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EUkaartenhuis wankelt: Zwitserland zegt vertrouwen in euro
op
Xander 17012015 15:13 in Economie, EU, Maatschappij, NWOComplot

ECB mag onbeperkt Nederlandse miljarden  inzetten om euro en Zuid
Europa  overeind  te  houden  –  Einde  Nederlandse  welvaartsstaat
definitief bezegeld door Brussel

 

De media,  en ook deze site,  stonden afgelopen week bol  van de nasleep
van de terreuraanslagen op Charlie Hebdo. We zouden bijna vergeten dat
er  nog  iets  dramatisch  heeft  plaatsgevonden,  iets  dat  zoveel  mogelijk
gebagatelliseerd werd door ‘onze’ politici en media, die al het terreurnieuws
als  een  geschenk  uit  de  hemel moeten  hebben  vastgepakt.  En  waarom?
Omdat Zwitserland deze week plotseling  het  vertrouwen  in  de  euro  totaal
heeft  opgezegd.  Nu  is  Zwitserland  weliswaar  geen  euroland,  maar
desondanks  is het kaartenhuis van de gedoemde Europese eenheidsmunt
zeer aan het wankelen gebracht.

De  Zwitserse  centrale  bank  nam  twee  dagen  geleden  een  verstrekkend
besluit:  de  in  2011  ingestelde  koppeling  tussen  de  euro  en  de  Zwitserse
frank, waardoor je standaard 1,20 frank voor 1 euro kreeg, werd plotseling
losgelaten. Bovendien werd de rente verder verlaagd tot 0,75% (negatief).
(1)

Er ontstond onmiddellijk chaos op de financiële markten. Aandelenkoersen
van  Zwitserse  multinationals  kregen  enorme  klappen  (5)  –sommige
financiële  bedrijven  gingen  zelfs  stante  pede  failliet  en  de  frank  schoot
omhoog,  om uiteindelijk  op  circa 1  euro uit  te  komen. Dat  is  zeer  nadelig
voor de Zwitserse export en het toerisme (3), omdat het land nu in één klap
(nog) veel duurder is geworden.
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Zwitserland vindt risico’s euro te groot

Belangrijker  is  waarom  Zwitserland,  dat  wereldwijd  al  sinds
mensenheugenis bekend staat als een baken van (financiële) stabiliteit, zo
onverwacht  de  handdoek  in  de  ring  gooide  en  bereid  is  zoveel  negatieve
gevolgen, inclusief een welhaast zekere recessie, voor lief te nemen.

Er  werden  allerlei  theorieën  op  los  gelaten.  De  meest  waarschijnlijke:  de
Zwitserse  centrale  bank  heeft  dagelijks  miljarden  aan  euro’s  moeten
opkopen  om  de  koers  van  de  Europese  munt  overeind  te  houden.  De
almaar  groter  wordende  berg  euro’s  werd  gezien  als  een  steeds  groter
risico.

Wat de doorslag gaf was het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB)
om onbeperkt de staatsschulden van de zuidelijke euroschuldenlanden op
te  gaan  kopen  middels  het  OMTprogramma.  Het  Europese  Gerechtshof
gaf daar woensdag toestemming voor.

Gratis miljarden voor schuldenlanden

De  angel  van  dat  besluit  is  dat  er  nu  buiten  de  voorwaarden  van  de
financiële hulp, die  in het kader van het permanente stabilisatiefonds ESM
aan de schuldenlanden werd gegeven, omgewerkt kan worden. Dat houdt
concreet in dat de euroschuldenlanden NIETS hoeven te doen –dus geen
harde  bezuinigingen  hoeven  door  te  voeren  zoals  in  Nederland  om  toch
miljarden te ontvangen. (2)

Het  behoeft  geen  uitleg  dat  landen  zoals  Griekenland  –dat  een  derde
miljarden  bailout  gaat  krijgen  (4),  Italië,  Spanje  en  Frankrijk  daar  zwaar
misbruik van zullen maken. Dat kan gerust zo worden gesteld, omdat deze
landen zich  in  tegenstelling  tot Nederland en Duitsland de afgelopen  jaren
nauwelijks  aan  de  afspraken  om  te  hervormen  en  te  bezuinigen  hebben
gehouden.

