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Directie van bv
Nederland: ga
aan het werk!
Ik heb altijd begrepen dat je rustiger wordt
naarmate je ouder wordt. Dat je zaken beter in
perspectief kunt plaatsen. Helaas geldt dat niet
voor mij. Ik wind me juist steeds meer op over het
geklungel in Nederland en het financiële onrecht
dat mensen wordt aangedaan. Denk bijvoorbeeld
aan hoge bonussen, verkoop van renteswaps
en negatieve bankrente. De directie van de bv
Nederland moet het juiste voorbeeld geven,
maar daar is nu weinig van te merken.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen riepen
politici vooral hoe slecht de anderen zijn. Verder komt
er weinig zinnigs uit. De versplintering en verruwing in
de politieke arena biedt ook weinig hoop voor mijn
vakgebied. Nederland snakt naar een nieuw en eerlijk
belastingstelsel, maar de hoop daarop is na de recente
verkiezingen vervlogen.

Een dramatisch
belastingstelsel
Ons belastingstelsel is een drama. De tarieven zijn hoog,
de vervlakking neemt toe en er is geen ruimte voor echte
uitzonderingen. Verder hangt ons stelsel van het rondpompen van toeslagen aan elkaar. In deze tijd van
belastingaangiften wordt dat weer pijnlijk duidelijk.

	De waan van de dag regeert
Door een te late verwerking in de software van de belastingdienst krijgt nagenoeg iedereen dit jaar minder geld
terug of moet bijbetalen. Ook weer een gevolg van het
gepolder om de begroting door de Kamer te krijgen of
om een bezuiniging door te voeren. De waan van de dag
regeert op dat moment en de uitvoerende partijen kunnen
het niet bijbenen. Met alle latere problemen van dien.
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	Meer dan 100%
belastingheffing
Als klap op de vuurpijl is er de heffing op uw zuurverdiende spaargeld. Als u een beetje gespaard heeft,
betaalt u 1,2% van uw spaargeld aan belasting. Dat is
met de huidige spaarrentestand meer dan 100%! In de
media komt dat helaas nu pas een beetje naar voren.
Een belastingtarief van meer dan 100% zou vroeger
ondenkbaar zijn geweest. Waarom wordt dit geaccepteerd?
Misschien omdat we allemaal een beetje politiek-moe
zijn. Het gevolg is dat we naar uitvluchten zoeken om
die heffing te verminderen. Dat is relatief eenvoudig,
zeker voor de ondernemer met een bv. Maar dat kan
niet de bedoeling zijn van een eerlijk belastingstelsel.

Oproep aan de politiek
Daarom heb ik een oproep aan de politiek. Kraak elkaar
niet langer af en ga gewoon aan het werk. Uw werk is het
besturen van Nederland en dat is al lastig genoeg. Hou
op elkaar vliegen af te vangen of pootje te haken, maar
ga gewoon werken. Dat doen wij toch ook?
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