eerlijk gezegd 

dichter bij een Frankenstein scenario zitten." 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1785980/banksector-blijft-bron-van-zorg
https://www.hollandgold.nl/nieuws/wanbetaling-creditcards-aanwijzing-nieuwe-crisis/
https://www.cnbc.com/2018/03/29/us-recession-is-coming-says-societe-generales-albert-edwards.html
https://www.cnbc.com/2018/03/27/economist-fears-a-30-percent-stock-market-correction-with-consumer-spending-maxed-out.html


 

Sterke toename in problematische creditcardschulden (Grafiek via Zero Hedge) 

Jakobsen erkent dat bepaalde economische indicatoren nog wel positief zijn, maar dat de 

verwachtingen van beleggers veel te ver op de muziek vooruit lopen. Ook is hij van mening 

dat centrale banken daar met hun ruime monetair beleid een bijdrage aan geleverd hebben. 

Albert Edwards waarschuwt beleggers dat de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale 

bank wel eens in het geding zou kunnen komen als er weer een grote crisis uitbreekt. Daarmee 

suggereert hij dat de Federal Reserve in een volgende crisis meer extreme maatregelen zal 

nemen die in strijd zijn met het uitgangspunt van onafhankelijkheid. 

De Bundeswehr kampt met een groot gebrek 

aan materiaal en gespecialiseerd personeel*. 

21-2-2018. Minister Von der Leyen kwam haar beloftes niet na. 

Aan zo ongeveer alles heerst tekort: nachtkijkers, tenten, tanks, helikopters, vliegtuigen, 

officieren en piloten. Het Duitse leger staat er dramatisch slecht voor, concludeert de 

Wehrbeauftragter van de Bondsdag, Hans-Peter Bartels (SPD) in een vernietigend jaarrapport 

over 2017. Als speciaal afgevaardigde van het Duitse parlement waakt Bartels over de staat 

van de Bundeswehr en is hij tegelijk een ombudsman voor de soldaten. Bartels uitte bij de 

presentatie van zijn rapport stevige kritiek op minister van defensie Ursula von der Leyen 

(CDU). Die heeft volgens hem te weinig gedaan om het leger beter uit te rusten.                 

Zijn kritiek komt op een saillant moment, omdat Von der Leyen wordt genoemd als minister 

in een volgende kabinet. SPD en CDU/CSU sloten al een regeerakkoord, als ook de SPD-

leden begin maart daarmee instemmen, komt er een nieuwe regering. In de Duitse pers wordt 

ervan uitgegaan dat Von der Leyen dan aanblijft. Maar door het bericht van Bartels komt ze 

nu onder kritiek te liggen. Von der Leyen had bij haar aantreden in 2013 een ‘trendbreuk’ 

beloofd. Het Duitse leger was er beroerd aan toe, na een reorganisatie en bezuinigingsronde in 

2011. Inderdaad heeft Von der Leyen de problemen helder in kaart gebracht, zegt Bartels. 

https://www.zerohedge.com/news/2018-03-06/wsj-also-uncovered-source-next-consumer-debt-crisis
https://marketupdate.nl/wp-content/uploads/2018/03/defaults-creditcards.jpg


Verslechterd 

Opgelost heeft ze die niet, concludeert hij. Integendeel: de boel is eerder ‘verslechterd’, zei hij 

bij de presentatie van zijn rapport. De ‘gaten bij personeel en materieel’ zijn deels nog groter 

geworden dan ze al waren. En een trendbreuk bij de financiering? “Daarover kan ik vandaag 

slechts zeggen: die trend heet hoop.” Van de zes Duitse onderzeeboten was in 2017 geen 

enkele inzetbaar. Ook waren er periodes dat geen enkele van de 14 in dienst genomen Airbus 

A400M-transportvliegtuigen kon vliegen. Nieuwe onderdelen laten tot drie jaar op zich 

wachten. Ook nieuwe wapensystemen komen pas na jarenlange vertragingen.                      

Het personeel is overbelast. 21.000 officiersposten zijn onbezet, de luchtmacht kampt met een 

gebrek aan 83 straaljagerpiloten. Daarnaast signaleert Bartels een overschot aan bureaucratie. 

Al eerder deze maand meldden Die Rheinische Post en Die Welt dat er te weinig tenten, 

kleding, nachtkijkers en kogelvrije vesten zouden zijn om mee te kunnen doen aan snelle 

Navo-operaties. 

Misstanden 

Daarnaast waren er berichten in de media over misstanden bij het trainen van soldaten in de 

kazerne van Pfullendorf, die al eerder kwalijk in het nieuws kwam. Al met al staat de Duitse 

krijgsmacht er niet fraai op. In 2017 speelde bovendien de affaire rond de extreem-rechtse 

officier Franco A. Het Duitse ministerie van defensie spreekt tegen dat het leger nauwelijks 

meer in staat is om zijn taken te vervullen. Ook volgens Generalinspekteur Volker Wieker, de 

hoogste militaire adviseur van het parlement, is het leger afdoende uitgerust om zijn plichten 

na te komen. “Mij zijn althans”, citeert Der Tagesspiegel hem, “zowel in Duitsland als ook 

van onze bondgenoten geen klachten ter ore gekomen”. 

*Belangrijk vanwege de voorspellingen van een grote legerinvasie uit Rusland in Duitsland! 

IJs onder zeespiegel Antarctica smelt sneller dan gedacht  

Gepubliceerd: 03 april 2018 door NU.nl 

Het ijs dat onder het water ligt in Antarctica smelt veel sneller dan voorheen werd gedacht. 

Tussen 2010 en 2016 smolt een stuk ijs van 1.463 vierkante kilometer, ongeveer even groot 

als de provincie Flevoland.  Dat blijkt uit een onderzoek van een Brits centrum voor 

onderzoeken naar de Noord- en Zuidpool dat is gepubliceerd in Nature.                                                                                                                   

Het opwarmen van het water is volgens het onderzoek de oorzaak van het smeltende ijs. Een 

minimaal temperatuurverschil zorgt er al voor dat het ijs dat onder water ligt, smelt. Soms ligt 

dat twee kilometer diep, waardoor het niet goed waar te nemen is.                                                                    

Uit het onderzoek blijkt ook dat het ijs zelfs zo snel smelt, dat de Zuidpool binnenkort de 

grootste veroorzaker van de zeespiegelstijging kan worden. Momenteel is dat nog Groenland.                         

Zeespiegel                                                                                                                                                                         

De verwachtingen over de stijging van de zeespiegel moeten volgens het onderzoek worden 

bijgesteld, omdat er geen rekening was gehouden met zoveel smeltend ijs bij de Zuidpool.      

Dat komt, omdat het van bovenaf niet of nauwelijks is waar te nemen.                                                                                                                                                                        

In The Guardian reageert een van de onderzoekers op de uitkomst: 

 "Mensen moeten zich zorgen gaan maken. Doordat we heel Antarctica in kaart hebben 

gebracht, is het duidelijk geworden dat het ijs nergens groeit." 

https://www.nature.com/articles/s41561-018-0082-z
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/02/underwater-melting-of-antarctic-ice-far-greater-than-thought-study-finds


EEN AANTAL ARTIKELEN OVER DE BEPERKINGEN VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITING. VRIJHEID IS 
EEN SPEERPUNT ONDER DE AANKOMENDE AQUARIUSPERIODE EN NOODZAKELIJK. ÜBERHAUPT IS 
HET OOK SPIRITUEEL VAN BELANG (LOS VAN HET FEIT DAT EEN MENS NIET ONBEPERKT VRIJ IS, TOT 
BIJVOORBEELD MISBRUIK. DE MENS DIENT GEWETENSVOL MET VRIJHEID OM TE GAAN!). P.WINK 

Turkije breidt censuur uit, nu is het internet aan de beurt 

Do 19 april, NOS Geschreven door Lucas Waagmeester correspondent Turkije 

Turkije gaat ook op het internet censureren. De regering van president Erdogan voert een wet 

door die bepaalt dat voor het plaatsen van online-video's een vergunning nodig is. Series, 

livestreams van evenementen, nieuws: in de toekomst moet het eerst langs de media-

waakhond. En wat zonder vergunning online staat, kan worden geblokkeerd. Gisteren riep 

Erdogan vervroegde verkiezingen uit. Die stonden gepland voor eind 2019, maar zijn nu over 

twee maanden, op 24 juni. Erdogans nagenoeg totale grip op de media wordt beschouwd als 

een grote troef in de campagne. Met de nieuwe mediawet voor online content dicht hij het 

laatste gat in de dijk. Het web is de enige vrijplaats voor ongecensureerde informatie, de 

laatste jaren veel gebruikt door Turken die van andere media zijn geweerd. De regering ziet 

het probleem niet. "Deze wet is slechts bedoeld om toezicht te kunnen houden."                  

Webiz                                                                                                
Het is een huiskamer. Hoge plafonds, ornamenten en een houten paneeldeur. In de hoek is een 

opstelling gemaakt van decorplaten, twee lichte camera's op statief en twee fauteuils; eentje 

voor de interviewer en eentje voor de gast. Webcasting vanuit de binnenstad van Istanbul. 

"Dit is onze studio voor online uitzendingen", zegt Sabiha Temizkan. Ze is journalist en was 

anderhalf jaar geleden plotseling werkloos toen het tv-station waarvoor ze werkte werd 

verboden. Een groepje collega's besloot online door te gaan. "Maar het is duidelijk dat ze ook 

proberen de stemmen die uit deze ruimte komen de mond te snoeren."   De online talkshow 

Webiz gaat over economie en politiek. De meeste gasten zijn wetenschappers, journalisten en 

politici. "Wij zijn bezorgd, want de regering probeert alle oppositionele geluiden in te 

dammen. De introductie van controle op het internet, betekent waarschijnlijk nieuwe censuur. 

Het is niet anders uit te leggen." Greep Erdogan op media neemt verder toe.                                                                                      

In Ankara staat het kantoor van de RTÜK, de Hoge Raad voor radio en televisie. Hier bepaalt 

een negenkoppige commissie wat geschikt is voor uitzending. De leden in de RTÜK worden 

gekozen door het Turkse parlement, waardoor zeven leden pro-regering zijn.                           

Ilhan Tasci is een van de twee mannen die namens de oppositie in de raad zitten. Bij een 

stemming delft hij dus altijd het onderspit, maar hij ziet wel van binnenuit wat er gebeurt.  

"Ze willen hetzelfde doen met internet als ze hebben gedaan met televisie en kranten."               

Volgens Tasci heeft de nieuwe online-wet alles te maken met de aanstaande verkiezingen.  

"In de verkiezingsrace is de ruimte voor een oppositionele stem al enorm afgenomen.          

De enige plek waar die nog gehoord wordt, is het internet. Nu we naar verkiezingen gaan, wil 

de regeringspartij die ruimte ook schoonvegen."                                                                                   

De regering zelf zegt dat de wet nodig is voor de nationale veiligheid en politieke stabiliteit. 

Bovendien moet de Turkse consument beschermd worden tegen 'dreiging van buiten', die 

Turkse waarden zou kunnen aantasten. Vice-premier Bekir Bozdag: "Deze nieuwe wet heeft 

niet het doel om vrijheden in te perken, hij is slechts bedoeld om toezicht te kunnen houden." 

Op televisie in het kantoor van Ilhan Tasci speecht president Erdogan NOS.                                  

Web-blokkades zijn niet nieuw in Turkije. Al sinds 2015 past de regering ze breed toe. 

Tientallen nieuwssites zijn alleen via een VPN-server, die lokale servers omzeilt, te openen. 

Ook Wikipedia is geblokkeerd in Turkije. Er staat informatie op die de Turkse regering niet 



zint. Al jaren staat Turkije boven aan de lijst van landen die Twitter verzoeken accounts of 

tweets te verwijderen. Twitter gaat vaak op die verzoeken in, omdat het bedrijf zich zegt te 

willen houden aan lokale wetgeving. Meerdere keren in de afgelopen jaren gingen sociale-

media-netwerken en sites als YouTube tijdelijk op zwart in Turkije.                                            

Ook deze site, NOS.nl, is al sinds december 2016 niet te openen in Turkije. Officieel omdat er 

een filmpje te zien is van de moord op de Russische ambassadeur Karlov in Ankara.                    

De mediawaakhond koos ervoor niet alleen de link naar dat filmpje, maar het volledige 

domein NOS.nl voor Turkse gebruikers te blokkeren.                                                                                  

In de tang                                                                                          
In de praktijk zal de RTÜK niet alle webcasts vanuit alle huiskamers gaan controleren. Maar 

omdat er officieel een vergunning nodig is om content online te mogen zetten, kan een site 

zonder aanklacht of juridische procedure offline gehaald worden. De regering heeft zo 

onwelgevallige media-uitingen in de tang. "Zelfs als het niet zo genoemd wordt; de censuur is 

heel openlijk", zegt Sabiha Temizkan in het studiootje van Webiz. "Zoals het recht van 

journalisten om het nieuws te vertellen is weggenomen, is het recht van het publiek 

weggenomen om nieuws tot zich te nemen", vindt ze. "Ze kunnen het allerlei andere namen 

geven, maar wat hier gebeurt, is wat je censuur noemt." 

Waarom wordt chat-app Telegram 

geblokkeerd in Rusland en Iran?  

Gepubliceerd: 21 april 2018. Door: NU.nl/Rutger Otto  

 

Verschillende landen proberen Telegram te blokkeren voor gebruikers. Waarom wordt de 

dienst verboden? Zowel Iran en Rusland hebben recent Telegram-blokkades opgezet. In 

Rusland is de chat-app in het hele land verboden, in Iran geldt het verbod vooralsnog alleen 

voor overheidsinstanties en bestuurders. Telegram is een populaire app om berichten mee te 

versturen. De dienst werd in 2013 uitgebracht en inmiddels telt de app wereldwijd 200 

miljoen gebruikers. Dat maakte oprichter Pavel Durov eind maart bekend.                            

Eén van de speerpunten van Telegram is privacy. "In tegenstelling tot andere populaire apps 

hoeft Telegram geen verantwoording af te leggen aan aandeelhouders of adverteerders", 

schreef hij. "We doen geen zaken met reclamebureaus of overheden. Nog nooit hebben we 

ook maar één byte aan gebruikersdata met derden gedeeld."                                               

Telegram ondersteunt end-to-end-encryptie. Daarmee wordt informatie op een manier 

versleuteld, zodat de inhoud alleen voor de ontvanger te zien is.                                  

Decryptiesleutel                                                                                                     
Overheden van verschillende landen hebben daar moeite mee en willen dat 

veiligheidsdiensten meer toegang krijgen. De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor 

vroeg de rechtbank in Moskou daarom om de app te verbieden voor gebruikers in het land. 

Daar ging de rechter in mee. Dat gebeurde toen veiligheidsdiensten Telegram verzochten een 

decryptiesleutel te leveren. Met zo'n sleutel zouden de diensten kunnen meelezen in 

beveiligde gesprekken. Die toegang hebben ze graag, omdat Telegram bijvoorbeeld een app is 

die veel door terroristen wordt gebruikt. Niet alleen kunnen kwaadwillenden Telegram 

gebruiken om ongestoord zaken te bespreken, ook wordt het platform ingezet om nieuwe 

leden te werven en propaganda te verspreiden. De Russische veiligheidsdienst FSB zei in 

2017 "betrouwbare informatie" te bezitten waaruit blijkt dat terroristen Telegram gebruikten 

om een aanval in Sint-Petersburg uit te voeren. Daarbij vielen vijftien doden.                                                                                                                                          

https://www.nu.nl/internet/5220581/rusland-blokkeert-chat-app-telegram-definitief.html
https://www.nu.nl/internet/5228978/iraanse-overheidsinstanties-mogen-telegram-niet-meer-gebruiken.html
https://telegram.org/blog/200-million


Privacy                                                                                                                    
Oprichter Durov heeft blijft voet bij stuk houden en weigert een decryptiesleutel te leveren. 

Volgens hem is zo'n sleutel in strijd met de grondwet en zou het technisch niet haalbaar zijn 

om zoiets in de app in te bouwen. Naast Rusland dreigt in Iran ook een landelijke blokkade. 

Telegram wordt in het land door 40 miljoen mensen gebruikt, ongeveer de helft van de 

bevolking. Niet alleen burgers, ook staatsmedia, politici en bedrijven maken van Telegram 

gebruik. Voor Iraanse overheidsorganen zou de app sinds afgelopen week niet langer zijn 

toegestaan, meldden Iraanse media. Als reden daarvoor werd gegeven "om de nationale 

veiligheid te beschermen". Het account van ayatollah Ali Khamenei is inmiddels gesloten.    

In januari werd de app in Iran ook een korte tijd geblokkeerd, toen er protesten tegen de 

regering waren. Veel succes had die blokkade toen niet, omdat veel mensen Telegram via een 

omweg bleven gebruiken. Dat deden ze bijvoorbeeld door middel van een VPN-dienst, 

waarmee gebruikers hun locatie kunnen maskeren.                                                              

Omzeiling                                                                                                                 
Hetzelfde lijkt nu in Rusland te gebeuren. Volgens Durov zijn er sinds het verbod nauwelijks 

minder Russen actief op Telegram. "We maken ook gebruik van clouddiensten van derden om 

de dienst deels actief te houden voor onze gebruikers", schrijft hij op zijn Telegram-kanaal. 

"Voor ons was het een simpele keuze. We beloofden onze gebruikers volledige privacy en we 

stoppen liever helemaal dan dat we onze belofte schenden." De Russische overheid probeert 

het omzeilen van de blokkade ondertussen ook weer te blokkeren, maar vooralsnog zonder 

veel succes. Rusland vroeg Apple en Google na het inschakelen van de blokkade om de 

Telegram-app uit de appwinkels te halen. Daaraan gaven de techgiganten nog geen gehoor. 

Apple haalde de chat-app eerder dit jaar overigens wel kort uit de App Store, omdat er 

"ongepaste content beschikbaar is gemaakt aan gebruikers". Niet duidelijk was om welke 

content het ging.                                                                                                                     

Geld                                                                                                                        
Oprichter Durov is van plan de strijd tegen de overheden aan te gaan. Zijn belangrijkste 

wapen in die strijd is geld om initiatieven te bekostigen die blokkades kunnen omzeilen.  "Om 

de internetvrijheid in Rusland en andere landen te steunen, ben ik begonnen met het uitdelen 

van bitcoins aan individuen en bedrijven die proxies en VPN-diensten aanbieden", zegt hij. 

"Ik wil dit jaar miljoenen dollars doneren aan dit doel." 
 

'Superbelegger' George Soros ziet een nieuwe crisis 

ontstaan  

Gepubliceerd: 29 mei 2018  Door NU.nl.                                                                                                         

Een nieuwe crisis ligt mogelijk op de loer. Een stijgende dollar, kapitaalvlucht uit opkomende 

landen en een reeks politieke problemen voorspellen weinig goeds. Alles wat fout kon gaan, 

ging ook fout, vertelde de Hongaars-Amerikaanse investeerder George Soros dinsdag in 

Parijs, meldt persbureau Bloomberg. Vooral over de Europese Unie is hij pessimistisch.    

Soros haalt het beëindigen van de atoomdeal met Iran door Donald Trump en de 

verslechtering van de relatie tussen de VS en Europa aan. Ook de vluchtelingencrisis, 

bezuinigingsbeleid en de opkomst van populisten in de politiek dragen bij aan zijn 

pessimistische vooruitzicht. Al deze ontwikkelingen zullen volgens de investeerder een 

negatief effect hebben op de Europese economie en opkomende markten.                          

Afgelopen weken moesten Argentinië en Turkije maatregelen nemen om de flinke daling van 

hun munten een halt toe te roepen. Deze opkomende landen moeten nog altijd het probleem 

van hoge inflatie zien op te lossen zonder dat de economie te veel schade ondervindt. 

https://t.me/durov/77
https://www.nu.nl/apps/5114189/chat-app-telegram-keert-tijdelijke-verwijdering-terug-in-app-store.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-29/soros-sees-new-global-financial-crisis-brewing-eu-under-threat


Directeur WTO: 'Wereldeconomie is in gevaar'  

Gepubliceerd: 13 juni 2018. Door: NU.nl                                                                                

Volgens Roberto Azevêdo is de wereldeconomie in gevaar. De directeur van 

wereldhandelsorganisatie WTO zegt dat er een wereldwijde handelsoorlog ophanden is en 

roept op tot gezamenlijk ingrijpen. Dat zei hij woensdag in een interview met de Duitse 

zakenkrant Handelsblatt. De directeur spreekt bondskanselier Angela Merkel jaarlijks om de 

stand van zaken in de internationale economie door te nemen. Nooit eerder was de conclusie 

over de verhoudingen zo terneergeslagen, stelt Azevêdo in gesprek met de krant. Dat zou door 

de enorme vijandelijkheden tussen de grote handelsmachten komen. Het verloop van de G7-

top zou hier ook bewijs van zijn. "De bijeenkomst van de zeven belangrijkste economieën 

heeft bevestigd dat er grote meningsverschillen in het handelsbeleid zijn", zegt de directeur. 

"Het is altijd teleurstellend als je de kans mist om de inconsistenties op te helderen."          

Spanningen                                                                                                                         
De discussie tussen de EU en Canada en de Verenigde Staten over staalheffingen zou een 

voorbeeld van de spanningen zijn. Het gaat daarbij om hogere punitieve tarieven voor de 

invoer van staal en aluminium die de VS rekenen, waarover de EU en Canada klaagden bij de 

wereldhandelsorganisatie. Volgens hen zou het tegen de handelsregels in gaan. "Veel hangt af 

van hoe de EU en Canada zich gedragen", zei Azevêdo daarover. Impliciet uit de directeur 

kritiek op de handelswijze van president Donald Trump, die zich na de G7-top via Twitter 

alsnog terugtrok uit de gezamenlijke verklaring. "De vijandigheden zijn inderdaad erg groot. 

We moeten er daarom voor zorgen dat de sfeer voor toekomstige gesprekken niet wordt 

geschaad, maar juist productief blijft”, zei hij. “Als de politieke leiders deze constructieve 

geest niet opbrengen, zullen de wereldeconomie en onze burgers eronder lijden."              

