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POLITIEK - N C D
Bij onze oriëntaties over politieke partijen kwamen wij hetiNCD tegen. De naam vinden wij
niet goed gekozen, omdat hij verwarring geeft met het "Nederlands Centrum van Direkteuren".
CDN zou al beter zijn, maar dat klinkt misschien te vee,l als CPN. Ook hebben wij moeite met
woorden als "Christen" en "Democraten"* Zie ook onze vorige politieke beschouwingen.
Onze tweede impuls was Verrassend positief. We hoorden allerlei programmapunten die nogal
libertarisch over kwamen: '

* . • » * . * ' !

- Afbouw van subsidies van Ministeries aan instellingen en personen*
- 20 - 30% belastingverlaging,
- Om aan geld te komen (gedurende een overgangsfase?) moeten gemeentes hun onroerend goed
maar verkopen.

- Alle organisaties (Rijk, Provincie, etc.) moeten weer gaan werken met zelffinanciering:
De aktiviteiten zelf moeten geld opbrengen en de uitgaven aangepast aan de inkomsten.

- Géén eenzijdige ontwapening.
- Herstel van positieve vrijheid voor het bedrijfsleven. '
- De overheid moet niet zelf ondernemer spelen, én ook niet via een achterdeur ingrijpen in

het ondernemingsgebeuren. <
- Herstel rechtsbescherming voor gewone burgers.
- De verstikkende werking van de overheidsbureaucratie op de ekonomie moet verdwijnen*
- Het verwarrende netwerk van voorschriften, geboden, Verboden, vergunningen en regels moet
drastisch worden gesaneerd,

- De Staatsmonopolies op allerlei gebieden (o.a. energie en openbaar vervoer) moeten verdwij-
nen* Evenals alle gemeentelijke bepalingen inzake aan- en verkoop van huizen.

Als alleen dat bovenstaande al ééns werd verwezenlijkt, dan zou onze vrijheid al van 18 naar
38% gaan'. Maar er zijn nog een paar aardige gedachten in de opzet van deze partij ;

De parasolgedachte. Dit is het streven naar het bijeen brengen van belangen en streefgroepen
om zoveel mogelijk bestaande organisaties te bundelen. De groepen onder de NCD-parasol blij-
ven volkomen zelfstandig. Men denkt op die manier tot een totaal-programma te komen, waar de
meerderheid van de bevolking achter kan staan. Deze gedachte klinkt positief, maar natuurlijk
kan ze alleen succes hebben als zé werkt in de richting van hét wegnemen van belemmeringen.
Daardoor komt er meer vrijheid voor iedere groep om haar belangen te verwezenlijken; zolang
dit niet gaat ten koste van andere groepen.

Het Referendum. Waarschijnlijk is een referendum een betere manier om belangrijke politieke
beslissingen te nemen dan de tegenwoordige, Veel geritsel en koehandel kan uitgeschakeld wor-
den. Ik geloof dat invoering van het referendum een stap vooruit is. Daarbij word ik dan ook
gesteund door de positieve resultaten die er in Zwitserland mee bereikt worden. Maar te stel-
len dat dit pas echte demokratie is, en dat "de wil van het volk" (wat is dat?) gebeurt^ daar
kunnen we toch nog een vraagteken bij zetten. Het referendum is overigens een onderwerp waar
we later nog eens op terug kunnen komen.
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Antwoordnummer 17002 - 1000 SL Amsterdam); AMRO Bank rek.nr. 46.04.98.053
t.n.v. Vrijbrief; Postrek.nr. 3980483; abonnementsprijs ƒ 40,J per jaar.

België : Herentalsebaan 109, 2100-B DeurneJ Bank J. v. Breda rek.nr, 645-1007683-82
t.n.v. Vrijbrief; abonnementsprijs BF 600,- per jaar.



