Fiscale hervormingen zijn nodig
Geachte heer Nuytten,
Wat ik zie is dat de werkende burger de rekening zal betalen van alles wat er op de conto kan
geschreven worden van deze regering.
De burger heeft er gewoon geen zin in om iemand met kritische uitlatingen te geloven omdat er geen
enkele politieker een eerlijke belasting zal verkondigen en toepassen.
Wat de burger verwacht van de politiek is politieke moed om ook zelf uit eigen zak mee te helpen aan
de heropbouw van de economie en niet te putten uit de staatskas.
Wat de burger verwacht is een eerlijke verdeling van de belastingen, zowel voor de grote industrie,
de bouw, de buitenlandse mulitnationals en niet op de rug teren van de alleenstaanden zonder
kinderen.
Zolang u in de belastingen geen klaarheid brengt kijk ik met lede ogen toe. Diep in mijn hart blijft een
sprankeltje hoop dat ik kan stemmen voor mensen die tot doel stellen de belastingen te hervormen.
Heb ik iets gemist in uw mail?
Met vriendelijke groeten
(vraag Open Vld lid uit Ronse)

Antwoord van Stefaan
Uw bezorgdheid is terecht. Zeker na CORONA dient er aandacht te zijn voor de koopkracht van de
burger. Alleen op die manier kan de economische groei op peil blijven.
Stefaan heeft een uitvoerige hervorming van de belastingen uitgewerkt met een vlaktaks van 15%
voor de burgers.
Het volledige voorstel kan u nalezen via de link https://d773512a-d18f-4de1-978a-af409ef4f054.
filesusr.com/ugd/486c96_93654af6a65741b5b1a2c864e1d7e778.pdf
U stelt terecht dat in ons huidig belastingstelsel de alleenstaanden gediscrimineerd worden en meer
belastingen moeten betalen. Met de vlaktaks is dit niet langer het geval.
De lat wordt voor elke belastingplichtige gelijk gelegd. Voor de vennootschappen, ook de vele
kleine ondernemingen, die wel zorgen voor tewerkstelling en bijdragen aan de staat door RSZ en
afhouding bedrijfsvoorheffing op de lonen door te storten, ook toegevoegde waarde creëren wat
BTW inkomsten oplevert, leg ik ook de lat gelijk door de afschaffing van de vennootschapsbelasting.
Zo is het speelveld gelijk met dat van de multinationals die in de praktijk inderdaad nauwelijks
Belgische vennootschapsbelasting betalen. Maar, voor alle duidelijkheid, ook multinationals zijn
goed voor ons land. Zij leveren jobs en zonder voor consumptie in ons land.