Escalatie                                                                                                                     
Azevêdo stelt dat bij escalatie een wereldwijde recessie dreigt, en dat er zelfs nu al tekenen 

zijn dat dit "neerwaartse proces" is begonnen. "Er is een terughoudendheid om te investeren 

en in het koopgedrag van bedrijven. In het geval van een handelsoorlog zal dit proces 

ongetwijfeld verder gaan." Azevêdo pleit voor een blijvende dialoog. "Als we stoppen met 

praten, zal er onvermijdelijk een escalatie zijn." 

 

Aarde zit volgens wetenschappers midden 

in massa-uitsterving diersoorten  

Gepubliceerd: 12 juli 2017 Door ANP  

Er is op aarde een 'biologische vernietiging' gaande van diersoorten die groter is dan gedacht. 

Wetenschappers denken dat er een massa-extinctie aan de gang is, zoals in de 

prehistorie.  Wetenschappers hebben bedreigde en niet-bedreigde diersoorten onderzocht. 

Vele soorten verliezen in razendsnel tempo leefgebied door menselijke overbevolking en 

overconsumptie. Zo verloor bijna de helft van de zoogdieren op het land zo'n tachtig procent 

van hun leefgebied in de afgelopen eeuw.                                                                                 

Uit het onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk blad PNAS, blijkt dat een derde van de 

soorten die leefgebied verliezen, niet als bedreigd wordt aangemerkt. De afgelopen decennia 

is 50 procent van alle dieren verdwenen van aarde. De wetenschappers concluderen dat een 

nieuwe massa-extinctie al verder gevorderd is dan gedacht.                                                   

https://www.handelsblatt.com/politik/international/wto-chef-azevedo-im-interview-die-weltwirtschaft-ist-in-gefahr/22675670.html?ticket=ST-356278-jJOiEpSdckGqpNcfK3lI-ap5
http://www.pnas.org/content/early/2017/07/05/1704949114.abstract


Somber                                                                                                                            
De wetenschappers zien de komende twintig jaar somber in: "Er zullen steeds krachtigere 

aanvallen op de biodiversiteit plaatsvinden." "De mensheid zal uiteindelijk een hele hoge prijs 

moeten betalen voor het reduceren van het enige leven dat we kennen in dit universum."      

De laatste massa-extinctie was 65 miljoen jaar geleden, toen stierven alle dinosauriërs uit. 
 

'Topinkomens in Nederland vorig jaar 

harder gestegen' * 

Gepubliceerd: 14 juli 2018 Door: ANP  

 

De topinkomens in Nederland zijn vorig jaar harder gestegen dan in de jaren daarvoor. Ook 

de loonkloof tussen de top en de werkvloer is gegroeid. Dat blijkt zaterdag uit het jaarlijkse 

onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de top van 111 toonaangevende bedrijven.                             

Vorig jaar nam het salaris van de hoogste directeurs met gemiddeld 4,2 procent toe. Het gaat 

om een stijging van 757.000 euro naar 789.000 euro. Die kwam vooral door een stijging van 

bonussen, die in veel gevallen ruim 10 procent hoger uitvielen. De loonkosten van 

werknemers bij de onderzochte bedrijven zijn met gemiddeld 2,8 procent tot 76.000 euro 

gestegen. Bij Unilever is volgens het onderzoek sprake van de grootste loonkloof. Bij de 

Nederlands-Britse multinational verdiende topman Paul Polman vorig jaar 287 keer zo veel 

als de gemiddelde werknemer. Nancy McKinstry, de Amerikaanse topvrouw van informatie-

concern Wolters Kluwer was vorig jaar opnieuw de bestbetaalde bestuursvoorzitter.  Ze 

ontving in totaal 14,5 miljoen euro aan basissalaris, bonus, pensioen, onkosten en aandelen-

winsten. Polman staat op de tweede plek. Zijn beloning steeg met bijna een derde tot 11,7 

miljoen euro. 

 

*Slecht nieuws voor punt 3 van de sociale driegeleding, t.w. ‘de broederschappelijke 

verdeling van de levensmiddelen’. Dit bevordert het graaien, ofwel het egoïstische 

roofkapitalisme door Ahriman aangezet. Paul. 
 

BREXIT, STAND VAN ZAKEN 30-7-2018 

Het probleem van een no deal-brexit, een brexit zonder afspraken, is namelijk dat de Britten 

dan van de een op de andere dag geen onderdeel meer uitmaken van de Europese Unie en de 

interne markt. Dat gebeurt dan op 30 maart 2019, om 0.00 uur, het moment dat de 

onderhandelingstermijn van twee jaar officieel afloopt.                                                          

Alle regels die binnen de EU het handeldrijven zo eenvoudig maken, zijn dan niet meer van 

toepassing op Groot-Brittannië. In dat geval zal dat tot gigantische opstoppingen aan de grens 

leiden, aangezien elke vrachtwagen die vanuit de EU Het Kanaal over wil steken eerst 

uitgebreid gecontroleerd moet worden. Binnen de EU is dat niet nodig. Deze rampscenario's 

krijgen steeds meer aandacht omdat de onderhandelingen over brexit nog altijd uiterst stroef 

verlopen. Beide partijen moeten in principe in oktober tot een akkoord komen om alles nog 

voor de uittredingsdatum geordend af te kunnen handelen. Aangezien zo'n akkoord nu nog ver 

weg lijkt, is de kans op dit no deal-scenario de afgelopen weken gestegen.                              

De chaos in de Britse politiek heeft de kans op dit doemscenario vergroot. May overleefde 

ternauwernood een regeringscrisis nadat begin deze maand twee van haar belangrijkste 

https://www.volkskrant.nl/economie/directeuren-spelen-haasje-over-met-topinkomens-br-~bb9d7583/
https://nos.nl/artikel/2242124-oud-minister-johnson-over-brexit-er-is-nog-tijd-voor-koerswijziging.html


ministers, Boris Johnson en David Davis, opstapten. Daarnaast is het maar zeer de vraag of ze 

de uiteindelijke deal die ze met Brussel weet uit te onderhandelen door het Britse parlement 

zal krijgen. Tientallen pro-brexit-hardliners in haar fractie vinden May's onderhandelings-

voorstel nu al veel te slap, terwijl het haast niet anders kan dan dat de Britse premier in de 

onderhandelingen Brussel nog meer tegemoet zal moeten komen. En stel dat May's onderhan-

delingsresultaat niet door het Lagerhuis heen komt, dan is onduidelijk wat er gebeurt.     

Ook een onderhandelingstactiek                                                   
Aan de andere kant heeft niemand baat bij een brexit zonder afspraken. De Britse economie 

zal immers 8 procent krimpen bij een no deal-scenario, volgens berekeningen van de eigen 

regering. Het optekenen van deze no deal-scenario's is daarom ook onderhandelingstactiek, 

om aan Brussel te laten zien: wij zijn op het ergste voorbereid. Daarnaast zullen ook landen in 

de EU er keihard door worden getroffen. Nederland zal vanwege de innige economische 

banden met Groot-Brittannië in dat geval, na Ierland, de hardste klappen krijgen. *              

Een akkoord sluiten is daarom voor alle partijen zeer wenselijk en noodzakelijk.                                             

Dit vindt het volk ervan                                                               
Volgens opiniepeilingen zijn veel Britten ondertussen steeds bezorgder over hoe de brexit 

verloopt. Slechts 10 procent is tevreden met hoe de regering de onderhandelingen aanpakt, 

peilde Sky News vandaag. 78 procent is ontevreden. In maart was nog 55 procent ontevreden. 

Daarnaast gelooft 51 procent, een krappe meerderheid van de Britten dat brexit slecht zal zijn 

voor het land, terwijl 40 procent denkt dat het goed zal uitpakken.                                             

Vorige week kreeg brexit-minister Dominic Raab al vragen of de regering plannen 

voorbereidt om voorraden voedsel aan te leggen in het geval van een no deal-scenario. Raab 

zei daarop dat de regering geen voorraden zal aanleggen, "maar we zullen er wel voor zorgen 

dat er voldoende voedsel in omloop is".                                                                                                       

*N.B. Paul. Bij het vastlopen van de onderhandelingen en het uitkomen van het 

‘doemscenario’ zal dit overeen kunnen stemmen met de voorspellingen van het begin van een 

economische malaise in 2019 met het omvallen daarna van alle munteenheden enz.                         

Twee grote kredietbeoordelaars verlagen 

kredietstatus Turkije  

Gepubliceerd: 18 augustus 2018 NU.nl ANP 

De grote kredietbeoordelaars Amerikaanse Moody's en Standard & Poor's (S&P) hebben de 

kredietstatus van Turkije verlaagd. De twee firma's kwamen afzonderlijk van elkaar met 

rapporten naar buiten. Volgens S&P zal Turkije komend jaar in een recessie belanden. 

Turkije had bij de kredietbeoordelaar al een zogenoemde junkstatus. Dit betekent dat het 

risico op wanbetalingen heel groot wordt geacht. Een belegging in de staatsobligaties van 

Turkije wordt als pure speculatie gezien. De rating bij S&P gaat nu nog verder omlaag, van 

BB- naar B+ met een stabiele verwachting. Ook Moody's kwam met een nieuw oordeel en 

zette de rating van Ba2 op Ba3 met een negatieve prognose. Moody's denkt dat een snelle 

oplossing voor de recent ontstane onrust steeds moeilijker zal worden.                                         

Fitch verlaagde status Turkije al eerder                                                                       
Fitch, de derde grote kredietfirma, verlaagde de kredietstatus van Turkije al eerder. Het 

bureau zei vrijdag nog te vrezen dat de economische onrust de komende tijd zal aanhouden. 

Het bureau kwam echter niet met een nieuw kredietoordeel.                                                            

De Turkse economie verkeert al enige tijd in zwaar weer. Daar komt de heftige diplomatieke 

crisis met de Verenigde Staten nog eens bij. (Zie bij vorige artikel Brexit de voetnoot. Paul) 



'Economische erfenis Donald Trump zal 

rampzalig zijn'  

Gepubliceerd: 26 augustus 2018  Door: NU.nl/Wilbert Zuil  

De gevolgen van het economisch beleid van Amerikaanse president Donald Trump zullen 

rampzalig zijn. Dit zegt Wim Boonstra, oud-hoofdeconoom bij de Rabobank en hoogleraar 

monetaire economie. Volgens hem zijn de Amerikaanse overheidsfinanciën aan het 

ontsporen. Trump heeft eind 2017 een flinke belastingverlaging voor particulieren en 

bedrijven doorgevoerd. Maar de uitgaven zijn daar niet op aangepast en het begrotingstekort 

staat uit te komen op maar liefst 5 tot 5,5 procent van het bruto binnenlands product. Dit is 

een van de hoogste tekorten ooit van de Amerikaanse regering in vredestijd.                         

Boonstra zegt tegen NU.nl te verwachten dat de Amerikaanse staatsschuld zal groeien naar 

"Italiaanse proporties". "Het tekort 'will be huge', om het in Trumpiaanse termen uit te 

leggen." Tegelijk zal de belastingverlaging volgens de econoom geen enkel positief effect 

hebben op de conjunctuur.    "En Amerika heeft al een groot overheidstekort. Ze hebben een 

oplopende staatsschuld. Ze hebben al een ongelofelijk ongedekte claim naar de toekomst.    

Dat gaat alleen maar erger worden."                                                                                                                                    

Staatsschuld VS in tien jaar tijd fors gestegen.                                                                                   

De Verenigde Staten hadden eind 2017 een staatsschuld van 105 procent van de economie. 

Vooral na de financiële crisis steeg de verhouding staatsschuld tot de economie flink. Tussen 

medio 2001 en medio 2007 nam dit percentage maar licht toe van 55 procent naar 62 procent. 

In de zes jaar daarna steeg het cijfer door de financiële crisis met de helft naar 99 procent.    

Nu de economie weer op volle toeren draait, heeft de Amerikaanse overheid alle kans om de 

schuld te verlagen, maar die kans wordt onbenut gelaten. Zo heeft het Internationaal 

Monetaire Fonds (IMF) voorspeld dat met ongewijzigd beleid de Amerikaanse staatsschuld 

als enige van de ontwikkelde economieën zal stijgen. Volgens Boonstra zou een crisis kunnen 

ontstaan wanneer de overheidstekorten oplopen en er een moment komt dat investeerders het 

vertrouwen verliezen en hun dollar verkopen. Die dalende dollar betekent dat investeringen in 

dollars automatisch minder waard worden. "Iedere crisis begint met een daling van de 

dollar. Dat zal straks ook weer zo zijn. En dan betaalt de hele wereld de rekening."  *!!!                              

Schuld Amerikaanse overheid. 'Dollar heeft heel speciale positie'.                                                   

Hij maakt de vergelijking met de financiële crisis van 2008 en 2009. "De vorige crisis draaide 

om Amerikaans schuldpapier dat over de hele wereld was verspreid en dat waardeloos bleek 

te zijn. Toen ging het systeem plat en toen bleek ook hoe kwetsbaar het systeem was."        

"De dollar heeft een heel speciale positie in de wereldeconomie. Amerikanen kunnen 

onbeperkt dollars creëren zolang de rest van de wereld denkt dat de dollar een goede 

belegging is. Wisselkoersrisico is iets voor de rest van de wereld, niet voor Amerikanen.      

En het is zelfs zo dat als de dollar flink in waarde zakt, de schuld van de Amerikanen vrolijk 

meezakt."                                                                                                                                   

Boonstra publiceerde onlangs het boek 'Geld – Wat is het, wat doet het, waar komt het 

vandaan' en hij hoopt hiermee monetaire economie iets inzichtelijker te maken voor het grote 

publiek. Na de crisis en enorme bedragen die centrale banken hebben geïnvesteerd in de 

economie, werd het onderwerp opeens erg actueel. Aan die speciale maatregelen komt in 

Europa vanaf volgend jaar deels een einde. De Europese Centrale Bank (ECB) zal dan naar 

verwachting stoppen met het opkopen van extra obligaties. Een definitief einde is nog wel ver 

weg. Zo blijft de centrale bank nog langere tijd aflopende obligaties herinvesteren. Hij vindt 

dat de ECB er goed aan zou doen nu een start te maken met het laten aflopen van obligaties. 

*Zie de voorspellingen over het ineenstorten van de munteenheden en daarna de economie! 

https://blogs.imf.org/2018/04/18/bringing-down-high-debt/


Europese begrotingsafspraken zorgen voor voet op de rem.                                                                   

Dat het zo lang duurde voordat de economie weer kon worden aangezwengeld, wijt Boonstra 

voor een deel aan de bezuinigingen die Europese overheden moesten doorvoeren. "Als wij in 

Europa in 2015 hadden gezegd: we gooien 1.000 miljard euro in infrastructuur, snel internet 

en snelwegen waar ze nodig zijn, dan hadden we de economie direct een grote boost 

gegeven." Maar door Europese begrotingsafspraken, konden de overheden dat niet.              

Het beleid van de ECB zorgde ervoor dat rentes naar beneden gingen en geld lenen goedkoper 

werd, maar dit stimuleert de economie alleen als mensen willen lenen. "Als er geen 

vertrouwen is, kun je pompen tot je een ons weegt, maar gebeurt er niks."                                 

"Dus terwijl de geldhoeveelheid toenam, groeiden de overheidsuitgaven niet. Het is een beetje 

te vergelijken met een auto waarbij je tegelijkertijd met je rechtervoet hard op het gaspedaal 

staat en met je linkervoet op de rem. Het maakt een boel lawaai, hij komt nauwelijks vooruit 

en het is niet goed voor je auto." 

 

HONGER EN OBESITAS.  Aantal mensen met 

honger wereldwijd voor derde jaar op rij gestegen* 

 
Gepubliceerd: 11 september 2018 Door: NU.nl                                                                                

Het aantal mensen in de wereld met honger is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen, 

blijkt dinsdag uit het jaarlijkse rapport van de Verenigde Naties over voedselzekerheid. 

Volgens het rapport waren 821 miljoen mensen in de wereld ondervoed in 2017, dat komt 

neer op ongeveer een op de negen mensen. De onderzoekers stellen dat extreme 

klimaatgebeurtenissen een belangrijke oorzaak zijn voor de stijging. "Toenemende 

temperaturen, intense en grillige regenval, en veranderingen in de seizoenen hadden allemaal 

invloed op de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel", aldus het rapport. Conflicten zijn de 

andere grote veroorzaker van honger in de wereld. Het rapport stipt daarbij landen als Jemen, 

Somalië, Zuid-Soedan en Afghanistan, die hier al langdurig mee worstelen, aan. Bovendien 

hadden deze landen ook te maken met droogtes en overstromingen. In Zuid-Amerika droegen 

de lage prijzen van belangrijke exportproducten als ruwe olie bij aan de honger op dat 

continent, zegt de VN. Daarnaast ontvluchtten 2,3 miljoen Venezolanen hun land voor 

honger, ellende en de economische crisis in Venezuela.                                                                 

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN om in 2030 een einde aan de 

wereldhonger te hebben gemaakt, is volgens het rapport ernstig in gevaar als er niet door 

wereldleiders ingegrepen wordt. Het is het derde jaar op rij dat het aantal mensen met honger 

in de wereld gestegen is. In de tien jaren daarvoor nam de wereldhonger juist af.                   

Oxfam Novib noemt stijging schandalig                                                                     
Volgens Oxfam Novib waren 95 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp voor hun voedsel. 

Algemeen directeur Farah Karimi van de hulporganisatie noemt de stijging "schandalig". "We 

zijn terug op het niveau van tien jaar geleden." Karimi roept het Nederlandse kabinet op om 

dringender in te zetten op hongerbestrijding in de allerarmste landen. Daarbij is investeren in 

kleinschalige boerderijen volgens haar "dringender dan ooit".                                           

Obesitas neemt ook toe                                                             
Uit het rapport blijkt ook dat 672 miljoen volwassenen wereldwijd - ruim een op de acht - aan 

obesitas lijden. In 2014 waren dit nog 600 miljoen volwassenen.                                                    

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/


Aantal miljonairs in Nederland op hoogste 

niveau ooit gemeten*                                       
Gepubliceerd: 11 september 2018                                                                                                         

Het aantal miljonairs in Nederland is weer verder toegenomen. Uit de laatste cijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland begin 2016 112.000 

miljonairshuishoudens telde, het grootste aantal sinds 2006. Het CBS telde de huishoudens 

met een vermogen van 1 miljoen euro of meer, maar rekende de waarde van het eigen huis en 

de eventuele hypotheekschuld niet mee. Sinds het CBS in 2006 miljonairs telt, is hun aantal 

elk jaar toegenomen, met uitzondering van 2009. Op 1 januari 2006 waren er 72.000. Het 

bureau tekent erbij aan dat 1 miljoen euro in 2016 een andere waarde had dan in 2006. 

Gecorrigeerd voor inflatie blijft aantal miljonairs sinds 2010 gelijk.                                        

Door inflatie, de stijging van prijzen, kun je met een euro in 2016 eigenlijk minder kopen. 

Gecorrigeerd voor de toename van dit prijspeil waren er in 2016 bijna 91.000 miljonairs. Dat 

is een kwart meer vergeleken met 2006. Met deze correctie blijkt dat het aantal miljonairs 

sinds 2010 bijna gelijk blijft. Miljonairs zijn gemiddeld ouder dan niet-miljonairs, becijferde 

het bureau verder. "In 2016 waren de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens gemiddeld 

bijna 7,5 jaar ouder dan die van de overige huishoudens. Minder dan 5 procent van de 

miljonairs is jonger dan veertig jaar." De hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens zijn 

vaak hoogopgeleid: bijna de helft genoot hoger onderwijs, aldus het CBS, dat de tellingen 

verrichtte op verzoek van de bank Van Lanschot. 

Armoede in Nederland*  Gepubliceerd Nu.nl 16-10-2018 

Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de 

afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, 

vorig jaar was dat 17 procent, blijkt uit cijfers van Eurostat. Daarmee zitten meer dan 2,8 

miljoen Nederlanders in armoedige omstandigheden. Het Europees statistiekbureau geeft niet 

aan wat de oorzaken van de stijging zijn. Nederland zit wel ruim 5 procentpunt onder het EU-

gemiddelde. Alleen in Tsjechië (12,2 procent), Finland en Slowakije is de kans op armoede 

kleiner. Slovenië, Frankrijk en Denemarken zitten net achter Nederland. Het risico is het 

grootst in Bulgarije (39,8 procent), Roemenië en Griekenland.                                                         

De kans op armoede in de EU neemt af sinds 2012, toen bijna een kwart van de bevolking 

daarop risico liep. Vorig jaar ging het om bijna 113 miljoen Europeanen.                                        

Armoede uit zich in Nederland vooral in weinig werk.                                                                    

Het onderzoek brengt in kaart hoeveel mensen in de gevarenzone zitten om in armoede te 

vervallen. Ze hebben dan een te laag (besteedbaar) inkomen of te weinig werk. Nederland 

scoort vooral matig op het aantal mensen dat geen of weinig werk heeft.                                 

Eurostat rekent iedereen die minder dan 20 procent van zijn totale arbeidspotentieel in uren 

benut onder die noemer. Van de Nederlanders komt 9,5 procent niet aan die norm. Dat is zelfs 

iets meer dan het Europese gemiddelde van 9,3 procent.                                                                                  

Eurostat hanteert voor alle lidstaten een verschillende armoededrempel, afhankelijk van de 

levensstandaard. Voor alleenstaanden in Nederland lag de drempel vorig jaar op ruim 14.000 

euro netto per jaar, en voor een stel met twee kinderen op bijna 30.000 euro. 