Jammer dat we bij al dat positieve toch ook punten tegenkomen waar we ons als libertariërs
helemaal niet mee kunnen verenigen, of die zo vaag gesteld worden dat ze voor allerlei uitleg
vatbaar zijn.
Hoe zien we: "een doelmatige aanpak van de Werkeloosheid"? Wat moet de Staat dan nog allemaal
aanpakken?
"Oplossing van de woningnood". Wat wil de Staat nog meer doen? Er is maar een goede oplossing:
de Staat moet niets doen.
En hoe moeten we begrijpen wat precies betekent: "Wij gaan uit van een open christelijke
grondslag op een oecumenische basis."
En: "de keuze bevorderen tussen militaire dienstplicht en een sociale dienstplicht voor alle
mensen (jongens en meisjes) ten behoeve van medemens en medeschepselen11; betekent dit een
vergroting van de onvrijheid door de dienstplicht uit te breiden ook voor meisjes?
En hoe moeten we het begrip "Dienstbaarheid en Leefbaarheid" invullen?
En is "het uitvoeren van een nationaal energie-programma" het invoeren van een grote staats-
gekontroleerde instantie?

U ziet dat naast al die positieve punten echt nog meer uitleg nodig is.
Geïnteresseerden kunnen mogelijk het programma nog positief beïnvloeden.

FILM: ATLAS SHRUGGED
Uit "The Objectivist Forum" vernemen we dat nu xreet opnieuw de mogelijkheid onderzocht wordt
om een echte film te maken van ATLAS SHRUGGED. Dit doet dezelfde onderneming, Henry Jaffe
Enterprises, die oorspronkelijk de televisieserie zou uitbrengen.
Objectivist Forum zal bij verdere ontwikkelingen de biezonderheden publiceren,

AYN RAND
Ayn Rand zal dit jaar weer een toespraak houden in het "Ford Hall Forum" in Boston op zondag
26 april 1981. Het onderwerp is nog niet aangekondigd, Vorige jaren is er altijd zoveel be-
langstelling geweest dat er niet voor iedereen plaats was. Leden van de Ford Hall Forum
hebben voorrang. Voor lidmaa.tsdh.ap kunt u schrijven naar:
Vhe Ford Hall Forum, 80 Brighton Avenue, Rear, Boston, MA 02134, vtS.A.

CURSUS VAN DR, LEONARD PEIKQFF
Dr. Leonard ï>eikoff is door Ayn Rand wel eens genoemd als de enige persoon die officieel
namens haar mocht spreken c,q. het Objectivisme mocht onderwijzen. Als we bedenken hoe ont-
zettend kritisch Rand is, dan is het duidelijk wat dat "betekent.
Daarom is het ook zo belangrijk dat de cursussen van dr. Peikoff thans in Nederland op tape
beschikbaar zijn.
Nadere inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij :
tfej. Eva Stern, tel. 020*180608 (Nederland), liefst 's avonds.

Studie van het Objectivisme is voor iedereen van uitermate groot belang. Daarom raden wij u
. aan om, als u enigszins daarvoor in de gelegenheid bent, deze cursussen te volgen.

t

Ook deze informaties verkregen v/ij uit:
The Objectivist Forum, P,O. Box 5311, FDR Station, NY, NY 10150, U.S.A

K R I N G E N
Kring Rotterdam/Vlaardingen had op 8 januari een biezonder vruchtbare avond. De heer
J, v.d. Kooy gaf Op heldere wijze, en toegelicht met keiharde bewijzen, een beeld van de
tegenwoordige maatschappij. Weer werd duidelijk waartoe het collectivisme leidt Op donder-
dag 5 maart zal verder gesproken worden over wat we er tegen gaan doen
Op donderdag 5 februari zal de heer B. Fitié zijn lessen in Lib,ertarisme vervolgen,

Kring Den Haagt Op maandag 26 januari zal het onderwerp Strafmaat in vervolge op de lezing

IS op6 mSd2lrKbruaïder behaÜdeW W0rd6n' °e daar°? Vol^de bijeenkomst wordt gehou-

