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Te laat 

Nu wilde ik het hebben over de belastingdienst maar het is me eigenlijk te laat. Dus, dan 

doe ik dat volgende week wel. Het was weer eens een lange en zeer drukke dag. Daar 

zouden we er meer van moeten hebben. Niet dat we te klagen hebben maar het weer zat 

de afgelopen periode wat tegen. Het is eindelijk één dag mooi weer en dat merk je direct. 

U weet dat ik een conflict had met de belastingdienst vanwege het feit dat ik het 

tussenschot achter de bijrijderstoel van mijn gesjoemelde VW Caddy het verwijderd. Dat is 

door een oplettende Buitengewoon Opsporing Ambtenaar geconstateerd. Met alle 

gevolgen van dien. Een hele hoge boete, de auto van grijs naar geel kenteken en ook nog 

van alles met terugwerkende kracht betalen vanaf de aanschaf van de auto. Zegge: ruim 

drieduizend euro in totaal. Ik in bezwaar. Nou dat is inmiddels afgehandeld. Gewoon de 

klos zeg maar. Ik zal u het gesprek met de bezwaarschrift afhandelaar besparen. Het 

enige wat ik bereikt heb is dat de auto weer op grijs kenteken is gezet. Vele telefoontjes 

met de belastingdienst gevoerd alsmede met de rijksdienst voor wegverkeer. Ik betaal wel 

en dan ben ik er klaar mee. De meest gehoorde zinnetjes van de belastingdienst. Op 1: Ik 

verbind u door. Op 2: Daar ga ik niet over. Op 3: Dat heb ik niet bedacht. Op 4: Daar kan 

ik ook niets aan doen. Om gek van te worden. Je staat gewoon tegen een muur te lullen. 

Afsluiten en zand er over. Dan moeten we een manier proberen te vinden om die 

drieduizend euro weer terug te verdienen van de belastingdienst. Dat meen ik natuurlijk 

niet echt. Dat zou ik nooit doen. Toch heb ik er wel even aan getwijfeld maar een brave 

burger als ik doet zoiets niet. Tenslotte gaat die drieduizend euro naar een goed doel. Het 

algemeen belang tot nut van iedereen. Het rijk is de centen hard nodig. Neem alleen al het 

salaris van al die hardwerkende ambtenaren. Dat kost best wel wat. We kunnen niet 

zonder die ambtenaren. Dan ontspoort ons land. Dit bij wijze van spreken. Nu hoef ik hier 

volgende week ook niet meer op terug te komen.Ik ben er nu echt klaar mee. Punt uit… 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