ECB mag onbeperkt ons geld grijpen

U  voelt  ‘m  natuurlijk  al  aankomen:  De  astronomische  kosten  van  het
overeind  houden  van  deze  landen,  en  daarmee  de  euro,  worden
afgewenteld  op  de  schouders  van met  name Duitsland  en Nederland. De
ECB gebruikt namelijk deze landen als borg voor de gigantische risico’s die
het  OMTopkoopprogramma met  zich meebrengt.  De  toch  al  aanzienlijke
herverdeling  van  de  welvaart  –  van  uw  portemonnee  naar  die  van  de
Fransen, Italianen, Grieken, Spanjaarden wordt hiermee permanent zeker
gesteld en zelfs nog groter gemaakt.

Bedenk  daarbij  dat  de ECB  –en  dus  de EU  het met  instemming  van  het
huidige kabinet zo geregeld heeft, dat daarvoor geen enkele  toestemming
van  ons  parlement  nodig  is. We  waarschuwden  er  de  afgelopen  jaren  al
voor,  en  nu  is  het  dan  realiteit:  de  EU  grijpt  naar  ons  geld  om  het  lang
gedroomde  politieke  stokpaardje  –middels  de  euro  en  een  gezamenlijke
schuldenberg naar een federaal Europa te kunnen realiseren.

Zwitsers stappen eruit

De  Zwitsers,  die  de  afgelopen  jaren  met  hun  frank  voor  honderden
miljarden aan euro’s opkochten, constateren nu dat dit opkoopprogramma
totaal  uit  de  hand  dreigt  te  lopen,  en  hebben  hun  eigen  stekker  uit  het
eurosysteem  getrokken.  De  risico’s  van  het  ECBbeleid  zijn  klaarblijkelijk
dermate  groot,  dat  het  land  daarvoor  een  recessie,  failliete  bedrijven  en
enorme verliezen voor lief neemt.

Astronomische risico’s voor Nederland

En als dit al voor een nieteuroland als Zwitserland geldt, hoe groot zijn de
gevaren  van  het ECB  programma dan wel  niet  voor  de  eurolanden  zélf?
Wel,  de  risico’s  zijn met  name  voor  de  financieel  nog  enigszins  degelijke
landen,  dus  Duitsland  en  Nederland,  astronomisch.  De  zuidelijke
schuldenlanden  krijgen  met  een  straks  fors  gedevalueerde  euro  en
nauwelijks  of  geen  bezuinigingen  in  alles  hun  zin,  maar  wij  zullen  daar
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zwaar voor moeten boeten middels een  totaal  ingestorte koopkracht – om
over de ‘noodzakelijke’ nog hogere belastingen en bezuinigingen maar niet
te spreken.

Einde welvaartsstaat bezegeld

Nu de EU zichzelf officieel toestemming heeft gegeven om ons land en volk
tot op de bodem toe uit  te zuigen –en dat  is beslist niet gechargeerd, zijn
de  welvarende  tijden  zoals  we  die  hebben  gekend  definitief  voorbij.  De
komende jaren zullen we met z’n allen fors armer worden, tot we uiteindelijk
naar  Zuid  Europees  niveau  zijn  afgegleden.  Aangezien  men  daar  zelf
gevaarlijk  op  de  drempel  van  ‘Tweede Wereld’  niveau  balanceert,  kunt  u
zelf bedenken wat dit betekent voor uw  toekomst  (spaargeld, pensioenen)
en die van onze kinderen.

Kiezers zijn ook schuldig

Voor u enkel met de beschuldigende vinger naar het huidige kabinet wijst: u
heeft de regeringspartijen bij de afgelopen verkiezingen zelf massaal in het
zadel  geholpen,  en gezien de peilingen  (proBrussel,  profederaal Europa
partij D66 op flinke winst) lijkt het erop dat velen van u de complete afbraak
van onze welvaarts en verzorgingsstaat wel prima vinden.

Enige hoop is het einde van de euro

De enige hoop die we nog hebben is dat het eurokaartenhuis mede dankzij
de Zwitsers eindelijk  in elkaar stort, waardoor we onze eigen gulden weer
kunnen  invoeren.  Na  een  paar  moeilijke  jaren  zullen  we  dan  net  als
Zwitserland weer financieel op eigen benen staan, en de wederopbouw van
ons door Brussel afgebroken land voortvarend ter hand kunnen nemen.
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1. Geen  hele  woorden  en/of  zinnen  in  hoofdletters  schrijven,  wat  als
schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet
geheel  in  hoofdletters  .Uw  nickname mag  geen  naam  zijn  van  een
bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd

2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte  woorden
per posting, cursief of onderstreept.

