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---------- Forwarded message --------- 
From: Nico Mul <n.j.m.mul@gmail.com> 
Date: ma 17 sep. 2018 om 17:00 
Subject: Dividendbelasting, wat u niet verteld werd.... 
To: SDN <Sdn@planet.nl>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com> 
 
Nu de dividendbelasting weer in de belangstelling is, lijkt het me nuttig om een kleine toelichting te geven 
over deze belasting 
De politiek wil u wijsmaken dat het afschaffen van de dividendbelasting noodzakelijk is om bedrijven te 
behouden in Nederland. 
Wat echter niet verteld wordt is wie deze eigenlijk betaalt en wie niet. 
Als een bedrijf bijvoorbeeld 10 € per aandeel aan winst uitkeert, dan ontvangt de aandeelhouder slechts 7,50 
€. Die 25 % wordt direct afgedragen aan de Staat der Nederlanden. 
Deze belasting wordt dus NIET door bedrijven betaald, maar door de aandeelhouders. 
 
Er is echter een voordeel voor de in Nederland belastingbetalende burgers: dividendbelasting wordt direct 
verrekend met de inkomstenbelasting. Een probleem wordt het voor als men geen inkomstenbelasting 
betaalt in Nederland. 
 
Wie zijn dat? Alleen de 'leden van het Koninklijk Huis' die een toelage uit de Rijkskas ontvangen' 
Wie betalen dus de meeste dividendbelasting: juist ja die 'Leden van het Koninklijk huis'!! 
 
Nu is vrijwel algemeen bekend dat ons Koninklijk Huis niet onbemiddeld is zo verrijkte Koning Willem I zich in 
ca. 30 jaar van f 10.000.000 eigen vermogen in 1815 tot 220.000.000 guldens aan het einde van zijn 
regeerperiode (bron: info in Nieuwe Kerk Delft / expositie over Koningshuis), en grootaandeelhouder is van 
vele bedrijven, waaronder Koninklijke Shell. 
 
Kort samengevat: 
 
- Dividend belasting wordt betaald door aandeelhouders en NIET door de bedrijven! 
- De enige die echt veel dividendbelasting betalen zijn aandeelhouders die geen inkomstenbelasting betalen 
in Nederland. 
- De afschaffing van de dividendbelasting komt dus ten goede aan ons Koningshuis en buitenlandse 
aandeelhouders!!! 
 
Uit een en ander moge duidelijk zijn waarom onze Premier dit juist NIET VERTELT aan de buitenwereld.... 
(Het is toch moeilijk om voor te houden dat ons Koningshuis armlastig zou zijn en te veel belastingen 
betaalt....!!) 
 
Drs. N.J.M. Mul arts n.p. 
 
(Bovenstaand bericht mag worden doorgestuurd, geplaatst op websites en op welke wijze dan ook verspreid 
worden, alleen en uitsluitend integraal en met bronvermelding!) 
--  
Drs. N.J.M.Mul 
Tel.: +31(0)857851342 / +31(0)633109214 / +31(0)644772628 
Skype: Nicomul55 
Fax: +31(0)847192769 
E-post: N.J.M.Mul@gmail.com NicoMul55@gmail.com 
Website: www.meldpuntjeugdzorg.nl 
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