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Inleiding 

Is Nederland nu écht een voortreffelijke voorbeeldnatie òf is Nederland 

zoals zovele andere landen ook een fraudeland? 

De koning van het bedrijf De Staat der Nederlanden Willem-Aleander 

van Ambsberg heeft in China tijdens zijn bezoek het volgende over 

Nederland gezegd, althans volgens de nieuwsberichten:  

 

wo 28 okt 2015, 10:13  

Koning bezorgd over sfeer vluchtelingendebat  

SHANGHAI -  

Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de sfeer in het 

vluchtelingendebat. In Nederland worden zaken uitgepraat en niet 

uitgevochten, aldus de koning. Hij heeft begrip voor de problemen die 

leven in de samenleving en volgt de ontwikkelingen dagelijks, zo zei 

Willem-Alexander tijdens een ontmoeting met de pers in Shanghai. 

De intimidatie en bedreigingen die worden geuit, tasten de waarden aan 

waar Nederland voor staat, zei hij. 

 

wo 28 okt 2015, 07:10  

Koning doceert over belang 

mensenrechten  

SHANGHAI -  

Koning Willem-Alexander heeft in een 

toespraak op de Chinese 

bestuursacademie in Shanghai het belang 

benadrukt van de 'constructieve dialoog 

over mensenrechten'. "Het is belangrijk 

dat die dialoog wordt voortgezet. We kunnen over dit onderwerp van 

mening verschillen, maar vrienden moeten geen onderwerpen vermijden 

waarover ze het niet altijd eens zijn", zei de koning in de China Executive 

Leadership Academy Pudong (CELAP). Op deze academie krijgen 

hogere ambtenaren en de top van het bedrijfsleven trainingen gericht op 

maatschappelijke vooruitging en economische ontwikkeling. 

Foto: ANP  
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De koning voerde het woord over goede bestuurspraktijken, waarbij hij 

vergelijkingen maakte tussen de eeuwenoude Chinese bestuurscultuur en 

de Nederlandse aanpak. "We weten dat China een hoog ontwikkelde 

traditie heeft voor publiek bestuur. Duizenden jaren lang werden er 

strenge voorwaarden gesteld aan uw leiders. De nadruk lag op het vinden 

van de juiste mensen en de best mogelijke opleiding", aldus Willem-

Alexander. 

De koning legde uit waar de kracht van Nederland vandaan kwam. In 

Nederland luistert het bestuur naar de burgers, en bouwt verder op 

initiatieven die in de maatschappij worden genomen. We noemen dat wel 

een participatiemaatschappij. "Dat versterkt het fundament onder alle 

bestuursniveaus." Van belang is ook samenhang, het wegen van alle 

belangen bij stedelijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat 

beslissingen langer duren dan in China, gaf Willem-Alexander toe. "Veel 

langer dan u gewend bent. Maar de tijd die je kwijt bent aan overleg wordt 

meer dan goed gemaakt in stabiliteit en duurzaamheid." 

Een derde essentieel element van de Nederlandse bestuurscultuur was 

respect voor de rechtsinstellingen. "Onafhankelijke rechtbanken 

bijvoorbeeld, en onafhankelijke inspecties. Zij zijn de garantie dat 

mensen eerlijk en in overeenstemming met de wet worden behandeld. 

Dat mensenrechten worden gerespecteerd en dat ambtenaren hun 

integriteit behouden", zei Willem-Alexander. Ook China streefde 

daarnaar, en de grote uitdagingen waarvoor beide landen stonden maakte 

het logisch om samen te werken, aldus de koning. Dat over zaken 

verschillend werd gedacht, mocht daarbij geen belemmering zijn. 

 

 

Ons Commentaar 

In China moet men toch wel heel erg onder de indruk zijn van het reilen 

en zeilen in de Staat der Nederlanden als voorbeeldnatie.   

In Nederland worden zaken uitgepraat en niet uitgevochten, aldus 

de koning.  Inderdaad wordt er veel gepraat en gedebatteerd, waar weinig 

of geen daad op volgt, of men praat maar wat in de ruimte zonder dat er 

wezenlijk iets verandert.  De werkelijkheid is dat er soms heel weinig of 
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helemaal niet wordt gepraat overheden en ambtenaren overgaan tot het 

gebruik van geweld. Geweld valt te 

catagoriseren onder de noemer 

‘uitvechten’.    Wij hebben dit aan den 

lijve ondervonden in de gemeenten Putten 

en Barneveld. Over intimidatie en 

bedreigingen gesproken. 

 

 

Waarheid, Gerehtigheid en dan pas Vrede 

Eerst moet de waarheid boven tafel komen, of zoals premier Rutte het 

formuleerde na de MH17-ramp dat de ‘onderste steen boven moest 

komen’. Dan alleen kan er gerechtigheid geschieden, nadat alle leugens 

en droggronden zijn blootgelegd. Wrheidsvinding is niet erg populir bij 

de velen die de leugens liefkozxen. Gerechtigheid is de misdadigers 

bestraffen en hen het aangebrachte leed laten vergoeden. Dan pas zal er 

vrede heersen. Op dat fundament hebben onze verre voorvaderen 

Nederland gegrond, zie het Plakkaat van verlatinghe van 26 juli 1581.  

Daarin staat geschreven dat een vorst door God aangesteld dient te zijn. 

Sinds de aanstelling van Willem van Oranje in 1581 is het Huis van 

Oranje een leidinggevende rol blijven spelen, waarbij in 1813 aan een 

Oranjevorst het erfelijk koningschap is aangeboden.  

Het Plakkaat van Verlatinge is een garantie voor onze vrijheid. Koning 

Filips II van Spanje had onze voorvaderen als slaven behandeld en werd 

deswege afgezet. Filips maakte zich schuldig aan gewetensdwang als 

hoogste vorm van vrijheidsberoving. De vrijheid die de opstellers van het 

Plakkaat beoogden was die welke op het bijbelse/goddelijke principe 

berustte, nl de aangeboren vrijheid. In 1795 kwam er een einde aan de 

Republiek der Nederlanden en brak de Franse tijd aan van vrijheid, 

gelijkheid en broederschap.  In 1813 keerde de Oranjevorst Willem 

Frederik terug. Sindsdien hebben wij het Koninkrijk der Nederlanden.  
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Is Nederland een fraudeland? 

Zie en lees het onderstaande: 

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/enorme-fraudes-bij-

overheid-doen-miljarden-euros-verdwijnen/#.VW1aGEY2Wvn 

 

 

 
Alle gemeenten en provincies frauderen 

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. 

Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en 

provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle 

gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele 

miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met 

boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van 

accountants. 

  

•     Bij Amsterdam gaat het bijvoorbeeld inmiddels om circa 3,6 

miljard euro (periode 1998-2012), 

•     bij Rotterdam om 125 miljoen euro (periode 1998-2012), 

•     en bij Den Haag om 306 miljoen euro (periode 1997-2012). 

De slachtoffers zijn de belastingbetalers. 

Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB 

geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam. In 

ieder geval waren de vele verhogingen van de lokale lasten in veel 

gemeenten totaal overbodig. 

Verzwijgen van tekorten 
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In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: 

diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, 

te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld: 

•     Rotterdam verzweeg circa 900 miljoen euro (periode 2007-

2012), 

•     Den Haag verzweeg 324 miljoen euro (periode 2008-2012), 

•     Utrecht verzweeg ruim 350 miljoen euro (periode 2008-2012), 

•     Eindhoven verzweeg circa 240 miljoen euro (periode 2006-

2012). 

Deze verzwegen tekorten hadden allemaal betrekking met “Griekse 

jaarrekeningen” bij Nederlandse gemeenten en provincies!. 

Justitie legt aangiftes naast zich neer 

Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer. 

Het Gerechtshof (Amsterdam) zegt simpelweg: “Belastingbetalers, uw 

aangiften van boekhoudfraude doen we niets mee, niet zeuren, gewoon 

uw belasting betalen, u heeft geen recht op correcte informatie over wat 

er met uw belastinggeld gebeurt!” 

Afromen economie 

Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie 

met miljarden euro’s 

Veel gemeenten en provincies kregen de afgelopen jaren veel meer geld 

binnen dan zij uitgaven. Zij roomden daarmee de nationale economie af, 

terwijl stimulering van de economie gewenst was. Met boekhoudfraude 

verhulden zij dat. Onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef 

heeft uitgewezen dat het om miljarden euro’s gaat. In de slechte 

economische situatie van de afgelopen jaren hebben veel gemeenten 

ieder jaar de OZB verhoogd, vaak met percentages die hoger waren dan 

de inflatie, terwijl dat niet nodig was. Verschillende gemeenten hebben 

zelfs OZB geheven terwijl de hele OZB niet nodig was om financieel 

rond te komen. De drie grote gemeenten hielden in de afgelopen circa 

dertien jaar zo’n 6,6 miljard euro over. Zij deden het in hun 

jaarrekeningen voorkomen of dat circa 2,6 miljard euro was. (Wat op 

zichzelf al uiterst merkwaardig is, want waarom zouden deze gemeenten 

zoveel geld moeten overhouden?) 

Nederland  : Voorbeeldnatie òf Fraudeland               No.856 

 

6 

 

De gemeenteraden van deze drie gemeenten zijn al jaren achtereen door 

Leo Verhoef gewaarschuwd, maar weigerden om in te grijpen. Leo 

Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij verreweg de meeste 

andere gemeenten en provincies. Daarmee zit de grootste 

boekhoudfraude die zich ooit in Nederland heeft voorgedaan, niet bij het 

bedrijfsleven, maar bij de overheid zelf. 

Nederland-Fraudeland houdt niet op bij de gemeentegrenzen 

Het is een misverstand te denken dat boekhoudfraude alleen in het 

bedrijfsleven zou voorkomen. Het verschil is dat in het bedrijfsleven 

boekhoudfraude wordt aangepakt. Lees eens hoe gemeenteraden 

reageren op de waarschuwingen van Leo Verhoef. Lees hoe 

gemeenteraden niets met de waarschuwingen van Leo Verhoef (willen) 

doen. Want, ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de 

belastinggelden van de burgers, vinden ze. Lees de uiterst bedroevende 

ver onder de maatse reacties zonder inhoud van gemeenteraden en 

colleges van b&w op de brieven van Leo Verhoef. Als ze al reageren met 

iets anders dan “voor kennisgeving aangenomen”, of “uw toon staat ons 

niet aan” van het Amsterdamse gemeentebestuur. Verbijsterend! 