3.  Posten in zwart op witte achtergrond.
4. Holocaust  ontkenning  of  het  bagatelliseren  ervan.  Postings  worden
verwijderd.

5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke
aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd
evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.

6.  Lees  de
Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels

7.  Lees  de
Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer

8. Geen  artikelen  of  postings  van  andere websites  kopiëren  en  op  dit
forum  plakken,  dit  i.v.m.  auteursrechten  en  schadeclaims.  Schrijf
introductie  en  verwijs  naar  de  url  van  de  betreffende  website.
Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.

9.  Plaats geen hyperlinks maar de url van de website,  i.v.m. de wet op
de  auteursrechten.  Uitzondering  Wikipedia  en  Bijbelcitaten.  Op  elk
plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat
dat  er  niet  bij  vermeld.  Zoek  een  plaatje  dat  vrij  is  van
auteursrechten.

10. Dit  is  een  Nederlands  forum.  Engelse  commentaren  vertalen  naar
Nederlands

11. U  houdt  één  vaste  nickname  aan  .  Bij  verandering  van  uw
nickname  ,maak  daar  melding  van  op  het  forum.  Post  u
stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings
verwijderd.

12. Gasten  die  gefocust  zijn  op  het  demoniseren  van  één
bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.

13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet
toegestaan, posting wordt verwijderd.

14.  Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
15.  Indien  het  topic  niet  over  een  bijbels  thema  gaat  dan  alle

geloofsdiscussies op het geloofsforum.
16. Gasten  die  hier  niet  meer  posten:    Trol  Koekwous  ,Brillemans(je)  ,

Frigo,  M.van  L,    Wilm  alias  Voltreffer,  Nicky,  Kristal  alias  Splinter,
Hans1. Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren.

 

50 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.Vind ik leuk

Reacties

Pagina 1 2
Margaret7 op 18012015 03:26

woppy op 17012015 16:29

Wat kan ik doen met mijn spaargeld???? een hint aub!!!!!

Geeft je familie geld en ga genieten van dat geld.

En geeft arme mensen wat, die je zelf in je omgeving kent, die
het
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Abonneren

Abonneer je nu voor
nieuwe artikelen op
deze website!

Nu inschrijven

zeer moeilijk hebben een voedsel paket of iets degelijk.


Wat een onzin, dat de kiezers mede schuldig zijn,
aan het wandbelijdt

die door de regering en banken zijn veroorzaakt.

Wie pleegt er grote fraude met de verkiezing uitslagen?

Niet de burgers, zij de regering, die dat zelf doen.

Hoe vaak komen er in eens onverkozen minsters te voorschIjn,

waar de burgers niet eens op hebben gestemd.

De oorlogen o,a Joegoslavië, Oekraïne ect 

PJ op 18012015 03:29

U bent knettergek. Zoals alle protestanten, in het bijzonder die
van de evangelische soort. Gewoon knettergek!

Hondje op 18012015 03:31

EU R.I.P.

Disciplus Simplex op 18012015 04:01

"Wat kan ik doen met mijn spaargeld???? een hint
aub!!!!!"

Een hint? Opmaken. Je moet er dan alleen wel dingen
voor kopen die intrinsieke waarde hebben en

behouden en die niet makkelijk geconfisqueerd of gestolen
kunnen worden en die makkelijk verhandelbaar zijn in kleinere
hoeveelheden. 

De kans dat je huis je afgenomen wordt is redelijk groot. Dit is
namelijk wat we 6 jaar terug en in de jaren 1930 gezien hebben
in de US. Mensen konden hun leningen niet meer betalen en dus
verviel het gehele onderpand aan de bank. Als je voor je bijna
afbetaalde huis de executieprijs krijgt betaald dan zit je héél ver
onder water. En als er projectontwikkelaars aan de gang gaan
en jij de prijs niet eerlijk vind kun je wel zo gaan wonen maar dat
wil je ws ook niet... http://www.chinadaily.com.cn/china/2007
03/23/xin_53030423171412304401.jpg

Een stuk land is een goede optie, maar dan ben je weer
afhankelijk van het bestemmingsplan (landbouwgrond is heel
goedkoop, bouwgrond is duur). 

Goud is vaak de eerste kandidaat, maar is ook het eerste
waarvan de prijs gemanipuleerd wordt en waarvan je kunt
verwachten dat het illegaal verklaard wordt (eigendom wordt dan
strafbaar gesteld zoals in de US in '35). Voor zilver geld dat ook
beperkt. 