WÏJ ZOEKEN EEN KpÖRDINATQR VOOR DE KHNGjm.ECHT. WIE HEEFT HIERVOOR INTERESSE ?
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; . W A T is E R M I S M E T DE WERELDECONOMIE.'.?.
Er zijn niet veel dingen op deze wereld waar de mensen het over eens zijn, maar over |ën
ding is iedereen van links tot rechts en van hoog tot laag het eens: het gaat niet goed met
de wereldeconomie. Hoe komt dat? De Arabieren, zegt de een. Zonnevlekken, zegt de ander.
Gebrek aan effectieve vraag, zegt de derde. Overschot aan aanbod zodat de mens stikt in zijn
eigen welvaart, weet weer een ander te melden. Het isme, zegt een groep, die op de
stippellijn dan van alles invult, van Analfabet- tot Zion-,
Wat is er nu werkelijk aan de hand?
Toen Robinson Crusoe. na zijn barre tocht door dé branding weer een beetje tot zijn positie-
ven kwam, flitste het ogenblikkelijk door hem heen: hier zit een bestseller inl Als ik mijn
memoires opschrijf zullen die, nog over vierhonderd jaar gelezen worden. Mijn kostje is. ge-
kocht, ik ben rijk'. Fluks ging hij dan ook een aantal grote palmbladeren zoeken en met be-
hulp van een marlpriem, die hij als goed zeeman natuurlijk in zijn broekzak had, begon hij
zijn herinneringen in de palmbladeren te griffen. Het was een moeizaam werk en duurde lang,
erg lang. Al snel begon hij honger te krijgen. Niet aan denken, riep hij zichzelf toe, als
je memoires af zijn ben je rijk en zijn je zorgen over.'Na verloop van tijd begon hij ook
nog dorst te krijgen. Doorwerken'. - beet hij zichzelf toe. Zo werkte hij drie dagen en drie
nachten - voor zover het maanlicht dat toestond - door. Toen kon hij niet meer. Met zijn
laatste krachten sleepte hij zich naar het strand in de hoop daar een achtergebleven vis, te
kunnen vangen. Helaas'. Het was juist vloed en het zou nog acht uur duren voor het wad weer
droog zou vallen. Te laat. Nog, juist kon hij met zijn Verdroogde lippen stamelen: "Hoe kan
dat nou? Ik heb toch drie dagen en nachten keihard geproduceerd?". Toen'gaf hij de geest.
Zijn zorgen waren inderdaad over. De wind ontfermde zich over de kostbare palmbladeren en
blies ze in alle richtingen... •''< ,
Héé, zal de lezer nu ongetwijfeld opmerken, ik herinner mij het verhaal van Robinson Crusoe
toch anders. Inderdaad, de echte Robinson - die echt bestaan heeft en in werkelijkheid
Alexander Selkirk heette - was wel, wijzer. Die begon direct te zorgen'dat hij iets te eten
kreeg. Pas toen hij 'zoveel voedsel verzameld had, dat niet alleen zijn direkte behoeften ge-
dekt waren, maar hij ook nog een voorraadje had,i zodat hij het zich kori veroorloven een