*Note Paul Wink. Bovenstaande artikelen geven een steeds verder uiteenlopen van punt drie 

van de sociale driegeleding, te weten ‘de broederschappelijke verdeling van de 

levensmiddelen’.  Het is voor de toekomst een met ‘voldoende geweten’ te begrijpen 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/grootste-aantal-miljonairs-sinds-2006


voorwaarde voor de ‘goede’ (spirituele) ontwikkeling van de mensheid dat de rijkdommen 

van de aarde juister en eerlijker verdeeld gaan worden. (Evenals natuurlijk ook de twee 

eerste punten - vrijheid van meningsuiting en een gelijke rechtspositie voor iedereen - 

voldoende gerealiseerd moeten worden). 

 

Enorme schuldenberg in China  

Gepubliceerd 16 oktober 2018 Door: NU.nl                                                                        

Kredietbeoordelaar S&P waarschuwt voor een enorme schuldenberg van 40 biljoen yuan (5 

biljoen euro) die lokale overheden in China in de loop van jaren hebben opgebouwd en niet 

op hun balansen staat. Mogelijk is er zelfs meer schuld afgesloten, schrijft analist Gloria Lu in 

een rapport van S&P. "De potentiële hoeveelheid schuld is een ijsberg met reusachtige 

kredietrisico's." Lokale Chinese overheden hebben jarenlang onder druk om groeidoel-

stellingen te halen de lokale economie gestimuleerd. Om dit te financieren werden speciale 

financieringsentiteiten opgezet, zogeheten local government financing vehicles (LGFV).      

Zo konden bedrijven of projecten aan goedkope en door de lokale overheid gegarandeerde 

financiering komen. Tegelijkertijd hoeven de overheden door de financiële constructies veel 

van deze schuld niet op de balans te houden en daarom is het dus onduidelijk hoe groot de 

schuldenberg in werkelijkheid is. Zo kan een regio ook meerdere LGFV's hebben. 

Koorddansen tussen schuldafbouw en groei.                                                                                                             
Wel is duidelijk dat de hoeveelheid schulden enorm is gegroeid. Sommige schattingen zetten 

de schuld van de lokale overheden op 60 procent van de Chinese economie. De overheid zou 

de schulden niet kunnen aflossen zonder enorme hoeveelheden geld te moeten printen. Maar 

tegelijk wil de nationale Chinese regering schoon schip maken en bijvoorbeeld de financiële 

sector hervormen. De vraag is in hoeverre deze maatregelen voor hogere rentekosten zullen 

zorgen en een sneeuwbaleffect veroorzaken. Zo is de Chinese overheid aan het "koorddansen" 

tussen economische groei en het afbouwen van schulden, zegt S&P. 
 

 

Rothschild voorspelling voor 2019 is gitzwart 
22 oktober 2018 door www.niburu.co      ZIE TEVENS ONDERAAN DIT ARTIKEL!!    

 

 

Via het lijfblad van de Rothschild familie, The Economist, laat de elite ons ieder jaar 

weten wat het komende annum voor ons in petto heeft.  

 

http://www.niburu.co/


De trend voor het komende jaar lijkt niet mis te verstaan, het zier er letterlijk inktzwart uit 

voor de wereld. Ieder jaar wordt er weer reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe voorpagina 

van The Economist. Keer op keer blijken daar verbluffende voorspellingen op te staan die 

echter door het merendeel van de mensheid volkomen wordt gemist. Zo was er de beroemde 

voorpagina van 2015 waar de komst van Donald Trump werd aangekondigd.  

En nu gaan we langzaam richting eind 2018 en is de voorpagina voor de speciale editie voor 

2019 bekend. Een voorpagina die je de koude rillingen over de rug doet lopen. Het ziet er 

letterlijk inktzwart uit. Of zoals Bert zegt (dank!): "Darkness rules when the lights go out". 

Het is toevallig ook de 33e editie van de The Ecomonist en een heel belangrijk getal bij de 

vrijmetselarij, zoals we schreven in een eerder artikel:                                                              

In haar boek “The secret of the Illuminati” schreef Elizabeth van Buren: “In spirituele 

numerologie zijn de getallen 11, 22 en 33 de drie “Meester Getallen”, waarvan de hoogste 33 

is. Dit laatste getal was de leeftijd van de Geïnitieerde Meester (Jezus) bij zijn dood, 

wederopstanding en hemelvaart. Het getal 33 symboliseert het spiritueel hoogst mogelijk 

haalbare door een mens”. In bepaalde kringen heeft het getal 33 in ieder geval dus wel een 

esoterische betekenis als het “hoogste van de Meester Getallen”. Bij de Vrijmetselaars is de 

hoogste orde die van de 33ste graad van The Scottish Rite. Deze afdeling werd binnen de 

Vrijmetselarij in 1801 opgericht met de formatie van de Mother Supreme Council in 

Charleston, South Carolina, Amerika. Het was misschien geen toeval dat Charleston de 

geboorteplaats was van The Scottish Rite, op een fractie ten zuiden van de 33ste 

breedtegraad. Interessant genoeg is het ook de plek waar de eerste schoten in de Amerikaanse 

Burgeroorlog werden afgevuurd. Zoals we zo zullen zien vonden er veel keerpunten in de 

recente geschiedenis plaats langs de 33ste breedtegraad.  

Een andere organisatie die door sommigen wordt beschouwd als een geheim genootschap met 

Luciferiaanse banden met de Illuminati is de Verenigde Naties. Ook daar vind je het getal 33 

terug. Kijk maar eens naar de vlag en je zult een wereld zien verdeeld in 33 secties, omcirkeld 

door olijftakken. Toeval? Of heeft dit een diepere betekenis?  

Waarom in het jaar 2019 alles gitzwart zal worden, is verder niet duidelijk gemaakt.  

Velen denken dat de voorspelling te maken heeft met een eerdere uitgave van The Economist 

uit 1988, waarin werd voorspeld dat de wereld over 30 jaar zou beschikken over een 

wereldmunt. Het zijn meesters in de langere termijnplanning en zo kan het dat ze via één van 

hun publicaties, de beroemde Economist, ons al in 1988 hebben laten weten wat we kunnen 

verwachten. In januari 1988 zag de voorpagina van de Economist er als volgt uit:  

 

 

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11539:laatste-fase-endgame-verloopt-volgens-plan&catid=20:het-complot&Itemid=33
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Rite
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12391:de-grote-financiele-ineenstorting-staat-gepland-voor-volgend-jaar&catid=15:financieel&Itemid=28
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12391:de-grote-financiele-ineenstorting-staat-gepland-voor-volgend-jaar&catid=15:financieel&Itemid=28


Het artikel in de Economist in 1988 begon als volgt:                                                                    

Over 30 jaar zullen Amerikanen, Japanners, Europeanen en mensen in vele andere rijke 

laden en waarschijnlijk ook uit een aantal relatief arme landen hun boodschappen betalen in 

dezelfde valuta. Prijzen zullen zijn aangegeven niet in dollars, yens of Duitse marken, maar 

laten we zeggen, de Phoenix. De Phoenix zal de favoriete valuta zijn voor bedrijven en 

winkelend publiek omdat het veel gemakkelijker zal zijn dan de huidige nationale valuta, die 

op dat moment gezien zullen worden als een vreemd obstakel die voor veel verstoringen 

zorgden in het economisch leven van de twintigste eeuw. 

 

Zal er een grote financiële ineenstorting plaatsvinden, met een chaos die zo groot wordt dat 

besloten wordt via de Verenigde Naties dat alleen een universele valuta de wereld nog zou 

kunnen redden? Zal eindelijk de al lang door hen gewenste Derde Wereldoorlog uitbreken, 

waarbij het eindresultaat ook zal zijn zoals hierboven omschreven? Of zullen de lichten 

letterlijk uitgaan omdat een tot nu toe formeel onbekende planeet voor chaos zal gaan zorgen? 

En een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat 2019 het jaar van de ultieme polarisatie 

wordt. Alles wordt teruggebracht tot zwart/wit; hetgeen uiteindelijk dan ook weer zal leiden 

tot het bovengenoemde eindresultaat.  

Echter, wanneer de bevolking eindelijk eens zou begrijpen dat ze het probleem bij de wortel 

moeten aanpakken, dat wil zeggen de controle over het geld terugnemen en de centrale 

bankiers wegschoppen, dan ineens wordt de toekomst helder en licht in plaats van gitzwart. 

Begin oktober (zie hierboven) verscheen overal op internet de nieuwe 

voorpagina van het lijfblad van de The Economist voor het jaar 2019, waar, 

op een pikzwarte achtergrond alleen het jaartal 2019 stond.  
Echter, nu is er een andere voorpagina voor 2019 die niet meer zwart is, maar vol staat met 

tekeningen en symbolen. Kortom, de vraag is nu of de Economist bewust iedereen op een 

dwaalspoor heeft gezet, of toch even die boodschap de wereld in wilde sturen, maar dat ze 

besloten hebben dit niet te gebruiken voor het definitieve nummer. Zou de reden daarvoor dan  

kunnen zijn dat het tijdspad van de plannen van de elite toch vertraagd /verstoord/ veranderd 

is? Het feit dat het ook te zien was op hun twitter account en er voor zover wij weten nooit 

een mededeling is gekomen dat die zwarte cover niet zou kloppen, doet vermoeden dat ze 

toch zelf die boodschap de wereld in hebben willen sturen en dat het niet afkomstig is van 

iemand die bewust de boel wil misleiden. En dus is er nu een andere voorpagina:  

 

 

https://socioecohistory.wordpress.com/2014/07/26/flashback-1988-get-ready-for-a-world-currency-by-2018%E2%80%B3-the-economist-magazine/
http://www.niburu.co/index.php?searchword=cometa+planeta&ordering=&searchphrase=all&Itemid=53&option=com_search


Vermogen miljardairs stijgt met bijna 
20 procent, vooral door China                                   

Het gezamenlijke vermogen van alle miljardairs op de wereld is vorig jaar met 19 procent 

toegenomen. Er kwamen bijna 200 nieuwe miljardairs bij, hoofdzakelijk in China. Uit het 

jaarlijkse Billionaires Insights Report van UBS en PwC blijkt dat de allerrijksten op aarde nu 

samen 8,9 biljoen dollar (7,8 biljoen euro) bezitten. In China kwamen er per week twee 

nieuwe miljardairs bij. Volgens de zakenbank en het accountants- en advieskantoor vergrootte 

een derde van de nieuwe miljonairs zijn fortuin door een of andere vorm van innovatie. De 

rest passeerde de vermogensgrens door de handel in Azië op te schroeven. Volgens het 

onderzoek zijn er nu al meer miljardairs in China dan in de Verenigde Staten. Over maximaal 

drie jaar hebben de superrijken uit China de Amerikanen ook qua gezamenlijk vermogen 

ingehaald. Vooral in de techsector gaat het hard, zeggen UBS en PwC. De Chinezen in die 

sector "ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen, pakken hun kansen en schakelen razendsnel 

tussen deelsectoren".   Gepubliceerd 26 oktober 2018 Door: NU.nl                                                                                                                                        

 

Mondiale schuld met 162 biljoen euro op 

hoogste niveau ooit 
13 december 2018 Door Nu.nl 

De schuld van alle landen in de wereld bedraagt momenteel 184 biljoen dollar, omgerekend 

ongeveer 162 biljoen euro. De mondiale schuldenlast was nog nooit zo hoog, stelt het 

internationaal monetair fonds (IMF) dat het bedrag berekende. De wereldwijde schuld is ruim 

twee keer zo hoog als het mondiale bruto binnenlands product. Per aardbewoner bedraagt 

de schuld ruim 86.000 dollar. Dat is op zijn beurt meer dan 2,5 keer het gemiddelde 

jaarinkomen. De landen met de grootste schulden zijn de Verenigde Staten, China en Japan. 

Die drie landen zijn gezamenlijk goed voor de helft van de totale schuldenberg. 

 

Nederlandse (en overige landen) beleggers bloeden. 
21-12-2018, in FINANCIEEL, Door onze verslaggevers van De Telegraaf. 

Resultaten op het Damrak koersen richting de slechtste decembermaand sinds 1931. 

Beleggers verkopen hun risicovollere fondsen en vluchten deels in cash om het dramatische 

resultaat enigszins te stelpen. 

Het gemiddelde verlies in één jaar t.o.v. de hoogste koers is tussen 30% en 50%! 

 

De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben lang 

niet zo'n slechte tijd doorgemaakt.  

26 december 2018, door Nu .nl . 

De S&P 500 maakt het slechtste kwartaal sinds de financiële crisis door en noteerde de 

grootste daling in een decembermaand sinds 1931. In Europa daalden de beurzen mee.  

 (Note Paul: Ongeveer eind 2018 is Saturnus conjunct Pluto gaan lopen in het aardeteken en 

extraverte Teken Steenbok. Deze ‘oorlogsstand’ duurt een paar jaar en kan de economie en 

andere levensgebieden sterk aangrijpen. De meeste voorspellingen voor de komende jaren – 

zie lezing voorspellingen – luiden dan ook dat eerst de economie hieronder zwaar zal lijden). 

 



Turken ontvluchten hun land: 'Vrij zijn in 

je hoofd kan niet in Turkije'  5-1-2019  Nieuwsuur.  
Steeds meer Turken vragen in Nederland asiel aan. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft 

opgevraagd bij de Immigratie- en naturalisatiedienst IND. Het gaat om mensen met diverse 

achtergrond, maar voor bijna allemaal geldt: ze voelen zich niet vrij in hun land.                   

Aantal asielaanvragen vanuit Turkije (bron: IND): 2016---235;  2017---481;  2018---1180 

 (De asielaanvragen van december 2018 zijn bij 2018 nog niet meegerekend) 

De 29-jarige Adem Korkut ontvluchtte Turkije met een bootje en is nu vijf maanden in 

Nederland. Hij werd door zijn eigen vader aangegeven bij de politie, omdat hij na de coup in 

de zomer van 2016 weigerde de straat op te gaan om steun te betuigen aan president Erdogan. 

"Mijn vader vroeg mij ook mee, maar ik weigerde", vertelt Adem. "Daarna hebben we een 

heftige discussie gehad. Een paar dagen later belde hij. Hij zei dat hij me had aangegeven.  

Ik moest me melden bij de politie". 

Ook de 26-jarige Emrah Büyüktas heeft asiel in Nederland aangevraagd. Hij was politieman 

en moest Gülen-aanhangers oppakken en voor de rechter brengen. Drie maanden na de coup 

werd hij ontslagen, omdat hij sympathie zou hebben voor de Gülen-beweging. 

(Fethullah Gülen is een invloedrijke Turkse islamitische denker en geleerde. Sinds 1999 zit 

hij in ballingschap in de Verenigde Staten. Turkije (Note Paul; wellicht alleen Erdogan) ziet 

hem als het brein achter de mislukte staatsgreep van 2016.) 

Emrah vluchtte vorig jaar naar Nederland. "Omdat ik in Turkije word gezocht, en daar geen 

eerlijke rechtspraak is en gemarteld wordt, hoop ik dat Nederland mij asiel verleent." 

Wil Eikelboom is asieladvocaat en hoort veel verhalen van mensen die naar Nederland 

vluchten. "Volgens de mensen die ik bij sta, veegt Erdogan de trap vanaf boven schoon.  

Hij is begonnen met de direct betrokkenen bij de couppoging, mensen uit overheidsinstanties 

en uit het leger. Nu gaat hij verder naar beneden: mensen die lesgaven op Gülenscholen en 

mensen bijvoorbeeld die les hebben gehad op zo'n school. Een steeds grotere groep in Turkije 

loopt risico." Maar het gaat niet alleen om mensen die in verband worden gebracht met de 

Gülen-beweging. Ook academici en andere hoogopgeleide Turken klagen over een gebrek aan 

vrijheid. De IND houdt ook cijfers bij van het aantal hoogopgeleiden dat migreert en ook de 

cijfers van deze zogeheten kennismigranten laten een stijging zien.                                    

Aanvragen 'kennismigranten' uit Turkije (bron IND): 2016---540;  2017---780; 2018---1020. 

Ahmet Hallaceli is sinds maart dit jaar in Nederland. Hij studeerde tussen 2011 en 2015 

Scheikunde aan een van de beste universiteiten van Turkije. In Nederland volgt hij een 

postdoctorale studie aan de Universiteit van Eindhoven. Hij wilde wetenschapper worden 

maar zag dat veel academici ontslagen of aangehouden werden. "Als een wetenschapper moet 

je vrij zijn in je hoofd, maar dat kan niet in Turkije." 

De 26-jarige Solen Aydin kwam in 2016 naar Nederland voor een masteropleiding aan de 

Universiteit van Amsterdam. Ze had in Istanbul een universitaire vertaalopleiding gedaan. 

Maar door de politieke en economische situatie in Turkije wilde ze er weg. 

Officiele emigratiecijfers Turkije:  2016---69.326;  2017---253.640. 

Ook Sölens man Erdal is inmiddels overgekomen. Ook hij spreekt goed Engels, maar wil ook 

Nederlands leren. "Nederland is een leuk land, met leuke mensen. Hier wonen veel 

verschillende culturen en mensen zijn over het algemeen tolerant." Erdal gaat regelmatig 

terug naar Turkije, maar voelt zich daar niet prettig. "Er zijn te veel kritische mensen 

opgepakt." Solen gelooft niet dat de huidige situatie op de korte termijn verandert. Zij wil 

daarom hier een leven opbouwen. Dat lukt overigens goed: ze had binnen een paar weken een 

baan in de marketing. Inmiddels heeft ze een vast contract en een verblijfsvergunning voor 

vijf jaar. Solen en Erdal maken filmpjes op YouTube met tips voor Turkse jongeren die ook 



naar Nederland willen komen. Daar is niet iedereen in Turkije blij mee. Ze krijgen soms 

dreigberichten waarin ze worden uitgescholden voor landverraders. 

(Note Paul Wink: de uitholling van de vrijheid van meningsuiting, poot één van de sociale 

driegeleding – zie meer hierover in vorige artikelen  – en dan vooral in het ‘westen’, is een 

aanzet tot de problemen vermeld in mijn lezing over voorspellingen.) 

 

Oxfam Novib:                                            

ongelijkheid wereldwijd blijft toenemen 
Vandaag, 21-1-2019 door NOS 

Het vermogen van miljardairs is vorig jaar wereldwijd verder toegenomen. Ze zagen hun 

gezamenlijke vermogen dagelijks met 2,5 miljard dollar stijgen. Dat heeft ontwikkelingshulp-

organisatie Oxfam Novib berekend. Hun vermogen zou vorig jaar met 12 procent zijn 

toegenomen. Tegelijk nam het vermogen van de armste helft van de wereld volgens Oxfam 

Novib met 11 procent af. De organisatie concludeert dan ook dat de wereldwijde economische 

ongelijkheid verder is gestegen. 

Elk jaar brengt Oxfam Novib een rapport naar buiten met de wereldwijde vermogens-

verschillen. Al jaren luidt de conclusie dat de rijken rijker worden en de armen armer. 

Inmiddels beschikken de 26 rijkste mensen ter wereld over evenveel geld als de armste helft 

van de bevolking. In 2017 waren het 43 mensen met evenveel vermogen als de armste helft. 

Top-5 

De economische ongelijkheid op de wereld wordt deels veroorzaakt door de dalende 

belastingtarieven op vermogen. En volgens Oxfam Novib speelt Nederland hier ook een 

bijzondere rol in. "Nederland staat op lijstjes waar je niet bij wilt horen. Volgens sommige 

onderzoeken staat Nederland in de top-5 van belastingparadijzen", zegt de nieuwe directeur 

van Oxfam Novib, Michiel Servaes. 

De door het kabinet aangekondigde maatregelen om brievenbusmaatschappijen aan te pakken 

zijn volgens Servaes niet genoeg. "Het gaat veel te traag. Belastingadviseurs en bedrijven 

kunnen ze eigenlijk heel makkelijk omzeilen." 

Bovendien is Oxfam Novib niet te spreken over het kabinetsbesluit om de winstbelasting te 

verlagen. Deze maatregel kan volgens de hulporganisatie andere landen verleiden om 

hetzelfde te doen, wat de ongelijkheid tussen arm en rijk verder zou vergroten. 

Sociale spanningen 

Zorgen over de toenemende ongelijkheid zijn niet nieuw en komen niet alleen van Oxfam 

Novib. Ook in Nederland heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

geregeld gewaarschuwd over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Uit diverse onderzoeken 

blijkt bovendien dat vermogensongelijkheid leidt tot maatschappelijke spanningen. 

Niet alleen de ongelijkheid neemt verder toe, dat geldt in delen van de wereld ook voor 

extreme armoede. Dat is bijvoorbeeld het geval in Afrika. Oxfam Novib, en ook de 

Wereldbank, betwijfelen of de VN-doelstelling wordt gehaald om in 2030 alle extreme 

armoede uit de wereld te hebben geholpen. 

Vorig jaar wees de Wereldbank er nog op dat het aantal mensen wereldwijd dat in extreme 

armoede leeft afneemt, maar dat de afname van armoede wel vertraagt. Ook de Wereldbank is 

bezorgd dat de VN-doelen niet gehaald gaan worden. 

Oxfam Novib publiceert het rapport een dag voor de start van het World Economic Forum in 

Davos, Zwitserland. Het centrale thema daar is globalisering. 

(Note Paul: Het wil helaas maar niet lukken met de broederschappelijke verdeling van de 

levensmiddelen! Ahriman gaat maar door met het roofkapitalisme, een enorme splijtzwam!) 

 

https://nos.nl/artikel/2153326-de-een-bezit-meer-dan-de-ander-maar-wat-maakt-dat-uit.html


Nederland is een belastingparadijs. 29-3-2019: 
Voor het eerst in de geschiedenis erkent het Europees Parlement officieel dat er minstens vijf 
belastingparadijzen zijn in de EU, waarvan Nederland er dus één is.  
Deze erkenning is een belangrijke stap in onze strijd tegen belastingontwijking, waar jij onderdeel 
van bent. Het helpt ons namelijk om gewoon te kunnen zeggen waar het op staat:  
Nederland is een belastingparadijs voor multinationals, en dat moet stoppen.  
‘Het Europees parlement heeft vandaag duidelijk uitgesproken dat de Nederlandse aanpak van 
belastingontwijking tekortschiet, en dat een meer grondige aanpak vereist is. Nederland komt niet 
langer weg met het nemen van halve maatregelen’, aldus onze lobbyist Esmé van Oxfam Novib. 
 