Zaken die verzamelaarswaarde hebben zijn wel vaak goed,
maar ook daarin kun je flink de plank missllaan. Zo zijn
postzegels al een tijdje niet gewild meer, maar is dure whisky
zeer lucratief. Of dingen waarvan je weet dat ze
verzamelaarswaarde gaan krijgen. Zoals bv de Charlie Hebdo...
die nu uitverkocht is (je kon hiervan vantevoren, vóór de
verkoop, weten dat het geld waard zou worden). Het is bij dingen
met verzamelaarswaarde wel zo dat ze liefst in nieuwstaat
moeten blijven. Dat is soms een hele kunst. De strijd tegen de
wetten van de thermodynamica verlies je altijd. 
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Blijft er dus de beste raad over: verzamel je schatten niet op
aarde maar in de hemel. Geloof in Jezus, de mensgeworden
Zoon van God, Zijn dood en opstanding, wordt vervuld met de
Heilige Geest en luister naar Hem. Dan ga je dingen verzamelen
die echte waarde hebben. En Hij zorgt dan ook in raad en daad
voor je. 

A.Verlof op 18012015 07:17

Wat is nu het gevolg als men veel schulden of een torenhoge
hypotheek hebt ?

zou graag een serieus antwoord willen.

Gelet op de maatregelen die men nu nog kan nemen.

Sirhc op 18012015 08:12

@Margaret 03:26 

Onverkozen ministers waar de burgers niets eens op hebben
gestemd .

Nooit geweten, dat wij op ministers kunnen stemmen, dat is
nieuw voor mij, we kiezen toch alleen volksvertegenwoordigers
die daarna zitting nemen in de Tweede Kamer?

Logos op 18012015 08:41

Let Op! Het gaat al de goede kant op... landen hebben straks
niets meer, en dan kan het vaticaan de redder spelen en met al
hun wetten die ze willen invoeren. De VS is al speelbal nu EU
nog. We gaan terug naar wat het was. De tijd herhaald zich.
Moderne slavernij. Als ze ooit in NL een stembiljet in de
brievenbus hadden gedaan met de vraag Gulden of Euro was
die euro er NOOIT gekomen. Welke keuze hadden wij. NL staat
al jaren onder druk en zien het niet..

gijs op 18012015 08:47

we moeten naar een heel nieuwe populatie van regeerders toe.
alles van het pluche en laten we nadenken over de invoering van
een democratisch systeem in nederland. de oplossing kan niet
verwacht worden van van diegenen die de problemen
veroorzaakt hebben

Logos op 18012015 09:00

@ A.Verlof:

Als je schulden hebt zal er in de toekomst bepaald worden voor
je. ze pakken alles af in de toekomst.

Voor de mensen die wel geld hebben wordt ook alles afgepakt
zoals de wet dit MAG. (DSB bank)

Ze helpen alles naar de knoppen en zien niet dat er
machthebbens zijn die alles bepalen..

White Lion op 18012015 09:21

@Logos op 18012015 09:00 IN hoeverre heb je werkelijk
bezit?? Je huis staat op grond dat welliswaar door jou gekocht is,
maar nog steeds van de Nederlandse staat is. Het zal ook altijd
het eigendom blijven van de staat en ze kunnen je op elk door
hun gewenst moment onteigenen. Wanneer een
bestemmingsplan wordt gewijzigd, zul jij echt moeten verkassen.
Heb je geld? Werkeljk?? Je zegt het heel goed, kijk naar de DSB
bank. Geld is van de staat. Er is niks bij dat van jou is. JIj bent
van de staat, je bent een sociaal identificatienummer. Niks meer,
niks minder. Alleen in Christus zijn wij echt vrij en dat kunnen ze
ons niet afnemen. Onze ziel is vrijgekocht. Wij zijn vrij om te



kiezen voor Hem die de ziel eeuwig leven kan schenken. Die
vrijheid is ons door Yeshua bevochten. Hij heeft met Zijn bloed
betaald, zodat wij mogen leven. Dit nemen ze ons niet af.

Kennis kunnen ze je niet afnemen wordt wel eens gezegd. Is dat
werkelijk zo? Ze kunnen je zo gek maken, dat je denkt dat gras
groeit op je hoofd en dat stront de lekkerste hache is die je ooit
hebt gegeten. Ze kunnen je brein manipuleren. Maar dat gaat
wel ver. Wanneer je onder de bescherming staat van Yeshua,
hoef je daar niet bang voor te zijn.