Leo Verhoef 

 

Drs. Leo Verhoef (1947), registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam 

als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in 

PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan 

in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten. 

Hij heeft als accountant, maar ook als bestuurder van verschillende 

organisaties, grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven alsook 

bij overheid en non-profitorganisaties. 

Bijzonder was het om in 1987 als lid van de Raad van Toezicht van de 

plaatselijke Rabobank tegen een omvangrijke boekhoudfraude bij de 

Rabobank-organisatie aan te lopen. Deze ontdekking nam niemand hem 

in dank af. Ook niet De Nederlandsche Bank (waar Van Dien+Co, de 

werkgever van Leo Verhoef, de accountant was). .. (meer hierover) .. De 

Rabobank en De Nederlandsche Bank waren gepikeerd en Van Dien+Co 

schopte Leo Verhoef er “dus” uit. 
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Toezichthouders die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom. 

Aldus trad Leo Verhoef op 1 januari 1989 in dienst bij VB Accountants. 

Op dat moment waren vrijwel alle Nederlandse gemeenten en provincies 

cliënt bij VB Accountants. Leo Verhoef bleek in dienst te zijn getreden 

bij een accountantskantoor waar kwaliteit en kwaliteitszorg ver onder 

elke professionele norm zaten, m.n. ook die van de eigen 

beroepsorganisatie (NIVRA). Wat een accountantscontrole van een 

jaarrekening inhield, was er volstrekt onbekend. Dit uitte zich in het 

doorlopend van goedkeurende accountantsverklaringen voorzien van 

jaarrekeningen van gemeenten en provincies, maar ook van andere 

organisaties, die volstrekt niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen, 

i.c. een volstrekt misleidend beeld gaven van de financiële positie en van 

de opbrengsten en de kosten en het saldo daarvan. (Boekhoudfraude 

avant la lettre, bovendien bij de overheid zelf, op een schaal waarbij 

bijvoorbeeld de boekhoudfraude bij Ahold volledig verbleekt.) Leo 

Verhoef heeft ruim 5 jaar lang geprobeerd de misstand aan de orde te 

stellen en verbetering te krijgen. In 1994 werd hij door de kantonrechter 

ontslagen (“U hoort wat uw werkgever zegt: “U bent lastig”), “uiteraard” 

zonder een noemenswaardige ontslagvergoeding. Het toenmalige GAK 

kende hem per gratie een ww-uitkering toe, wèl met de hoogste 

strafkorting die te bedenken viel (“U bent verwijtbaar werkloos”). 

Accountants die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom. 

Sindsdien is Leo Verhoef bezig de misstand van de enorme 

boekhoudfraude bij gemeenten en provincies en hoe accountants die hun 

controlewerk goed doen, behandeld worden, zichtbaar te maken. 

Bron: LeoVerhoef.nl 

 

 

Belastingfraude: 

https://www.youtube.com/watch?v=0FTbLGMq5UM  

   

€ 12.000.000.000.000 oftewel 12 duizend miljard euro is het bedrag 

wat"onze" Belastingdienst jaarlijks met rugdekking van "onze" Volks-
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vertegenwoordigers" via geheime belastingafspraken op de 

Amsterdamse Zuidas belastingvrij laat gaan. 

Waarvan 65 miljard belastingvrij voor de maker van de BUK raket, 

waarmee onze landgenoten in de MH-17 boven de Oekraïne volgens de 

Nederlandse regering neergeschoten zouden zijn. 

Gaat ons Burgerinitiatief 40.000 ondertekenaars opleveren, zodat de 

Vrije Mens spreektijd krijgt in de Tweede Kamer????  

 

"Winst:overproductie, werkeloosheid en slavernij" 

Dat is de titel van een bijzonder boeiend artikel van de hier al vaker 

genoemde en aanbevolen visionair Pieter Stuurman. 

Na eerdere pareltjes over "geld" en "macht" die net als dit artikel 

"Winst"zijn korte en o zo logisch opgebouwde visies, die een genot zijn 

om al lezend te volgen. 

Voor 21 juni ga ik  Pieter uitnodigen. Want oudgedienden onder de Vrije 

Mens weten dat zijn artikelen destijds op de website Anarchiel.com, 

samen met die van diens webmaster Chiel de fundering hebben gelegd 

voor wat door mij opgebouwd is als het juridische stappenplan voor het 

claimen van naam en soevereiniteit.  

Copyright © *2015 * De Reünie van Vrije Mensen *, All rights reserved. 

 

Ons mailadres is: 

redactie@ikclaimmijnnaam.nl 

This email was sent to pentahof@planet.nl  

Freemen • Walburgstraat 2 • Arnhem, Ge 6811 AA • Netherlands  

 

Actiebrief, nr. 10                                                   Jaargang 2,   1 juni 2015 

De Bilderbergers vergaderen weer, maar wij DOEN weer en meer! 

Praatjes vullen geen gaatjes; dat zal de elite tandenknarsend vast gaan 

stellen volgend weekend in Oostenrijk. Noch het voorzitterschap van 

prinses Beatrix, noch de aanwezigheid van de "parasitaire" elite van de 

bekende komaf, zal helpen om een wakkerder wordende wereld nog 

onder de duim te krijgen. 
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Dat laat onverlet dat de komende maanden dynamisch en vol uitdagingen 

zullen zijn, want machtshebbers zullen die macht niet zomaar afstaan. 

De uitgelekte plannen om heel snel tot een afschaffing van contant geld 

te komen, baren zorgen. De onnadenkendheid waarmee veel 

Nederlanders overal maar pinnen, kan "ons" duur komen te staan. 

Wakker zijn en daar ook je handelen op af stemmen, zijn blijkbaar 2 

dingen. 

Dus wij doeners stropen de mouwen maar weer eens op......be LAST ing-

"dienst". Het Nederlands belastingstelsel is een der duurste van de 

wereld. 

Bijna nergens wordt zo gewillig zoveel belasting betaald. Ruwweg 65-

70% van iedere euro staan we af. Waarvoor? 

Zogenaamd voor allerlei maatschappelijke voorzieningen. Waardoor 

belasting betalen een morele plicht lijkt. 

MAAR DAT IS HET NIET! 

Het is een illusie; een schijnvertoning voor slapende staatsburgers. Een 

zelfde schijnvertoning als ons geldstelsel, de Europese (zakkenvullers) 

Unie en de politiek. Bilderberg 2015 gaat weer over hoe de burgers 

datzelfde decenniaoude rad weer voor de ogen te kunnen blijven draaien. 

En ondertussen voor de miljardenondernemingen geheime 

belastingakkoorden te maken in orde van miljarden en nog eens miljarden 

euro's. Voor de bankiers en het schrootpapier (staatsobligaties) wordt 

1014 miljard euro aan geld bijgedrukt en welke 8 miljoen 

belastingbetalende mensen draaien met hun arbeidsenergie op voor de 

inflatie en de bezuinigingen????? 

 

Dus de Belastingdienst hebben we op de korrel. 

Daar waar ons Koningshuis, miljardairs en grote bedrijven zogeheten 

belasting ontwijken, passen wij de belasting"wetten" juist correct toe. 

Met de ANBI procedures. 

De Belastingdienst zit in de tang. Met de Motorrijtuigenbelasting, met de 

WOZ aanslagen, met de BTW, met de accijnzen en ga zo maar door. 

Alleen sukkels trappen nog in het sprookje van die morele 

belastingplicht.(we kunnen het niet krachtiger zeggen). 
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De lopende procedures vormen het bewijs. Dus doe je voordeel met de 

workshops en zorg dat je nog dit jaar minstens een paar duizend euro over 

2010 alvast veilig stelt. 

www.dereunie.info/index.php/workshop 

 

 
Voor u, de burger, ligt dat anders dan voor de Staat. Of de banken en 

verzekeringsfirma’s. En andere, geselecteerde bedrijven, met 

voldoende politieke invloed. En voor particulieren en kleine bedrijven 

hangt het ook af van de nationale wetgeving.  

De traditionele wijze waarop overheden schulden wegwerkten, was het 

aanzetten van de ‘drukpers‘. Met als gevolg een flinke ontwaarding van 

de munt. Dus internationaal gezien koopkrachtverlies. Maar dat was dan 
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weer goed voor de export, en het toerisme. Banken en 

verzekeringsbedrijven, mits groot genoeg, zijn er sinds 2008 van 

verzekerd dat de Staat hen ‘redt‘, en de schulden in dat geval worden 

doorgeschoven naar de belastingbetaler. Dus die zitten ook op rozen. 

Bonusje meer of minder, maakt niet uit: Jan-met-de-korte-achternaam 

betaalt bij het verlaten van de hoerenkast toch de rekening. 

Neemt niet weg dat tal van grote internationale banken zojuist begonnen 

zijn met een ontslagronde waarbij tienduizenden banen tegelijk 

eenvoudigweg worden geschrapt. Vooral de Engelse 

staatsbank RBS en HSBC. Nog even gewacht tot Cameron herkozen 

was. Allemaal mensen die niet langer nodig zijn. Mede omdat ‘cash‘ op 

zijn retour is, vestigingen overal worden gesloten, en ‘services‘ met de 

vuilnisman zijn meegegeven. Krediet aan particulieren en kleine 

ondernemers wordt niet verstrekt. Het ‘Grote Geld‘ wordt verdiend met 

‘High Frequency Trading‘. En degenen die daar werken zijn gehouden 

aan extreme geheimhouding, omdat het in feite grootschalige zwendel is. 

‘Verdienen‘ is eigenlijk niet het juiste woord. Door de 

‘opkoopprogramma’s‘ van de Centrale Banken, toegeknepen oogjes bij 

‘toezichthouders‘, die van het ‘boete-circuit‘ een justitiële travestie 

hebben gemaakt, en politici die ‘in the bag‘ zijn, zijn de inkomsten 

feitelijk gegarandeerd. En het handjevol werknemers dat mag blijven, 

werkt honderd uur per week, tot ze er dood bij neervallen. 

En échte ‘toppers‘ weten van gekkigheid niet meer wat ze met hun geld 

zullen doen. 

