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De kwantitatieve verruiming van de Fed en de ECB draagt bij aan
de verarming van de middenklasse. Het werkt zo. De superrijken
verkopen hun slechte beleggingen aan de bank, die het op hun
beurt weer verkopen aan de Fed en de ECB. Er komt dus 'vers'
geld bij de superrijken terecht, die via investeringsbanken zoals
Goldman Sachs en investeringsfondsen zoals Blackrock de wereld
afschuimen op zoek naar mooie koopjes.
Ik geef hiervan een voorbeeld. SNS Bank werd door de staat 'gered'
omdat het niet goed ging met die bank en omdat dit een van de 'too
big to fail' was. De werkelijkheid was dat SNS in de problemen is
gekomen door geschutter op de vastgoedmarkt. Het geweldige
theaterstuk 'Door de bank genomen' veegt de vloer aan met de
verantwoordelijken voor de problemen waarin deze bank kwam te
verkeren. De moeilijkheden kwamen niet uit het gewone
bankgedeelte voort, ze werden veroorzaakt door SNS Property
Finance, dat door onverantwoord bankieren enorm in de verliezen
was geraakt.
In de periode tussen 1995 en 2008 ontstonden er veel vastgoed
maatschappijtjes die met geld van de kleinere beleggers en leningen
van banken kantoorpanden, winkelpanden etc. aankochten.
Verstandige investeringen in Nederlands vastgoed met een stabiel
rendement voor de belegger, zo werd er geredeneerd. SNS Property
Finance was een enthousiaste partner voor de vele vastgoed
maatschappijtjes. Goede, gedekte leningen en mooie rente inkomsten
en niet te vergeten mooie inkomsten uit de renteswaps die in veel
gevallen werden geregeld. De beleggers waren verzekerd van een
regelmatig inkomen totdat de klad erin kwam door de kredietcrisis.
Huurders beëindigden door de crisis gedwongen het huurcontract, de
waarde van de panden zakte met enorme bedragen en de renteswaps
bleken plotseling zeer onvoordelig te zijn voor de klant. Veel

beleggers hadden het nakijken. Geen inkomsten meer uit hun
belegging en de waarde ervan zakte in veel gevallen tot nul. Zoals
altijd in situaties zoals deze gingen de banken hun belangen veilig
stellen ten koste van de eigenaren, de beleggers. Er werden extra
aflossingen geëist door de banken, daartoe gelegitimeerd door de
lagere 'loan to value', anders gezegd: omdat het vastgoed onder water
stond.
Voor de beleggers is het  in veel gevallen tegen beter weten in hopen
op betere tijden. De Staat der Nederlanden lijkt echter geen geduld te
hebben want er hebben zich kopers gemeld voor SNS Property
Finance, inmiddels omgedoopt in Propertize. Die kopers zijn de
eerder genoemde roofdieren, die met een goed gevulde oorlogskas de
wereld afstropen op zoek naar mooie beleggingskansen. Zo zou er ook
een bod zijn gedaan op Propertize. Vanzelfsprekend een bod met een
flinke korting (discount) op de vraagprijs. Het gaat er immers om dat
de Goldman Sachsen van deze wereld voor hun klanten een hoog
rendement behalen, minimaal 15%. DURFinvesteringen wordt het
genoemd. Er is geen durf aan, want als je bijvoorbeeld 100 miljard
uitgeeft aan iets wat een potentiële waarde heeft van 500 miljard dan
plaats je jezelf in een riante uitgangspositie. Als je dan vervolgens als
nieuwe eigenaar van Propertize je klanten onder enorme druk gaat
zetten om de lening versneld terug te betalen en om als dat niet lukt
het onroerend goed gedwongen te verkopen, dan zet de nieuwe
eigenaar in een rap tempo alle leningen die Propertize heeft om in
geld. Laat dat de nieuwe eigenaar 200 miljard kosten aan verliezen op
oninbare leningen, dan blijft er altijd nog 200 miljard schone winst
over op een investering van 100 miljard. En de kleine beleggers? Die
kunnen fluiten naar hun centen. Waarom zou de Staat der
Nederlanden meewerken aan zo'n verkoop? Simpel, omdat 'cash king'
is. Iedereen heeft geld nodig, ook de Staat. Zie je hoe duivels dit spel
is? Geld wordt schaars gemaakt voor 99% van de burgers en voor de
overheden, want het wordt geconcentreerd bij 1%. Die 1% vergroot
het vermogen nog meer ten koste van in dit voorbeeld de mensen die
hun gespaarde geld hebben belegd in het rotsvaste Nederlandse
onroerend goed.
Het is de allerhoogste tijd om ons los te maken van dit door en door
zieke geldsysteem. Niemand behalve de 1% superrijken wint hierbij,

ook niet de mensen die een paar ton bij elkaar hebben gespaard en
dat op een verantwoorde manier dachten te hebben belegd.

