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Cyprus en de gevolgen, voor u. 

 

De aanval op Cypriotisch spaargeld is een zeer waardevolle waarschuwing voor u en ons.  

Als een dief in de nacht werd er € 5,8 miljard van de spaargelden afgeroomd. Het staat een ieder vrij hoe met 

deze waarschuwing om te gaan, maar wij vinden dat er weer een grens is overschreden (eerst het afstempelen 

van Griekse obligaties, toen de nationalisatie van SNS waarbij obligatiehouders te pakken werden genomen en 

dan nu de aanval op spaargeld onder afbreken van het depositogarantie principe). 

Werd eerst alleen inkomen belast, nu is vermogen aan de beurt en afspraken, wetten en toezeggingen door 

ECB, IMF, EU worden met groot gemak weggeschoven of zelfs door juist die instanties geschonden. 

Voor ons reden deze Flash te maken, want wat nu gebeurt is juist waar we al lang mee bezig zijn u tegen dit 

soort confiscaties te wapenen. 

Allereerst plaatsen we een aantal citaten en meningen, indien u het daar mee eens bent of begrijpt dat er meer 

aan de hand is dan een probleempje met een eilandje met slechts een miljoen inwoners, geven wij u vervolgens 

wat ideeën hoe u zou kunnen handelen. Gelukkig heeft u nog wat tijd, (tenzij het Cypriotische parlement alles 

afstemt en de boel en dus de Euro echt uit elkaar klapt) we zijn duidelijk weer een forse stap verder afgegleden 

en we durven niet te zeggen hoeveel kansen en waarschuwingen u nog krijgt om maatregelen te nemen. 

 

Aanslaan spaarders Cyprus overschrijdt grens - ING 

AMSTERDAM (Dow Jones)--Europese leiders hebben "een grens overschreden" door ook kleine spaarders in 

Cyprus aan te slaan voor de redding van de bankensector op het eiland, zegt Martin van Vliet van het 

Economisch Bureau van ING. Hij verwacht dat veel Europeanen inzien dat Cyprus een uniek geval is en gaat 

daarom niet direct uit van enorme bankruns in andere (Zuid-)Europese landen. "Ik verwacht niet dat de 

Europese schuldencrisis hiermee in e e n klap weer helemaal terug is." Toch noemt hij het "opmerkelijk" en ook 

"onzorgvuldig" dat ook spaarders met minder dan EUR100.000 op de bank moeten meebetalen via een 

belasting. Die spaarders meenden immers dat ze veilig waren onder het Europese depositogarantiestelsel. 

"Technisch is dat garantiestelsel misschien nog wel intact, maar ze zullen zich toch beetgenomen voelen door 

deze belasting." In hoeverre hier ook een precedentwerking van uitgaat voor andere landen, zullen we moeten 

afwachten, zegt de econoom.  

Poetin noemt depositobelasting Cyprus 'oneerlijk' en 'gevaarlijk' 

MOSKOU (Dow Jones)--De Russische president Vladimir Poetin heeft de voorgestelde belastingheffing op 

deposito's van Cypriotische banken, die financiële instituties in Rusland naar schatting $2 miljard kan kosten, 
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sterk bekritiseerd en de maatregel bestempeld als 'oneerlijk' en 'gevaarlijk', waar zijn minister aan toevoegde: 

dit gaat zo als vroeger in de Sovjetunie, terwijl Rusland wel geacht wordt financieel mee te helpen, maar niet 

geconsulteerd werd over deze dwaze actie. 

Martin Visser: De angst is groot dat het hele financiële kaartenhuis instort, daarom worden gammele EU 

landen gesteund. Want de zogenaamde sterke landen staan er helemaal niet zo goed voor. Deze actie toont niet 

zo zeer de daadkracht van de Europese politici aan, maar eerder de wanhoop van de onmacht. Net zo als een 

klein bankje als de SNS een systeemrisico bleek te zijn, geldt dat ook voor een minilandje als Cyprus. 

LJ: moet ik dan nu nog uitleggen dat we er slecht voor staan? 

