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Kerstdis

Paul de Leeuw

D
eze week circuleert
op Twitter #kerst-
misindriewoorden.
Mijn top 3:

1. Wie kookt wat?

Elk jaar wordt er onderhandeld
wie welke gang mag maken voor
het kerstdiner. Mijn zus moet het
tussengerecht verzorgen en om-
dat we vlees vooraf hebben en als
hoofd de gewonnen rollade van
de golf-kerstbingo, moet ze iets
met vis doen. En dat wil ze niet.
Ik stel voor dat ze dan die heer-

lijke doperwtensoep maakt, maar
doperwten vindt ze niet Kerst-
mis genoeg. Nee, iets met arti-
sjokken. Da’s zo’n groente waar
je steeds blaadjes van af moet
plukken en die dan in de vinai-
grette douwt. Maar omdat vader
nogal bibberig is, gaat hij morsen
en plakt hij de rest van de avond.
,,Waarom hou je je niet gewoon
aan de afspraak en kook je een
tussengerecht met vis,  Joos?
Joos?’’ Opgehangen. Joos is boos.

2. Oma ademt niet

Onze grootmoeder, nu al een
tijdje dood, is altijd de surprise
van de kerst geweest. Want als ze
na sinterklaas door mijn moeder
werd uitgenodigd, weigerde ze
steevast. Geen zin, of ze zat
hoopvol te wachten op misschien
wel een leukere uitnodiging.
Mijn moeder zette ook vaak d’r

hakken in het zand, want geen
zin in haar schoonmoeder. Om-
dat de vrijgezelle en lichtge-
stoorde oom Wibo ook mee-
kwam, hadden wij, de kinderen,
er ook nooit zin in want hij slob-
berde zijn soep, als een hond. 
Net voor kerst ging oma of

mijn moeder overstag en werd
oma weer uitgenodigd. Ze
plantte zich in de stoel en
wachtte af wat ging komen. En
weigerde niks. 
,,Advocaatje, oma?’’ 
,,Daar zeg ik geen nee tegen.’’ 
,,Nog een advocaatje?’’ 
,,Ach, waarom ook niet.’’ 
,,Bessen met ijs, oma?’’ 

,,Nou, dat sla ik niet af.’’ 
,,Kersenbonbonnetje oma?’’ 
,,Heb er al drie op, maar als er

een over is...”
Met als gevolg dat oma rond

half tien knalbezopen in de stoel
zat. En toen was er dat jaar dat
mijn ouders aan het natafelen
waren en ik op de bank naar oma
keek en riep: ,,Oma ademt niet!’’
Mijn vader schrok en tot op de
dag van vandaag weet ik nog
steeds niet of ik mijn moeder een
beetje zag glimlachen.

3. Wat! Jij? Homo?

Het kerstmaal was nog niet be-
gonnen, maar ik zat met een
enorme knoop in mijn maag,
want ik wilde iemand van de fa-
milie vertellen dat ik homo was.
Ik voelde me bevrijd en ook be-
vreesd voor wat mijn ouders er-
van zouden vinden. Dus was
mijn oom Nico de aangewezen
persoon. Modern en begripvol. 
Op een moment vroeg ik of hij

even met me mee wilde lopen
naar de wijnkelder. ,,Oom Nico
en ik gaan een fles wijn pakken.”
In de kelder vertelde ik hem hor-
tend en stotend mijn geheimpje. 
Hij bleef stil, keek me aan en

zei simpel: ,,Wat! Jij? homo? Nee.
Doe niet zo raar!” En liep met de
wijn naar boven. We hebben het
de verdere kerstavond nergens
meer over gehad. 

Wat ik voel als de kerst weer
voorbij is, in drie woorden?
#koopeentouw

Het gevolg
was dat oma
rond half tien
knalbezopen
in de stoel zat

Laurens Kok

Den Haag 

Reorganisaties gaan altijd van au,
maar bij de Belastingdienst lijkt de
pijn erg diep te zitten. Teken aan de
wand: bijna een kwart van de
30.000 medewerkers meldde zich
vrijwillig aan om te mogen vertrek-
ken. Vooral ervaren en hoogopge-
leid personeel dreigt de dienst te
verlaten. Nu zijn het de belasting-
deurwaarders die alarm slaan: zij
vrezen dat de fiscus er komende ja-
ren minder goed in zal slagen om
belastingschulden te innen.
Inmiddels staat de teller op 6 mil-

jard euro aan vorderingen die zeer
moeilijk inbaar zijn, blijkt uit gege-
vens die de fiscus heeft aangeleverd
met een beroep op de Wet Open-
baarheid van Bestuur.  Van de bijna
20 miljard euro die de fiscus nog te-
goed heeft dateert een kwart uit de
jaren 2011 of eerder.

’Sneller achter
wanbetaler aan’

Fiscus laat schulden te veel oplopen

De meeste mensen en onderne-
mingen betalen netjes op tijd hun
belasting en premies, maar om die
belastingmoraal hoog te houden, is
het van belang dat wanbetalers op
de huid worden gezeten. En daar-
over klinkt intern gemor.

Belangrijke steen des aanstoots is
het zogeheten ‘dynamisch monito-
ren’. Kort gezegd komt dit erop neer
dat de Belastingdienst openstaande
schulden die niet direct verhaald
kunnen worden langere tijd volgt.
Op het moment dat er iets te halen
valt, bijvoorbeeld als gevolg van een
erfenis, dan geeft een systeem een
seintje en kan de belastingdeur-
waarder op pad om het geld te in-
nen. Met zo’n doelgerichte aanpak
is de kans veel groter dat er meer
geld terugkomt. Pluspunt: er zijn
minder medewerkers nodig.
Maar het dynamisch monitoren

maakt de belofte nog niet waar,
stelt Mario Hoogendoorn, voorzit-
ter van de Algemene Vereniging
van Belastingdeurwaarders en be-
lastinginvorderaars (AVB). ,,Er is te
weinig mankracht en signalen ko-
men niet goed door. Bovendien
blijkt het systeem verre van actueel,
waardoor belastingschulden vaak al
zo hoog zijn opgelopen dat het
maar de vraag is of er ooit nog wat
van terugkomt.”

Zorgen
Intussen halveert het aantal deur-
waarders in dienst van de fiscus de
komende jaren. Ervaring die hard
nodig is, loopt de deur uit en is niet
gemakkelijk vervangbaar, waar-
schuwt de AVB. De vereniging
krijgt steun van oppositiepartijen
CDA en SP. ,,Ik maak me zorgen dat
het aantal openstaande vorderin-
gen toeneemt en dat mensen daar
veel te laat mee te maken krijgen”,
zegt CDA-Kamerlid Pieter Omt-
zigt. 
SP-parlementariër Farshad Bas-

hir vreest dat Wiebes met minder
mensen en meer automatisering op
de verkeerde weg zit. ,,Wij maken
ons grote zorgen over de belasting-
moraal. Als belastinggeld niet geïnd
wordt, gaan meer mensen hun aan-
slagen niet betalen.”

Als belastinggeld niet
geïnd wordt, betalen
meer mensen hun
aanslagen niet
—Farshad Bashir (SP)

De Belastingdienst

ligt onder vuur. Met

minder mensen meer

geld op te halen werkt

niet, waarschuwen

medewerkers. 