Overheden die de pech hebben dat ze niet langer hun eigen geld kunnen 

drukken, én de duimschroeven krijgen aangemeten door een ‘Trojka‘ 

van ‘money-for-nothing‘ bestuurders en politici, zoals Griekenland, zijn 

het haasje. Bij ‘Nieuwsuur‘ probeerde de Nederlandse hoogleraar Arnoud 

Boot wanhopig om de presentatrice uit te leggen dat er niet méér geld 

naar Griekenland gaat, maar dat het gaat om het ‘doorrollen‘ van 

bestaande schuld. Een concept waar de meeste burgers, en presentatrices, 

zelfs al hebben ze een forse hypotheekschuld, geen affiniteit mee hebben. 

Maar feitelijk gaat het om het hernieuwen van een bestaande lening aan 

het eind van de afgesproken looptijd. Hetzelfde bedrag, maar andere 
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voorwaarden, en een nieuwe looptijd. Dáár gaan de ‘onderhandelingen‘ 

over. 

Ons land doet dat ‘doorrollen‘, net als alle landen ter wereld, aan de 

lopende band voor hun eigen staatsschuld. En we lenen nog elk 

jaar méér bij, omdat onze politici, met hun grote mond over Griekenland, 

de begroting maar niet sluitend kunnen krijgen. Waar ze in Griekenland 

inmiddels zelfs een ‘plus‘ hadden, en het ‘bloeden‘ hadden 

gestelpt, hebben en houden wij nog steeds, jaar in, jaar uit, een ‘min‘. 

Nederland staat voor ruim zeventig procent van haar nationaal inkomen 

in het krijt. Zeventig cent van elke door u verdiende Euro, een jaar lang, 

en zonder ook maar ééndubbeltje voor welke overheidsdienst dan ook. 

Als schuldeisers die schulden niet langer door zouden rollen, maar 

aflossing eisten aan het eind van de looptijd, was Nederland op 

slag finaal failliet. Elke politicus, elke ambtenaar, en een tsunami aan 

bedrijven die direct of indirect afhankelijk zijn van overheidsopdrachten 

of subsidies, zouden zonder werk komen te zitten. Het nationale inkomen 

zou verschrompelen tot het een fractie was van het GDP waar we die 

zeventig procent van verschuldigd zijn. En iedereen zou ontsteld vragen: 

‘Hoe kan dat nou!?!’ Dat kan, omdat we niet op hebben gelet toen 

Griekenland op die wijze werd ‘geknipt en geschoren‘. Omdat we 

dachten dat het ons niet kon overkomen. 

Het zieke daarbij is, dat landen als Nederland geld toe krijgen als ze geld 

‘lenen‘ in kort-lopende leningen. Dat is geld van onze pensioenfondsen, 

dat wordt overgeheveld naar Rutte’s oorlogskas, waar hij in Irak, Libië, 

Mali, Syrië, Afghanistan, Oekraïne en Griekenland weer goede sier kan 

maken. Als ze dat geld ‘uitlenen‘ aan de Grieken, vangen ze daar rente 

over. Daar hebben ze in Hollywood een populaire film over gemaakt: 

‘The Hunger Games‘. En de BBC brengt het nu als een ‘Reality Soap‘. 

Veel kijkplezier! (Tot je zelf aan de beurt bent). 

Als Griekenland het ‘ultimatum‘ van de opnieuw tot leven gewekte 

‘Trojka‘ niet slikt, wat dan? 

Dan krijgt het land het geld niet dat het nodig heeft om de bestaande 

lening ‘door te rollen‘. Geld om die lening af te lossen is er niet. Dus 

blijft het land in gebreke. Maar wat dan? 
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De inzet van de EU lijkt primair te zijn dat men een ‘regime change‘ 

hoopt te forceren in Athene. Merkel wil haar vrienden weer terug op het 

pluche. Maar de Amerikanen zijn er niet helemaal gerust op, en bang dat 

de Grieken zich in de armen storten van de ‘BRICS‘-bank. En Rusland. 

Waarmee het begin zou kunnen ontstaan van een strategische ‘wig‘ die 

de EU van het zuiden uit opensplijt. Van Griekenland, tot Oostenrijk. In 

het bijzonder als de Grieken het vervolgens economisch beter krijgen dan 

in de afgelopen jaren. Wat mede afhankelijk zal zijn van de gevolgen als 

het nu, alsnog, tot een breuk komt. En de ‘Trojka‘-schuldeisers met lege 

handen achterblijven. (Schulden die de overheden voor een groot deel 

overnamen van particuliere banken, en zo overhevelden naar de 

belastingbetaler). 

Zie het zo: Jij hebt een huis gekocht. Omdat je 

inkomsten dramatisch zijn gedaald als gevolg van 

een onwaarschijnlijk grote fraude in de VS in 2008, heb je het geld niet 

meer om de rente over die hypotheek op te hoesten, en nog wat over te 

houden om van te leven. De bank stelt zich keihard op, rekent een extra 

hoge rente, omdat je een ‘liability‘ bent, en als je klaagt dat je geen geld 

hebt om eten te kopen, laat staan demedicijnen die je nodig hebt, kijken 

ze je kil aan, en halen hun schouders op. Jouw probleem……….. 

gaat goed, voor de bank. Totdat een concurrent opstaat, die best bereid 

is je geld te lenen voor een ‘nieuwe start‘. Maar hoe je dat verder met die 

hypotheekverstrekker oplost, dat moet je zelf maar uitzoeken. Wat doe 

je? 

De komende weken in dit theater……. 

 

De DUISTERE GELDWERELD 
 
Grote internationale beleggers zijn bang dat het bancaire 
systeem gaat instorten. Daarom wordt er een enorm 
vermogen (meer dan $1 biljoen aan kortlopende schulden) 
‘geparkeerd’ in veilige Amerikaanse staatobligaties, 
Treasure Bills, waarop geen rente wordt betaald. Ze worden 
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uitgeschreven door het Amerikaanse ministerie van 
Financiën. Om vergelijkbare redenen kopen Aziatische 
beleggers meer en meer goud. En iedereen is bang… Voor 
dieven… 
 
En die zijn er ook. Het Leger des Heils is dit jaar opgelicht 
voor € 850.000, het Philips Pensioenfonds voor 6,4 miljoen, 
het gerenommeerde accountantskantoor KPMG pleegde 
vette belastingfraude, een Spaanse ex-topman van het IMF 
wordt verdacht van miljoenenfraude. De tillers zijn overal, 
de graaiers ook. Bankdirecteuren vinden dat ze meer dan 
een miljoen per jaar moeten verdienen, net zoveel als ons 
koninklijk echtpaar. En ze klagen als het niet stijgt. Of als 
dat honorarium zelfs iets zakt. De gemiddelde vergoeding 
voor topbestuurders bij Belgische beursgenoteerde 
bedrijven daalde in 2014 met 17% naar €1,85 miljoen per 
jaar. Een totale ramp in hun gezinnen! De Maserati moest 
weg! 

Obsessieve groeidwang komt voort uit een verlangen van 
de rijken om nog rijker te worden (onderzoek van Justin 
Wolfers van de Universiteit van Michigan), omdat rijker zijn 
gelukkiger maakt, niet uit een economisch principe. 
Economie als proces van ruilen en verdelen is verworden 
tot een gênant geldfenomeen: oude schulden kunnen alleen 
nog maar worden afbetaald door nieuwe en steeds hogere 
te maken. Ook staatsschulden worden allemaal door 
particuliere banken gefinancierd tegen flinke rente. Denk 
even aan de Amerikaanse FED, een privé projectje van de 
families Rockefeller en De Rothschild. Plotseling moest ons 
kabinet die laatste familie nog rijker maken met absurde 
prijzen voor hun Rembrandts. Brrr. Krijgt elk land de 
regering die het verdiend? 
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← Het Westen kan het zich niet veroorloven de dorpsgek van de wereld 

te zijn 

“Wij zijn geen Arabieren, wij zijn christenen die Arabisch spreken” → 

De schrikbarende corruptie van bestuurders in Nederland 

Geplaatst op 13 oktober 2013 door E.J. Bron  

 
(Door: realpredictor) 

In de Nederlandse politiek is de neiging groot om het bestaan van 

corruptie en fraude te bagatelliseren. Die ogenschijnlijk naïeve 

reactie zou wel eens gevoed kunnen worden door het feit dat op het 

onderwerp een zwaar taboe rust. Tot nu toe is de overheid 

tekortgeschoten in het nemen van maatregelen om mogelijke 

corruptie, fraude en machtsbederf tegen te gaan. 
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Naar aanleiding van de diefstal, gepleegd door PvdA-gemeenteraadslid 

Bert van der Roest in Utrecht, van de Daklozenkrant, las ik dat hij 

hiervoor hoogstwaarschijnlijk niet vervolgd zal worden! Dit is de meest 

verwerpelijke diefstal, omdat dit om de financieel meest kwetsbaren 

gaat! Zoals altijd wordt corruptie bij de overheid met de mantel der liefde 

bedekt. Dit soort smerige doofpotspelletjes ben ik, en hopelijk velen met 

mij, spuugzat! 

Ik heb op Google gezocht naar artikelen waar dit soort criminele 

handelingen bij bestuurders, ambtenaren en politici in Nederland vermeld 

worden. De hoeveelheid is schrikbarend! Op slechts één van de tientallen 

pagina’s vond ik onderstaande artikelen: 

http://www.sp.nl/overheid/opinies/3/Corruptie_in_Nederland.html 

Het topje van de ijsberg! 

Nederland fraudeland? Na alle berichtgeving over affaires en schandalen 

rond bestuurders zou je gaan denken dat deze stelling juist is. 

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit verzamelden gegevens over 

corruptie- en fraudeonderzoeken bij gemeenten. De resultaten van het 

onderzoek laten een opmerkelijk beeld zien en tonen aan dat cijfers alleen 

niet genoeg zijn om conclusies te trekken. 

http://www.kennislink.nl/publicaties/het-topje-van-de-ijsberg.pdf 

Uniek zelfs voor Banana-fraude Nederland: Heel College Vlissingen 

corrupt. 

“Geen één van de 10.000 ‘bankiergangsters’ of ‘bestuursgangsters’ in de 

bak. De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Vlissingen hebben 

donderdag overleg gevoerd over het declaratie fraudegedrag van hun 

gemeentelijke bestuursgangsters. In het kort: het hele College corrupt en 

dat was zelfs even schrikken voor onze redactie. Maar niet voor Boublog, 

die toevallig net een artikel heeft geplaatst over de boekhoudfraude bij 

nagenoeg alle gemeenten in Banana-Fraude-Nederland. 