De Duitse minister van financiën Wolfgang Schaeuble prees de ongekende deal,  

"Eigenaren, crediteuren en deposanten moeten delen in de kosten van de banken",  

"De Cypriotische banksector zal aanzienlijk worden teruggebracht tot een duurzaam niveau",  

LJ: Hij zal duur-saam bedoelen. En ziet u het gemak waarmee men zich rechtvaardigt? 

 

D. Schmull: Maar tegelijkertijd moet men de realiteit van de ondraaglijke schuldenlast van zowel overheden als 

huishoudens onder ogen zien. Het reflatie-beleid van de centrale banken leidt NIET tot een groei uit het 

schuldenprobleem, laat staan tot het wegtoveren van schuld via inflatie. Echte economische groei, een nieuwe 

kredietcyclus en uiteindelijk inflatie zullen pas de kans kunnen krijgen NA de grote herstructurering van de 

schuldenberg. Daarom hangt er een systeemcrisis in de lucht. 

 

Banken zijn nog steeds zwaar ‘onder gekapitaliseerd’ en spaarrekeningen zijn niets anders dan 

schuldbewijzen, die op de tocht staan, als de lening portefeuille niet meer koek en ei is. 

Daarom is dit de laatste waarschuwing, voordat het doek valt. De Eurozone is een kruitvat, waar zuur 

verdiend kapitaal niet langer veilig is. Een spaarrekening buiten de Eurozone voor Europese ingezetenen is 

straks misschien niet meer mogelijk. Strikte beperkingen op beleggingen in niet-Europese aandelen en 

obligaties liggen voor de hand. En stel die reis om de wereld maar niet langer uit, want het toegestane 

zakgeld voor een reis buiten de Eurozone is wellicht straks niet meer toereikend. Groot-Brittannië kan 

daarover meepraten, want het zat gedurende meer dan 30 jaar, tot 1979, opgescheept met zeer strenge 

kapitaalcontroles. 

Neem uw voorzorgen, voor het te laat is! 

Het vertrouwen is geschonden. Zwaar geschonden. (LJ: Weer) een grens is gepasseerd. 

 

Als de Europese schuldencrisis in een later stadium weer oplaait in een ander Europees land, zullen spaarders 

dat precedent herinneren en ernaar handelen. 

 

Wij doen dat anders 
Nee, dan Nederland. Hier romen we elk jaar ‘legaal’ 1,2% aan vermogensbelasting af. Ook als je spaar- en 

beleggingssaldo dat jaar toch al fors gedaald is. Dat is ook 10%, na een jaar of zeven, acht. Maar geleidelijke 

diefstal doet minder pijn dan een brute beroving in de schemering na een wolkeloze dag en we praten ook niet 

over die 3 % inflatie er bovenop. 
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LJ: en vlucht nu a.u.b. niet in de US dollar, een analyse daarvan is ook verhelderend en geeft weer een andere 

waarschuwing: 

Outspoken, controversial former Assistant of the US Treasury Paul Craig Roberts spoke yesterday about the 

problems that Western policymakers face and the inevitability of the current financial system ending in ruin. 

There are no economic policy solutions. You can’t deal with [the excessive money printing] by cutting spending 

because you already have high unemployment. How are you (the Fed) going to contain the inflation? Are you 

going to jack interest rates up and wreck what little is left of the economy? The whole thing is a disaster 

waiting to happen. And they (mainstream media and government officials) avoid it. There is no talk about it. 

It’s so obvious. How can you not see it? And yet they never mention it. So I just feel compelled. It’s my 

responsibility to mention it. 

Roberts claims that the game of printing money cannot last and that there are already early warning signs that 

the US dollar is slipping in its role as the global reserve currency: 

You can’t retain a stable exchange value of your currency while you print it in enormous quantities. So, at some 

point it has to shake the confidence of the rest of the world in the dollar as the reserve currency. We already 

know about efforts to move away from the use of the dollar as the reserve currency. We know the BRIC’s are 

making agreements to resolve their trade balances with one another in their own currencies. That’s Russia, 

China, Brazil, South Africa, India. It covers most of the geography of the world. 

There are reports that Japan and China, despite their disputes over islands, are working to conduct their trade 

in their own currencies. As the use of the dollar as the reserve currency for transactions or as a store of value 

declines, then the demand for dollars declines, so its exchange value in currency markets declines. 

