
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. 
 

Van: Brenk van C. [mailto:c.vbrenk@tweedekamer.nl]  

Verzonden: woensdag 8 november 2017 15:35 

Aan: sdn@planet.nl 
Onderwerp: ik heb het debat over de dividendbelasting helemaal gevolgd, maar nergens een opmerking 
zien maken over de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.  

 

Meneer Brokhuis, 

Dit onderwerp zit in de portefeuille van de heer Van Rooijen. Ik stuur dit naar hem door. 

Met vriendelijke groet, 

Corrie van Brenk 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

 
Dank voor de reactie mevr. van Brenk, 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 minimaal 39.000 burgers, mensen, kiezers, bedrogenen.  
 
Mevr. van Brenk (50Plus), ik verbaas mij erover dat niemand van de fractie mij belt om te overleggen m.b.t. de 
afschaffing van de dividendbelasting en de gevolgen ervan voor de binnenlandse bestedingen en de daaraan 
gekoppelde werkgelegenheid. Zoals ik u heb laten weten kost die uitval van finale besteding minimaal 39.000 
arbeidsplaatsen en mogelijk zelfs 79.000 in het ergste geval.  Ik wacht op een telefoontje van u of van Krol. 
 
Een ander aspect van het wegsnijden uit de Nederlands economie van finale besteding is het gat dat in de 
begroting jaarlijks ontstaat met het missen van de btw-inkomsten van naar schatting 10% van € 1,4 miljard. Dat 
is geen klein bier, waarover ook weer niemand in de Kamer of in de media een woord heeft gerept. Laat staan 
een Kamervraag gesteld. Want tien procent van 1,4 miljard euro is per jaar een gat in de begroting van € 
140.000.000 zonder dekking. Wie wordt hier nu belazerd? Wat stelt de functie van volksvertegenwoordiger 
eigenlijk voor? Het alleen maar parlementariër zijn met een schadeloosstelling van bijna een ton per jaar? Ik 
weet een oplossing; dat is het recht van inspraak van de burger in het parlement met KAMERZETEL- 151. Zie de 
televisie-uitzending van Twee Vandaag van 4-12-2002: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7yhexjK4Q. 
 
Maar mevr. van Brenk hier stopt het politieke drama natuurlijk niet. Want ik heb tot nu toe nog niet vermeld dat 
ook de inkomsten- en loonbelasting wegvalt als groot verlies aan belastinginkomsten ca. 25 procent van die 1,4 
miljard euro. U weet als oud vakbondsbestuurder van de ABVA-KABO toch hoe een loonstrookje er uitziet. Dat 
brengt het ongedekte tekort voor de begroting nog eens met 350.0000.000 verder in het rood. Samen is dat 
naast de sinterklaassurprise van 1,4 miljard euro voor het buitenlandse grootkapitaal een verliespost van 350 + 
140 = 490 miljoen euro, die op andere plekken door de bevolking moet worden ingeleverd. Waar of niet?  
 
Weet u nog hoe Hans Wiegel Joop den Uyl als fractievoorzitter van de PvdA noemde op televisie? Ja, vast wel: 
“Sinterklaas bestaat, daar zit ie!”. De sinterklaas in de persoon van Mark Rutte gaf 1,4 miljard weg om Siemens 
en andere multinationals binnen de grenzen te houden met chantage van bedrijfssluiting of verplaatsing. 
Premier Rutte gaf mij in Nieuwspoort toen al geen antwoord op twee vragen die ik hem stelde. Kijk maar…!    
 
Zie ook: www.sdnl.nl/brinkhuis-pensioenen-aow.htm  
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 

 

C.c. www.sdnl.nl/mailing-parlement-2018.htm en www.sdnl.nl/media.htm 
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