, tijdje zijn aandacht aan iets anders te wijden, ging hij er aan denken Ikleding voor zichzelf
te vervaardigen'. Je hebt immers niets aan kleding als je verhongerd bent. Nadat;hij zowel
voldoende voedsel als voldoende kleding in voorraad had,1 kon hij gaan denken aan verdere be-
schutting in de vorm van een hut. Zo kon hij', naarmate zijn basis behoeften beter gedekt
waren zich meer en meer wijden aan de bevrediging van behoeften die ofwel minder dringend
waren, 'ofwel voor hun bevrediging een langere productietijd nodig hadden. Al: die tijd moest
hij er voor zorgen, dat er een evenwicht bleef bestaan tussen de middelen waarmee hij zijn
korte-termijn behoeften kon bevredigen en die ter bevrediging van behoeften op iets langere
termijn. Zou een windhoos bijvoorbeeld zijn voorraad voedsel weggeblazen hebben, dan zou
hij de verdere bevrediging van langere-termijn behoeften direkt hebben moeten staken om eerst
weer zijn voedselvoorraad op peil te brengen. Hij moest zorgen voor,een evenwichtige produc-
;tiestructuur.
Kon Robinson Crusoe nog betrekkelijk eenvoudig de evenwichtigheid van zijn productiie'strüctuur
overzien - hij was immers zelf de enige consument en de enige producent -, in een verder ont-
wikkelde samenleving met een grote verscheidenheid aan 'kapitaalgoederen, aan behoeften en
aan talent om die behoeften te bevredigen komt de evenwichtigheid' in de productiestructuur
op een andere wijze tot stand, n.l. door het marktmechanisme. Als er 'een relatief tekort aan
lagere goederen dreigt te ontstaan, stijgt de ruilverhouding met hogere goederen. De lagere
goederen worden duur, de hogere goedkoper. Lagere goederen leveren nu meer winst op, de pro-
ductie van hogere minder. Dan komen de op winst beluste ondernemers en zetten hun productie-
middelen voor een groter deel in voor de productie van lagere goederen en zo wordt het even-
wicht weer hersteld.
Terwijl in een primitieve economie, zoals gezegd, de productiestructuur vrij eenvoudig is te
overzien, is daar in een ontwikkelde economie een hulpmiddel bij nodig. Om de verhoudingen
tussen de verschillende soorten goederen duidelijk te' kunnen onderscheiden, worden-de ruil",
verhoudingen onder een noemer gebracht; ze worden allemaal met hetzelfde goed vergeleken. ;
Vroeger zijn verschillende soorten goederen als standaardgoed gebruikt. In China b.v. zijde j
in Tibet thee, in Rusland huiden (roebel betekent oorspronkelijk een afgesneden • stuk leer,;
van roebit: snijden), rond de Indische Oceaan kaurischélpen. Later waren vopral metalen '<,'•
vanwege hun,duurzaamheid populair, met name koper, zilver en goud. Nog later kwam het zuiver
symbolische papiergeld in omloop, " , ' '
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. Door de geldrekening is het mogelijk de verhouding -tussen lagere en hogere goederen gemakke-
lijk te zien. Die verhouding nu is de (reële) rentestand. Als er een grotere behoefte is. aan
lagere goederen, dus goederen aan de basis van de productiestructuur, dan is de rentestand
hoog. Om iemand die weinig te eten heeft te bewegen honderd gulden naar de bank te brengen,
moet men hem meer bieden dan aan iemand voor wie honderd gulden slechts het verschil maakt
tussen iets meer of iets minder luxe. Maar als dé rentëstand hoog is, kan alleen in zeer
winstgevende projecten geïnvesteerd worden, dus in :dit geval in de productie van lagere goe-
deren, zoals voedsel. Op die manier is de kring gesloten. ;•
Schematisch:

Arm land - hoge rente - investering alleen in de productie van
lagere goederen.

Rijk land - lage rente - investeringen ook voor luxe goederen
beschikbaar.