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/08/02/uniek-zelfs-voor-

banana-fraude-nederland-heel-college-vlissingen-corrupt/ 

Noodklok over fraude in Nederland 

http://www.youtube.com/watch?v=Oj9om9gqJlY&feature=youtu.be 
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Ambtenaar A’dam pleegde fraude 

De ambtenaar zou onder andere aannemers, die door het stadsdeel 

worden betaald, voor privédoeleinden hebben ingeschakeld. Tegen de 

medewerker is aangifte gedaan wegens ambtelijke omkoping. De banden 

met de betrokken bedrijven zijn verbroken. Vijf andere ambtenaren, die 

ook van fraude werden beschuldigd, zijn door het Bureau Integriteit 

vrijgepleit. Zij zijn inmiddels weer aan het werk. 

http://nos.nl/artikel/516340-ambtenaar-adam-pleegde-fraude.html 

Ambtenaar Leerdam gearresteerd voor fraude en corruptie. 

De ambtenaar wordt ervan verdacht op kosten van de gemeente externe 

bedrijven te hebben ingehuurd om privéklussen te laten verrichten. Ook 

zou hij jarenlang goederen hebben besteld op kosten van de gemeente. 

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2012/7/Ambtenaar-Leerdam-

gearresteerd-voor-fraude-en-corruptie-ELSEVIER343011W/ 

Ambtenaar vervolgd voor fraude bouwproject Sneek 

Een ambtenaar van de gemeente Zuidwest-Friesland wordt strafrechtelijk 

vervolgd voor valsheid in geschrifte. Hij zou een contract rondom een 

uitbreidingsplan in Sneek hebben vervalst. 

http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/03/ambtenaar-vervolgd-voor-

fraude-bouwproject-sneek 

Ongeveer vijf procent van de bestuurders in de ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg pleegt 

bewust fraude. 

http://www.nieuws.nl/algemeen/20130917/Een-op-twintig-

zorgbestuurders-fraudeert-bewust 

Eind 2008 stelde de Inspectie voor het Onderwijs vast dat bij vijftien 

schoolbesturen (samen 43 scholen) tussen 2004 en 2008 voor 

minstens 4,6 miljoen euro is verduisterd of ‘onrechtmatig besteed’, 
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maar tot nu toe is geen enkele bestuurder hiervoor berecht. 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/islamscholen 

Bestuurders school Amsterdam gepakt om fraude 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3361701/

2012/12/11/Bestuurders-school-Amsterdam-gepakt-om-fraude.dhtml 

Utrecht onderzoekt fraude ambtenaren 

De gemeente kreeg signalen van fraude met een aanbestedingsprocedure 

voor werkzaamheden aan vier welzijnspanden in de stad. Om wat voor 

misstanden het gaat en welke bedragen daarmee zijn gemoeid, kon een 

woordvoerder van de gemeente donderdagochtend niet zeggen. Daarover 

wordt gezwegen zolang het onderzoek loopt. De misstanden kwamen aan 

het licht door een melding uit de aannemerswereld. Ook kwam het een 

en ander aan het licht bij de reorganisatie van de vastgoedorganisatie, 

aldus de gemeentelijke woordvoerder. 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3520647/2013/10/

03/Utrecht-onderzoekt-fraude-ambtenaren.dhtml 

 
Fraude en diefstal  de gewoonste zaak voor politici! ‘Nederland staat 

stijf van de fraude’ 

De fraudeproblematiek in Nederland wordt alleen maar erger en de 

pakkans is laag omdat politie en justitie geen plan van aanpak hebben. 

http://www.nujij.nl/politiek/nederland-staat-stijf-van-de-

fraude.20502790.lynkx 

Oud Tweede-Kamerlid Patricia Remak heeft zes maanden 

gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, opgelegd gekregen door 

het gerechtshof in Amsterdam. Bovendien moet de voormalig VVD-

politica een werkstraf van 240 uur uitvoeren, liet een woordvoerder van 

het hof donderdag weten naar aanleiding van een bericht in Het Parool. 

Remak heeft zich volgens het gerechtshof schuldig gemaakt aan 

uitkeringsfraude. Ze heeft het nagelaten inkomsten van haar werk bij het 
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ministerie van Financiën en bij de Provinciale Staten te melden. Die 

hadden namelijk invloed op de wachtgelduitkering die zij voor haar werk 

in de Tweede kamer (1998- 2000) ontving. 

http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/02/fraude-en-diefstal-de-gewoonste-

zaak-voor-politici/ 

En hier een voorbeeld hoe criminele politici, behalve dat zij niet worden 

vervolgd,  gewoon hun functie kunnen blijven vervullen!: 

Van fraude verdachte politicus houdt belangrijke VVD-post. 

De van fraude verdachte Berthold Ziengs speelt nog altijd een belangrijke 

rol bij een lobbyclub van de VVD. Dat schrijft het Financieel Dagblad 

vrijdag. Pijnlijk voor premier Rutte, die onlangs beloofde dat zijn partij 

een streng integriteitsbeleid zou voeren. Ziengs zou met belastingen 

hebben gesjoemeld met zijn vastgoedbedrijf Tecumseh. Hij zou tientallen 

valse facturen hebben geschreven met een buit van ruim 600 duizend 

euro, schrijft het FD. Bovendien zou hij geld witwassen via zijn 

bedrijven. 

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/22722_van_fraude_verdachte_

politicus_houdt_belangrijke_vvd_post/ 

Het aantal frauduleuze handelingen in de politiek lijkt haast positief 

gecorreleerd te zijn aan de economische crisis. Logisch? In sommige 

gevallen wellicht psychologisch verklaarbaar, maar binnen de politiek 

mogen we toch echt wel ander gedrag verwachten. Tijd om zwaarder te 

gaan straffen. 

http://www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2013/8/Frauderende-politici-

moeten-zwaarder-worden-gestraft-1331712W/ 

CONCLUSIE: 

Wij worden bestuurd en gemanipuleerd door een stel criminelen (dieven 

en plunderaars) van het ergste soort! En nu wordt er waarschijnlijk weer 

geroepen dat niet iedereen corrupt is, maar het als regel tolereren van 

fraude en de “Cover-up” hiervan door onze regering, maakt al onze 

landbestuurders medeplichtig! Bovendien worden de kosten van de 

gedupeerde staatsinstellingenweer op het volk afgeschoven via de door 

onze strot geduwde “bezuinigingsmaatregelen”! 
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Als onze justitie hier niets aan doet dan kunnen wij, als slachtoffers van 

deze criminelen, de hele clan met z’n allen aanklagen! Waarom doen wij 

dat dan niet? 

 

MIJN NEDERLAND 

© Nieuw Nederland Post 

Geplaatst door HERSTEL DE REPUBLIEK ⋅ 12 oktober 2015 ⋅ 171 

reacties  

13 oktober 2015 

Het is opvallend hoe onopvallend de laatste tijd het ongekozen 

staatshoofd uw belastinggeld er doorheen draait. 

Je hoort of ziet niets, merkt eigenlijk helemaal niet dat de regeringschef 

ook maar enigszins de indruk geeft hard bezig te zijn voor volk en 

vaderland. 

Ook zijn ingevlogen pronkjuweel uit Argentinië laat weinig van zich 

horen of zien. 

 
Kunnen dit soort nutteloze parasieten zich dus niet beter maar 

aangeven?  
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Het tweejarige feest van de talrijke zegeningen van de constitutionele 

monarchie is afgesloten. Niet dat we er veel van hebben meegekregen, 

maar een dure toestand zal het ongetwijfeld zijn geweest. Niet dat we dat 

ooit te weten komen, maar wij goedgelovige Nederlanders vragen 

immers ook nooit ergens naar? Tenminste niet als we denken dat we toch 

geen antwoord zullen krijgen. “Contributie betalen en bek dicht!!” 

Ooit hadden wij de gedachtegang, dat ‘s kerels koningschap van korte 

duur zou zijn, zegge en schrijven een jaar of 2 (twee). Doch ondanks het 

feit dat deze ex-kroonprinz dan wel is ingezegend als “koning”, vragen 

wij ons af of hij zelf enig idee heeft wat hem is overkomen. Hij geeft 

namelijk sterk de indruk van niet. Hij geeft meer de indruk dat hij onder 

constante verdoving al stuntelend zijn dagen door komt, volledig onder 

controle van een duistere macht. Zou hij wel beseffen dat hij zijn verdere 

regeringsperiode in volstrekte onwetendheid linten moet blijven 

knippen? Of doet hij slechts alsof het het allemaal aan hem voorbij gaat? 

We kunnen het hem niet vragen, want plotseling geldt dan zijn 

onschendbaarheid en gaat er een studentikoos ventje voor hem brabbelen. 

Maar we dienen niet te vergeten dat in dit idiote systeem “de koning” de 

wetten tekent. Mocht hij niet weten wát hij tekent, dan legt een 

Argentijnse het hem in haar ‘beschte Nederlandsch out’. De lamme en de 

blinde. 

De regeringschef met ontslagbescherming laat het volkomen afweten. In 

een normaal land word je op het matje geroepen en op non-actief gesteld. 

Zou hij zich bekommeren om de uitkomsten van de doofpotprocedure 

MH-17? Een beetje meejanken met de wolven in het bos, ja, dat lukt nog 

wel. Het is een kwestie van je meest vertrokken ponem te laten zien en 

doet alsof het je raakt. Ons aangewaaide huppeltje uit Buenos Aires kan 

er ook wat van. 

Waarom hebben we het vergulde koningskoppel niet gezien in het 

Drentse asiel-dorpje Oranje om de gemoederen te sussen, denkt u?  Ze 

denken er niet aan, doodsbenauwd als ze zijn. 

De € 300 miljoen die dit circus ons jaarlijks kost is weggegooid geld. Een 

familie die zelf minimaal € 50 miljard bezit met een rendement van 5% 

(€ 2,5 miljard per jaar), komt altijd geld tekort. 
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Kort en goed: dit verlopen stelletje is slechts een afspiegeling van de 

maat-schappij waarin we leven. 

Het blijft doorsudderen, gewoon, omdat het kan! 