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat banken 

opnieuw ondersteunen met gratis geld.  NOS 7-3-2019 

Vanaf september ‘19 kunnen banken voor nagenoeg niks miljarden euro's lenen van de ECB. 

De ECB beoogt met de leningen dat de gunstige kredietvoorwaarden bij banken behouden 

blijven. De ECB is onlangs gestopt met opkopen van staatsschulden voor in totaal bijna 2600 

miljard euro, en wil voorkomen dat banken daardoor op de rem gaan staan. Ook de 

verzwakkende economie in de eurozone speelt een rol. De Duitse economie staat bijna stil en 

Italië is zelfs in een lichte recessie verzeild geraakt.                                                                         

Het is de derde bankensteunronde: de eerste keer was in 2014, de tweede in 2016. Sinds 2014 

is er voor in totaal 770 miljard euro naar de banken gegaan, telkens voor een looptijd van vier 

jaar. Volgend jaar moeten banken dat eerder geleende geld terugbetalen.                                          

De zogeheten TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) is een van de 

instrumenten die de ECB inzet om de economie te steunen. Met deze leningen is het voor 

banken minder risicovol om kredieten te verstrekken. Voor leningen moeten banken normaal 

gesproken geld aantrekken op de kapitaal- en geldmarkten met een doorgaans veel kortere 

looptijd dan de lening. Met de TLTRO op zak is het voor langere tijd heel goedkoop afgedekt. 

Dat vergemakkelijkt kredietverlening, wat de economie stimuleert.                                    Het 

gros van de ECB-leningen werd bij de afgelopen keren opgenomen door Italiaanse (250 

miljard) en Spaanse banken (167 miljard), gevolgd door Franse (90 miljard) en Duitse (80 

miljard) banken. Ook Nederlandse banken maakten gebruik van het gratis geld. ABN Amro 

nam 28 miljard euro op, Rabobank 5 miljard. "Je moet gek zijn als je gratis geld laat liggen", 

zei ABN Amro-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen er destijds over. TLTRO-III is wel 

minder riant dan de twee voorgaande steunrondes. De looptijd is maar 2 jaar, in plaats van 4. 

Paniek                                                                                                    
De critici vinden TLTRO's geen goede zaak. Ze maken banken lui om te hervormen en 

schoon schip te maken, wordt gezegd. Banken zouden erdoor verslaafd raken aan 

goedkoop geld en daardoor veranderen in zombiebanken.                                                                              

ING Direkt Bank-econoom Carsten Brzeski vindt de nieuwe TLTRO een teken van 

paniek. "Het is geen verrassing dat er een nieuwe ronde komt, maar het moment 

waarop wel. Het is een poging om de geldverkrapping te voorkomen en is ook beetje een 

gok. Want elke volgende stap om een afkoelende economie aan te pakken vergt verdere 

ongeziene maatregelen."                                                                                                                                         

De ECB besloot ook om de rente ongemoeid te laten en schoof de datum voor een eerste 

renteverhoging bovendien verder naar achteren. In reactie op de besluiten van de ECB stijgen 

de aandelenkoersen en daalt de waarde van de euro. 

https://e.oxfamnovib.nl/1/4/101/54/x5gSsZPKYJEbdvjIHGRfurK9VIJpdQ6kWpMwe8e5-Kacw8frKKWFHuf8nfiO52k9VMUdkscs_aFSxueASkDVIw


TOENAME GEWELD TEGEN POLITIEAGENTEN. NOS 2-4-2019.             

Het aantal gevallen van verbaal en fysiek geweld tegen politieagenten is vorig jaar met ruim 

10 procent toegenomen, blijkt uit cijfers die de politie heeft gepubliceerd. In 2018 telde de 

politie 10.593 meldingen van geweld tegen agenten, variërend van scheldpartijen en 

bedreigingen tot mishandelingen en het inrijden op politiemensen. Een jaar eerder waren dat 

9598 meldingen. Vergelijken met eerdere jaren is lastig, omdat de politie meldingen van 

agenten toen nog niet centraal registreerde.                                                                                       

"We zien dat het geweld over de hele linie is toegenomen", zegt Ruud Verkuijlen, bij de 

politie verantwoordelijk voor de aanpak van geweld tegen hulpverleners.                                        

"Het ontzag voor het gezag neemt af. Tegelijkertijd wordt daar een gekke gedraging aan 

toegevoegd, namelijk agressie." Opvallend genoeg meldde het Centraal Bureau voor de 

Statistiek vorig jaar nog dat burgers veel vertrouwen hebben in de Nederlandse politie.       

"Dat staat in schril contrast met deze cijfers", constateert Verkuijlen. 

CENSUUR IN RUSLAND,  NOS 16-4-2019 door Iris de Graaf 

Van wetgeving die sociale media reguleert, tot wetten die het verspreiden van nepnieuws 

strafbaar maken: het internet in Rusland wordt steeds minder vrij. Vandaag heeft de Doema, 

het Russische parlement, ingestemd met een wet die de online-controle naar een heel nieuw 

niveau tilt. Met deze zogenoemde 'Wet voor het veilig en duurzaam functioneren van het 

Russische internet' kunnen autoriteiten letterlijk het Russische internet isoleren van de rest 

van de wereld. Het wordt gebracht als een veiligheidsmaatregel om de bevolking te 

beschermen, maar volgens critici is het een nieuwe stap in het gevecht van Poetin om de 

controle te krijgen over het internet. De internetwet maakt het mogelijk dat op het moment dat 

het Russische internet wordt aangevallen mediawaakhond Roskomnadzor de complete 

controle krijgt. Over al het Russische internetverkeer. 

Dat werkt zo: Als iemand in Rusland op dit moment een website bezoekt, gaat elk signaal 

gewoon rond via DNS-servers over de hele wereld. Je kan vrijwel alles bezoeken, hoewel 

sommige websites worden geblokkeerd door internetproviders die een zwarte lijst doorkrijgen 

van Roskomnadzor. De mediawaakhond kan dankzij de nieuwe wet al het internetverkeer 

laten plaatsvinden op een eigen, Russische DNS-server. Internetproviders moeten die DNS 

verplicht installeren, anders worden ze afgesloten van het Russische internetverkeer. 

Daarnaast krijgen de internetproviders op kosten van de overheid speciale apparaten, waartoe 

Roskomnadzor en de autoriteiten toegang hebben. Met die apparaten kunnen ze het 

internetverkeer filteren en binnen Rusland houden. Je kan dan geen websites meer bezoeken 

die een niet-Russische server gebruiken.                                                                                           

Ook kan je dan geen VPN meer gebruiken, waarmee je via een buitenlandse server kan 

browsen. Zie hier: een heel eigen Russisch internet, oftewel RuNet. Concreet betekent het dat 

de autoriteiten alle sites en platforms kunnen blokkeren. Dat doet denken aan Kwangmyong, 

het intranet van Noord-Korea. Dat is een 'ommuurd' lokaal internet, waarbij burgers alleen 

toegang hebben tot door de staat gecontroleerde websites en apps.  

"Ik maak me echt zorgen. Maar ik denk al langer dat we ons zorgen moeten maken", zegt 

Marielle Wijermars. Zij doet aan de universiteit van Helsinki onderzoek naar 

internetwetgeving en vrijheid van meningsuiting in Rusland.                                                           

"Het is een gigantisch project, maar het komt niet uit de lucht vallen. In 2012 begon de 

overheid met het blokkeren van bepaalde websites. Het ging eerst om sites waar drugs en 

https://nos.nl/artikel/2233860-we-vertrouwen-de-politie-het-meest-en-de-kerk-het-minst.html
https://nos.nl/artikel/2233860-we-vertrouwen-de-politie-het-meest-en-de-kerk-het-minst.html
https://www.vox.com/2014/12/22/7435625/north-korea-internet


kinderporno aangeboden werden, maar een jaar later was het al uitgebreid naar websites die 

oproepen tot protesten of die homoseksualiteit zouden propaganderen." 

Deze nieuwe wet maakt het mogelijk om Telegram nu wel te kunnen blokkeren.  

Door Marielle Wijermars.                                                                                                                          

En daar blijft het niet bij. Vorig jaar voerde Rusland een ware cyberoorlog om chatapp 

Telegram te blokkeren, wat uiteindelijk niet is gelukt. Ook werden er in 2018 meer dan 500 

Russen gearresteerd die bijvoorbeeld politieke memes hadden gedeeld op social media. "Deze 

nieuwe wet maakt het mogelijk om Telegram wel te kunnen blokkeren". Volgens Rusland zelf 

is deze wet vooral bedoeld om de bevolking te beschermen bij een cyberaanval. Aleksander 

Zjarov, hoofd van Roskomnadzor, zei vandaag over de nieuwe wet: "Het is een krachtig 

middel. Maar ik hoop dat het, net als kernwapens, nooit gebruikt hoeft te worden." Hij ziet de 

wet als een veiligheidsmaatregel om de integriteit van het Russische internet te beschermen, 

in het geval de Verenigde Staten besluiten Rusland van het internet af te sluiten. 

Russische data in Rusland houden 

Volgens onderzoeker Wijermars is de wet vooral een drukmiddel, gericht op buitenlandse 

bedrijven. Sinds 2016 is er een wet die bepaalt dat gegevens van Russen alleen op servers in 

Rusland zelf opgeslagen mogen worden. Maar veel buitenlandse bedrijven houden zich daar 

niet aan. "Door te dreigen met het isoleren van het Russische internet hopen ze dat bedrijven 

hun data over Russische burgers naar Rusland verhuizen. Omdat de 'markt' anders helemaal 

gesloten wordt. Dat is het dreigement. 'Speel volgens onze spelregels.' De vraag is of 

bedrijven dat ook gaan doen." 

Russen voelen nu: dit kan wel eens uit de hand gaan lopen 

Tegelijkertijd wringt Poetin zich in alle bochten om controle te krijgen over het 'vrije' internet. 

Videoclips van kritische rappers worden geblokkeerd, nieuwswebsites worden streng 

gecontroleerd en de wetgeving wordt elke keer verder aangescherpt. Deze wet helpt Poetin 

ook om meer, dan wel alle controle over het internet te krijgen. Volgens Wijermars ervaren de 

Russen het zelf ook als een duidelijk signaal van censuur en het inperken van hun vrijheid van 

meningsuiting. "Ze voelen nu; dit kan wel eens uit de hand gaan lopen." Dat gevoel speelde in 

maart ook al, toen de wet door de eerste stemmingsronde was gekomen. Duizenden Russen 

gingen de straat om met spandoeken waarop stond: "Blijf van ons internet af!", of "Internet is 

onze enige kans."                                                                                                                          

Volgens NOS-techredacteur Joost Schellevis zal RuNet uiteindelijk omzeild worden. Hij 

verwacht dat de meeste mensen wel binnen de Russische internetmuren zullen blijven, maar 

dat er altijd mensen blijven die op zoek gaan naar een uitweg.                                                      

Volgens hem is het vrij lastig om het hele internet binnen één land te houden. "Dan moet je 

echt alle digitale toegangswegen afsluiten." Als er maar ergens een gaatje is, gaat het verkeer 

daar namelijk doorheen. "Het hele internet is juist zo ontworpen dat als je niet langs route A 

kan, dat je dan een route B vindt." Ook volgens Wijermars zal dit niet zonder slag of stoot 

gaan. "In een land als Noord-Korea of China zijn mensen vanaf het begin van het internet al 

gewend aan censuur. Russen zijn gewend dat ze gewoon rustig naar YouTube en Google 

kunnen. Van relatieve vrijheid naar complete censuur; dat gaat niet zonder protest."               

In totaal hebben in het Russische parlement 307 leden vóór de wet gestemd, en 68 tegen.     

De wet zal ergens in de komende dagen nog ondertekend worden door president Poetin.          

Het duurt nog wel even voor de wet dan ook echt ingaat: dat is vanaf 1 november. 



Krimpende biodiversiteit bedreigt 

menselijk leven, waarschuwt onderzoek  

Planten- en diersoorten op aarde nemen in zo'n rap tempo af, dat ook het menselijk leven 

wordt bedreigd. Dat komt naar voren uit een groot wetenschappelijk onderzoek naar de 

biodiversiteit op aarde van Ipbes, een aan de Verenigde Naties gelieerde organisatie. 

De resultaten worden nu gepresenteerd; volg hier live de persconferentie.    NOS 6-5-2019 

Een miljoen van de naar schatting acht miljoen soorten worden de komende decennia met 

uitsterven bedreigd. De wetenschappers van Ipbes bekeken voor hun onderzoek meer dan 

15.000 studies. Hun eindrapport verschijnt vandaag in Frankrijk. Daaruit blijkt dat soorten nu 

tientallen tot honderden keren sneller uitsterven dan gemiddeld de afgelopen tien miljoen jaar.  

"Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen vormen het belangrijkste vangnet voor het 

menselijk leven", zegt medevoorzitter Sandra Díaz van Ipbes. "Dat vangnet staat op 

knappen." Daarmee staan ook vrede en veiligheid op het spel, stellen de onderzoekers. 

'Direct gevolg menselijk handelen' 

Het verlies van biodiversiteit is een "direct gevolg van menselijk handelen", stellen de 

onderzoekers. De oorzaken zijn veranderingen in het gebruik van land en zee, uitbuiting van 

organismes, klimaatverandering, vervuiling en de komst van invasieve exoten.                   

Daaraan ten grondslag liggen onder andere de groei van de wereldbevolking 

en de nog sneller stijgende consumptie. Ipbes pleit daarom onder meer voor een 

duurzame economie, vermindering van afval en betere voorlichting. 

Enkele feiten uit het onderzoek: 

• 75 procent van het aardoppervlakte is ernstig gewijzigd door de mensheid, 40 
procent van de oceanen 

• Op aarde zijn naar schatting zo'n 8 miljoen dier- en plantsoorten, waaronder 5,5 
miljoen verschillende soorten insecten 

• Sinds 1970 is de landbouw voor voedsel met 300 procent toegenomen op aarde 
• 55 procent van de oceanen wordt gebruikt voor de visserij 
• Sinds de industriële revolutie is 32 procent van de bossen verdwenen 
• Vervuiling door plastic is sinds 1980 met een factor tien toegenomen 

Aan het onderzoek hebben 145 auteurs uit 50 landen meegewerkt, onder wie vier 

Nederlanders. Het doel van Ipbes is om overheden beter te kunnen informeren voor 

maatregelen die de komende tien jaar genomen worden. Het rapport komt op een belangrijk 

moment: volgend jaar loopt een akkoord over biodiversiteit af dat in 2011 werd gesloten. Het 

nieuwe onderzoek zou als input kunnen dienen voor een nieuw akkoord.                                           

In 2016 kwam de organisatie ook al met een alarmerende rapporten over de biodiversiteit van 

afzonderlijke regio's. In het nieuwe rapport schetst Ipbes voor het eerst een mondiaal beeld 

van de stand van de biodiversiteit.       

http://nos.nl/livestream/2283431-presentatie-rapport-biodiversiteit.html


'Ongenadig tempo'                                                                                                                                
"Op alle fronten gaan ecosystemen en de biodiversiteit in een ongenadig tempo achteruit", 

zegt universitair hoofddocent ecologie Patrick Jansen van de Wageningen Universiteit. Jansen 

is niet betrokken bij het onderzoek, maar heeft het wel al ingezien.                                                

"Tot dusver kregen we informatie fragmentarisch", zegt Jansen. "De afgelopen tijd hebben we 

al gehoord van de grutto waar het niet goed mee gaat. Insecten doen het slecht. Ipbes heeft 

voor het eerst geprobeerd overzicht te krijgen en ook de consequenties voor mensen in kaart 

gebracht. Dat is nog nooit op deze schaal gedaan."                                                       

Consequenties                                                                                                                     
Het is hoog tijd voor actie, zegt Jansen, die aanstipt dat 40 procent van de amfibieën met 

uitsterven wordt bedreigd en een kwart van de zoogdieren. Bovenop de diersoorten die als 

geheel op het punt van uitsterven staan, zoals de Javaanse neushoorn, de Filipijnse krokodil, 

de dwergwasbeer en de bruine slingeraap, zijn er nog veel meer diersoorten waarvan bepaalde 

populaties uit gebieden verdwijnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Afrikaanse olifant, die op 

veel plaatsen in Afrika niet meer voorkomt.  De consequenties zijn talrijk, zegt Jansen. 

"Dieren en planten hebben niet alleen een intrinsieke waarde; het recht om te bestaan. Mensen 

zijn er ook van afhankelijk. Veel groente en fruit is afhankelijk van bestuiving door insecten. 

De visserij is afhankelijk van een gezonde populaties van vissoorten. Natuurgebieden hebben 

ook functies, ze reguleren het klimaat, produceren voedsel en voorkomen overstromingen." 

Dit is een ongekende wake-upcall van wetenschappers. 
Kirsten Schuijt, directeur WNF                                                                           
Het Wereld Natuur Fonds noemt het rapport verontrustend. "Dit is een ongekende wake-

upcall van wetenschappers: we verliezen natuur op een schaal en met een snelheid die we niet 

eerder hebben meegemaakt. Er worden meer plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd dan 

ooit in de menselijke geschiedenis", zegt directeur Schuijt. De organisatie roept op om snel tot 

een wereldwijd akkoord te komen over biodiversiteit, vergelijkbaar met het Klimaatakkoord 

van Parijs. In Nederland werd in december een deltaplan voor het herstel van biodiversiteit 

gepresenteerd. Daarbij moeten boeren een grote rol gaan spelen. 

 

Onderzoek: Topinkomens krijgen steeds 
groter deel van het totale inkomen NU.nl  04 juli 2019 

De verdeling van de inkomens wordt steeds schever, concludeert de Internationale Arbeiders-

organisatie (ILO) donderdag in eigen onderzoek. Mensen met hogere inkomens krijgen een 

steeds groter deel van het totale inkomen, terwijl mensen met lagere inkomens verhoudings-

gewijs juist achteruitgaan. "De verdeling van de arbeidsinkomsten tussen 2004 en 2017 

volgen een hockeystick-patroon", schrijft de ILO.  "We zien een flinke achteruitgang voor 

mensen met midden- en lagere inkomens, aan de top zijn ze juist verhoudingsgewijs meer 

gaan verdienen."  Uit het ILO-onderzoek blijkt dat 10 procent van de bestbetaalde mensen in 

"gevorderde economieën" bijna de helft van de totale looninkomsten op zich nemen, namelijk 

48,9%. De minstverdienende 50 procent van de bevolking krijgt daarentegen slechts 6,4 

procent van de totale looninkomsten. Ook de middenklasse gaat achteruit. Tussen 2004 en 

2017 namen de totale inkomsten van deze groep af van 44,8 procent naar 43 procent.  

Tegelijkertijd verdienen de bestbetaalde mensen volgens het ILO een groter deel van de totale 

inkomsten. De best verdienende 20 procent van de werkende wereldbevolking kreeg in totaal 

53,5 procent van de totale looninkomsten, in 2004 was dat nog 51,4 procent. 

https://nos.nl/artikel/2264242-brede-samenwerking-opgezet-om-natuurverlies-in-nederland-tegen-te-gaan.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htm


Onderzoek: vandaag hebben we verbruikt 

wat de aarde in één jaar kan leveren, 29-7-2019 

Vandaag, 29-7-2019,  is het, vroeger in het jaar dan ooit, Earth Overshoot Day. Dat is de dag 

die door onderzoeksorganisatie Global Footprint Network wordt gedefinieerd als het moment 

in het jaar waarop mensen wereldwijd al meer voedsel en natuurlijke hulpbronnen hebben 

verbruikt dan de aarde in twaalf maanden kan voortbrengen. 

Vanaf vandaag teren we de rest van het jaar op de reserves van de planeet, zegt het Global 

Footprint Network. Hierdoor verbruiken we dit jaar dus 1,75 aarde. 

Het omslagpunt valt ieder jaar vroeger: vorig jaar bijvoorbeeld op 1 augustus. Het leidt tot 

minder biodiversiteit en meer ontbossing, bodemerosie en CO2 in de atmosfeer. "Op een 

gegeven moment houdt dat op", zegt Robert Klijn van consultancybureau Fair Impact, 

verbonden aan Global Footprint Network. "Het is onduidelijk hoe ver we kunnen gaan met 

het vergroten van onze ecologische voetafdruk." 

Nederlanders verbruiken 2,9 aardes  

In Nederland scoren we slecht. Als iedereen op aarde zoals een Nederlander zou leven, 

zouden we volgens het Global Footprint Network 2,9 aardes per jaar verbruiken. "We 

verbruiken veel energie en hebben allemaal een auto, laptop, koelkast en telefoon", zegt Klijn. 

"Dat telt allemaal op." Maar sinds 2008 boeken Nederlanders wel vooruitgang. Toen stond 

ons jaarlijks verbruik nog gelijk aan 4,11 aardes. Milieudefensie noemt die ontwikkeling 

positief, maar vindt het niet snel genoeg gaan. "Alles meer dan één is problematisch. Na de 

weerrecords laat dit opnieuw zien dat we de aarde in hoog tempo aan het opmaken zijn", zegt 

Evert Hassink van Milieudefensie. "Positief is dat we efficiënter worden met onze energie en 

minder vlees eten. Maar dat zijn kleine stapjes. We moeten onze economie veranderen." 

 
Al sinds 1970 verbruikt de mensheid elk jaar meer grondstoffen dan de aarde kan maken. Wat 

daarbij meespeelt, is dat er nu twee keer zoveel mensen op aarde leven als toen. Maar Klijn 

vindt bovendien dat we meer moeten leven als in 1969. "Minder reizen, minder autorijden, 

niet elke keer weer nieuwe spullen. En zo onze CO2-uitstoot terugbrengen."                             

Hassink van Milieudefensie sluit zich daarbij aan. "We hoeven niet in de kou te zitten of op 

een houtje te bijten, maar we moeten onze economie echt anders gaan inrichten." 