Om een economie tot ontwikkeling te brengen is het noodzakelijk dat er veel geïnvesteerd
wordt, maar een arm land heeft een hoge rentestand, dus investeren is kostbaar, het betekent
immers het uitstellen van de- toch al lage consumptie. Op dit punt nu hebben de economen en
op hun gezag ook de regeringen van de laatste honderd jaar een fatale vergissing gemaakt.
Het ligt immers voor de hand om te zeggen: als de rentestand te hoog is, moet je die probe-
ren te drukken. Populair gezegd, je moet het geld goedkoop maken. Vroeger, ten tijde van.
de gouden standaard,, ging dat wat rn.oeij.ijk. Goud laat zich niét zomaar uit de mouw schudden
en door goud gedekte bankbiljetten kun je ook maar beperkt uitgeven, want anders wordt het
risico te groot dat er meer goud wordt opgevraagd dan er beschikbaar is en de bank failliet
gaat of het staatsbankroet moet worden afgekondigd. Met de afschaffing van de metaaldekking
van het papiergeld werd dat anders. Wilde men meer geld in 'omloop brengen, dan kon men dat
voor nog geen appel en geen ei drukken. Door meer geld in omloop te brengen werd de schijn-
bare of monetaire rentestand verlaagd en de vraag naar goederen zeer tijdelijk verhoogd.
Doordat schijnbaar de rentestand omlaag ging werden bepaalde 'investeringen, die zo hoog in
de productiestrüttuur stonden dat ze nog niet rendabel waren, schijnbaar wel rendabel.
Aangezien de hoeveelheid productiemiddelen door het drukken van het geld natuurlijk nog met
geen spijker was toegenomen, had dit tot gevolg,, dat een gedeelte van de productiemiddelen,
die eigenlijk voor'lagere goederen zouden moeten dienen, nu voor hogere - te hoge - goederen
werden gebruikt., Dit proces werd nog versterkt doordat het in de economie'gepompte geld de
indruk wekte, dat men. rijker was dan men in werkelijkheid was en dus ook als consument meer
vraag naar hogere goederen ging uitoefenen, zonder te merken dat in werkelijkheid de tering
de nering overtrof. Echter, het marktmechanisme brengt ook hier uitkomst: de prijzen worden
door het tegen elkaar opbieden van de kopers, verhoogd, de gelduitleners willen meer rente
(inflatiecorrectie) en het evenwicht is weer hersteld. Maar aangezien het herstel van hét
evenwicht nu juist is wat de overheid ten koste van alles wil voorkomen, wordt er weer meer
geld bijgedrukt, meer kapitaal misleid naar te hoog gegrepen investeringen en de investerin-
gen aan de basis worden verder uitgehold.
Uiteindelijk wordt de economie topzwaar, valt om en de crash is een feit. Die crash kan op
twee manieren komen: ofwel blijft de overheid geld bij drukken en ontstaat hyperinflatie met
elk uur verdubbelende prijzen, zoals dat in Duitsland na de eerste wereldoorlog gebeurde.
Gevolg is een totaal niet meer op de .behoef ten afgestemd productieapparaat en daardoor een
bijna totale verpaupering van de bevolking. Ofwel wordt de geldkraan wel dichtgedraaid.
Gevolg daarvan is een massale ineenzakking van de economie. Alle productiemiddelen die voor
de produktie van te hoge goederen werden gebruikt, worden ofwel omgeschakeld voor de produc-
tie van lagere goederen, ofwel geheel prijsgegeven. Aan de geweldig gestegen vraag naar la-
gere goederen kan.echter niet voldaan worden. Gevolg: grote aantallen leegstaande fabrieken
en grote aantallen werklozen. Resultaat: verpaupering van een gedeelte van de bevolking en
sterk stijgende welvaart voor een ander deel. Dit laatste "scenario" deed zich voor na de
Amerikaanse crash van, 1929.
Een tussenweg, die,mogelijk een 'aanwijzing kan geven in de richting waarin de oplossing ge-
zocht kan worden is,dat men de groei van de geldhoeveelheid slechts langzaam tot nul redu-
ceert. Dit is wat Margaret Thatcher momenteel in Engeland tracht te 'doen. Gevolg daarvan is
wel, dat de periode Van herstel van het .economisch evenwicht een weliswaar minder pijnlijk,
maar ook een zeer langdurig proces is.
Overigens is1 het niet alleen de inflatie die tot onevenwichtigheid in de productiestructuur
leidt. Alle zogenaamd "sociale" maatregelen hebben hetzelfde effect. Alle "sociale" maatre-
gelen hebben immers uiteindelijk tot doel mensen in staat te stellen een koopkracht Van
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hogere orde uit te oefenen dan met hun productiviteit overeenkomt. Maximumprijzen, juist
voor lagere goederen, drijven investeringen naar een te hoog niveau; minimumprijzen geven
aan onefficiënte producenten meer koopkracht dan met hun productiviteit in overeenstemming
is.
Ten slotte moet nog de vraag beantwoord worden, waarom de hier geschetste problematiek door
overheid en economische wetenschap in het geheel niet ingezien wordt. Het antwoord is, dat
de economie sinds 1936 geheel beheerst wordt door de Keynesiaanse pseudo-wetenschap der
macro-economie. De macro-economie werkt alleen met z.g. agregaten, zoals DE vraag, DE inves-
teringen, DE consumenten. Vraag naar standbeelden en vraag naar brood zijn voor een macro-
econoom gelijkwaardig. Dat bevrediging van de vraag naar brood aan bevrediging van de vraag
naar standbeelden vooraf moet gaan, is iets waar de macro-econoom helemaal niet aan toe komt.
Voor een inzicht in- en verklaring van de problematiek van de productiestructuur ontbreekt
aan de macro-economie ten ene male het begrippenapparaat.

© R.F.A. Vogel.