Maar kennis is belangrijk. Kennis allereerst van God en Zijn
wetten en regels. Dan kennis van overleven, waarbij
zelfverdediging een niet onbelangrijk deel van is.
Onafhankelijkheid is een groot goed. Wij zijn allen veel teveel
afhankelijk geworden van de techniek, van het geld en daarmee
slaven van de staat. Daar moet je los van zien te komen. Je
moet zorgen dat je niet in de gaten loopt, je gewoon zoveel
mogelijk aan de wetten houdt, maar ook zorgen dat je niet
afhankelijk bent of blijft van wie of wat dan ook buiten God.

Shalom!

White Lion op 18012015 09:28

Ik ben trouwens nog niet helemaal wakker merk ik. Een beetje
fatsoenlijk Nederlands schrijven blijkt lastig te zijn, vooral op de
ochtend .................

Anne op 18012015 09:57

Beangstigend allemaal, de aanslagen in Parijs kwam de EU wel
heel goed uit. Als dit niet zo triest was zou je er haast iets van
gaan denken.

De EU en de ESB zijn op ons pensioen geld uit, deze 1000
mijard wat in de penioenpot zit kunnen zij goed gebruiken.

Maar mensen let goed op en weet dat dit Uw geld is, U hebt
hiervoor gespaard via Uw werkgever, laat het niet gebeuren dat
onze regering die pot leeg haalt tbv Europa en de zuidelijke
landen.

Ik denk dat nu de tijd is aangebroken om te handelen er is
genoeg gepraat en als wij niets doen dan worden wij inderdaad
een derde wereldland. Ik weet niet hoe ik de mensen kan
bereiken, de meeste vinden het goed zo, ik hoop dat zij
binnenkort wakker worden en dat wij dan als een blok beton
achter elkaar gaan staan en deze regering naar huis stuurt.... 

Anne op 18012015 10:07

Ik wil er nog iets aan toe voegen......

Over een paar maanden zijn er weer verkiezingen en mensen
AUB denk goed na waar U op gaat stemmen, neem in uw
achterhoofd mee dat de gevestigde partijen nog meer Europa
willen en aan de kop daarvan staat D66. Mocht deze partij de
grootste worden dan zijn wij alles kwijt, waar wij, U, onze ouders
voor gevochten hebben en dat is onze vrijheid.

Luuk op 18012015 10:09

De Grieken zijn imiddels massaal gestopt met
belasting betalen, omdat zij het niet meer goed zien
komen met Griekenland en halen massaal geld van de
bank. Dat moeten wij eens proberen in Nederland !

Vrede op U op 18012015 10:28

Xander, ik zal je vertellen wat er naar alle waarschijnlijkheid wél
is gebeurd. De SNB heeft in de afgelopen jaren voor honderden
miljarden aan euro's opgekocht ter ondersteuning van de

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8812:grieken-stoppen-massaal-met-betalen-belasting&catid=37:wereld&Itemid=50


koppeling. Daarmee droeg Zwitserland bij tot het instandhouden
van een sterke euro, terwijl de ECB juist een verzwakking van de
munt nastreefde met het oog op de concurrentiepositie van de
Europese periferie. Bovendien had Zwitserland een probleem
om al die euro's een beetje te laten renderen; per slot zijn er in
de hele eurozone bijna geen staatsobligaties meer te vinden die
zowel rendement als veiligheid bieden. Kortom, de ECB zag haar
kans schoon en deed de SNB een aanbod dat zij moeilijk kon
weigeren: wij kopen al jullie in euro's luidende staatsobligaties op
in ruil voor ontkoppeling van de frank. Daarmee sloeg de ECB
twee vliegen in één klap: de bewuste obligaties hoefden niet
meer in de markt te worden opgekocht en de euro kwam onder
druk te staan. En voor de doemdenkers onder u: pas wanneer
de huidige generatie politici is vervangen door een volgende
generatie zal een serieuze evaluatie van de euro plaatsvinden.
Mijn inschatting is dat we voorlopig nog niet van de euro af zijn.

White Lion op 18012015 10:29

@Anne op 18012015 09:57 Stemmen? Wanneer je
gaat stemmen, doe je mee met dit verrotte systeem en
houdt je het in stand. Wat zou er gebeuren wanneer
Nederland massaal thuis blijft en niet gaat stemmen??