Nederlands belastinglek kost miljarden 

• 9 augustus 2019 Oxfam Novib 

Nog steeds krijgen belastingontwijkende multinationals ruim baan in Nederland. Alleen al één 

specifiek belastinglek kan jaarlijks 5 tot 10 miljard euro gaan kosten, ontdekte Oxfam Novib. 

In plaats van het gat te dichten, heeft de Nederlandse overheid deze sluiproute jarenlang 

bewust gepromoot. Niet voor niets prijkt ons land opnieuw bovenaan de ranglijst van 

belastingparadijzen. Achter de verhullende term ‘infokap-structuur’ gaat een slinkse 

Nederlandse belastingconstructie schuil. Via deze sluiproute kan een bedrijf in Nederland 

fictieve kosten aftrekken. Het resultaat: over een deel van de winst wordt geen belasting 

geheven. De Nederlandse overheid heeft dit agressieve belastinglek jarenlang bewust 

gefaciliteerd en gepromoot – Francis Weyzig, belastingexpert van Oxfam Novib. Die promotie 

heeft gewerkt, zo ontdekten wij in ons onderzoek. Vele multinationals maakten gretig gebruik 

van de constructie. Zoals megabrouwerij SABMiller (onder meer Grolsch en Peroni), 

drankenconcern Diageo (Johnnie Walker en Smirnoff) en RB, producent van onder meer 

Durex en Strepsil. Arme en rijke landen liepen hierdoor al honderden miljoenen euro’s mis.   

En dat wordt waarschijnlijk nog veel meer                                                                                
Zolang staatsecretaris Snel van Financiën niets doet. Omdat er nu maatregelen zijn 

aangekondigd tegen andere belastingtrucs, is het zeer aannemelijk dat meer multinationals 

deze infokap-sluiproute gaan gebruiken. Wereldwijd kan dat overheden jaarlijks 5 tot 10 

miljard euro gaan kosten. Tenzij de Nederlandse overheid dit lek vóór 1 januari 2020 dicht. 

Staatssecretaris Snel erkent dat er sprake kan zijn van belastingontwijking. En toch wil hij pas 

in 2020 kijken of er maatregelen nodig zijn. Dat is te laat, dit belastinglek moet meteen 

worden gedicht. – Francis Weyzig.  Door zulke praktijken komt het niet als een verrassing dat 

Nederland opnieuw bovenaan de ranglijst van belastingparadijzen prijkt.                             

Ons land staat op de 4e plaats, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Tax Justice Network. Alleen 

de Britse Maagdeneilanden, Bermuda en de Kaaimaneilanden staan hoger in de lijst van 64 

belastingparadijzen.  De prominente plek op de ranglijst bevestigt opnieuw dat ons land een 

probleem heeft. Om van het imago van belastingparadijs af te komen, moet Nederland op een 

overtuigende manier alle belastinglekken dichten. Ook moet de overheid volledige steun 

geven aan internationale voorstellen voor eerlijke belastingen. – Francis Weyzig                

Arme landen de dupe. Stop dit onrecht!                                                                                                          
Internationale belastingontwijking treft vooral ontwikkelingslanden hard. Die lopen zo’n 100 

miljard dollar per jaar aan belastinginkomsten mis. Geld dat ze zo hard nodig hebben voor 

betere gezondheidszorg en beter onderwijs. Meer dan 70.000 mensen willen een einde aan dit 

onrecht. Zij ondertekenden onze petitie en eisen dat de Nederlandse overheid een einde maakt 

aan Nederland als belastingparadijs.                                                                                                 

Op 29 mei haalt onze ambassadeur Dolf Jansen verhaal bij de Nederlandse overheid, namens 

de 70.000 ondertekenaars. Gewapend met ons gloednieuwe rapport en een complete koffiekar 

neemt hij het Plein voor de Tweede Kamer over. Hij spreekt de Kamerleden en ministers aan 

en zorgt dat zij luisteren naar onze eisen.                                                                                     

Zo kunnen zij om 14.00 uur goed voorbereid van start met de Tweede Kamer-hoorzitting over 

de belastingafdracht door multinationals. Aanleiding is de berichtgeving dat Shell heeft 

bekend al jarenlang geen winstbelasting te betalen in Nederland. 

https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2019/20190528%20Rapport%20belastinglek%20Nederland.pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2019/20190528%20TaxJusticeNetwork28May2019Rankinglist%20(002).pdf


Belastingdruk voor multinationals is in tien 

jaar met een kwart gedaald 

Door: NU.nl 24 oktober 2019  
De belasting die grote bedrijven daadwerkelijk betalen, de zogenoemde belastingdruk, is in 

tien jaar afgenomen van 22,9 naar 17,1 procent, terwijl de tarieven niet zijn veranderd.        

Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek in opdracht 

van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. 

Hoe groter het bedrijf, hoe lager de belastingdruk, blijkt ook. Bedrijven met een vermogen 

tussen de 40 en 100 miljoen euro betaalden in 2017 bijvoorbeeld 20,6 procent winstbelasting, 

terwijl het voor bedrijven met meer dan 500 miljoen euro slechts om 16,2 procent gaat. 

De conclusie over de afname van de vennootschapsbelastingdruk tussen 2008 en 2017 

wakkert de discussie aan over de belasting die multinationals betalen.                           

Volgens critici duidt de afname van de belastingdruk erop dat bedrijven meer 

belasting ontwijken. Er wordt daarom door sommige politieke partijen gepleit voor het 

schrappen van de verlaging van de vennootschapsbelasting. 

Het ministerie van Financiën stelt daarentegen dat de cijfers voorzichtig moeten worden 

geïnterpreteerd. Er zou nader onderzocht moeten worden hoe het komt dat het ene bedrijf 

meer belasting betaalt dan het andere. 

De verlaging van de vennootschapsbelasting staat na eerder uitstel nu gepland voor 2021.   

Het hoge tarief gaat dan van 25 naar 21,7 procent. 

Allerrijksten weer rijker, recordaantal 

miljardairs in Nederland  NOS 4-11-2019 

Het gezamenlijke vermogen van de 500 rijkste Nederlanders nam ten opzichte van 2018 toe 

met ruim 10 procent, naar 179,8 miljard euro. Dat blijkt uit de nieuwste Quote 500, die 

gisteren werd gelanceerd. 

Volgens de redactie van Quote telde Nederland nog nooit zoveel miljardairs als nu: het zijn er 

37, zes meer dan vorig jaar.                                                                                                                 

Het nummer 37 verwijst ook naar het aantal vrouwen op de lijst met rijkste Nederlanders. 

Hun aandeel komt neer op slechts 7,4 procent. Een groot deel van hen heeft het vermogen 

bovendien niet zelf vergaard, maar geërfd.                                                                                              

Om in de Quote 500 te komen moet je steeds rijker zijn. De ondergrens ligt dit jaar hoger dan 

ooit: je hebt er een vermogen van minstens 88 miljoen euro voor nodig. 

Zo zijn we, volgens Oxfam Novib, in Nederland in 2017 53 miljard dollar rijker geworden en 

is 45 procent daarvan in handen gekomen van de rijkste 1 procent van de Nederlanders. Die 

groep had daardoor afgelopen jaar - net als het jaar daarvoor - 22 procent van het totale 

vermogen in handen. 

"Sinds 2000 is de belasting op arbeid alleen maar hoger geworden en belasting op 

kapitaal alleen maar verlaagd." Fransman is van mening dat dit een heel belangrijke 

oorzaak is van de groeiende vermogensongelijkheid. 

Voor Oxfam Novib is in ieder geval pijnlijk duidelijk dat de rijkdom nog altijd oneerlijk is 

verdeeld. De organisatie baseert zich op cijfers van de Zwitserse bank Credit Suisse. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/43/de-effectieve-vennootschapsbelastingdruk-2006-2017


Loonkloof tussen mannen en vrouwen 

wordt groter. NOS Nieuws 19-11-2019 • Economie 

Het verschil tussen wat jonge mannen en jonge vrouwen verdienen wordt groter. Vrouwen tot 

36 jaar verdienen gemiddeld 6,4 procent minder dan mannen, blijkt uit onderzoek op basis 

van de gegevens van meer dan 43.000 werknemers, uitgevoerd door de Nyenrode Business 

Universiteit en Intermediair. Bij het vorige onderzoek in 2017 was het verschil nog een kleine 

5 procent. Bij vrouwen boven de 35 jaar is het verschil groter, 8 procent, en dat is vrijwel 

gelijk gebleven aan het verschil dat twee jaar geleden werd gemeten.                                   

Onderzoeker Jaap van Muijen van Nyenrode heeft geen verklaring voor de toename. Hij 

denkt dat vrouwen bij hun eerste baan misschien minder stevig onderhandelen dan mannen. 

Vrouwen werken vaker in sectoren waar de salarissen relatief laag zijn en in deeltijd.            

De onderzoekers hebben daar rekening mee gehouden en ook allerlei andere factoren 

gecorrigeerd die invloed kunnen hebben op het loon. Desondanks concluderen ze dat er nog 

steeds loonverschillen zijn tussen man en vrouw.                                                                           

Hogere opleiding, meer salaris                                                                                                                      
Uit het onderzoek blijkt ook dat de kloof tussen mensen met een universitaire opleiding en 

mensen met een mbo-opleiding groter wordt. Bij mensen met een wetenschappelijke 

opleiding kreeg 72 procent er in de afgelopen jaar salaris bij. Bij mensen met een mbo-

diploma ging het het om 53 procent.                                                                                                        

"Er is een tekort aan mensen, ik had dit helemaal niet verwacht", zegt onderzoeker Van 

Muijen. "De verschillen zijn behoorlijk. Hoogopgeleide mannen zijn het beste af. Zij gaan er 

het meest op vooruit." Uit het onderzoek blijkt ook dat van de hoogopgeleide werknemers 58 

procent tevreden is met zijn baan. Bij mensen met een mbo-opleiding is 35 procent tevreden. 

Crisis, het einde of een nieuw begin?   
Voor oplettende waarnemers, gelukkig zijn er steeds meer, lijkt het wereldgebeuren op een -

slechte- soap. De scriptschrijvers van een soap voegen steeds nieuwe thema’s en 

gebeurtenissen toe om de aandacht van de kijker gevangen te houden. Problemen die er niet 

leken te zijn komen onverwacht ‘uit het niets’ tevoorschijn. Op die problemen komen vaak 

heftige reacties, vooral omdat daarmee de bestaanszekerheid wordt aangetast en velen erdoor 

in angst en onzekerheid worden gebracht. Het is opvallend dat er wel voortdurend nieuwe 

problemen ‘ontstaan’ en dat er ook wordt gereageerd op die problemen, maar dat er geen 

werkelijke oplossing wordt geboden. 

Voorbeelden van die probleem thema’s zijn klimaatverandering, CO2, stikstof, pensioenen, 

zorg, 4G en 5G, onderwijs, woningmarkt, bomenkap, milieubederf, grote bosbranden, 

tekorten bij gemeentes, negatieve rente, stijgende armoede, houding van belastingdienst naar 

de burger en dakloosheid. Er is zoveel aan de hand, of anders gezegd, er lijkt zoveel aan de 

hand te zijn, dat enerzijds de angst en onzekerheid steeds groter worden en anderzijds de 

woede en daartegenover de berusting van het murw zijn gebeukt toenemen.  

Alle protesten, publicaties, gesprekken en demonstraties ten spijt wordt er niets echt opgelost. 

Het lijkt wel alsof er scriptschrijvers aan het werk zijn, die aansturen op een complete chaos. 

Er zijn weinig mensen meer die nog twijfelen aan de komst van de volgende economische 

crisis. Het is uitsluitend de vraag wanneer en hoe deze zal toeslaan. We zitten echter al 

middenin de crisis. Het gaat veel verder dan geld en economie. De samenleving is aan het 

opbreken. Moraliteit en integriteit worden steeds zeldzamer. Mensen die het hebben, houden 

krampachtig vast aan hun bezit, hun huis, hun geld op de bankrekening, hun beleggingen, hun 

https://nos.nl/nieuws/economie/
https://www.intermediair.nl/acties/nationaal-salaris-onderzoek


vakanties et cetera in de gedachte daarmee een beschermend anker te hebben voor als de 

storm heviger wordt.   

Steeds meer mensen vallen om, omdat ze de ratrace in de materie niet langer kunnen 

volhouden, 9,9 miljoen mensen in Nederland hebben bijvoorbeeld - bekend bij de huisarts- 

één of meer chronische aandoeningen.  

Degenen die in de illusie verkeren ‘het’ nog goed te hebben, koesteren zich in het algemeen 

met de gedachte dat hun welvaart hun persoonlijke verdienste is en dat degene die minder is 

bedeeld dit aan zichzelf te wijten heeft. De storm is echter al opgestoken en wordt steeds 

heviger. Er komt een moment dat verreweg de meeste mensen zich gaan realiseren dat 

voorspoed en welvaart niet ten koste kunnen gaan van de medemens. Als de samenleving 

volkomen is gecrasht door een gebrek aan moraliteit, integriteit, het vermogen om voor elkaar 

te zorgen en om met elkaar samen te werken, dan stort ook de economie in. Dan is er geen 

mogelijkheid meer om de illusie van ‘het gaat goed’ op te houden. 

Wat betekent ‘crisis’? Crisis houdt een enorme bedreiging in. Een beschaving kan volledig 

ten onder gaan. Tegelijkertijd biedt crisis ook een mogelijkheid. We kunnen ons ontdoen van 

het denken en het handelen dat tot de crisis heeft geleid. Daar is inzicht en moed voor nodig. 

Inzicht in welke factoren ertoe bijdroegen dat het misliep en de moed om de samenleving 

opnieuw vorm te geven zonder de weeffouten te maken, die in het verleden zijn gemaakt. Ik 

heb in ‘Eilandeconomie, een metafoor’ door de lotgevallen van elf schipbreukelingen te 

beschrijven, laten zien dat dit anders vormgeven alleen succesvol kan zijn als het gedragen 

wordt door een gelouterd bewustzijn bij alle leden van de gemeenschap. De elf schipbreuke-

lingen weten zich allen los te maken van het individualisme, het ‘ieder voor zichzelf’, de 

concurrentie en het bemoeilijken van het materiële leven van de medemens door een 

onbeperkt streven naar meer bezit voor jezelf. Uiteindelijk ontdekken de schipbreukelingen 

dat geluk en welzijn zitten in het werkelijk samen-leven. Ik herhaal in dit verband de 

uitspraak van Gandhi: “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.” 

Ad Broere, november/december 2019  (https://adbroere.nl/web/ad-broere)  

Nederland duikelt op ranglijst gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen. NOS 17-12-2019                

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is het afgelopen jaar groter 

geworden. Daardoor zakt Nederland flink op een ranglijst over genderongelijkheid van het 

World Economic Forum (WEF). Nederland zakt dit jaar elf plekken, naar plek 38.                    

Bovenaan de Global Gender Gap Index (.pdf) staat IJsland, gevolgd door Noorwegen, Finland 

en Zweden. Nederland staat vlak achter Uruguay (37), Slovenië (36) en Portugal (35). Onder 

meer Rwanda (9), Namibië (12), en Costa Rica (13) staan ver boven Nederland.                             

De onderzoekers keken alleen naar gelijkheid en niet naar ontwikkelingsniveau of welvaart. 

Vrouwen in Rwanda moeten bijvoorbeeld werken om hun gezin te kunnen onderhouden.          
Politieke invloed                                                                                                                                       
Waar 101 van de 153 onderzochte landen aanzienlijke stappen maken in het verkleinen van de 

kloof tussen mannen en vrouwen, is in Nederland achteruitgang te zien. Volgens de ranglijst 

is inmiddels 73,6 procent van de ongelijkheidskloof gedicht, tegenover 74,7 procent vorig 

jaar. Van invloed op de lagere Nederlandse score is het verschil in politieke invloed tussen 

mannen en vrouwen. Dat verschil is groot en nam licht toe. Ook besteden vrouwen in 

Nederland vergeleken met mannen meer tijd aan zorgtaken en onbetaald werk.                      

Wereldwijd is 68,6 procent van de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht. Het WEF schat 

dat het minstens nog zo'n honderd jaar duurt voordat de ongelijkheid is weggewerkt. 

https://adbroere.nl/web?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MjkiLCI4NGQ1YThiZTBlMTgwM2Q5ZGM0YzkyYTgxMjFkMDQ0MSIsIjE4MTciLCJmZmUwNDU4N2ExMmIiLGZhbHNlXQ
https://adbroere.nl/web?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MjkiLCI4NGQ1YThiZTBlMTgwM2Q5ZGM0YzkyYTgxMjFkMDQ0MSIsIjE4MTciLCJiNjc2M2MxMGM5YjIiLGZhbHNlXQ
https://adbroere.nl/web/ad-broere
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf


ZAL DE DEUTSCHE BANK EEN 

WERELDWIJDE DEPRESSIE VEROORZAKEN?  
Vrijdag, 24 mei 2019 23:14 

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14057:zal-de-

deutsche-bank-een-wereldwijde-depressie-veroorzaken&catid=15:financieel&Itemid=28 

(ZIE VIDEO VIA LINKJE HIERBOVEN.) 

 

 

We schreven een aantal jaren geleden over de Deutsche Bank als de grootste tikkende 

tijdbom ter wereld.  

Dat is het nog steeds, alleen is het tikken van de klok nu wel heel erg luid geworden.  

Het is een tijdje stil geweest rond de Deutsche Bank, maar dat wil niet zeggen dat alle 

problemen waarover we in het verleden talloze keren hebben geschreven, zijn opgelost.  

Eén van de best voorspellende goeroes op Wall Street is analist Charles Nenner. Deze man 

die ooit voor Goldman Sachs werkte, heeft een zeer succesvol advies- en onderzoeksbureau 

voor beleggers en zijn mening staat hoog aangeschreven in de financiële wereld.  

We hebben dit jaar al eerder geschreven over de beruchte kanarie in de kolenmijn, de eerste 

tekenen dat een economie heel snel zal verslechteren of misschien zelfs wel in elkaar zal 

storten.  

Nenner zegt nu dat als er ooit een kanarie in de kolenmijn was, dan is dit de Deutsche Bank. 

Eind vorig jaar zei Nenner dat als de koers van de aandelen Deutsche Bank onder de 8 dollar 

zakt,  je je zorgen moet gaan maken. Recentelijk daalde het aandeel tot een absolute 

bodemprijs van 7,40 dollar. 

 

 
 

Ter vergelijking. In 2016 schreven wij ook over de bank en de manier waarop het aandeel 

steeds verder kelderde. De aandeelprijs was toen in ongeveer een jaar tijd gekelderd van 35 

naar 16 dollar. De waarde is nu minder dan de helft daarvan.  

 

We zitten dus nu in het gebied waarin we ons volgens Nenner zorgen moeten gaan maken. Hij 

denkt dat het aandeel nog een tijdje rond dit niveau zal hangen tot ongeveer eind juli en dan 

zal zakken naar een koers van rond de 6,50 dollar.  

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14057:zal-de-deutsche-bank-een-wereldwijde-depressie-veroorzaken&catid=15:financieel&Itemid=28
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14057:zal-de-deutsche-bank-een-wereldwijde-depressie-veroorzaken&catid=15:financieel&Itemid=28
https://www.google.nl/search?client=opera&hs=wEX&ei=InnlXJO0G-jisAfC3rfYDg&q=niburu.co+deutsche+bank&oq=niburu.co+deutsche+bank&gs_l=psy-ab.3...1772.4615..4900...0.0..0.98.972.14......0....1..gws-wiz.......0j0i22i30j33i160j33i21.Cj4tvwE7Xbk
https://charlesnenner.com/
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13882:grote-koeriersbedrijven-zijn-de-kanarie-in-de-kolenmijn&catid=15:financieel&Itemid=28
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10301:gaat-de-deutsche-bank-het-eind-van-dit-jaar-halen&catid=15:financieel&Itemid=28


Charles voorspelt dat als de koers van de Deutsche Bank gaat dalen tot onder de 6,40 de hele 

wereld in de problemen gaat komen. Vergeet ook niet dat het IMF de Deutsche Bank de meest 

gevaarlijke systeembank ter wereld noemde.  

“Als het onder de 6,40 dollar terechtkomt, dan is het volgende doel om naar te kijken 0. Want 

iedereen die mijn analyses volgt zal dan zeker richting uitgang rennen”, zo zegt hij. En ook 

anderen zullen dan volgen en voor je het weet is er een kettingreactie ontstaan.  

Dan zegt Nenner iets dat wij al sinds 2014 roepen en dat is dat wanneer de Deutsche Bank 

(DB) kopje onder gaat, de derivaten het grote probleem zullen worden.  

Het gaat om immense bedragen en niemand weet op dit moment welke bank waaraan is 

blootgesteld, maar als de DB haar deuren sluit, dan zal het ontelbare banken meesleuren.  

Ook is Nenner van mening dat er veel meer banken zijn die in een beroerde positie verkeren, 

niet alleen de Deutsche Bank. Echter deze banken bevinden zich hoofdzakelijk in Europa en 

dan in het bijzonder in Italië.  

Bovenstaande, maar ook wat Charles Nenner verder nog te vertellen heeft, is te horen in het 

navolgende interview dat Greg Hunter met hem heeft.  

En het kan geen kwaad om de aandeelprijs van de Deutsche te blijven volgen, want als je deze 

beneden de 6,40 ziet zakken, dan weet je dat er dingen staan te gebeuren.  

Deutsche Bank is technisch failliet. Wat 

betekent dat voor u? 

In Financieel 6 januari 2020  https://www.ninefornews.nl/deutsche-bank-technisch-failliet/                                                                                                                                                               

Het is schroot. De beurs liegt niet. De marktwaarde weerspiegelt het vertrouwen, dat 

grotendeels is verdwenen, zei journalist Dirk Laabs over Deutsche Bank.                                   

Volgens Laabs is de bank net een kerncentrale na een ongeluk.  “De erosie zal genadeloos 

doorgaan,” zei hij. “Misschien is de boel afdekken met beton beter.”                                    

