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Emmen woensdag 22 april 2020
Geachte ontvanger van dit opinie document,
Ik stuur u wederom ongevraagd een opinie document over een financiële economische crisis
dat veel van onze burgers en vele ondernemers niet kunnen ontkennen wat er op ons staat af te
komen.
Het zal een wereldwijd probleem gaan worden hoe dit virus af zal gaan lopen , en iedereen in de
wereld maar ook op Europees niveau en in eigen land veel inzet zal vragen het met elkaar te
klaren.
Lees vooral de bijlage door.
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Wereld wijde economische en financiële crisis nabij.
Je kan er al lange tijd niet meer omheen, de media schenkt er iedere dag opnieuw aandacht aan.
Het gevreesde “corona virus” is blijkbaar nog in geen enkel land goed bestreden en kun je nu ook nog
steeds niet spreken van algeheel herstel van het herstel gezondheidsschade dat overal in de wereld
ertoe leidde tot duizenden sterfgevallen miljarden schade in vele landen teweeg heeft gebracht en
nog lang niet alle financiële schade in beeld is , en nog een tijdje zal duren voordat de wereld
economie zich weer zal gaan herstellen.
Kan er aan het ontstaan van dit wereldwijde corona virus ook een echte schuldige aan gewezen
worden die dan zou moeten worden aangesproken over de totale economische en vooral de
financiële crisis die nu klaarblijkelijk in de wereld net als het virus in gang gaat komen.
Ons land Nederland heeft ver strekkende maatregelingen aangekondigd die hoe dan ook wel deels
zijn vruchten af gaat werpen, maar heel veel grote en kleine ondernemingen zwaar heeft getroffen
vanwege het niet kunnen uitoefenen van hun beroep of zelfs hun onderneming hebben moeten
sluiten.
De vloot van vliegtuigen staat aan de grond overal , de treinen , trams , metro, bussen en deels heel
veel taxi’s rijden slechts beperkt tot nog toe met alle gevolgen van dien voor het personeel .
Het personeel zonder vast contract (uitzend contracten etc) zonder werk en inkomen zijn komen te
zitten.
Maar al die grote en kleinere festiviteiten die nu geen doorgang mogen vinden en tot 1 september
verboden zijn, zal grote gevolgen hebben voor al die ondernemers die op welke manier dan ook er
onoverkoombare hele grote financiële schade van gaan ondervinden waarschijnlijk er duizenden
bedrijven failliet verklaart zullen gaan worden.
In de hele wereld staat de economie te wankelen en deze keer zou het zaak zijn dat de grote wereld
leiders met drastische wereldwijde wettelijke maatregelen moeten komen om de ondernemende
grote en kleinere zaken mensen niet failliet te laten gaan maar met een wereldwijde wetsmaatregel
gaan komen waarbij alle contractuele verplichtingen van leveranties ontbonden gaan worden per
datum toen de wereld wijde corona virus dood en verderf over iedereen heeft gezaaid waar kennelijk
niemand in de wereld het roer van in handen heeft gehad.
De wereld wijde grote verzekeringsmaatschappijen zullen nu de grote en kleinere landelijk en
regionale festiviteiten zijn verboden door ook onze regering geen doorgang zullen hebben eigenlijk
al die schade en claims die er binnen zullen gaan stromen niet allemaal kunnen uitkeren, en zullen
ook daar hele grote problemen wereldwijd gaan ontstaan die zijn weerga niet kent.
Wat gaat onze Europese Unie ondernemen , wat kan en gaat de E.U in Brussel ondernemen om
binnen Europa drastische passende maatregelingen nemen om de aangesloten landen ver
strekkende financiële middelen aan te gaan bieden aan al die ondernemers groot of ook de kleine
middenstander en de horeca , de theaters en ga maar door te helpen te blijven bestaan.
Als de verzekeringsmaatschappijen straks aangeven zelf dreigen om te vallen zal er op de noodrem
moeten worden gedrukt , landelijk of juist op Europees niveau of zelfs wereldwijd alle contractuele
verplichtingen die mede seizoen gebonden activiteiten al lang van te voren zijn gesloten allemaal
ontbonden moeten worden om duizenden faillissementen te voorkomen, de financiële teller dan
voor heel veel bedrijven grote en kleine zelfstandigen een nul start kan worden gemaakt om nog
erger leed te voorkomen .

De banken die een tijdje geleden in Nederland door de regering zijn geholpen zouden onze
ondernemers niet het mes op de keel moeten kunnen zetten , maar juist voor lange termijn een
afwachtende houding aan moeten gaan nemen die mogelijk nog eens ondersteuning zou moeten
kunnen krijgen van onze regering om ook de kleinere zelfstandige te kunnen helpen.
Wat is het Europa waard nu haar rug recht te kunnen houden, wat is het de wereld waard om nu
deze zware financiële crisis het hoofd te kunnen bieden , zonder dat er over de wereld hele grote
bedrijven maar nog meer de kleinere ondernemers het zullen moeten gaan opgeven , terwijl de
miljarden aan hulp al lange tijd verspreid zijn geworden.
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