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De BVGTWM 

U denkt vast wat een rare titel boven dit stukje. Nou het is ook een rare titel en ik zal aan het eind van dit 

epistel verklappen wat het is.  

Ik ben de (mede) eigenaar van een horecazaak en ben in het bezit van een auto. Een goedkoop ding, zo’n 

VW Caddy met gesjoemelde software uit 2007, en omdat ik ondernemer ben kan de auto op de zaak en dan 

ook nog eens met een grijs kenteken. Dat is mooi voordelig. Ik gebruik hem wel eens als bestelauto om wat 

planken te halen of zo. Vorig jaar moest ik eens wat planken vervoeren. Pasten er niet in. Heb ik het 

tussenschot achter de bijrijderstoel weggehaald. Dat was een fluitje van een cent en de planken pasten er 

mooi in. Het deel tussenschot had ik achter in de auto gelegd. Daar ligt het niemand in de weg en meestal zit 

ik toch helemaal alleen in de auto. Het had er zo weer in gekund maar u weet wel hoe dat gaat. Ik denk er 

niet aan en het komt er niet van. Luiigheid? Afgelopen zondagmiddag de brievenbus eens leeggehaald. Een 

blauwe envelop er bij. Ik dacht dat ik nergens meer van zou schrikken maar nu komt het.  

Op 18 oktober 2016 om 10.27 uur is geconstateerd dat met het motorrijtuig gebruik van de weg is gemaakt. 

De controle vond plaats te Groningen, Kruitlaan. Er is geconstateerd dat het motorrijtuig niet is voorzien van 

een tussenschot dat voldoet aan de hieraan gestelde eisen. Het motorrijtuig moet daarom fiscaal 

aangemerkt worden als een personenauto. Er kan werkelijk niemand achterin zitten maar dit terzijde. Hierna 

volgt nog een heel schrijven over artikelnrs. En zo. Dat zal ik u besparen. Berekening naheffingsaanslag 

over de periode 1 nov. 2015 t/m 31 oktober 2016. Basisbedrag € 129, Brandstoftoeslag € 724, Provinciale 

opcenten € 344. Boete € 1197 te betalen € 2394. Dan komt er nog een bijbetaling van € 589 Met ingang van 

1 mei ontvangt u een rekening volgens personenautotarief. Over de eventuele BPM volgt nog apart een 

bericht. Men spreekt hier van een Economisch Delict. Wie heeft er in Godsnaam last van gehad dat er een 

derde deel van mijn tussenschot ontbrak? Wie heeft hier economisch onder geleden? In welgeteld zes 

minuten tijd zat het schot er weer in. Wie wil een baan bij de overheid om economische delicten als deze op 

te sporen? Een welgeziene gast van de Cerck die ik deze kwestie voorlegde sprak van: “Een dappere 

wachter in opleiding der NSB.” Dat ging mij natuurlijk wel iets te ver. De wet moet gehandhaafd worden. Als 

ik hiermee de wet heb overtreden dan kan er een boete opgelegd worden. Ik was niet op de hoogte van 

deze wet. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Oké, een boete had ik mee kunnen leven. 

Laten we zeggen een forse boete van € 500 had ik wat hoog gevonden maar daar was ik wel weer over 

heen gekomen. Ik denk dat ik maar aan Crowdfunding ga doen. Ik hou er over op. Mijn psycholoog 

adviseerde mij om het van me af te schrijven. Ik kan mijn hele leven wel blijven schrijven maar het helpt 

niets. Zo komen we bij de titel bovenaan: De Boze Verdrietige Gedesillusioneerde Teleurgestelde Witte 

Man.  Gefrustreerd had er trouwens ook nog wel bij gekund. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