Een slappe manager verzamelt bij uitstek nog slappere assistenten om 

zich heen. Alleen op die manier kan hij zich staande houden. Een premier 

met een eigen mening maakt hier geen schijn van kans. Daarom is “het 

systeem” ook niet gebouwd voor het personeel, maar voor de managers. 

We noemen dat feodale gedrocht de “constitutionele monarchie’.  Wat 

hier “regering” wordt genoemd is niets anders dan een zetbaas voor een 

buitenlandse grootmacht. Op het grondgebied der Nederlanden is al meer 

dan 200 jaar geleden onwettig een “Koninkrijk” gevestigd. Eerst door de 

Franse bezetter, later door de Crown Temple in London, welke op haar 

beurt weer absoluut gehoorzaam is aan een duizendjarige duistere macht 

achter de schermen. Een neurotensekte welke zichzelf met inteelt in stand 

houdt. Als onze regeringschef het in zijn hoofd zou halen naar de mensen 

te luisteren en de werkelijke macht te bestrijden, is hij binnen een maand 

ongeneeslijk krankzinnig verklaard. De macht zuivert zichzelf altijd. 

Iedereen die probeert te morrelen aan dat systeem kan problemen 

verwachten. Door alleen al uit de school te klappen lopen insiders gevaar 

tegen een kogel aan te lopen of blijken het opeens pedofielen te zijn. Er 

komt geen sterveling in de buurt van de top zonder dat hij is te chanteren 

en dus te manipuleren. De integeren komen uiteraard niet aan de bak. 

. 

“KONINKRIJK DER NEDERLANDEN” 
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Het “Koninkrijk der Nederlanden” is een galeislavenschip in dienst van 

een kleine groep nutteloze mee-eters, die aan het roer staan. De 

galeislaven zitten met de rug naar hun toekomst en weten niet wat er gaat 

gebeuren. Het Grondgebied der Nederlanden, groot ~40.000 km² is van 

het volk gestolen. Emigreren helpt niet, men gaat dan met een sloep van 

het ene naar het andere galeislavenschip.  Wat er moet gebeuren om 

volledige zelfbeschikking te verkrijgen is vrij eenvoudig. Wij willen aan 

land. Van boord en aan land. Je doet er niemand kwaad mee, niemand 

wordt benadeeld en niemand lijdt er onder. Dat land is “Het Grondgebied 

der Nederlanden” wat voor de helft door de mensen zelf is heroverd op 

de Noordzee. Wij hebben niemand om toestemming te vragen om die 

stap te zetten. Wij hebben niemand toestemming gegeven om over ons te 

heersen, omdat we door niet te stemmen handelingsbevoegd zijn 

gebleven. Wie stemt houdt het systeem in stand en verliest zijn 

handelingsbevoegdheid in het stemhokje. 

De ontwapende elite mag ook mee aan land. Dat is gevaarloos, omdat ze 

denken over water te kunnen lopen. Mochten ze dat echter wél kunnen, 

dan worden ze verzwolgen door de natuur, omdat ze gewoon aan het 

werk moeten. Dat kunnen ze niet. Men is gewend te “regeren” over hun 

gelijken. 

Dus het “koninkrijk” is het galeislavenschip, het land is “Het 

Grondgebied der Nederlanden“. Verdeeld in ca. 50 Gewesten met een 

gekozen bestuursraad. Ieder gewest stuurt een afgevaardigde naar de 

Nationale Volksvergadering. Het seculiere landsbestuur wordt benoemd 

door de Vergadering. Het seculiere landsbestuur bestaat uit een college 

van Secretarissen-Generaal, die exact het door de Nationale Vergadering 

en Grondwet gegeven mandaat dienen uit te voeren. Bestuur heeft niets 

met politiek of religie uit te staan. Politieke of religieuze belangen spelen 

alleen in de Gewesten een rol. 

Emigreren, verkassen naar een ander slavenschip klinkt wel aardig, maar 

leidt tot niets. Het is meedeinen op dezelfde oceanen, met de rug naar de 

toekomst. Beter is om een stap uit het onwettige “koninkrijk” te zetten en 

aan land te gaan. De bindende factor is niet het internet, niet de Tweede 

Kamer, niet de vakbonden, niet de belangenvereniging. Loskoppelen van 
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dat alles is de opdracht. De bindende factor is een gezamenlijk doel, dat 

moet worden verwoord op het papier van een dag-, week- of maandblad. 

Internet is dunne lucht, vluchtig en kan worden gemanipuleerd. Het 

internet staat onder controle van dezelfde heersende kaste, die aan het 

roer van het galeislavenschip staan. Papier mag dan geduldig zijn, het 

staat er wel, zwart op wit. 

De medemens is niet per definitie lui of gemakzuchtig. De medemens is 

eenzijdig geïnformeerd en daardoor verkommerd van angstgevoelens 

alles kwijt te raken. In principe is die medemens bang dat zijn roeispaan 

hem uit handen wordt geslagen en overboord wordt gesmeten. 

Aan ons de taak om dat te weerleggen. 

Blijf gezond, zie overal de humor van in en pluk de dag. 

Met hartelijke groeten! 

© Nieuw Nederland Post 

 

Belastingontwijking is diefstal 

26okt 2015 

 
 

Ewald Engelen  

Ewald Engelen over het nieuwe boek van econoom Gabriël Zucman, 

die berekent dat honderden misgelopen miljarden zich ophopen in 

belastingparadijzen en zich verbijsterd afvraagt waarom de EU de 

ex-baas van zo’n ‘rovershol’ tot president van de Europese 

Commissie koos. 

Belastingontwijking is een plaag. Dat stelt de Franse econoom Gabriël 

Zucman in zijn zojuist verschenen Hidden Wealth of Nations: The 

Scourge of Tax Havens. Ik ben het hartgrondig met hem eens. Het holt 
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de belastinggrondslag uit; het herverdeelt de kosten van het onderhoud 

van onze infrastructuur van rijk naar arm; het ondermijnt fiscale 

solidariteit; het voedt politiek wantrouwen; het creëert een ongelijk 

speelveld voor al die bedrijven die hun activiteiten niet achter 

brievenbusmaatschappijen kunnen verstoppen of blikken bespottelijk 

dure advocaten en fiscalisten kunnen opentrekken. Het is diefstal. 

De cijfers 

Nieuw is die constatering niet. Wie ook maar een beetje het nieuws over 

#LuxLeaks, #SwissLeaks en de onderzoeken van de Europese 

Commissie naar de illegale belastingafspraken van Nederland, 

Luxemburg en Ierland heeft gevolgd, wist dit al lang. Wat Zucman er 

echter aan toevoegt zijn harde cijfers. 

Zucman: Het is alsof ‘een deel van de planeet Aarde eigendom is van 

Mars’ 

Hij begint met de observatie dat onder het huidige systeem van nationale 

rekeningen de schulden en bezittingen van landen even groot behoren te 

zijn. De schulden van de een zijn de bezittingen van de ander. Als je alles 

bij elkaar optelt zie je echter een gapend gat. De Aarde heeft meer 

schulden dan bezittingen. Het is alsof, schrijft Zucman, ‘een deel van de 

planeet Aarde eigendom is van Mars’. De enige verklaring die Zucman 

ervoor kan bedenken is dat de bezittingen zijn gestald in 

belastingparadijzen. Het gaat dan om pakweg acht procent van het 

mondiale private vermogen, oftewel 7600 miljard dollar. Dat komt neer 

op gederfde belastinginkomsten van 190 miljard dollar per jaar. 

 

Big Four 

Hieraan besteedt Zucman het leeuwendeel van zijn boek. Dat levert 

fascinerende uiteenzettingen op over de geschiedenis van 

belastingparadijzen als Zwitserland en Luxemburg. Vooral voor 

Luxemburg heeft Zucman geen goed woord over. Hij verwijt Luxemburg 

onder leiding van Juncker het verlies van de staalindustrie te hebben 

opgevangen door een financieel rovershol op te tuigen. 

Door private partijen als EY, PwC, KPMG en Deloitte in staat te stellen 

de Luxemburgse soevereiniteit als koopwaar te slijten aan multinationals 
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en superrijken is Luxemburg in de afgelopen twee decennia uitgegroeid 

tot een belastingparadijs dat mondiaal zijn gelijke niet kent. Besloeg de 

staalindustrie in de jaren zeventig nog de helft van de economie, anno 

2015 is die rol met veertig procent van het binnenlands product bijna 

volledig overgenomen door de ontwijkingsindustrie. 

 

Rovershol Luxemburg 

Inmiddels mag Luxemburg zich de welvarendste lidstaat van de EU 

noemen. Daar plukt de modale Luxemburger echter nauwelijks de 

vruchten van, dat doet wél de financiële elite die de 

onroerendgoedprijzen in Luxemburg naar recordhoogtes stuwt. Zucman 

noemt het groothertogdom een ‘economische kolonie van de 

internationale financiële sector’ in het hart van Europa, die nu al 

jarenlang de strijd tegen belastingparadijzen dwarsboomt. In dat licht 

bezien is het onbegrijpelijk dat het Europees Parlement akkoord is gegaan 

met de benoeming van Juncker tot president van de Europese Commissie. 

De goede man was als minister van Financiën van 1989 tot 2009 de baas 

van het Luxemburgse rovershol. 

Het slothoofdstuk van Zucmans boek gaat over belastingontwijking door 

multinationals. De benadering is dezelfde. Door te kijken naar de locatie 

van de geboekte winsten van Amerikaanse multinationals slaagt Zucman 

erin een glimp te tonen van de gigantische omvang van de 

belastinginkomsten die overheden daardoor mislopen. 

misgelopen belastinginkomsten Amerikaanse overheid bedragen 130 

miljard dollar per jaar 

Voor de Amerikaanse overheid komt dat neer op 130 miljard dollar per 

jaar. In belangrijke mate dankzij Nederland, waar maar liefst zeventien 

procent van de buitenlandse winsten van Amerikaanse multinationals 

uitstaat. Als we ervan uitgaan dat Europese, Aziatische en Latijns-

Amerikaanse multinationals hetzelfde doen, kan dat bedrag worden 

verdrievoudigd, dat betekent substantieel meer dan de honderd tot 240 

miljard dollar die de OESO raamt. 

Om deze plaag te bestrijden stelt Zucman voor een mondiaal kadaster 

voor financiële eigendomstitels in te stellen, een sanctieapparaat op te 
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zetten dat onwillige paradijzen straft met handelstarieven ter hoogte van 

de schade die zij anderen toebrengen en multinationals niet langer toe te 

staan zelf te bepalen waar ze hun kosten en winsten laten neerslaan maar 

ze te verdelen op basis van objectieve marktaandelen. 

