Legale diefstal
Diefstal, we lezen er dagelijks over in kranten en tijdschriften en aan spectaculaire
diefstallen wordt ook op radio en TV aandacht besteed. Er zijn er heel wat soorten;
inbraak, beroving, stropen, verzekeringsfraude, verzenden van valse nota’s,
telefoonfraude en verzint u het zelf maar. Ik weet niet of u in die wereld thuis
bent, maar als dat niet het geval is dan verdient u een pluim. Mocht dat wel het
geval zijn dan zeg ik foei, foei stouterikje, niet meer doen en ga biechten. Dan is je
zieltje weer blank, zo leerden we vroeger op school.
Al die bovengenoemde soorten diefstal zijn illegaal en strafbaar, maar waarom dan de titel van dit
spinsel? Wat zou er dan toch nog legaal kunnen zijn aan diefstal? Diefstal is dus nooit legaal, maar
bepaalde verschijnselen in het dagelijkse financiële verkeer noemen we wel zo. Dank daarbij
bijvoorbeeld aan de belastingen van de diverse overheden, de verzekeringsmaatschappijen, de
“serviceverlening” van banken en andere financiële instellingen, energie- en waterleveranties en wat
we nog meer aan vaste lasten kunnen verzinnen.
Laten we de rijksbelastingen maar een bij de hoorns vatten en bij de inkomsten belasting beginnen.
We hebben allemaal op een of andere manier een inkomen. De in loondienst werkende mens, vaak ook
‘loonslaaf’ genoemd, wordt door zijn of haar baas ‘beloond’ voor het door hem of haar gedane werk.
Van het volle loonbedrag, ook wel bruto loon genoemd, houdt hij al direct een flinke portie aan allerlei
belastingen en premies in, omdat direct aan ‘vadertje staat’ in de vorm van de belastingdienst,
ziektewet, e.d. over te dragen. Het al flink uitgedunde restantbedrag ‘schenkt’ hij dan als ‘nettoloon’
aan zijn loonslaaf of loonslavin. En dat lieve vadertje staat pikt daar in het vervolg via allerlei
toeslagen nog eens het nodige in. Denk daarbij aan de btw op alle producten die we kopen voor ons
levensonderhoud, kleding, vermaak, verzekeringspremies, polisbelastingen, e.d.. En niet te vergeten de
vermogensrendementsheffing, waarbij u vaak meer belasting betaalt dan u aan rente ontvangt. Meestal
doet ons vadertje dat niet rechtstreeks, maar zadelt hij daar de middenstand, reparateurs, groot- en
kleinbedrijven mee op via allerlei ingewikkelde constructies en regels, die bijna niemand snapt of
nooit zal snappen.
Neem voor het laatste geval nu eens onze energierekening. Ze
vielen al of vallen nog bij u in de bus. Een brij van letters en
vooral cijfers in allerlei mogelijke volgordes, percentages,
transportkosten of wat dan ook. In mijn toch niet zo korte leven
heb ik nog nooit iemand gesproken of van iemand gehoord, die
kan zeggen “ik snap die rekening helemaal”. Als die man of
vrouw bestaat, doop ik die gelijk om tot “het negende
wereldwonder”. Op die energierekening komen we ook nog
allerlei milieuheffingen tegen. Dat is dus gewoon een belasting
en daarmee zou de kous af moeten zijn, maar nee zegt ons ‘vadertje’ daar trappen wij niet in. U zult
nog een keer belasting betalen over dat bedrag, n.l. btw. U betaalt dus zeg maar € 95,00 voor het in het
voorbije jaar gebruikte water, daarop betaalt u € 6,00 watertoeslag en € 2,53 milieuheffing, is totaal
€ 103,53 en daarover laten we u nog eens 21% btw betalen, dus betaalt u aan Evides via Delta voor uw
watergebruik netjes € 125,27 en die betaalt daarvan aan ‘papa staat’ daarvan netjes € 30,27. Makkelijk
verdiend dus.
Wat u aan benzine betaalt is een ook een hele flinke portie belasting, o.a. het beruchte ‘kwartje van
Kok’, (geen familie want ik ben een ‘de’), een hoop andere accijns, natuurlijk een milieuheffing en
over dat alles samen ook weer 21% btw. Ja, dat kwartje van mijn bijna naamgenoot. Dat was ooit, in
de oertijd, een tijdelijke maatregel om de toen ook al bestaande financiële nood van het Koninkrijk der
Nederlanden tijdelijk te lenigen. Schijnbaar bestaat die nood nog steeds en moeten we hem nodig nog
steeds lenigen. Dat zou niet nodig zijn als we de ‘toelage’ voor de heer W.A. van Buren met een aantal
procenten zouden verminderen en hem geen vergoeding meer zouden geven in de bouwwerken om
zijn jacht aan te meren en zijn vakantieverblijf te omheinen. Niet dat ik hem en zijn familie die
vaartochtjes misgun, maar alle andere Nederlanders moeten zo iets wel zelf betalen. Vraag het maar
aan de Goese Meerders, die aan het water wonen.

De banken en verzekeraars kunnen er ook wat van. De laatste zijn alleen al berucht om hun
woekerpolissen, maar bij iedere nieuwe polis of een wijziging in een bestaande leenovereenkomst
vraagt ons ‘vadertje’ al weer om polisbelasting en de verzekeraar berekent daarover weer poliskosten.
En de banken? Die betalen ons lage rentes (0,6%) als ze met onze spaarcenten mogen handelen en
vragen flinke rentes als we hen vragen om ons tijdelijk uit de nood te helpen. We moeten van hen een
pinpas aanschaffen, maar die moeten we zelf betalen en iedere maand of
kwartaal berekenen ze ons een bijdrage in hun kosten. Het papieren
bankschrift kunnen we krijgen, maar niet voor niets en enveloppen
verstrekken ze niet meer of tegen, u raadt het al, betaling.
Legale diefstal, dat bestaat dus echt? Ja, het bestaat echt, want al dat soort
regelingen is in allerlei wetten geregeld en omdat u geacht wordt de wet
te kennen, moet u daar niet over zeuren, maar gewoon ……D O K K E N.
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