Grote problemen                                                                                                                                      

De waarde van het aandeel Deutsche Bank is sinds het hoogtepunt in mei 2007 al meer dan 95 

procent gedaald. Journalist Arno Wellens concludeert op basis van onderzoek dat de grootste 

bank van Duitsland in grote problemen verkeert. Sterker nog: de bank is technisch failliet en 

dreigt ons mee te trekken in een schuldencrisis zonder weerga. De bank is dus stuk. 

Bankenunie                                                                                                                                   

Deutsche Bank heeft allemaal slechte leningen op de balans staan. Die kan de bank niet 

afschrijven, omdat het eigen vermogen ontoereikend is. Het gaat al langer slecht met de bank, 

onder meer door boetes voor verschillende schandalen in het verleden en de negatieve rente 

die de bank doorberekent aan klanten. De Duitse overheid wilde Deutsche Bank eerder 

fuseren met Commerzbank. De fusie ging uiteindelijk niet door, waarna de Duitse regering 

pleitte voor een bankenunie.                                                                                                           

Bloeden                                                                                                                                          

Wellens waarschuwt al geruime tijd voor zo’n Brusselse bankenunie, waarbij Nederlandse 

belastingbetalers moeten bloeden voor het faillissement van buitenlandse banken.                        

Alle schulden in Europa worden straks hoofdelijk omgeslagen over de hoofden van de 

burgers, stelt Wellens.  “Het is geen samenzwering, maar het gaat fout bij de Europese Raad,” 

zegt hij.  “De Raad neemt besluiten die klakkeloos en zonder enige kennis van zaken worden 

overgenomen door het Europees Parlement,” vervolgt hij.                                                                      

Het Parlement is daarmee buiten werking gesteld.                                                                          

“De EU is als een lening bij Wehkamp, je merkt pas wat je ‘getekend’ hebt als het te laat is.” 

https://de.reuters.com/article/uk-deutsche-bank-imf-idUKKCN0ZG1UN
https://de.reuters.com/article/uk-deutsche-bank-imf-idUKKCN0ZG1UN
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=articl&Itemid=28
https://www.ninefornews.nl/categorie/financieel/
https://www.ninefornews.nl/deutsche-bank-technisch-failliet/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=europa


Hoe u gaat meebetalen om Deutsche Bank, 

de bank van foute miljardairs en 

terreurverspreiders, overeind te houden!      
in Financieel 18 januari 2020                                                           

https://www.ninefornews.nl/meebetalen-deutsche-bank-overeind-houden/                                                                                                                

Deutsche Bank is technisch failliet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Commerzbank. Maar wie 

betaalt de rekening als de banken straks echt in de problemen komen? Dergelijke banken zijn 

too big to fail zoals dat heet. De overheid zal ze niet laten omvallen. En dus heeft 

bondskanselier Angela Merkel het project van de Europese bankenunie goedgekeurd.               

Foute miljardairs en terreurverspreiders                                                   
Dit betekent dat andere landen gaan meebetalen om Deutsche Bank en Commerzbank 

overeind te houden. De belastingbetaler mag dus de Duitse banken gaan redden. U mag 

overigens ook meebetalen aan Franse, Spaanse en Italiaanse banken.                                                     

En het zijn eigenlijk niet de banken die u redt, maar de investeringen van foute miljardairs en 

terreurverspreiders.                                                                                                                            

Heel goed over nadenken                                                                                                               

De grootste aandeelhouder van Deutsche Bank is namelijk de emir van Qatar, dat terroristen 

zoals de Moslimbroederschap in Egypte steunt. Ook diverse Amerikaanse miljardairs hebben 

een aandeel in de bank. De Europese bankenunie komt neer op het redden van dit soort 

vehikels en daar moeten we nog maar eens heel goed over nadenken, vindt Arno Wellens. 

Manipulaties Onder meer de hoge huizenprijzen en de uitholling van de pensioenen zijn een 

gevolg van de pogingen om de euro te redden. De negatieve rente die Duitse banken 

inmiddels rekenen, is een gevolg van manipulaties die iedere Nederlandse spaarder, huurder 

en huizenkoper raken. “Europese solidariteit komt vooral neer op omgekeerde solidariteit.” 

 

NAVO 'staat achter VS, maar liquidatie 

Soleimani was geen NAVO-besluit'  

NOS 6-1-2020, n.a.v. liquidatie generaal Soleimani van Iran door de VS: 

Secretaris-generaal Guterres van de VN zei vandaag op een persconferentie dat 

de geopolitieke spanningen op het hoogste niveau van deze eeuw zijn.       

Hij riep op een persconferentie alle wereldleiders op om verdere escalatie te voorkomen. 

"Want deze ketel vol spanning leidt ertoe dat steeds meer landen onvoorspelbare beslui-

ten nemen met onvoorspelbare gevolgen, waarbij de kans op misrekeningen groot is." 

De gevolgen van het per ongeluk neerhalen met raketten op 8-1-2020 van een 

passagiersvliegtuig door Iran zijn heden nog totaal niet te overzien! Laten we 

hopen dat iedere betrokkene zijn verstand gebruikt en het niet escaleert! 

https://www.ninefornews.nl/categorie/financieel/
https://www.ninefornews.nl/meebetalen-deutsche-bank-overeind-houden/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=banken


Oxfam: Tweeduizend rijksten bezitten 

samen meer dan 4,6 miljard armsten 

20 januari 2020     [NOTE PAUL WINK: HET ‘GELIJKSTELLEN’ VAN INKOMENS WIL, 

VOLGENS PUNT 3 VAN DE SOCIALE DRIEGELEDING, HELAAS MAAR NIET LUKKEN! 

(=de broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen)]                                              

Ruim 2.000 miljardairs zijn samen rijker dan 60 procent van de wereldbevolking – dat 

zijn 4,6 miljard mensen. Vooral vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden zijn de dupe 

van de extreme ongelijkheid.                                                                                                          

Het verschil tussen rijk en arm neemt wereldwijd toe, schrijft Oxfam Novib in haar jaarlijkse 

rapport over economische ongelijkheid in de wereld. De organisatie publiceert dit ieder jaar 

voor de start van het World Economic Forum (WEF) in Davos, een plek waar wereldleiders, 

CEO's en politici jaarlijks samenkomen om mondiale kwesties te bespreken.                                

Steeds minder mensen leven in extreme armoede, concludeert Oxfam. Maar het verschil 

tussen arm en rijk groeit juist steeds sneller. De economische ongelijkheid neemt onder meer 

toe doordat de allerrijksten wereldwijd steeds minder belasting betalen, schrijft de Britse 

hulporganisatie. Oxfam Novib meldt onder meer dat de 2.153 rijkste mensen op aarde 

inmiddels meer vermogen hebben dan de 4,6 miljard armsten samen. Het goede doel richt 

zich in het rapport voornamelijk op de rol van vrouwen, die in arme landen met name 

onbetaald werk op zich nemen, zoals de zorg voor het gezin en het doen van huishoudelijke 

taken als koken. Deze onbetaalde werkzaamheden zouden vorig jaar een waarde van 11,9 

biljoen dollar (10,7 biljoen euro) hebben gehad. De hulporganisatie stelt dat die 

werkzaamheden meer toevoegen aan de wereldeconomie dan de gehele techindustrie.            

In Afrika doen relatief veel vrouwen nog onbetaald werk. Volgens de hulporganisatie hebben 

de 22 allerrijksten op de wereld meer vermogen dan alle vrouwen in Afrika bij elkaar 

opgeteld. Oxfam noemt het onbetaalde werk "verborgen motoren in dienst van een systeem 

dat winsten laat wegvloeien naar grote bedrijven en hun aandeelhouders". 

'Doomsday Clock' dichter bij middernacht 

dan ooit.  NOS 23-1-2020 

De 'Doomsday Clock', de symbolische klok die aangeeft hoe dicht de wereld bij een 

wereldwijde catastrofe is, is verzet naar 100 seconden voor middernacht. Nog nooit heeft de 

klok van het Bulletin of the Atomic Scientists zo dicht bij middernacht gestaan.               

Middernacht staat voor een wereldwijde ramp, die door de mens is veroorzaakt. In de 

overweging worden militaire spanningen en ontwikkelingen meegenomen, maar ook 

invloeden als klimaatverandering. "Wat wij vorig jaar 'het nieuwe abnormaal' noemden is 

blijkbaar een aanhoudende realiteit geworden", zegt voorzitter Robert Rosner. "En het lijkt er 

niet beter op te worden."                                                                                                                        

De klok wordt al sinds 1947 bijgehouden, en wordt bijgesteld als de commissie 

ontwikkelingen ziet die invloed hebben op de stabiliteit. Dit jaar wordt de klok onder meer 

verzet omdat Noord-Korea niet verder gaat met vredesonderhandelingen, en de 

hoogoplopende spanning tussen Iran en de VS. Ook noemt de commissie de informatie-oorlog 

met het doel om het volk te misleiden, als een reden dat snelle oplossingen niet aannemelijk 

zijn. Niet eerder heeft de klok zo dicht bij middernacht gestaan: tussen 1953 en 1959, toen 

Amerika en de Sovjet-Unie waterstofbommen testten, stond de klok op twee minuten voor 



middernacht. De klok wordt sinds 2010 steeds naar beneden bijgesteld, onder meer omdat de 

VS zich terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs en vanwege de nucleaire dreiging van 

Noord-Korea en Iran.                                                                                                                                

De commissie heeft enkele voorstellen om de dreiging van een kernoorlog terug te dringen. 

Zo zouden de VS en Rusland opnieuw om tafel moeten om hun afspraken uit de Koude 

Oorlog te vernieuwen. Ook moeten alle staten afspreken dat zij hun kernwapens nooit als 

eerste zullen gebruiken. Wel is de organisatie voorzichtig positief over groeiende publieke 

steun voor strengere klimaatmaatregelen en de verduurzaming van bedrijven. De commissie 

roept dan ook het volk op om hun overheden aan te spreken op duurzamer en vredelievender 

beleid.      Het Bulletin of the Atomic Scientists is een organisatie van wetenschappers en 

veiligheidsexperts en werd in 1945 opgericht door Amerikaanse wetenschappers die 

meewerkten aan de eerste atoombommen. Sinds 1947 houdt de organisatie bij hoe groot de 

kans is op een catastrofe. Hierbij kijkt ze voornamelijk naar kernwapens, klimaatverandering 

en (wapen)technologie. In de commissie, die de stand van de klok bepaalt, zitten enkele 

vooraanstaande wetenschappers en veiligheidsexperts. Onder andere Albert Einstein was in 

het verleden verbonden aan de organisatie. Voormalig secretaris-generaal van de VN Ban   

Ki-moon en voormalige Ierse president Mary Robinson zitten momenteel in het bestuur. 

 

NAVO-troepen oefenen bij Russische grens, 

maar de echte oorlog woedt online. NOS 15-2-2020  

Hoewel er op dit moment geen reële militaire dreiging van de Russen uitgaat, woedt er wel 

degelijk al langer een oorlog. Een cyberoorlog, welteverstaan. Op de strategische afdeling van 

het Litouwse ministerie van Defensie worden dagelijks aanvallen van nepnieuws gesignaleerd 

en waar mogelijk afgeweerd. "Ik denk dat fake news in heus geweld kan uitmonden", zegt 

Eugenijus Lastauskas, directeur van de strategische afdeling. "En we behandelen het daarom 

net als een echte oorlog. We behandelen het als een aanval die bedoeld is om ons aan te vallen 

en we reageren zoals we ook in een normale oorlog zouden reageren."                                              

De meeste online aanvallen komen vanuit Rusland, dat er verdeeldheid mee wil zaaien onder 

de Litouwse bevolking over de NAVO, zegt Lastauskas. Rusland zelf zegt dat het berichten in 

Litouwen verspreid om de ongeveer 140.000 Russen in dat land te informeren.                     

Lastauskas laat in zijn controlekamer zien met welke nepnieuws-aanvallen zijn land te maken 

kreeg. "De aanvallen waren gericht op de NAVO. Twee weken geleden werd een bericht 

verspreid dat de Amerikaanse soldaten het coronavirus in Litouwen verspreiden. Al eerder 

verschenen berichten dat Amerikaanse soldaten auto's stelen en dat Duitse militairen een 

joodse begraafplaats besmeuren met hakenkruisen. Deze verhalen hebben één ding gemeen. 

Ze zijn allemaal verzonnen." 

Maar ook fysieke NAVO aanwezigheid 'blijft belangrijk' 

Lastauskas en zijn team proberen de desinformatie dagelijks zo snel mogelijk te neutraliseren 

door zelf het nieuws te weerleggen en door de herkomst van het nieuws prijs te geven. 

"Nepnieuws verspreidt zich zo snel als de bosbranden in Australië. Je moet erg snel 

reageren." 



FEBRUARI 2020.  Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines 

De schulden van overheden wereldwijd stijgen dit jaar naar een record van $53 biljoen, 

zo verwacht S&P Global. Alleen dit jaar lenen overheden naar schatting al $8,1 biljoen, 

waarvan 70% nodig is om bestaande schulden door te rollen. De resterende 30% zijn 

nieuwe schulden die overheden maken om hun begrotingstekorten te dekken. Dat 

bedrag, omgerekend ongeveer $2,3 biljoen, staat gelijk aan tenminste 2,6% van het 

wereldwijde bbp. Volgens S&P Global hebben vooral de grote economieën dit jaar veel geld 

nodig. De Verenigde Staten moeten dit jaar naar schatting $3 biljoen lenen, terwijl Japan voor 

$1,75 biljoen aan schuldpapier zal uitschrijven. Deze twee landen zijn samen al goed voor 

60% van het totaalbedrag dat overheden dit jaar wereldwijd moeten lenen. Op de derde plaats 

komt China, dat gedurende het jaar naar schatting $636 miljard nodig heeft. Daarna volgen 

Italië, Frankrijk en Brazilië, die dit jaar elk naar verwachting voor $250 miljard moeten lenen. 

Staatsschulden naar recordhoogte 

"We verwachten dat tegen het einde van 2020 de totale staatsschulden ten opzichte van 2019 

met 5% zullen stijgen tot een record van $53 biljoen. Ten opzichte van het jaar 2015 is dat 

een stijging van 30%. De wereldwijde toename weerspiegelt een toegenomen leenbehoefte 

van de grote economieën, die door de fragiele economische vooruitzichten hun fiscale positie 

verruimen", zo schrijven analisten Karen Vartapetov en Roberto Sifon-Arevalo in het rapport. 

Wereldwijd worden overheden aangespoord om meer te lenen, omdat de rente nu extreem 

laag staat. Veel Europese landen kunnen op dit moment al (bijna) gratis lenen, terwijl andere 

landen zelfs geld toe krijgen op de uitgifte van nieuwe staatsleningen. Een structurele 

schaarste aan hoogwaardig schuldpapier, dat als onderpand wordt gebruikt voor 

kredietverlening buiten het bancaire systeem, drukt de rente verder omlaag.                                    

Door de lage rente zijn er weinig belemmeringen voor overheden om meer te lenen. 

Gecombineerd met een afzwakking van de wereldwijde economische groei neemt de roep om 

meer fiscale stimulering toe. Daarom laten verschillende landen hun begrotingstekort verder 

oplopen. Centrale banken proberen de bal ook steeds meer bij overheden neer te leggen, 

omdat het effect van monetaire stimulering afneemt. 

Europese beurzen diep in het rood,                                  

Groot koersverlies Shell NOS Nieuws • Economie • 9-3-2020• Aangepast Vandaag, 11:33 

De Europese aandelenbeurzen zijn vanochtend gecrasht uit toenemende zorgen om het 

coronavirus en de scherp gedaalde olieprijzen. De Amsterdamse AEX opende door de enorme 

verkoopgolf vertraagd met een daling van 7,5 procent, naar 490 punten. Frankfurt opende met 

een verlies van 7,4 procent, Londen met 8,6 procent. Het aandeel Shell werd in één klap 22 

procent minder waard. Bankaandelen ING en ABN Amro daalden met meer dan 10 procent. 

De beurzen in Azië gingen de Europese beurzen al voor met dieprode koersen. De Japanse 

Nikkei-index verloor 5 procent, de Zuid-Koreaanse Kospi ruim 4 procent. De AEX heeft in 

drie weken tijd 20 procent verloren. De aandelenbeurzen in New York zijn, net als in Europa 

en Azië, de handelsweek met grote verliezen begonnen. De handel werd direct na opening 

voor een kwartier stilgelegd wegens te grote koersverliezen. Dat is voor het eerst sinds de 

financiële crisis van 2008. Zowel de Dow Jones-index, de S&P 500 als techbeurs Nasdaq 

verloren aan het begin zo'n 7 procent. De AEX noteerde vanmiddag 486 punten, een min van 

8,5%. De prijs van olie is gekelderd omdat Saudi-Arabië de oliekraan wijd heeft opengezet. 

https://www.reuters.com/article/us-markets-global-debt/world-government-debt-to-hit-record-53-trillion-this-year-sp-global-idUSKBN20E2HV
https://nos.nl/nieuws/economie/


Corona en olie 

De extreem grote koersdalingen zijn het gevolg van de wereldwijde problemen door de 

coronacrisis en de onverwachte, scherpe daling van de olieprijzen. In de markten groeit de 

angst dat het zich steeds verder verspreidende coronavirus de economie veel meer schade gaat 

toebrengen. De langdurige verstoring van productie en handel brengt allerlei grote en kleine 

bedrijven in problemen.                                                                                                            

Daarbovenop komen kelderende olieprijzen. De groeivertraging van de wereldeconomie als 

gevolg van het coronavirus drukt de vraag naar energie. De olieprijs was sinds de uitbraak 

gedaald van 68 dollar naar 50 dollar. De OPEC het kartel van olieproducerende landen, wilde 

de dalende olieprijzen stoppen door de olieproductie verder te beperken, maar Rusland wilde 

hier niet aan meewerken. Rusland is de op 2 na grootste olieproducent ter wereld, maar geen 

lid van de OPEC.                                                                                                                                    

Saudi-Arabië, de leider van de OPEC, besloot daarop de oliekraan juist verder open te zetten, 

om zo de Russen door een prijzenoorlog te dwingen toch mee te doen. Meer olie oppompen in 

een markt die minder olie nodig heeft, drukt de prijzen en kost olielanden miljarden. De forse 

prijsdaling dwingt de Russen misschien terug te keren naar de onderhandelingstafel.                         

De soloactie van Saudi-Arabië leidde een schokgolf op zowel de oliemarkten als de 

aandelenmarkten. Beleggers dromden samen om zo snel mogelijk aandelen van de hand te 

doen. De olieprijs daalde even met 30 procent na de dreiging van Saudi-Arabië om de 

olieproductie op te voeren. Een vat ruwe Brent-olie kost inmiddels 35 dollar, de helft van wat 

olie begin januari kostte. 

Zie eveneens op mijn site het artikel ‘diverse korte stukken veelal m.b.t. 

actualiteiten’ waarin dieper ingegaan wordt over de mondiale Saturnus-Pluto 

conjunctie in relatie tot het Sarsvirus en nu het Coronavirus. Paul Wink 

Helikoptergeld, alle burgers geld geven:  
helpt dat in de coronacrisis?  

NOS Nieuws • Economie • 25-3-2020 door André Meinema. Verslaggever economie. 

Niet alleen bedrijven en ondernemers ondersteunen met extra leningen, belasting- en 

aflossingsuitstel, maar ook contant geld geven aan burgers om de crisis door te komen. De 

Verenigde Staten zetten omvangrijke en ongewone steunmiddelen in voor bedrijven en 

burgers om de dreunen en klappen van de instortende economie op te vangen.                             

Naast honderden miljarden voor bedrijven, ziekenhuizen en gemeenten en uitkeringen zet de 

Trump-regering de geldhelikopter in. "De Amerikanen hebben nu geld nodig", zegt minister 

van Financiën Steven Mnuchin. 500 miljard dollar ligt klaar om uit te delen onder alle 

Amerikaanse burgers, via een cheque of een storting op de bankrekening. Het komt neer op 

1000 à 1500 dollar per persoon, afhankelijk van inkomen en gezinssamenstelling, uit te keren 

op 6 april en 18 mei. Het is eenmalig en gratis geld, naar believen te besteden.                                   

De term helikoptergeld is van de Amerikaanse econoom Milton Friedman. In 1969 schreef hij 

een artikel over de rol van geld in de economie en hij gebruikte het beeld van een helikopter. 

"Stel dat er op een dag een helikopter vliegt boven deze gemeenschap en duizend dollar in 

bankbiljetten uitwerpt, die vanzelfsprekend, snel worden verzameld door de leden van de 

gemeenschap". Meer geld in handen van mensen zal leiden tot meer kopen, en meer vraag 

https://nos.nl/nieuws/economie/


zwengelt de economische bedrijvigheid aan.                                                                                                 

“We gaan geen cheques sturen naar miljonairs.” Minister van Financiën Steven Mnuchin.                 

Niemand heeft bezwaar tegen gratis geld maar het moet wel eerlijk en rechtvaardig verdeeld 

worden. Niet iedereen heeft het nodig. Lage inkomens meer dan hoge inkomens, en gezinnen 

weer meer dan alleenstaanden. "Het moet geld regenen op mensen, naast WW-uitkeringen en 

voedselhulp." vindt econoom Jason Furman. De vraag is echter of helikoptergeld wel helpt in 

de coronacrisis. In een gewone recessie is het probleem vaak vraaguitval door inzakkende 

bedrijven en werkloosheid en dus minder inkomen Om de economie weer aan de praat te 

krijgen moet de vraag aangewakkerd worden en moeten de consumenten tot kopen aangezet 

worden. Inkomen en geld sterkt het vertrouwen.                                                                               

Tijdens de financiële crisis is iets soortgelijks als helikoptergeld bedacht met het spaarloon. 

Het fiscaal gunstig bij elkaar gespaarde geld werd in 2010 en 2013 vervroegd vrijgegeven, om 

zo de economie een impuls te geven. Dat bedrag, bij elkaar opgeteld 8 miljard euro, 

veroorzaakte niet eens een rimpeling, constateerde het CPB destijds. Het geld kwam op de 

grote hoop, werd op spaarrekeningen gezet of uitgegeven aan wat leuke dingen.                       

