
Aan SP in Theater voor Elkaar in Breda op 3 dec. over de gevolgen van afschaffing van de dividendbelasting 
 
Dag Maarten Hijink, goede bijdrage in de Kamer, maar ik mis per definitie de negatieve aspecten voor de 
binnenlandse werkgelegenheid en uitval van belastingopbrengsten als gevolg van de afschaffing van de 
dividendbelasting. Bekijk de analyse maar en neem dan contact op met mij, want ik heb het debat helemaal gevolgd, 
maar nergens een opmerking zien maken over de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Toch niet mis wat ik 
aan berekening daarover heb toegezonden aan alle fractievoorzitters. Stel alsnog die vraag aan de premier m.b.t. het 
wegvallen van werkgelegenheid voor ca. 39.000 burgers, mensen, kiezers, bedrogenen. Ik verbaas mij daar over dat 
niemand mij belt om te overleggen m.b.t. de afschaffing van de dividendbelasting en de gevolgen voor de 
binnenlandse bestedingen en de werkgelegenheid. Zoals ik men heb laten weten kost die uitval van finale besteding 
minimaal 39.000 ergste geval arbeidsplaatsen en mogelijk zelfs 79.000. Ik wacht op uw telefoontje of van Emile. Zie 
de analyse en berekening van de afschaffing van de dividendbelasting; www.sdnl.nl/dividendbelasting.htm  
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