The Federal Reserve can print all of the money it needs in order to support bond prices, but printing dollars 

doesn’t support the dollar price. And the Fed has not the power to print foreign currencies with which to 

support the dollar price. So the dollar is the vulnerable spot in the Fed’s policy management, and the popping 

of the bubble is likely to come from the dollar. 

 

 

What’s important here, right now, is to ask ourselves if we need gold to continue to do what’s it’s done for 

thousands of years and of course has done so spectacularly for the last thirteen. Do we still need to own gold 

and silver to protect our purchasing power and act as a safe haven in times of trouble? Or is gold’s role 

finished, has it done its job and we can forget about it till the next great devaluation? Let’s consider a few 

facts: 

 Current global government debt is $50,155,731,484,966.00  

 Currency and credit derivatives are $626 trillion  

http://www.economist.com/content/global_debt_clock
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 Global conflicts are intensifying and raising already considerable tension levels  

 Zero interest rates, global quantitative easing and escalating currency wars – an international race to 

worthless that ends with everyone a loser and leads to a rise in protectionism and future trade wars  

 Current U.S. Debt – the world’s reserve currency – is $16,681,595,900.00. This page is a must view.  

Gold and commodities went up because of massive global wide money creation. The price of gold soared to 

U.S. $1900 per ounce, gold’s price (and commodity prices) got ahead of the money creation and suffered a 

nasty, but necessary, correction. 

Money creation – a decade long currency war – is not going to stop, there’s a race to worthless underway and 

it means massive global money creation. Every country that exports goods will participate, each trying to 

beggar their neighbor in an attempt to get the world to buy their goods. 

What’s the future for precious metals and commodities prices? Up. I’m not going to hedge myself, there’s no ifs 

here, I believe precious metals and commodities are going higher. PERIOD 

 

Zorgen over schulden 

De schuldenniveaus van overheden, particulieren en bedrijven zijn bijna overal in de wereld erg hoog. De Bank 

of International Settlements, de 'bank der centrale banken', maakt zich hier zorgen over. (FD, p. 11) 

 

Er is bij deze Cyprus-coup aangetoond dat overheden geen grenzen kennen en regeren met nul moraliteit en 

voorgaande beloften zo maar in de prullenbak gooien. 

Is het dan gek of wijs als je binnen je mogelijkheden een beetje voorzichtigheid betracht en wat 

voorzorgmaatregelen neemt? 

 

En als u nog een heel korte sterke samenvatting van Egon von Greyerz wilt lezen: 

http://goldswitzerland.com/get-your-assets-out-of-the-banks-now/ 

 

Oja, en dit kan er ook nog wel bij, bovenop de ellende van Frankrijk: 

 

Fitch verlaagt kredietwaardigheid Italiaanse banken 18-03-2013 18:46:00 

AMSTERDAM (Dow Jones)--Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van diverse Italiaanse banken 

verlaagd, meldt het Amerikaanse ratingbureau maandagavond. De afwaardering volgt nadat de 

kredietbeoordelaar eerder deze maand de rating van Italië verlaagde naar BBB+, met een negatieve outlook. 

 

WAT NU? 

 

LJ: Waar ik aan denk en wat ik u ter overweging wil geven is het volgende, waarbij natuurlijk ieder individu 

een andere mix of percentage nodig heeft. Bent u gepensioneerd of staat u aan het begin van uw carrière? Hoopt 

u dat het tij zal keren of bent u al een tijdje waakzaam? Wilt u een simpele oplossing of een grote spreiding 

tegen meerdere risico’s? En zo zijn er talloze vragen en situaties, waarbij wij u graag adviseren. 

http://www.usdebtclock.org/
http://aheadoftheherd.com/Newsletter/2013/Beggaring-Thy-Neighbor-%20Robbing-Joe-To-Pay-Chan.htm
http://aheadoftheherd.com/Newsletter/2012/Golden-Points-To-Ponder.htm
http://goldswitzerland.com/get-your-assets-out-of-the-banks-now/
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Ik geef toe, wij zijn te vroeg begonnen met maatregelen nemen, maar kijk eens naar de Cyprioten: hadden die 

ook niet liever een jaar te vroeg maatregelen genomen dan nu een dag te laat? En u betaalt toch ook liever uw 

brandverzekering vooraf (en liefst zonder die nodig te hebben). 