DE LlBERTARIAN PARTY EN DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN
De heer R.F.A. Vogel stuurde ons nog de volgende aanvullingen op zijn artikel in ons
j anuari-nummer: _ i

Inmiddels staat vast? dat Dick Randolph in Alaska er in het State House twee liber-
tarische collega's bij krijgt, mogelijk zelfs drie. Voorts heeft de stad Bakersfiéld in
Californie (70.000 inw.) een libertarische burgemeester gekozen*
Deze uitslagen tonen eens te meer aan, dat veel kiezers, die vanwege de volstrekt ten bn^ '
rechte voorspelde nek-aan-nek race tussen Carter en Reagan in de presidentsverkiezing niet
op Clark gestemd hebben, toch tot de Libertarische achterban gerekent} kunnen>worden, wat
ongetwijfeld een belofte inhoudt voor de toekomst.

VRIJHEID VERSUS DWANG IN DE PATIËNTENWERELD j '
De originele politieke betekenis van "democratie" is de th,eorie van alle macht aan de meer-
derheid; de meerderheid mag alles doen wat het verkiest door een besluit; het ma£ zelfs de
rechten van een minderheid wegstemmen.

Een vrije samenleving dient niet in de eerste plaats gestoeld te zijn op democratie, maar op
individuele rechten, de democratie komt op de tweede plaats. Individuele rechten, die niet
door een meerderheid zijn weg té stemmen. Zo wordt het regeren, door de meerderheid strikt
beperkt tot het niveau van politieke zaken en kan de individuele rechten niet aantasten,
rechten, welke buiten en boven het niveau van politieke macht uit rijzen.

Ekonomisch gezien betekent het woord "dienst": werk, dat aangeboden wordt in een marktdemo-
cratie en dat betaald moet worden door diegene, die het verkiest te kopen.
N.B. In een marktdemocratie worden alle waarden - of het nu goederen of diensten zijn - ver-
handeld en niet weggegeven.

Het tegenovergestelde wordt met het woord "dienst" bedoeld in de taal van de altruïsten.
Voor hen betekent het woord "dienst" een niet beloonde, zelfopofferende en van één kant ko-
mende gift. In een collectivistische maatschappij eisen zij deze giften van iedereen. Geen
handel meer, alleen de machtige profiteert'.

Artsen zijn echter NIET de bedienden van hun patiënten. Geen onafhankelijke man is de
"gedienstige" van degene met wie hij onderhandelt. Artsen handelen zoals iedereen in een
vrije samenleving, Als je de belangrijkheid van de diensten die artsen aan te bieden hebben,
herkent, krijg je grote bewondering voor de onafhankelijk handelende arts.

Het streven om een produktieve en succesvolle praktijk op te bouwen is - en moreel behoort
het zo te zijn - het eerste doel van de inzet van een arts, omdat het opbouwen, van een
carrière het primaire doel is van een ieder die pröduktief wil zijn en zichzelf respekteert.
Alleen al door het opbouwen van een eigen praktijk moet een arts wel zijn best doen pm
patiënten te krijgen en te houden.
Ekonomisch is het het concurrentiemodel, dat precies het model is waar de patiënten bij
haat zijn. '

L.P.A,M. Smeulders.'
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Deze keer wil ik u graag op de volgende belastingsituaties wijzen:

1. De betaalde rente over schulden wordt in 1981 beperkt aftrekbaar. Dit heeft géén effekt
voor u in geval van:
- hypotheekrente over een bedrag van maximaal ƒ 540.000 voor de eigen woning;
- rentebetalingen tot in totaal ƒ 5.000 (plus uw inkomsten uit vermogen).
Voor velen hebben de voorgestelde veranderingen nog nauwelijks effekt.
Toch wil ik u het volgende in overweging geven: Bovengenoemde grensbedragen zouden wel
eens ten nadele van u veranderd kunnen worden. Daarom is het niet slecht om bij aankoop
van een huis de maximale hypotheek te nemen. U heeft dan waarschijnlijk ruimte om andere
aankopen, zoals auto enz., die u normaal met geleend geld zou doen, direkt af te betalen,
en u weet dat u uw maximale aftrekpost behoudt.