Als je dat legt naast het actieplan dat de OESO twee weken geleden 

presenteerde, zinkt de moed je in de schoenen. Met vijftien actiepunten 

indrukwekkend ogend, grossiert het in goede voornemens die ontwijkers 

ampele mogelijkheden bieden om in een later stadium de schade te 

beperken. Zoals Zucman schrijft: sinds belastingontwijking op de 

politieke agenda staat, zijn de belastingontwijkende geldstromen alleen 

maar gegroeid. 

Onderschat nimmer de politieke macht van de klerken van het groot-

kapitaal: EY, KPMG, PwC, Deloitte. 

Het is tijd om in actie te komen. In een wereld waar alles om geld 

draait, kunnen we alleen samen het verschil maken  

 

No shame, no game: belastingontwijking in alle openbaarheid 

15dec 2014 

 

Jesse Frederik  

Het gebeurt niet elke dag dat belastingdiensten op heterdaad worden 

betrapt terwijl ze over hun buitenlandse collegae urineren. De 

afgelopen maanden waren er opeens voorbeelden te over. 

Luxleaks onthulde duizenden afspraken tussen fiscaal adviesbureau PwC 

en de Luxemburgse belastingdienst. Luxemburgse belastinginspecteurs 

hanteerden het natte duim-criterium om belastingvoorstellen van 

duurbetaalde belastingadviseurs zonder blikken of blozen te accepteren. 

Overal ‘ruling praktijken’ 

Maar het was niet alleen Luxemburg. Ook Nederland en Ierland kregen 

een uitbrander van de Europese Commissie vanwege hun ‘ruling-

praktijk’. Starbucks Nederland zou op 286 miljoen euro omzet slechts 

395.000 euro belasting betalen. De reden voor de lage winstbelasting: 

verdacht hoge bonenprijzen en – vooralsnog – ongemotiveerde 

royaltybetalingen. 
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Maar om belastingcompetitie in actie te zien hoeven we niet altijd het 

geluk te hebben dat iemand belastingafspraken lekt. Veel onzalige 

belastingcompetitie vindt in de openbaarheid plaats. Het zijn immers ook 

wetgevers die de belastingwet perforeren, zodat fiscalisten hun cliënten 

door de mazen kunnen helpen glibberen. 

Fiscalisten interesseren zich niet voor grootse speeches over gaten in de 

wet 

Maar belastingontwijking tot in alle technische details is het allersaaiste 

onderwerp. Een belastingdebat in de Tweede Kamer, en al helemaal een 

wetsartikel, is dikwijls een effectiever soporatief dan een heel blik 

valium. Toch zijn bij wetgeving de details helaas erg belangrijk. 

Fiscalisten interesseren zich niet voor grootse speeches over gaten die 

gedicht moeten worden, ze kijken naar concrete wetgeving. Op 

detailniveau valt te gade te slaan wat voor grote gevolgen die kleine 

wijzigingen hebben. Ook in Nederland. 

Neem een van de fiscale modeartikelen van het afgelopen decennium (en 

hoofdrolspeler in de Luxleaks-onthullingen): de ‘hybride lening’, een 

exotisch financieel instrument op het grensvlak tussen ‘eigen vermogen’ 

en ‘lening’. Omdat er geen internationale overeenstemming bestaat over 

wat zo’n hybride lening nu eigenlijk is, kan het voorkomen dat de 

Nederlandse belastingdienst het verstrekken van een ‘hybride lening’ als 

een ‘kapitaalstorting’ ziet, waar bijvoorbeeld de Franse fiscus het als een 

‘lening’ ziet. Dat schept fiscale mogelijkheden. Want in Nederland heten 

de inkomsten dan dividend (en zijn ze niet belast), terwijl in Frankrijk de 

uitgaven rente heten (en een fiscale aftrekpost opleveren). Het resultaat: 

een lagere belastingdruk. 

Er zouden inderdaad ‘mismatches’ kunnen voorkomen, zei Zalm. 

 

Misbruik van wetgeving 

Het is overduidelijk misbruik van wetgeving, want in feite doe je niks 

anders dan gebruik maken van het gebrek aan internationale coördinatie. 

En zo zag Nederland het ook lange tijd. Vanaf 2001 was er in de wet een 

antimisbruikbepaling opgenomen om dit soort fiscale spielerei tegen te 

gaan. Tot de wetgever in 2007 zo vriendelijk was deze bepalingen te 
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schrappen. In de Wet werken aan winst werd onder het kopje 

‘stroomlijning van anti-misbruikbepalingen’ een einde gemaakt aan de 

misbruikwetgeving. 

Ex-minister Zalm erkende dat fiscale mismatches voorkomen 

In het Kamerdebat vroeg het CDA nog of dit niet mogelijkheden voor 

belastingontwijking schiep. Waarop de toenmalige minister van 

Financiën Gerrit Zalm aangaf dat er inderdaad ‘mismatches’  zouden 

kunnen voorkomen. Maar, zo concludeerde hij, het lag ‘niet voor de 

hand’ om ‘complicerende’ regels in te voeren die dit soort ‘mismatches’ 

(lees: ordinaire belastingontwijking) voorkwamen. Voor de rest geen 

vragen over het schrappen van de antimisbruikbepaling. Alleen de VVD 

wilde nog weten of multinationals bij de belastingdienst ‘zekerheid 

vooraf’ konden krijgen over hun ‘hybride leningen’. De minister 

antwoordde bevestigend. 

Fiscalisten, wakker als altijd om in tegenstelling tot parlementariërs de 

details van de wetgeving tot zich te nemen, zagen meteen mogelijkheden. 

Jos Peters van fiscaal kantoor Merlyn schrijft in een vakartikel dat het 

sinds het intrekken van de anti-misbruikregels ‘makkelijk’ is om dit soort 

structuren op te tuigen en dat het bovendien ‘ten sterkste wordt 

aangeraden’. En voilà! Nederland scoort weer punten als 

vestigingslocatie voor multinationals met dubieuze motieven. 

Inmiddels is zowel de OESO als de Europese Commissie bezig nieuwe 

anti-misbruikbepalingen op te stellen om exact dit soort misbruik van 

hybride leningen aan te pakken. Onder goedkeuring van minister 

Dijsselbloem: ‘Als we belastingconcurrentie willen stoppen, dan zul je 

internationale afspraken moeten maken.’ Daar heeft Dijsselbloem 

helemaal gelijk in. 

 

Betere wereld begint bij jezelf 

Maar een betere wereld, zo luidt een aloud cliché, begint bij jezelf. Het 

is kwalijk dat Nederland jarenlang heeft gepoogd voor de staatskas en 

het gilde van advocaten, fiscalisten en accountants een paar schamele 

stuivers bij elkaar te schrapen ten koste van het buitenland. 
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Als actieve participant in zo’n fiscale afvoerputjescompetitie te worden 

ontmaskerd is alsof je moeder binnenstapt terwijl je Japanse 

tentakelporno aan het kijken bent. Gênant, maar boven alles ranzig. 

 

Meer of minder belastingontwijking, het trustkantoor wint altijd 

07okt 2015 

Financiële sector  

Joris Heijn  

De OESO wil belastingontwijking tegengaan. Slecht nieuws voor de 

trustkantoren die de vele ‘brievenbusmaatschappijen’ beheren, zou 

je zeggen. Maar Intertrust, dat later deze maand naar de beurs wil, 

maakt zich geen zorgen: hoe meer regels er worden gemaakt, hoe 

meer ‘billable hours’ ze in rekening kunnen brengen bij hun klanten. 

Het was een pijnlijke samenloop van nieuwsfeiten: juist op de dag dat de 

OESO plannen presenteert voor de strijd tegen de belastingontwijking 

door multinationale ondernemingen, die schatkisten wereldwijd jaarlijks 

100 tot 240 miljard dollar kost, publiceert Intertrust haar prospectus. 

Dit Nederlandse trustkantoor ziet zichzelf vooral als financiële 

dienstverlener en pronkt richting de beleggers met de 17.000 klanten, 

waaronder ’64 procent van de top-50 van de Fortune Global 500 

Companies’, oftewel de grootste bedrijven ter wereld. Maar het publiek 

ziet iets anders: trustkantoren, zijn dat niet die schimmige bedrijven die 

multinationals door middel van brievenbusmaatschappijen helpen om 

belasting te ontwijken? 

Nederland werd de afgelopen jaren veelvuldig als belastingparadijs 

bestempeld vanwege de vele brievenbusmaatschappijen die hier 

gevestigd zijn. Een prominent voorbeeld daarvan is Starbucks, dat door 

handig te schuiven met geldstromen tussen dochterondernemingen in 

verschillende landen nauwelijks belasting betaalde in Nederland en 

Engeland. Daarnaast zijn er veel bedrijven die fysiek niet in Nederland 

aanwezig zijn (brievenbusmaatschappijen), maar hier wel miljarden 

hebben gestald. The Guardian kwam zondag nog met de uitkomsten van 

een onderzoek naar farmareus AstraZeneca: de Nederlandse tak heeft nul 

personeelsleden in dienst, maar leende wel 2,7 miljard pond van het 
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moederconcern. Puur om de Britse belastingdruk te verminderen volgens 

de krant. 

Waar voorgangers van Wiebes op de rem trapten, wil Wiebes juist 

vooruit 

En aan dat soort belastingconstructies wil de OESO dus een einde maken. 

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes is enthousiast over de 

plannen, ook al kunnen die ten koste gaan van de Nederlandse 

‘brievenbusmarkt’, zoals hij het in Het Financieele Dagblad noemt. De 

voorgangers van Wiebes, Frans Weekers en Jan Kees de Jager, trapten 

eerder nog op de rem, door steeds te benadrukken dat Nederland geen 

belastingparadijs is.  

