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DE ONTDEKKINGSREIS
Nieuwe rubriek
Dit keer Zweden. Het modernste 
land van de wereld. Dat was 
het beeld dat de Zweden in het 
tweede deel van de vorige eeuw 
zo graag van zichzelf schetsten. 
De laatste jaren ontdooit het 
moderne land en richt het de blik 
meer dan ooit naar de rest van de 
wereld. 45

MONETAIR
De dollar is te sterk
De grondstoffen-exporterende 
landen werden getroffen door 
de terugval van de grondstoffen-
prijzen. Diegenen die hun valuta 
aan de dollar hadden gekoppeld, 
werden daarnaast ook nog eens 
benadeeld door de sterke dollar. 
32

BEURS 
Mooi koopmoment
Het klinkt als een 
dooddoener: geen opgaande 
beweging zonder voorafgaande 
correctie. Zo’n correctiefase is 
ook een periode waarin mooie 
koop-momenten ontstaan. 12 
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De verschillen tussen 
de Verenigde Staten 
en Japan zijn enorm. 
Beide landen kunnen 
economisch rake 
klappen uitdelen, 
waardoor ze zijn 
uitgegroeid tot de 
toppers van de 
wereldeconomie. 36 
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Als Nederlandse ondernemers verstandig 
zijn, geven ze nog deze week 200 

euro aan al hun medewerkers. 
Dat schijnt de fi scale verlichting 
per weeknemer te zijn voor 
bedrijven die gebruik maken 

van constructies waarbij 
belastingparadijzen 
worden ingezet. 
En wat kost zo’n 
douceurtje? In 

Nederland zijn 8,3 
miljoen werkenden. 

Die zouden bij een uitkering 
van 200 euro bijna 1,7 miljard 
euro extra te besteden hebben. We 

hebben het dan over een uitkering 
van ongeveer 2% van ons 

bruto nationaal product. 
We hoeven er niet 
over te discussiëren 
dat vele honderden 

onderzoeksjournalisten een 
beerput hebben opengetrokken 

door man en paard te noemen van mensen 
die deze constructies op een oneigenlijke 
manier hebben gebruikt, meer om geld te 
ontvreemden dan om kosten te drukken. Het 
zal eens niet anders zijn, maar Nederland 
heeft boter op zijn hoofd door buitenlandse 
artiesten en andere copyrightgerechtigden 
fi scaal vriendelijk te behandelen als hun 
geldstroom via Nederland loopt. Ik heb 
er weinig moeite mee als bedrijven met 
constructies proberen hun kosten te drukken. 
Maar het wordt echt anders als de oprichters, 
zoals die van Ikea, bijna geen cent belasting 
hebben betaald over hun opgebouwde 
vermogen door gebruik te maken van legale 
constructies. Dat is slim, zullen sommigen 
zeggen, maar de miljarden die op deze wijze 
fi scaalvriendelijk worden gestald, gaan niet 
rondzingen in de economie en hebben daarom 
geen positief effect op de werkgelegenheid, 
bestedingen, investeringen en economie. Wat 
in het ene geval dus een kostenbesparende 
operatie is, is in het andere geval op z’n minst 
immoreel handelen.
Het is een illusie om te denken dat het ooit 
beter zal worden. De hongerende geldwolven 
willen na hun eerste miljard, een tweede 
en daarna een vierde miljard vergaren. 
Maar het kan natuurlijk wel veranderen als 
aandeelhouders zouden eisen dat bestuurders 
van een beursgenoteerde onderneming een 
verklaring in het jaarverslag moeten opnemen 
van goed fi scaal gedrag. 
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