2. Die aftrekbaarheid van hypotheekrente leidt tot aardige situaties. Wat dacht u van het
volgende cijfervoorbeeldje:
Uw eigen huis is volledig afbetaald, maar u neemt een hypotheek van ƒ 100.000. Dit kost u
4̂  ƒ 13.000 per jaar. Indien u in de 50% belastingschijf zit, kost u dat netto ƒ 6,500 (de
helft van ƒ 13.000, omdat u minder belasting hoeft te betalen). Wanneer u die ƒ 100.000
veilig belegd en er meer dan 6,5% vermogenswinst op maakt, betekent dit dat u geld veï-i
dient. Als de inflatie, die nu zo in onze ekonomie is ingebakken inderdaad doorgaat, is
6,5% vermogenss tijging best te halen. Daar komt dan nog bij dat ƒ 100.000 in 1990 door1 de
inflatie slechts de helft waard is en uw schuld dus veel kleiner is. !

3. Spaarbiljetten aan toonder. Indien u regelmatig wat geld opzij legt en daarvoor bëleggin^
gen koopt, zult u op den duur een aardig appeltje voor de dorst hebben opgebouwd* Als u
in spaarbiljetten aan toonder belegt, krijgt u de rente onbelast en daardoor speelt u min
of meer quitte met de inflatie. Die spaarbiljetten zullen waarschijnlijk, niet door de ber-
lastingen aangepakt worden, vooral omdat het zo moeilijk is. Mochten er overigens maatre^-
gelen komen, dan moet het wel heel vreemd lopen als daar geen "oplossingen" voor zijn.
Let u er wel op dat tussentijds verzilveren van die spaarbiljetten vaak heel érg duur is.
Meestal is het d£n goedkoper om geld te lenen bij een bank (eventueel met die biljetten
als onderpand). Wij vernamen ook dat veel mensen die spaarbiljetteit al gebruiken voor. nor-
male betalingen', (Nog een nieuw circuit?)

4. Verhuiskosten. De belastingvrije vergoeding voor verhuizen (indien naar een andere, gemeen-
te voor een dienstbetrekking) is 12 tot 14% van het jaarsalaris. Als uw (nieuwe) werkgevet
geen verhuiskostenvergoeding betaalt, is het nuttig om te vragen of u het eerste jaar uw
salaris in twee gedeelten kunt krijgen: één gedeelte overeenkomend met de maximale ver-
huiskostenvergoeding en de rest als uw normale salaris. U betaalt dan geen belasting oVer
het verhuiskostendeel en komt misschien zelfs met het overgebleven deel in een lagere be-
lastingschijf. Zoals reeds eerder hier beschreven: vaak is het lonend om, een hpgë,re on-
kostenregeling van uw werkgever te ontvangen dan een salarisverhoging.

5. Verzamelen. U kunt het zo gek niet bedenken of iemand verzamelt het wel. Meestal omdat
het een leuke hobby is. De afgelopen jaren hebben we echter gezien dat ook steeds meer be-»
leggers zich met zeldzame dingen bezighouden. Postzegels en munten, maat óók wijn, koffer-
grammofoons en antieke auto worden door de grotere vraag ernaar en de inflatie steeds meer
waard. Als u een hobby in deze zaken hebt, kunt u deze tevens gebruiken als een goede be-
legging. Wel moet u bedenken dat als u plotseling geld nodig hebt, deze zaken meestal niet
gemakkelijk te verkopen zijn.

6. Het voorgaande brengt ons weer bij de alternatieve beleggingen: ed,ele metalen.
De laatste weken is de markt zwak in goud en zilver (welke markt is overigens sterk?).
Ik blijf er op hameren dat in het vaste deel van uw beleggingsportefeuille goud en zilver
een belangrijke plaats moeten hebben,
Edele metalen zijn dé belegging waar u altijd en overal mee terecht kunt. Op korte ter-
mijn (2 maanden) zou ik voorzichtig zijn met kopen en hoogstens kleine bedragen besteden.
De goudcyclus heeft thans een neergaande beweging, en we moeten het Reagan'-effekt npg af-
wachten.

M I L T O N F R I E D M A N **' L*M' Jongèn>

3e Nobelprijswinnaar Milton Friedman, die het bekende boek "Ftee to choose" schreef, komt
Ln een televisieserie ook op de Nederlandse TV, Het eerste deel was zaterdag 10 januari
Dm 22.55 uut. Houd zelf in de gaten wanneer Volgende uitzendingen zijn.