Het idee voor een Nederlandse geldhelikopter popte in 2016 al eens op, toen de economie 

maar niet wilde optrekken. DNB-president Klaas Knot was sceptisch. "Helikoptergeld is 

gewoon geld dat je weggeeft, zonder dat daar iets tegenover staat. Als regeringen vinden dat 

elke burger duizend euro extra in de portemonnee moet krijgen, moeten ze dat vooral zelf 

organiseren."                                                                                                                                            

De coronacrisis is echter van een heel andere orde. De hele economie is stilgezet en 

lamgelegd. Consumenten hebben nog wel geld en inkomen maar kunnen en mogen niet veel 

uitgeven. Fabrieken, café's en winkels zijn gesloten wegens quarantaine of zieke werknemers 

en draaien maar ten dele door onderbroken aanvoer van grondstoffen of onderdelen. Daar 

verhelpt een eenmalige cheque van 1000 euro niets aan. 

Verkeerde moment en middel 

De Brits econome Frances Coppola is een uitgesproken voorstander van helikoptergeld. Geld 

in de hand doet meer voor de economie dan de monetaire opkoopacties van centrale banken, 

vindt ze. Maar nu niet. "Het is op het verkeerde moment en het verkeerde middel."                          

Geld uitdelen in de coronacrisis is niet verstandig, omdat corona een pandemie is en geen 

kapitaalcrisis zoals in 2008. Corona en de lockdown berooft miljoenen mensen van hun 

mogelijkheid om te werken en dat los je niet op met geld. Mensen kunnen en mogen nu geen 

geld uitgeven.                                                                                                                             

Helikoptergeld klinkt sympathiek en effectief, maar geld los in het handje doet nu niet zoveel. 

Je kunt het gebruiken voor de huur of hypotheekaflossing, of het betalen van een rekening. 

Winkelen, op vakantie of uit eten gaan kan allemaal niet, en je koopt er ook geen nieuwe auto 

van. Hoogstens hamster je wat meer in de supermarkt en dat wil je nu net niet aanwakkeren", 

zegt Coppola. Het geld belandt dus op de spaarrekening of in de la en niet in de economie. 

Helikoptergeld is beter voor na de crisis. "Ik vind dat het veel beter is om de helikopters te 

laten uitvliegen als het virus verslagen is en de mensen uit hun schuilplaatsen komen."                     

Het is schieten met hagel volgens oud-hoofdeconoom van ABN Amro Han de Jong. Hij deelt 

de visie van Coppola. "Er is nu sprake van een ongekende ineenstorting van de bedrijvigheid. 

Inflatie is niet aan de orde, deflatie ligt levensgroot op de loer. Dat rechtvaardigt extreme 

maatregelen. Maar een eenmalige gift aan iedereen, hetzij gefinancierd door uitgifte van 

overheidsschuld, hetzij door een helikopter verspreid, lijkt mij op dit moment een slechte 

maatregel. Niet iedereen heeft dat geld nodig. En mensen die het niet nodig hebben om in hun 

levensonderhoud te voorzien, gaan het nu echt niet uitgeven." >  ZIE  EVENEENS: 
https://wallstreetonparade.com/2020/03/stimulus-bill-the-fed-and-treas 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/cijfer/kortetermijnraming-september-2010-aarzelend-herstel/ramingsartikel-september-2010.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/helicopter-money-answer-looming-economic-crisis/
https://wallstreetonparade.com/2020/03/stimulus-bill-the-fed-and-treas


De Bondsdag in Berlijn stemde vanmiddag in met het verhogen van de schuldenlast. Een 

hoogst uitzonderlijke gebeurtenis in een land waar het beperken van de staatsschuld bij wet is 

vastgelegd. Het economische stabiliseringsfonds om de Duitse economie te redden bedraagt 

nu zo'n 600 miljard euro. En volgens sommige berekeningen kan dat nog oplopen tot boven 

de 1000 miljard - een biljoen.                                                                                                                    

NOS 26-3-2020: Vorige week kondigde de ECB het speciale opkoopprogramma aan met een 

maximum van 750 miljard euro schuldpapier. Maar vannacht besloot de ECB stilletjes ook de 

limiet van 750 miljard te schrappen. De centrale bank kan hierdoor potentieel eindeloos geld 

bij drukken. De Amerikaanse Federal Reserve deed maandag 23 maart hetzelfde bij zijn 

opkoopprogramma van staatsschulden, bedrijfsschulden en hypotheken. 

NOTE Paul: Zo ongeveer alle landen pompen nu veel geld in de economie. Maar dit is geen 

geld dat op de plank in reserve lag! Hoe gaat dat ooit terugbetaald worden? Vele landen, en 

bij uitstek de USA, zijn al praktisch technisch failliet! De vele voorspellingen luiden dat de 

economieën (en de munten) rond deze tijd (zie op mijn site het artikel over voorspellingen 3e 

wereldoorlog) in elkaar zullen storten en er onlusten, burgeropstand en zelfs burgeroorlogen 

en meer uit voort zullen komen. (Zie ook mijn artikel op de site ‘diversen en actualiteiten’.) 

Groep miljonairs wil meer belasting betalen vanwege corona. 

NOS 13-7-2020. 

Een groep van 83 miljonairs roept overheden op om rijken zwaarder te belasten. "Meteen. 

Substantieel. Permanent", schrijven de 'Millionaires for Humanity'. "We hebben heel veel 

geld. Geld dat nu zeer nodig is en de komende jaren nodig zal blijven."                                            

De problemen die door covid-19 worden veroorzaakt, kunnen niet met liefdadigheid worden 

opgelost, vinden de miljonairs. Ze wijzen op de dreigende armoede voor mogelijk een half 

miljard mensen, bijna een miljard kinderen die niet naar school gaan en het ontbreken van 

ziekenhuisbedden, mondkapjes en beademingsapparatuur.                                                                 

De brief is vooral ondertekend door vooral Amerikanen, maar ook door twee Nederlanders, 

een aantal Canadezen, Britten, Denen, Duitsers en iemand uit Nieuw-Zeeland. Ze denken dat 

een permanente belastingverhoging voor de rijkste mensen op aarde ervoor zal zorgen dat er 

voldoende geld gaat naar gezondheidszorg, scholen en veiligheid.                                                 

NOTE Paul: Inderdaad juist dat onder het 3e principe van Waterman (de broederschappelijke 

verdeling van de levensmiddelen, w.o. het inkomen) er geen grote inkomensverschillen meer 

mogen zijn. In voornoemd geval is het alleen de vraag of het uit dit inzicht aangereikt is, of 

uit angst dat als er burgeronlusten uitbreken hongerige mensen het bij de rijken gaan halen! 

Rijke mensen zijn zeer gebaat bij een stabiele maatschappij om hun rijkdom veilig te stellen. 

Oxfam: corona vergroot kloof tussen rijk en arm in de wereld 
25-1-2021    

De coronacrisis heeft de kloof tussen rijk en arm in de wereld vergroot, zegt 

ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. De rijkste duizend mensen ter wereld zitten weer op 

het niveau van voor de coronacrisis, het armste kwart van de wereldbevolking zal 

waarschijnlijk tien jaar nodig hebben om te herstellen van de coronacrisis.Vrouwen worden 

extra hard getroffen. Zij werken vaker als uitzendkracht. "Als de economie dreigt in te storten, 

liggen zij in 70 procent van de gevallen er eerder uit dan mannen", zegt directeur Michiel 

Servaes. Ook de manier waarop vaccins nu worden verstrekt, leidt volgens Oxfam tot meer 

ongelijkheid. "Rijke landen kopen soms zoveel vaccins op dat ze hun eigen bevolking wel 4 

tot 5 keer kunnen inenten. Daardoor vissen arme landen achter het net", zegt Servaes. 

http://https/www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32020d0440_nl_txt.pdf


Situation Update, March 22nd, 2021 - FINANCIAL red alert:  
The currency collapse has already begun! 
https://www.brighteon.com/db606a09-6ffa-4dab-a392-86e94387e007 
Health Ranger Report   Published 21-3-2021. 
At the beginning of this year, I publicly predicted the dollar would lose 20% of its purchasing 
power this calendar year. That prediction has already come true, with prices skyrocketing on 
everything from food and fuel to housing (lumber, electrical wiring, etc.). 
The dollar has already lost over 20% of its purchasing power this year, and we’re not even 
through the first quarter yet. 
COMMENTAAR PAUL WINK: Hoewel de grote gebeurtenissen die vanaf 2019 voorspeld zijn 
tot nu toe allemaal veel milder uitpakken, of zelfs op een andere manier, zoals Covid 19 (zie 
mijn artikel Corona op de site), hoort binnen de gebeurtenissenladder van vele 
voorspellingen, voordat er burgeroorlog uit zou breken, eerst een hyperinflatie te komen. 
Dit bovenstaande artikel zou een opmaat naar deze voorspelling kunnen zijn. Laten we 
hopen dat het toch nog mee zal vallen, net als alle overige voorspellingen tot nu toe. 
(Zie ook onderstand artikel van 26 maart!) 
 
 

Risicoanalyse voorziet massale onrust – Allianz 

verkoopt al burgeroorlog-verzekeringen  
 

26-3-2021 (Dit artikel sluit aan bij de gebeurtenissenladder van de vele voorspellingen, Paul) 

  

De door de Duitse regering van staatswege opgelegde Corona-dwang-

maatregelen zullen leiden tot massale onrust, soms zelfs tot burgeroorlog. 

Dit is de conclusie van het gerenommeerde onderzoeksbureau Verisk 

Maplecroft in een onlangs gepubliceerde risicoanalyse.                                             

De Duitse Allianz Group biedt institutionele cliënten reeds verzekeringen 

tegen burgeroorlogen aan, schrijft Stefan Schubert.  
Het dwingende karakter van de Corona-crisis en de aanzienlijke financiële en existentiële 

gevolgen ervan zullen de burgerlijke onrust aanwakkeren. Verisk Maplecroft, een 

onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in risicoanalyse, voorspelt dat de protesten in 75 

landen zullen toenemen. Risicospecialisten verwachten onrust in meer dan 30 landen.                  

De deskundigen verwachten de meest bedreigde gebieden en de sterkste escalatie in Amerika 

en Europa. Als men in Duitsland waarschuwt voor de gevaren van landelijke burgeroorlog-

achtige rellen, zijn de journalisten met hun houding onmiddellijk ter plaatse en beginnen een 

lastercampagne: paniekzaaier, populist en, natuurlijk, complottheoreticus – krijgt de brenger 

van het slechte nieuws voor zijn voeten geworpen. Al die realiteitsontkenners wordt dringend 

aangeraden het gespecialiseerde artikel van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) te 

lezen. De eerste regels in het vakblad Global Risk Dialogue luiden:                                                                                    

“Demonstraties tegen Corona-beschermingsvoorschriften in Duitsland en Europa, ‘Black 

Lives Matter’-protesten in de VS of brandstichting bij gsm-masten in het VK: Verstoring, 

schade en gederfde inkomsten als gevolg van rellen, protesten, vandalisme of andere vormen 

van burgerlijke onrust behoren tot de belangrijkste politieke risico’s waarmee ondernemingen 

https://www.brighteon.com/db606a09-6ffa-4dab-a392-86e94387e007
https://www.brighteon.com/channels/hrreport


vandaag de dag worden geconfronteerd. De aanhoudende gevolgen van de Covid 19-

pandemie zullen dergelijke activiteiten waarschijnlijk blijven aanjagen […]”.  

“Helaas zal het risico van burgerlijke onrust en geweld als gevolg van Covid-19 

waarschijnlijk toenemen,” vermoedt Björn Reusswig. “De maatregelen die de regeringen 

hebben genomen om het coronavirus te bestrijden hebben aanzienlijke sociaal-economische 

gevolgen gehad, en de frustratie groeit bij grote delen van de bevolking”.  

Hoe je de voorspelde onrust ook noemt, na lezing van de risicoanalyse van de 

verzekeringsgroep Allianz kom je tot de conclusie dat een burgeroorlog in 2021 niet langer 

een vergezocht scenario is. En als u zich de beelden herinnert van de inzet van waterkanonnen 

tegen vreedzame demonstranten bij de Reichstag en de vele volstrekt disproportionele politie-

inzet tegen anti-lockdown demonstranten, dan ziet u hoe snel een protest kan escaleren. 

Vooral wanneer de heersende regering elke kritische beweging in de kiem probeert te smoren 

door honderden politieagenten in te zetten.  

Allianz verkoopt verzekering tegen burgeroorlog  

Hoe gespannen de situatie in Duitsland is geworden, wordt geïllustreerd door een bijzonder 

bedrijfsmodel van de verzekeringsmaatschappij Allianz. Deze branche heet: “Dekking van 

risico’s ten gevolge van terreur en politiek geweld”. Daar kunnen solvabele klanten, 

ondernemingen en ondernemers zich verzekeren tegen de financiële schade van terrorisme, 

sabotage, georganiseerde opstand, revolutie, rebellie, staatsgreep, muiterij en burgeroorlog. 

En nee, deze samenvatting komt niet uit een van de boeken van de auteur, zoals Die 

Destabilisierung Deutschlands, maar uit de risicoanalyse van de industriële verzekeraar 

Allianz. Het beste verkoopargument voor een verzekering tegen burgeroorlog zit op een 

prominente plaats, met de mogelijkheid om op elk moment maximale schade toe te brengen. 

De kanselarij en haar bewoonster Angela Merkel worden bedoeld. De verontwaardiging onder 

de bevolking na de willekeurig opgelegde “paasrust” kan de geschiedenisboeken ingaan als 

het keerpunt in de Coronacrisis.  

Deze aankondiging van de regering zal waarschijnlijk zelfs de meest geduldige burger en 

zakenman tegen de federale regering hebben gekeerd, en dat hardnekkig blijven doen.           

Indien mevrouw Merkel de Duitsers opnieuw een strenge lockdown oplegt, 

de grondrechten blijft beperken en een beroeps- en reisverbod laat gelden, 

valt te vrezen voor een escalatie in Duitsland in de nabije toekomst.  
Nauwelijks opgemerkt door de reguliere media, was er op 24 maart een molotov aanval op het 

gemeentehuis van Delmenhorst. Een 30-jarige man werd door getuigen aangehouden en 

vervolgens door de politie gearresteerd. Hij brak een ruit van het gemeentehuis met een steen 

en stichtte vervolgens brand met verscheidene glazen flessen die als molotovcocktails waren 

klaargemaakt. Tegenover de politie zou hij zijn ontevredenheid over de Corona-

dwangmaatregelen als motief voor de misdaad hebben aangevoerd.  

De 30-jarige is in zijn hele leven nog niet eerder in de criminele belangstelling gekomen.              

Pas in het recente verleden had hij de aandacht getrokken met diverse overtredingen van de 

Corona-verordeningen, zo is uit politiekringen uitgelekt. Deze burger heeft een snelle 

radicalisering doorgemaakt vanwege het Corona-verbod. Zijn woede was gericht tegen de 

politici die deze dwangmaatregelen, waarvan sommige ongrondwettelijk en illegaal waren, 

uitvaardigden en handhaafden. De classificatie als “ongrondwettig en onwettig” komt niet van 

de auteur, maar van rechterlijke uitspraken. Met deels duidelijke vonnissen zijn reeds talrijke 

dwangmaatregelen van Corona door administratieve rechtbanken nietig verklaard.  

Duitsland zit ook midden in een superverkiezingsjaar in 2021.                                                       

Politici zullen zich tot de herfst niet voor de burgers kunnen verbergen, maar zullen ook de 

klassieke verkiezingscampagne in de voetgangerszones moeten voeren. Allianz’s anti-

burgeroorlog verzekering zou een grote verkooptopper kunnen worden. 

 



https://www.ninefornews.nl/meerderheid-eens-met-generaals-frankrijk-stevent-af-op-

burgeroorlog/       in Buitenland 3 mei 2021  [Zero Hedge via Summit News] 

Meerderheid eens met generaals: Frankrijk 

stevent af op ‘burgeroorlog’ 

Uit een nieuwe peiling blijkt dat een meerderheid van de Fransen het sentiment steunt dat naar 

voren komt in een brief die is ondertekend door ruim 1000 actieve militairen en bijna 100 

hoge officieren. In de brief, die is opgesteld door 25 gepensioneerde generaals, wordt 

gewaarschuwd dat Frankrijk afstevent op een ‘burgeroorlog’, veroorzaakt door het falen van 

het multiculturalisme en aanvallen op de Franse identiteit. De militairen en oud-generaals 

waarschuwen president Emmanuel Macron voor ‘dodelijke gevaren’ die Frankrijk bedreigen, 

waaronder ‘islamisme en de horden uit de banlieues’. 

De ondertekenaars beschuldigen de ‘anti-racisme’-beweging ervan een ‘rassenoorlog’ te 

willen ontketenen door symbolen van de Franse identiteit aan te vallen, waaronder 

standbeelden. “Frankrijk is in gevaar,” aldus de brief, die is gepubliceerd op 21 april, 60 jaar 

na een couppoging van gepensioneerde generaals die de onafhankelijkheid van Algerije 

probeerden te voorkomen. De militairen stellen dat de manier waarop de gele hesjes worden 

behandeld, laat zien hoe de overheid de politie gebruikt voor brute onderdrukking. Als de 

bestuurders van het land, president Macron voorop, de gevaren niet snel uitbannen, wordt het 

leger tot ingrijpen gedwongen en zal ‘een burgeroorlog’ een einde maken aan ‘de groeiende 

chaos’, met duizenden doden tot gevolg. 

Hoewel de brief is veroordeeld door de Franse regering en de media, blijkt uit een nieuwe 

peiling dat een meerderheid (58 procent) van de Fransen het eens is met de inhoud, meldt 

Valeurs. De overgrote meerderheid (84 procent) zei dat het geweld toeneemt in de 

samenleving en 73 procent zei dat het land uit elkaar valt. Bijna de helft (49 procent) vindt dat 

het leger probleemgebieden moet bezetten om de orde te herstellen. Slechts één op de drie zei 

dat de ondertekenaars gestraft moeten worden. 

 

COMMENTAAR PAUL: Zoals eerder gesteld ‘moeten’ conform de voorspellingen volgens de 
gebeurtenissenladder nu ongeveer de burgeronlusten c.q. -oorlogen uit gaan breken. 
Dit dient iets eerder te gebeuren voordat de economie kapot gaat c.q. alle munten omvallen. 
 
 

17-1-2022  Oxfam: vermogen tien rijkste mannen 

verdubbeld, armoede toegenomen tijdens pandemie  

Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is de eerste twee jaar van de 

coronapandemie verdubbeld, terwijl in diezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in 

armoede terecht zijn gekomen. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over 

economische ongelijkheid in de wereld. Uit het rapport blijkt ook dat vooral vrouwen en 

andere achtergestelde groepen hard geraakt worden. Vrouwen en meisjes zouden in 2020 

gezamenlijk 800 miljard dollar aan inkomsten hebben verloren. 

https://www.ninefornews.nl/meerderheid-eens-met-generaals-frankrijk-stevent-af-op-burgeroorlog/
https://www.ninefornews.nl/meerderheid-eens-met-generaals-frankrijk-stevent-af-op-burgeroorlog/
https://www.ninefornews.nl/categorie/buitenland/
https://www.zerohedge.com/political/majority-french-agree-military-generals-nation-nearing-civil-war-new-poll-finds
https://summit.news/2021/04/30/poll-majority-of-french-agree-with-military-generals-that-the-country-is-heading-towards-civil-war/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=Macron
https://www.valeursactuelles.com/societe/un-sondage-exclusif-publie-par-lci-revele-quune-majorite-de-francais-soutient-la-tribune-des-generaux/


Profiteren van hongersnood                                                                           
(Note Paul Wink: Dit is het roofkapitalisme van Ahriman!) 

Vergeleken met vorig jaar (2021) zijn de voedselprijzen overal met een derde gestegen. 
Dat komt niet doordat er minder voedsel is. Het komt deels doordat Amerikaanse en 
Europese handelaren mogelijkheden zien om winst te maken door speculatie op de prijs 
van voedsel. Het aantal mensen dat zal verhongeren, neemt daardoor met miljoenen toe. 

The Continent | mei 2022 | Margot Gibbs, Thin Lei Win en Sipho Kings | 360 Magazine 
Gedeelte uit het artikel: 

‘Gokken op honger’ 

In een toespraak tot een consortium van nieuwsredacties zei Olivier De Schutter, de speciale 
VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten en medevoorzitter van het 
internationale panel van deskundigen inzake duurzame voedselsystemen, dat bepaalde 
fondsen ‘gokken op honger waardoor honger verergert’. Tussen januari en april werd ten 
minste 1,3 miljard dollar gestort in twee van die fondsen onder beheer van Teucrium en 
Invesco; 589 miljoen dollar daarvan werd in de eerste week van maart gestort. Ter 
vergelijking: vorig jaar brachten ze 200 miljoen dollar op. De vraag naar aandelen in 
Teucrium explodeerde en The New York Times meldde dat er geen aandelen meer 
beschikbaar waren voor mensen die wilden meeprofiteren. 

Afgelopen oktober schreef de tarwefondsmanager van Teucrium op de website van het 
bedrijf: ‘Terwijl voedselinflatie de wereldeconomie negatief dreigt te beïnvloeden, kunnen 
goed geïnformeerde beleggers mogelijk profiteren van een trend van stijgende prijzen.’                
In een rapport over voedselprijzen dat deze week werd gepubliceerd, wijst het panel voor 
voedselsystemen van De Schutter erop dat de drijvende kracht achter de hoge prijzen wordt 
gevormd door ‘roofzuchtige financiers die weddenschappen afsluiten op voedsel’ en ‘gokken 
op voedselprijzen’. 