Dat zou pas een signaal zijn dat wij het niet eens zijn met deze
onzin. Stemmen worden gemanipuleerd. Dit door en door
verrotte systeem moest maar eens crashen. Ik stem al jaren niet
meer, wil part noch deel hebben aan deze onzin. Stemmen is
voor mensen die graag voor de gek gehouden worden, die hoop
blijven houden dat het systeem eerlijk is en dat er verandering
kan komen door binnen het systeem een stem te laten horen. Je
kunt het systeem niet verslaan met meedoen. stemmen heeft
geen enkele zin. Dat hebben we wel gezien met het referendum
over de Eu grondwet. Men doet echt gewoon wat ze willen, want
het stemvee weet nml niet wat goed voor hen is, dat weten
alleen de heren politici, die hebben daar tenslotte voor geleerd?!
Bah................

Wij zijn alles al kwijt. Wij hebben slechts een schijndemocratie
het is trouwens een demoNcratie, een creatie van een demon.
Het volk regeert, dat kan nooit uit God zijn. En de vruchten zijn
duidelijk. Geef de mensen brood en spelen................

En de regering naar huis sturen?? dat kan allang niet meer. Of
weet je niet dat wij door Brussel en Frankfurt worden geregeerd
en dat onze regering slechts mag uitvoeren wat door de
machthebbers aldaar wordt opgelegd? Via politieke weg is
Nederland niet meer te redden. We moeten uit de Euro, uit de
EU, maar dat zal niet gaan. Ook al krijgen we Geert aan de
macht, zelfs dan zal het niet lukken. Dan worden we gewoon
onder curatele van Brussel geplaatst en krijgen we een
Europese politiemacht hier om de "rust en orde" te herstellen.

Onze regering heeft ons land definitief in de uitverkoop gedaan.
Het is te laat om de boel nog te redden. Ookal zouden we willen
met z'n allen, we hebben er de middelen niet meer voor. Onze
krijgsmacht is uitgehold, geen tanks meer, slechts een handje vol
F16;s waarvan een deel alleen dient voor onderdelen om de rest
in de lucht te houden. Marine? laat me niet lachen, landmacht?
pfff....... mijn zoon wilde naar de landmacht, een oudleerling van
mij ook. Mijn zoon werd niet aangenomen, maar mijn oud
leerling wel. Later hoor ik dat die oud leerling toch naar huis is
gestuurd, omdat de budgetten naar beneden waren bijgesteld.
Geen geld voor nieuw personeel....... Het is een lachertje.

@Luuk op 18012015 10:09 Dat heb ik ook gelezen. te zot voor
woorden. Maar het contante geld gaat eruit. Misschien zelfs dit
jaar al, maar zeker binnen 5 jaar. Fysiek geld is te lastig, dat
maakt de banken veel te kwetsbaar. Alles wordt virtueel, want
dan kunnen ze nog gemakkelijker geld bijmaken, creeren. En
dan ben je pas echt slaaf van het systeem. Dan is er geen
ontkomen meer aan. Alleen die mensen die zich hierop hebben
voorbereid, die zullen ontkomen.

Shalom
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Vrede op U op 18012015 10:36

Anne, verkiezingen in Nederland veranderen helemaal niets aan
het Europese proces. Een partij als de PVV zal nooit de absolute
meerderheid krijgen en de overige partijen (met uitzondering van
de SP) hebben hun ziel aan de EU verkocht. Wen er maar aan:
binnenkort bepaalt Brussel wat er met het Nederlandse
pensioengeld moet gebeuren, bijvoorbeeld investeren in Franse
of Italiaanse staatsobligaties. Tja, die leveren nog enig
rendement op, maar het risico is navenant. Europa maakt al de
dienst uit.

Vrede op U op 18012015 10:41

Xander, nog een kleine correctie: niet de ECB gaat obligaties
opkopen, maar de centrale banken van de lidstaten gaan dit
doen, met een bovengrens van 2025% van de in totaal
uitgegeven obligaties. Dus: de DNB mag Nederlandse
staatsobligaties kopen, de Franse centrale bank die van
Frankrijk, enz. Zo wordt voorkomen dat 1) Duitsland dwars gaat
liggen en 2) Nederland verantwoordelijk wordt voor de schulden
van bijvoorbeeld Italië. Griekse staatsobligaties zijn trouwens
uitgesloten van deze ronde QE.

henk op 18012015 11:05

De landen die het eerste plat gaan..

1 Spanje

2 Italie

3 Frankrijk

Griekenland was pienuts...... de echte klappen gaan nu komen!!
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