 

Een korte ruwe samenvatting om u een idee te geven van hoe wij een Euro/Cyprus/dollar/banken crisis 

enigszins menen te kunnen doorstaan: 

 

 

           minstens 

Baar goud/zilver, thuis        10% 

 

Mijnbouwaandelen Canada/Australië      10-20% 

Dit percentage kan veel hoger, want als we ook grondstoffen hierbij betrekken  

en we het fout zouden hebben en de economieën gaan toch groeien met al dat  

gedrukte geld, dan worden er ook meer grondstoffen gebruikt en zeker door  

China wat nog steeds 7% groeit en meer dan 40% van de wereldgrondstoffen  

opslurpt. 

 

3-6 maanden cash  ‘leven/uitgaven’ in huis 

Voor wanneer de banken zoals in Cyprus toch langer dicht gaan. 

 

Geld in Australië, Canada, Noorwegen evt. daar in kortlopende obligaties  10-20% 

 

Huis, deposito, ‘gewone aandelen’, maar geen bank-aandelen 

Geen langlopende obligaties want het risico van renteverhoging is te groot overig 

 

Nogmaals: de percentages van uw totale vermogen zijn persoonlijk, afhankelijk van uw situatie en indicatief. 

U krijgt dit soort advies niet van de staatsbanken, die adviseren vrolijk obligaties of, om uw hypotheek af te 

lossen; alsof er geen grote kans op (hyper) inflatie is.  

Wij zijn ongebonden, geloven niet in de ‘zekerheid’ van overheidsgaranties en komen daardoor uiteindelijk tot 

bovengenoemd advies. Cyprus is een actueel bewijs, maar denk eens aan die andere ‘garanties’: AOW, 

verzorging etc. 

Dat zal voor velen even wennen zijn en ook de uitvoering er van leidt tot vragen. Daar willen wij u graag bij 

helpen: waar edelmetaal veilig te kopen, hoe om te gaan met fluctuaties, wanneer dingen aan te passen, hoe 

successierechten te verminderen etc etc. 

 

Is het allemaal toch nog wat onwennig en wilt u zich verder verdiepen? 

Op 13 april a.s. is er een seminar met interessante sprekers over goud<>geld.  

http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/03/inschrijven-seminar-spaarcenten-pensioen-euros-goud-of/ 

Wij geven graag een aantal gratis toegangsbewijzen wanneer u zich aanmeldt op total@invest.nl 

 

Wij hebben nog een verzoek aan u.  

Zoals u ziet zit er erg veel werk aan deze voor u gratis Flash. Wij investeren daar graag in, want we zijn er vast 

van overtuigd dat wij u daarmee kunnen helpen (al bepaalt u dat natuurlijk helemaal zelf). 

Maar of u het nu wel of niet met sommige boude stellingen eens bent, u helpt ons en uzelf enorm door deze 

Flash tevens naar uw vrienden te mailen. 

Enerzijds, hoe meer mensen zich bewust worden van dit soort ontwikkelingen, hoe groter de kans dat die zich 

niet voordoen (maar dan ben ik heel optimistisch) maar zeker als u het er mee eens bent, dan is het toch ook een 

goede waarschuwing aan hen?  

http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/03/inschrijven-seminar-spaarcenten-pensioen-euros-goud-of/
mailto:total@invest.nl
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Anderzijds, wij willen dit soort Flashes kunnen blijven schrijven, daarom is het nuttig dat steeds meer mensen 

hier deelgenoot van worden (en misschien zelfs klant worden), zodat wij er des te enthousiaster verder aan 

kunnen werken.  

 

 

ir. L.H.M. Jongen  

Total Investment Services B.V. 

www.invest.nl  

Stuur dit bericht gerust door naar anderen. Graag zelfs! 

Bent u nog geen abonnee op onze Flash Info Nieuwsbrief? 

Schrijf u dan gratis en vrijblijvend in op www.invest.nl/Flash  

http://www.invest.nl/
http://www.invest.nl/Flash