In een reactie aan het consortium zei Teucrium alleen dit: ‘Investeringsstromen in 
grondstoffen stimuleren de productie, de efficiëntie en de investeringen, wat uiteindelijk 
resulteert in een betrouwbaarder aanbod van basis(voedsel)producten en verminderde 
prijsschommelingen op termijn.’ Invesco wees extreem weer aan als aanjager van 
prijsschommelingen en zei: ‘Fundamentele economische factoren zoals marktvraag en 
aanbodvoorwaarden, bieden de meest consistente verklaring voor de recente 
prijsontwikkelingen van grondstoffen.’  

Een gezonde mate van speculatie stelt landbouwers en graankopers in staat om hun risico’s 
af te dekken en hun inkomens minder wisselvallig te maken dan het weer.                                    
Maar speculatie kan ook te ver gaan. Als het niveau van speculatie ‘buitensporig’ wordt, kan 
de vraag van speculanten die proberen te profiteren van een voorspelde prijsstijging, de 
prijzen van futures doen stijgen tot boven het niveau van vraag en aanbod. En omdat de 
prijzen van futures worden gebruikt als maatstaf voor de werkelijke tarweprijzen, heeft dit 
invloed op de prijs van levensmiddelen.  



Dit is de derde crisis met voedselprijzen in vijftien jaar. Een stijging van de voedselprijzen 
met 1 procentpunt zorgt er volgens de Wereldbank voor dat het aantal mensen dat in 
extreme armoede leeft met zo'n 10 miljoen toeneemt. Opmerkelijk genoeg is de 
wereldvoedselproductie in diezelfde vijftien jaar juist toegenomen. Wereldwijd is er 
momenteel ongeveer een derde meer graan voorradig dan nodig is om iedereen te voeden. 
En dat ondanks politieke instabiliteit en klimaatverandering. 

Dit had voorkomen kunnen worden 

Deze week verscheen het zesde Global Report on Food Crises, een samenwerkingsverband 
van organisaties zoals het Wereldvoedselprogramma. Uit dit rapport blijkt dat van de 90 
miljoen mensen in de Democratische Republiek Congo er bijna 21 miljoen zijn die kunnen 
worden geclassificeerd als ‘verkerend in een voedselcrisis’. Dat houdt in dat mensen 
maaltijden overslaan en al hun spaargeld moeten aanspreken om te kunnen eten. Nog eens 
7 miljoen mensen verkeren in een noodsituatie, wat betekent dat mensen sterven van de 
honger. De verwachting is dat de stijgende voedselprijzen de honger dit jaar nog zullen 
verergeren, vooral in Noord-Nigeria, Burkina Faso, Niger, Kenia, Zuid-Soedan en Somalië. 

Het effect van voedselspeculatie op de stijging van de voedselprijzen is niet volledig 
duidelijk, want de voornamelijk westerse markten die gokken op het vermogen van mensen 
om hun gezin te voeden, zijn niet verplicht hun gegevens in detail te overleggen.  

Toen zich in 2007 een soortgelijke crisis rond de voedselprijzen voordeed, kwamen 
regelgevers in Europa en de Verenigde Staten in actie. Maar de industrie reageerde door 
intensief te lobbyen en rechtszaken aan te spannen. De regelgeving die aanvankelijk al 
zwak was, werd in 2020 nog verder afgezwakt. Het gevolg daarvan is dat voedsel duurder 
wordt en er weinig mogelijkheden zijn om dat tegen te gaan. In de tussentijd profiteert 
een kleine minderheid en lijden nog veel meer mensen honger.  

(Note Paul Wink: zo komt helaas de sociale driegeleding nooit van de grond als men de 
levensmiddelen niet eerlijk wil verdelen = punt 3 = economie. Zie mijn artikel basisinkomen) 
 
 
NOS 26-6-2022 

De instabiliteit door de oorlog levert de handel intussen veel geld op, en er ging al enorm veel 

geld om in de voedselsector. Cargill, de grootste graanhandelaar van de ABCD's, noteerde 

vorig jaar de grootste winst uit zijn geschiedenis. Dat is wrang, vindt Nout van der Vaart van 

Oxfam Novib. "25 miljoen mensen in de hoorn van Afrika verkeren in een acute 

hongersituatie. Vijftig landen zijn voor meer dan 30 procent van hun tarwe-import afhankelijk 

van Oekraïne of Rusland, en de huidige prijzen op de wereldmarkt kunnen ze niet betalen." 

Wat Van der Vaart betreft moet er meer geld naar het bestrijden van de voedselcrisis. Maar er 

moet volgens hem ook structureel iets gebeuren aan de "perverse tegenstelling", bijvoorbeeld 

door degenen die hier rijk van worden zwaarder te belasten en de marktregels te herzien om 

speculatie tegen te gaan. 

 



BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) – 3-7-2022 De Telegraaf 

Verschillende topsectoren in Duitsland kunnen grote problemen krijgen als gevolg van de 

verminderde aanvoer van Russisch aardgas. Daarvoor waarschuwde de hoogste 

vakbondsfunctionaris van de grootste economie van Europa voorafgaand aan 

crisisbesprekingen met bondskanselier Olaf Scholz die maandag op de planning staan.  

„Door het tekort aan gas dreigen hele industrietakken definitief in te storten, zoals de 

aluminium-, glas- en de chemische industrie in Leverkusen”, zei Yasmin Fahimi, het hoofd 

van de Duitse vakbondsfederatie DGB, in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag. 

„Zo’n ineenstorting zou enorme gevolgen hebben voor de hele economie en de 

werkgelegenheid in Duitsland.” 

Prijsplafond 

De energiecrisis drijft de inflatie volgens haar nu al naar recordhoogten. Ze roept op tot een 

prijsplafond voor energie voor huishoudens. „De stijgende kosten voor CO2-uitstoot 

betekenen nog meer lasten voor huishoudens en bedrijven”, vervolgt Fahimi. Daarbij zou de 

crisis ook kunnen leiden tot sociale onrust. 

Minister van Economie Robert Habeck zei zaterdag dat de regering werkt aan maatregelen om 

de stijgende kosten aan te pakken. Details over die plannen gaf hij niet. Eerder waarschuwde 

hij dat de druk op de Russische gasleveringen tot nog meer onrust zou kunnen leiden over 

hele breedte van de economie. 

Rusland heeft de leveringen via de Nord Stream-pijpleiding met 60% verminderd en het is de 

bedoeling dat de pijpleiding deze maand volledig wordt stilgelegd voor onderhoud. Duitsland 

betwijfelt of leveringen via Nord Stream daarna zullen worden hervat. 

 

NOTE PAUL WINK:  

Onder andere voedseltekort, energiecrisis, extreme inflatie met waarde-

vermindering munten en oorlog in Europa zijn de ingrediënten naar aanloop 

van burgeronlusten, daarna burgeroorlog en derde wereldoorlog conform de 

vele voorspellingen te lezen in het artikel voorspellingen 3e wereldoorlog op de 

site. Het is te hopen dat de mensen deze problemen voldoende weten op te lossen 

opdat de 3e wereldoorlog niet hoeft plaats te vinden.                                                   

Tot nu toe zijn ongeveer alle voorspellingen voor een derde uitgekomen!  

 

VN: 71 miljoen mensen extra in armoede 

door hogere prijzen eten en brandstof  



NOS Nieuws•7-7-2022 

Door de grote stijging van de kosten van levensonderhoud is het aantal mensen dat in de 

armste landen in extreme armoede leeft de afgelopen drie maanden met 71 miljoen 

toegenomen. Zij moeten rondkomen van minder dan 4 euro per dag. 

Na onderzoek in 159 ontwikkelingslanden noemt het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP als 

oorzaken de verwoestende economische gevolgen van de coronapandemie, de Russische 

oorlog tegen Oekraïne en de Russische blokkade van Oekraïense havens, waardoor geen 

graan kan worden geëxporteerd. 

De groeiende armoede is onder meer te zien in delen van Sub-Sahara Afrika, de Westelijke 

Balkan en rond de Kaspische Zee. "Deze levensonderhoudscrisis stort in een moordend tempo 

miljoenen mensen in armoede en zelfs hongersnood", zegt het hoofd van de UNDP, Achim 

Steiner. "Daardoor neemt de dreiging van toenemende sociale onrust met de dag toe." 

Directe steun 

Het totale aantal mensen dat in armoede leeft, is door deze crisis gestegen tot 1,7 miljard. Dat 

is ruim een vijfde van de wereldbevolking. De UNDP pleit voor uitbreiding van het Debt 

Service Suspension Initiative, het uitstellen van het terugbetalen van schulden, dat rijkere 

landen hebben opgezet tijdens de coronapandemie om arme landen meer armslag te geven. 

De VN-organisatie stelt ook dat het effectiever is om de zwaarst getroffenen rechtstreeks geld 

uit te keren dan ze te hulp te schieten met belastingverlaging of energiesubsidies. 

Het tijdelijk verlagen van bijvoorbeeld de belasting op benzine helpt op de korte termijn, maar 

vergroot de ongelijkheid en verergert op termijn ook de klimaatcrisis, doordat mensen meer 

auto kunnen rijden als de brandstofprijs lager is. Volgens de UNDP profiteert vooral de rijkste 

20 procent van de mensen van energiesubsidies. Gerichte financiële steun zou de allerarmsten 

wel direct helpen. 

 
 

De 'grootste naoorlogse koopkrachtkrimp' 
in vier vragen. NOS 19-8-2022 

Zonder nieuw beleid gaat een doorsnee huishouden er dit jaar flink op achteruit, 
voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) vandaag. De koopkracht daalt met 6,8 
procent. Dit is het beeld als het kabinet verder geen maatregelen neemt. Wat zeggen 
de cijfers en hoe definitief zijn ze?  

Dit percentage zegt om te beginnen niet direct iets over de individuele situatie van 
mensen. Hoe hard een huishouden geraakt wordt door de gestegen prijzen - en 
wanneer - hangt sterk af van hoe goed bijvoorbeeld jouw woning is geïsoleerd, en 
wanneer jouw energiecontract afloopt. 

https://www.undp.org/european-union/press-releases/global-cost-living-crisis-catalyzed-war-ukraine-sending-tens-millions-poverty-warns-un-development-programme
https://nos.nl/artikel/2441214-cpb-koopkracht-hard-onderuit-armoede-neemt-toe


Maar over de hele linie zullen mensen het verlies aan koopkracht gaan voelen.  
Vorig jaar leefden een kleine miljoen mensen in armoede. Dat betekent dat er 
niet genoeg geld is om de totale kosten te betalen van voedsel, de huur, een 
minimale vorm van ontspanning en sociale participatie (lidmaatschap van een 
sportclub, ontvangen van visite). Volgend jaar stijgt het aantal mensen onder de 
armoedegrens naar verwachting tot ruim 1,3 miljoen. Daaronder vallen 308.000 
kinderen.                                                                                                                                                 
Op basis van de beschikbare gegevens zegt het CPB dat een koopkrachtdaling 
zoals deze niet eerder is gemeten. Ook bij het dieptepunt van de economische 
crisis in 2012 was de verwachte koopkrachtdaling voor alle huishoudens veel kleiner: 
1,7 procent. De hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat 
het waarschijnlijk de grootste koopkrachtdaling is sinds de 2e Wereldoorlog. 

 

Topinkomens flink omhoog; bestuursvoorzitter 
krijgt 40 keer zoveel als personeel, 20-8-2022 

De beloning van bestuursvoorzitters is vorig jaar fors gestegen, blijkt uit een jaarlijks 
onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de ceo's van 112 grote bedrijven 
en instellingen in Nederland.                                                                                                             
De beloning in de top steeg vorig jaar met 32 procent, tot gemiddeld 2,8 miljoen 
euro. Ter vergelijking: de cao-lonen stegen vorig jaar met 2,2 procent. 
Bestuursvoorzitters verdienden gemiddeld 40 keer zoveel als hun gemiddelde 
werknemers. In 2020 was dat nog 35 keer zoveel. Dat de beloningen zo sterk 
stegen, komt doordat de economie in 2021 verrassend snel herstelde van de 
coronacrisis. Bedrijven presteerden beter dan verwacht, wat terug was te zien in de 
bonussen van bestuurders. Ook speelde mee dat de beurskoersen vorig jaar sterk 
stegen, wat goed uitpakte voor hun aandelenpakketten. 

De best beloonde bestuursvoorzitter in het onderzoek is de in Los Angeles wonende 
Brit Lucian Grainge, de topman van de Universal Music Group (UMG). Dat bedrijf 
ging vorig jaar in Amsterdam naar de beurs. Dankzij bonussen voor die beursgang 
kwam zijn beloning uit op 274,3 miljoen euro. Dat is met afstand een record voor de 
ceo van een beursgenoteerd bedrijf in Nederland. 

NOTE PAUL: Hoe lang zal dit roofkapitalisme nog stand 
kunnen houden? Begrijpen deze mensen niet dat dit voor hen 
een keer zeer slecht moet gaan aflopen? Het wordt zelfs 
straks niet meer een gevecht van de armen tegen de rijken, 
maar van de rijken tegen de armen om te behouden wat ze, 
de rijken, hebben! Onder de reeds werkzame Waterman-
impuls dienen de beschikbare levensmiddelen en energie! 
broederschappelijk verdeeld te worden over iedereen!! 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-de-topinkomens-is-het-weer-kassa-door-het-herstel-na-de-coronacrisis-groei-van-32-procent~b451ab81e/


Hyperinflatie: het verhaal van armoede, 
stijgende schulden en miljardensteun 

• NOS 2-11-2022  André Meinema   Verslaggever economie 

De inflatie rijst de pan uit en blijft vooralsnog torenhoog, ondanks de 
renteverhogingen van de Europese Centrale Bank. In oktober bedroeg de                    
inflatie 16,8 procent, in september was dat 17,1 procent, bleek maandag.                                       
Een verwaarloosbare daling dus van het nog steeds peperdure leven.                             
Steeds meer huishoudens komen in financiële problemen door de hoge inflatie en 
vervallen in armoede. Momenteel kampen naar schatting 640.000 huishoudens met 
problematische schulden. Dat zijn er 20.000 meer dan een jaar geleden. In 2023 
komen daar volgens economen van ABN Amro nog eens 30.000 huishoudens bij.   
Deze huishoudens bezuinigen op de dagelijkse boodschappen en betalen de 
energierekening en de zorgverzekering niet meer. Bijzondere steunmaatregelen als 
de energietoeslag, de korting op de energierekening en de verhoging van AOW, 
uitkering en minimumloon met 10 procent helpen deze huishoudens maar weinig. 

De bulk van die 640.000 heeft problematische schulden en belastingachterstanden 
die samenhangen met de coronacrisis en de betaalstops van de belastingdienst. De 
tienduizenden huishoudens die er het afgelopen jaar zijn bijgekomen, vormen de 
voorhoede van de inflatieslachtoffers met veelal grote betalingsachterstanden. 

Problematische schulden 

Dat blijkt onder meer uit cijfers van de incassobureaus. In de eerste negen maanden 
van 2022 zijn ruim 320.000 achterstanden van zorgverzekeraars overgedragen aan 
incassobureaus, een stijging van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. 
"Schuldenproblematiek begint vaak met betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, 
omdat deze schulden abstracter en consequentielozer aanvoelen dan bijvoorbeeld 
een huurachterstand", zegt econoom Piet Rietman van ABN Amro.                                     
"Omdat we niet verwachten dat belastingschulden ten gevolge van corona snel 
worden afbetaald, terwijl het aantal schulden bij de zorgverzekeraar stijgt, zal het 
aantal problematische schulden begin volgend jaar zo'n 10 tot 15 procent boven het 
niveau van 2021 liggen."                                                                                                                   
Het scala aan steunmaatregelen, opgetuigd om huishoudens financieel door de 
inflatiestorm te loodsen, met bijdragen van zowel overheid als bedrijfsleven: 

- structurele verhoging AOW, bijstand en uitkeringen met 10 procent per 1-1-2023 
- structurele verhoging van minimumloon met 10 procent per 1 januari 2023 
- eenmalige energietoeslag van 1300 euro per huishouden met laag inkomen van      
120% van sociaal minimum (verschilt per gemeente) 
- teruggave energierekening van 190 euro per maand m.i.v. 1 november 
- tijdelijke verlaging energiebelasting 
- lagere brandstofaccijnzen (min 0,20 euro per liter) tot december 2023 
- cao-loonsverhogingen, variërend van 4 tot 10 procent in lopende jaar 
- eenmalige uitkering door werkgevers als tegemoetkoming voor inflatie en 
energielasten, variërend van 250 euro tot 4000 euro 

https://nos.nl/artikel/2450470-inflatie-net-iets-lager-dan-vorige-maand-maar-nog-altijd-heel-hoog
https://www.abnamro.com/research/nl/onze-research/meer-betalingsachterstanden-bij-zorgverzekeraars-en-netbeheerders


Inflatie maakt huishoudens armer en bij de huidige hyperinflatie helemaal. Voor  een 
euro krijg je minder, de koopkracht daalt, en het huishoudboekje is steeds moeilijker 
kloppend te krijgen. Voor huishoudens die bivakkeren rond het sociaal minimum, het 
minimale bedrag nodig voor levensonderhoud, dus met een uitkering, enkel AOW of 
een laag en onregelmatig inkomen, hakt een hoge inflatie er nog veel harder in.              
De energierekening vormt voor lage inkomens en sociale minima doorgaans een veel 
groter deel van het beschikbare inkomen dan voor huishoudens met hoger inkomen. 
Bij de laagste inkomensgroep maakt de energierekening voor 14 procent deel uit van 
het budget, bij de midden- en hoger inkomens is dat maar 5 tot 8 procent. 

Inflatie in Duitsland 

In oktober was de inflatie in Duitsland 10,4 procent. Voor levensmiddelen was de 
inflatie 20,3 procent en voor energie 43 procent. 

"We weten ook niet goed wie in de schulden belanden en hoe, maar doorgaans is 
het: hoe lager het inkomen hoe meer schulden", aldus Rietman. "Overigens komen 
niet alle lage inkomens in de problemen en zijn er ook middeninkomens die dat wel 
komen." Het probleem zit volgens hem vooral in de structureel te lage inkomens. Te 
veel huishoudens hebben te weinig vet op de botten en kunnen tegenslag niet aan. 

Koudwatervrees 

Ondertussen waarschuwt het IMF en ook DNB-president Klaas Knot voor te veel 
ongerichte en algemene steun. Hun gedachte is dat het vele steungeld aanzet tot 
uitgeven en kopen, en meer vraag stuwt de prijzen. Rietman noemt dat koudwater-
vrees: "De inkomsten van huishoudens zijn maar voor een klein deel van invloed op 
de inflatie en bij lage inkomens is dat nog minder. Inflatie zit 'm niet zozeer in 
koopkracht en inkomen." Hij verwijst naar de discussie over het gevaar van de loon-
prijsspiraal, hogere lonen die voor hogere prijzen zorgen. "In België kennen ze al 
jaren de automatische prijscompensatie, lonen die regelmatig met de inflatie 
meestijgen, maar dat heeft daar nooit geleid tot die gevreesde prijsspiraal." 

Het steunpakket moet vanaf 2023 de koopkracht herstellen, zij het slechts met een 
procentje, en voor zwakke huishoudens is het dun ijs. De grote daling van de 
koopkracht dit jaar van naar verwachting 7 procent wordt ook niet ongedaan gemaakt 
of gerepareerd; huishoudens zijn verarmd en blijven in de min staan. 

NOTE PAUL 
Volgens de ‘gebeurtenissenladder’ in de meeste voorspellingen (zie artikel op 
de website) zal na de instroom van ‘buitenlanders’ (asielanten uiteindelijk) de 
economie zwaar aangetast worden met hyperinflatie, daarna omvallen van de 
munten, en daarna burgeronlusten en burgeroorlog (en een 3e wereldoorlog?).  
Het kan zijn dat vanwege het volgens mij iets hogere wereldbewustzijn de strijd 
van begin 2020 (Saturnus-Plutoconjunctie) ‘afgezwakt’ is naar de psychische 
corona’strijd’ en dat tevens de oorlog Rusland-Oekraïne ook een ‘mildere’ strijd 
is dan voorspeld. Echter nog steeds kan dit alles escaleren naar wat de meeste 
helderzienden als het worstcasescenario zagen. Zie artikel voorspellingen WO3. 

https://esb.nu/esb/20071417/koopkrachteffecten-energie-inflatie-vooralsnog-kleiner-dan-geraamd


Oxfam Novib: verschil tussen arm en 
rijk opnieuw groter geworden, 16-1-2023 

De extreme ongelijkheid in de wereld is opnieuw toegenomen. Het vermogen van de 
rijkste 1 procent van de wereldbevolking nam de afgelopen drie jaar toe met 2,7 
miljard dollar per dag. Tegelijkertijd lijdt een op de tien mensen honger en stijgt het 
salaris van 1,7 miljard werkenden minder hard dan de inflatie, staat in het nieuwe 
ongelijkheidsrapport van Oxfam Novib. 

Het rapport is niet toevallig gepubliceerd bij de start van het World Economic Forum 
in Davos, de jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders, internationale 
vertegenwoordigers en de leiders van de grootste bedrijven ter wereld. De conclusie 
luidt dat de extreme ongelijkheid alleen maar is toegenomen, tien jaar na de eerste 
keer dat de ontwikkelingsorganisatie in Davos de alarmbel luidde. 

Bij de extreem rijken komt 63 procent van alle nieuw verworven rijkdom terecht, 
terwijl maar 10 procent bij 90 procent van de wereldbevolking terechtkomt. In geld 
uitgedrukt: tegenover iedere 1,7 miljoen dollar die een miljardair vergaart, staat voor 
90 procent van de wereldbevolking slechts 1 dollar. Het aantal miljardairs en hun 
vermogen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. 

Meer armoede door lockdowns 

In het afgelopen crisisjaar hebben 95 voedsel- en energiebedrijven hun winst meer 
dan verdubbeld. 84 procent van die winst, een bedrag van 257 miljard dollar, is 
uitgekeerd aan de - vaak toch al rijke - aandeelhouders. De helft van de inflatie in 
landen als Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is te wijten aan 
buitensporige bedrijfswinsten, stelt Oxfam Novib. 

 