Maar Wiebes wil juist snel veranderingen doorvoeren. ‘Stilstand is 

achteruitgang,’ laat hij aan de Tweede Kamer weten. ‘Als Nederland niet 

meebeweegt met internationale tendensen om bedrijven aan te trekken, 

zet Nederland zichzelf op achterstand.’ Volgens de staatssecretaris kan 

Nederland juist profiteren, onder meer doordat er bijna 100 

belastingverdragen zijn met andere landen die dubbele belasting 

voorkomen. Ook al wordt belastingontwijking tegengegaan, die 

verdragen blijven van waarde volgens Wiebes.  ‘Voor zowel individuen 

als ondernemingen is dit in de praktijk erg belangrijk. Ook de werkwijze 

van de Nederlandse Belastingdienst is voor ondernemers erg efficiënt: 

consistent, benaderbaar, transparant en oplossingsgericht binnen wet, 

beleid en jurisprudentie.’ 

 

Meer regels, meer declareren 

Maar niet alleen Wiebes offert een deel van de trustactiviteiten (het 

beheren van brievenbusmaatschappijen) in de hoop dat de rest van de 

sector daardoor verder kan groeien. Ook Intertrust zelf ziet juist 

groeikansen door de toenemende regeldruk en verboden die de OESO-

aanbevelingen en andere politieke maatregelen tegen 

belastingontwijking met zich mee zullen brengen. Hoe complexer het 

wordt, schrijft Intertrust in zijn prospectus, hoe meer uren het 

trustkantoor kan declareren bij klanten. ‘Billable hours‘, worden die uren 

genoemd in het prospectus. ‘The trend towards increasing complexity in 
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the regulatory environment has historically tended to more than offset 

initiatives aimed at regulatory and legal simplification or international 

harmonisation‘, schrijft Intertrust. 

Nederlandse trustkantoren maken 389 miljoen aan omzet 

Ook zullen brievenbusmaatschappijen steeds meer rapporten richting 

toezichthouders moeten sturen: als bedrijven daar zelf geen zin in 

hebben, kunnen ze ook dat uitbesteden aan trustkantoren. Die markt voor 

outsourcing zal alleen maar groeien als de regeldruk stijgt, zo verwacht 

Intertrust. Het bedrijf denkt dat de Nederlandse trustmarkt de komende 

drie jaar met zo’n vier procent blijft doorgroeien, nadat die ook de 

afgelopen tien jaar alleen maar groei heeft gekend. De omzet van de 

Nederlandse trustkantoren bedraagt volgens Intertrust 389 miljoen euro, 

waarbij het kantoor naar eigen zeggen zelf marktleider is met een 

marktaandeel van 26 procent. De Nederlandse trustmarkt is daarmee een 

van de grootste ter wereld, al zijn onder meer Luxemburg (524 miljoen 

euro) en Hongkong (454 miljoen euro) groter. In Europa zijn Guernsey 

(397 miljoen) en Zwitserland (388 miljoen euro) ongeveer even groot als 

Nederland. 

 

Afscheid van risicovolle cliënten 

Volgens advocaat Michiel van Eersel, die veel met trustkantoren te 

maken heeft, is de sector achter de schermen al langer bezig om zich op 

een ander vlak aan te passen aan de strengere regels: het afscheid nemen 

van dubieuze klanten. ‘Toezichthouders zijn de laatste jaren veel strenger 

geworden als het gaat om het ”ken uw klant-principe”.’ Volgens de 

advocaat heeft De Nederlandsche Bank jarenlang weinig 

toezichtgehouden op de sector. ‘Maar door de maatschappelijke onvrede 

is zij in actie gekomen. Het probleem is alleen dat DNB niets kan doen 

aan belastingontwijking. Dus kijken ze naar individuele klantdossiers, 

om te kijken of het trustkantoor wel goed genoeg weet met wie het zaken 

doet en waar het geld vandaan komt dat het beheert.’ Via een omweg 

staan de trustkantoren daardoor onder druk om afscheid te nemen van 

‘hoog risico-klanten’, bijvoorbeeld uit landen die hoog staan op 

corruptielijstjes. ‘DNB kan trustkantoren bijvoorbeeld vragen: ”Ik wil 
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graag twintig dossiers zien die jullie zelf al als hoog risico inschatten en 

dan met een Rus aan het hoofd die politieke connecties heeft, en die 

alleen investeert in vastgoed.” Ja, dan weet je zeker dat je iets gaat 

vinden.’ 

Toch is dat volgens Van Eersel een schemergebied: want hoe ver moet je 

gaan met het kennen van je klant? ‘DNB kan zeggen: je had nog om dit 

formulier moeten vragen, en om die eigendomsakte, maar je kunt niet 

altijd achterhalen waar het vermogen precies vandaan komt.’ 

Trustkantoren durven echter niet altijd in verweer te komen tegen de 

toezichthouder. ‘Ze zijn bang dat de relatie dan verslechtert. En ze willen 

niet dat een zaak in de publiciteit komt. Dus slikken ze een boete vaak.’ 

 

DNB actiever 

Dat DNB actiever is, is onder meer te zien in het aantal boetes dat de 

toezichthouder oplegt: in 2010 waren dat er nul, vorig jaar zes, voor in 

totaal 83.123 euro. In maart constateerde de toezichthouder daarnaast nog 

dat trustkantoren dusdanig weinig zicht hebben op de risico’s van 

bedrijven die strikt genomen in Nederland geregistreerd staan maar 

feitelijk in het buitenland actief zijn (als voorbeeld noemt DNB een 

bedrijf met een boorplatform in Zuid-Amerika) ‘dat de vraag opdoemt of 

de sector deze dienst überhaupt nog wel zou moeten verrichten.’ 

Ondanks die actievere houding van DNB, blijft het budget voor toezicht 

beperkt. De 5 miljoen euro die DNB vorig jaar uitgaf aan het controleren 

van de trustsector, valt in het niet bij de 99 miljoen euro die zij kwijt is 

aan bankentoezicht, of de 41 miljoen euro aan verzekeraars. 

Strenger toezicht, het afscheid nemen van dubieuze klanten en 

wereldwijde maatregelen tegen belastingontwijking. Het lijkt er op dat 

de trustkantoren dat zelf nog wel kunnen overleven, of er zelfs sterker uit 

kunnen komen. Maar de klanten van trustkantoren zullen het de komende 

jaren moeilijk krijgen. De OESO schat dat de 100 miljard tot 240 miljard 

dollar die tot nu toe wordt ontweken, gelijkstaat aan zo’n vier tot 10 

procent van de totale belasting die bedrijven betalen. De 

belastingaanslagen van bedrijven kunnen dus met procentpunten omhoog 

gaan. Alhoewel? 
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Opbrengsten van belastingontwijking vloeien terug naar bedrijfsleven 

Staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd dat het aanpakken van de 

belastingontwijking in Nederland budgettair neutraal gebeurt. Oftewel: 

als er extra geld binnenkomt door het terugdringen van 

belastingontwijking, dan wordt dat teruggegeven aan het bedrijfsleven in 

de vorm van lagere belastingtarieven. De belastingdruk tussen bedrijven 

zal dus verschuiven: van bedrijven die belasting ontwijken, naar 

bedrijven die dat niet doen. Belastingontwijking of geen 

belastingontwijking, per saldo zal het bedrijfsleven in Nederland dus 

geen cent extra gaan betalen. 

 

Doe mee met de discussie... 

Yogibeer • 18 dagen geleden  

De wet kent twee soorten juridische personen, "rechtspersonen" zoals 

vennootschappen, stichtingen, trusts e.d., en "natuurlijke personen", 

zijnde mensen van vlees en bloed. 

Belasting heffen van "rechtspersonen" is tamelijk zinloos. Ze hebben 

geen gevoel, geen familie en geen sociaal leven en vestigen zich 

moeiteloos waar ook ter wereld, geheel los van hun eigenaars-

winstgerechtigden. Die eigenaars-winstgerechtigden zijn echter in alle 

gevallen uiteindelijk "natuurlijke personen", ongeacht trusts etc. 

In wezen zijn er uiteindelijk dus alleen maar belastingen nodig voor 

"natuurlijke personen". De twee voornaamste heffingen zijn:  

1) Belasting, zoals btw, over consumptie in de vorm van "verbruik", in 

het land waar de consumptie feitelijk plaats vindt,en  

2) Belasting over de vermogen, dat "niet verbruikt" is, maar besteed is 

aan belegging in duurzame bezittingen en eigendomsrechten, te heffen in 

het feitelijke woonland van de eigenaar "natuurlijk persoon". 

Het 'feitelijke' woonland - het land waar iemand het grootste deel van het 

jaar woont - is nu al bij de fiscus bekend en is makkelijk aan te tonen aan 

de hand van feiten, sociaal leven, lidmaatschappen, e.d. 

Iemands vermogen is ook tamelijk makkelijk aan te tonen, door 

voldoende gemeenschappelijke regels van de G20. Omdat bijna alle 

belangrijke bezittingen, eigendomsrechten etc., van eigenaars-
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"natuurlijke personen" ergens zijn vastgelegd en geregistreerd, in 

openbare registers, kadasters, bij banken, verzekeraars, enzovoort. 

Daarnaast zijn er nog de gebruikelijke heffingen,accijnzen en 

belastingen, maar de voorgaande twee zijn de belangrijkste. 

 

DrNomad • 19 dagen geleden  

Volgens mij is belastingheffing het probleem en ontwijking de oplossing. 

Tenzij je klant van de verzorgingsstaat bent; dan wil je alleen meer gratis 

geld en is belastingheffen een oplossing. Maar verzorgingsstaat klanten 

gaan niet profiteren van het terugdringen van belastingontwijking. 

De brievenbusfirma's gaan gewoon naar het volgende 'belastingparadijs'. 

Dus je hebt best kans dat de schatkist daardoor geld misloopt, en 

budgetneutraal gezegd gaat dan hier de belasting voor bedrijven omhoog. 

Dat ding van de OESO is maar een plan. Dus geen huiden verkopen 

voordat de beer geschoten is. Ik zie het nog niet gebeuren dat de 

belastinginkomsten stijgen. Ik denk dat eerder het aantal faillisementen 

zal stijgen. 

 

frits • 20 dagen geleden  

Een trustkantoor is er juist voor om te trusten (op goed geloof aannemen) 

Dat doet het trustkantoor dus goed. Dat bedrijven hun winst overmaken 

aan een trustkantoor en daardoor het bedrijf met een schuld achter laat is 

dus geoorloofd. Wat wil Wiebes nou, laat hij de wiebes krijgen 

jefcooper • 20 dagen geleden  

" per saldo zal het bedrijfsleven in Nederland dus geen cent extra gaan 

betalen " 

Ik vind dit wel geestig. 

Het hele gedoe gaat er om wat gezien wordt als Nederlands bedrijfsleven. 

Ik heb er een hard hoofd in dat het gaat lukken. 

Multinationals kunnen de winsten laten vallen waar ze willen. 

Als overheden interne kosten- en opbrengstentoerekeningen van 

multinationals willen gaan onderzoeken, dan komt er nog heel wat werk 

voor accountants en zo, en vele processen, die tot niets zullen leiden. 

De ene expert spreekt de andere tegen.  
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Coné • 20 dagen geleden  

Wat ik in het geheel mis in dergelijke discussies is de vraag: wat als de 

belastingontwijkende routes (in zijn geheel) niet meer bestaan. Wie is dan 

de winnaar? 

Immers uiteindelijk is het de burger die de belasting zal moeten 

opbrengen door het kopen van de diensten of producten van de 

belastingontwijker. De belastingontwijker maakt meer winst / kan 

producten en diensten goedkoper houden door de belasting te ontwijken. 

Wat gaat de belastingontwijker doen wanneer de routes er niet meer zijn? 

Minder winst maken door braaf belasting betalen? Het lijkt me toch sterk. 

Zegt u het maar.... 

 

Sanne Coné • 20 dagen geleden  

"Wat ik in het geheel mis in dergelijke discussies is de vraag: wat als de 

belastingontwijkende routes (in zijn geheel) niet meer bestaan. Wie is dan 

de winnaar?" 

Het Mkb, die betalen wel netjes belasting want die hebben de middelen 

niet om te ontwijken. Nu is er oneerlijke concurentie van multinationals 

die hun produkten goedkoper kunnen aanbieden dan kleine bedrijven. 

Ook de consument zal winnaar zijn, misschien moet er iets meer betaald 

worden maar er zal wel meer keuze zijn (meer kwaliteit ipv kwantiteit) 

in plaats van een grote eenheidsworst. Ik denk overigens dat de niet 

betaalde belasting eerder naar rijke managers gaat dan dat het 

doorberekend wordt aan de consument. 

Daarbij is de belastingsdruk op de burger aardig toegenomen en er wordt 

een hoop bezuinigd op sociale voorzieningen omdat er niet genoeg geld 

is, als de multinationals netjes zouden betalen is er meer geld in de pot 

om sociale voorzieningen in stand te houden. 

 

Hollands Kroon schrapt 70% van de regels in de Apv 

Dit item is verlopen op 15-05-2015. 
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De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft gisteravond 70% van de 

regels in de algemene plaatselijke verordening (Apv) geschrapt. De Apv 

bestaat nu uit 39 regels, ten opzichte van de eerdere 132. 

Het college van burgemeester en wethouders deed eind vorig jaar op 

basis van door de raad geformuleerde randvoorwaarden in het kader van 

deregulering het voorstel dat leidde tot een afname van 80% van de 

regels. Uitgangspunt is steeds geweest ruimte geven aan de samenleving, 

zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het bespreekbaar maken 

van overlast of ergernis werkt overtuigender dan alles vastleggen in 

regels. 

70% minder regels 

De gemeenteraad gelooft hier ook in, maar heeft wel een aantal (9) van 

de eerder geschrapte regels behouden. Zo blijft o.a. het verbod om je 

hond los te laten lopen, een camper langer dan twee weken voor je huis 

te laten staan of een beeldbepalende boom te kappen van kracht. 

Wildkamperen, plakken/kladden en het meenemen van winkelwagens 

blijven geschrapt. De nieuwe Apv zal gedurende twee jaar actief worden 

gemonitord, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Meerdere gemeenten zijn bezig om regels in hun Apv te verminderen. 

Hollands Kroon is de eerste gemeente die dit op deze schaal doet. De 

discussie over de Apv is terug te zien via http://bit.ly/1bdGxVR. 

 

ANNA PAULOWNA Ongeveer driekwart van alle regels in de 

Algemene Plaatselijke Verordening van Hollands Kroon wordt 

geschrapt. Wildplassen, wildkamperen en plakken en kladden staan niet 

meer op de lijst.  

Dat wil overigens niet zeggen dat het nu allemaal mag. Er zijn vaak 

andere regels die dit soort zaken alsnog verbieden. Wildplassen staat 

bijvoorbeeld ook opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. 

Mentaliteit 

De gemeente hoopt dat er wat verandert bij de inwoners. Ze moeten 

elkaar vooral gaan aanspreken op gedrag. Niet alle raadsleden denken dat 

dat gaat werken. Een klein clubje van vijf raadsleden is bang dat er 
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mensen buiten de boot gaan vallen. Zij vonden juist dat de APV 

bescherming bracht. 

Hondenpoep 

Eén van de onderwerpen die wel in de APV blijft staan is hondenpoep. 

Onder veel inwoners bestond de angst dat de regel over het opruimen zou 

verdwijnen. Dankzij een motie blijft dat punt nu op de lijst staan. Dat 

geldt bijvoorbeeld ook voor het kappen van bomen, daar is nog steeds 

een vergunning voor nodig. 

Voorloper 

Vanuit heel Nederland wordt er naar de discussie in Hollands Kroon 

gekeken. Ook op andere plekken wordt de APV ingeperkt, maar nergens 

zo ingrijpend als in Hollands Kroon. 

 

12-11-2015 | Rotterdam | Debat en lezing Peter Gøtzsche | Dodelijke 

medicijnen en georganiseerde misdaad 

 

(Agenda-item | Arminius) Medicijnen zijn na kanker en hart- en 

vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding 

moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een 

parlementaire enquête over de overheid 

die de gezondheid van burgers heeft 

uitgeleverd aan de farmaceutische 

industrie. In plaats daarvan overleggen 

ambtenaren van het ministerie ‘met de 

benen op tafel’ met vertegenwoordigers 

van de industrie. 

Ministers tekenen contracten waarin zij 

beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim 

te houden. De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche, die zelf 

jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze 

industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met 

frauduleuze praktijken. "Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te 

worden", aldus Gøtzsche. 

Big Pharma 
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Het boek van Peter Gøtzsche is bekroond met de British Medical 

Association’s Book Award. Bert Keizer heeft het voorwoord bij de 

Nederlandse vertaling geschreven. Hij zegt: "Niemand heeft het 

probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en 

nietsontziend op tafel heeft gelegd als de Deense hoogleraar Peter 

Gøtzsche. De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan 

misdadige praktijken op systematische schaal. De grote farmaceuten 

verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen 

artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, 

plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via 

ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te 

liegen over de kosten van ontwikkeling en productie." 

 

 

Boeken 

Van Sam Broersma hetboek “Hare Majesteits Leugens, de staat der 

Nederlanden al seen criminele organisatie.  

Daarin staat dat het goed fout zit met de Nederlandse Overheid met de 

toepassing van wettelijke regels en voorschriften 

 

Van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi. Hoe justitie  
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'Onderste steen Korea-missie moet boven' 

12-11-2015 12:36 

VAN DE REDACTIE 
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Sharing Services2  

BARNEVELD De voltallige Barneveldse gemeenteraad wil de onderste 

steen boven hebben over de handelsmissie die wethouder Gerard van den 

Hengel en burgemeester Asje van Dijk recent namens het college 

ondernamen naar de Zuid-Koreaanse stad Iksan. 

 

Hans-Lukas Zuurman 

Dat werd woensdag in de raadsvergadering glashelder tijdens de 

behandeling van twee moties waarvoor Pro'98 het initiatief had genomen.  

De missie is omstreden, omdat vlak voor vertrek vorige maand bleek dat 

het college fouten had gemaakt in de communicatie erover met de raad.  

Bovendien ontbraken de inhoudelijke beleidskaders voor de 

internationale reis, onderstreepte Pro'98-fractievoorzitter Monique 

Rosbergen die er tevens op wees dat de raad geen budget zou hebben 

vastgesteld.  

Volgens haar had de gemeenteraad eerst besluiten moeten nemen, 

alvorens te bepalen of het college op reis kon met een handelsdelegatie 

van drie bedrijven. Rosbergen zei zich 'vreselijk geërgerd' te hebben aan 

de ,,haast arrogante toon'' van de beantwoording van haar eerste reeks 

gestelde schriftelijke vragen. ,,En al helemaal aan de wijze waarop u 

kritische vragen als niet ter zake doend in uw beantwoording probeerde 

af te doen.''  

 

ONDERBOUWING Pro'98 blijft in het duister tasten wat er nu precies 

bereikt is, wat ervoor gedaan is en waar de 22.000 euro precies aan 

besteed is. ,,Wij hebben geen plan ter onderbouwing gezien en uit uw 

beantwoording van onze schriftelijke vragen kunnen we eigenlijk al de 

voorlopige conclusie trekken dat u geen enkele regie over het bezoek hebt 

gehad. Alle activiteiten waren door het stadsbestuur van Iksan voor de 
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deelnemers in een programma gegoten. (...) Al met al ontstaat bij ons de 

indruk van een overenthousiaste burgemeester met in zijn kielzog een 

wethouder van economische zaken die héél graag in willen gaan op een 

uitnodiging van de burgemeester van Iksan en daarmee de rol en de 

bevoegdheid van de raad vergeten, dan wel niet serieus nemen.''  

 

FEITENONDERZOEK En daarmee is Pro'98 met alle 

fractievoorzitters tot de conclusie gekomen ,,dat we zelf het onderzoek 

over het proces ter hand willen nemen op basis van een door de 

raadsgriffier uit te voeren feitenonderzoek. Qua inhoudelijke evaluatie, 

in de zin van wat heeft deze reis Barneveld nu opgeleverd, is het college 

aan zet.''  

De overige partijen onderschreven de lezing van Rosbergen.  

De raad steunde de moties dan ook unaniem. ,,Jammer dat er zoveel 

excuses gemaakt zijn door het college. Een excuus is een woord, maar 

we hebben er eigenlijk niets aan'', reageerde fractievoorzitter Judith van 

den Wildenberg van Burger Initiatief.  

 

ELKE EURO VERANTWOORDEN En Koos van der Tang, 

fractievoorzitter van de SGP stelde vast: ,,Wij zijn niet op voorhand tegen 

buitenlandse handelsmissies, maar wij staan achter de moties. Elke euro 

moet verantwoord worden.''  

Het college zelf reageerde heel kort door bij monde van Van den Hengel 

te melden dat hij de motie voor een evaluatie zou uitvoeren. 
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