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column
Joost Beversluis

Vals

Er waren altijd al enveloppen die je liever niet bezorgd ziet worden. Vanwege de inhoud.
De uit venijn of ongein bepoederde buitenkant is nieuw als reden voor afkeer van enveloppen. Daar gaat het nu niet over. Post van de Orde maakte ik altijd zonder aarzeling open.
Nooit besuikerd met wat dan ook. Meestal is het de Knipselkrant. Soms een of andere
enquête die snel wordt afgevoerd. Een keer per jaar een rekening.
Maar wat er uit die Orde-enveloppe van december jl. kwam! Mijn reactie na een eerste
blik op de inhoud was: een grap, een te zelden vertoond staaltje regentenhumor: na en
naast de Advocatenblad-special ‘Vals!’ nu ook nog belastingstukken in een NOvA-enveloppe. Zoveel lef had ik Marek c.s. niet toegedicht. Volkomen in beslag genomen door
overnames en repetities voor het kerstspel legde ik de boel evenwel ongelezen terzijde en
keek er op 2 januari pas weer naar. Niks grap. Bloedserieuze efficiencyverbetering, waarover werd geadviseerd door Deloitte & Touche Bakkenist. Ik nam de stukken in ogenschouw en legde ze wéér terzijde.
Tien dagen later kwam de inderdaad al te lang uitgestelde en nu inderhaast aangeschafte
Variolux bril en kon ik het ragfijne lijnenspel aan de binnenzijde der formulieren serieus
bekijken. Een kantoorgenoot heeft mij geholpen met de kleuren, die een bepaalde betekenis hebben maar die voor een op dat gebied gehandicapte als ik niet veel verhelderen.
Na tien minuten turen op de schema’s werd ik draaierig en misselijk. Zat er g.v.d. toch
poeder op? Alles in een vuilniszak en laten onderzoeken. Niets gevonden. De Arbodienst
zei desgeconsulteerd dat het kwam van die doolhof van strepen en pijlen en dat het iets
met een overprikkeld evenwichtsorgaan en verder vooral met de leeftijd van doen had.
Jezus dacht ik, hoe moet dat gaan met de ‘Seniores Sed Non Seniles’? Eerst worden ze zo’n
beetje weggepest door middel van de verordeningen zelf. Nu volgt de genadeslag met een
‘aangifte’ die ze alleen met een vergrootglas en liggend in bed kunnen invullen willen ze
een duizeling en dodelijke smak vermijden. Hier ligt m.i. toch een claim wegens leeftijdsdiscriminatie zoniet bejaardenmishandeling met voorbedachte rade voor het inkoppen.
Enfin, men ziet, ik heb inmiddels door waar het over gaat: aangifte in verband met de
Verordeningen die de over ons gestelde Orde over ons heeft gesteld. Mag ik wat zeggen?
Als Deloitte etc. voor deze bloedeigen red-tape niets beters weet te consulten dan een
fiscale look-alike moet hun rekening wat mij betreft de look-alike zijn van een nota voor
een heel simpel adviesje. Bovendien, ik zelf doe niets liever dan belasting betalen. Voor
anderen is ‘niet leuker, wel gemakkelijker’ niet de enige en wel de meest positieve emotie
die opkomt bij het thema belastingen en de paperassen waarmee Financiën ons bestookt.
Dacht de Orde hier eens flink goodwill te scoren bij de kudde?
Secundo. Schaf in ieder geval die kleuren af en zet gewoon goed leesbaar op de voorkant wat het is. We zijn allemaal universitair gevormd en geen notaris. En ten slotte: Ik
hoop op mijn tachtigste al lang geen advocaat meer te zijn. Maar verjaagd worden via
administratieve maatregelen is een stap halfweg naar de ‘mort civile’, die aan onze vaderlandse traditie vreemd is.
Om niet weer alleen maar te katten ook een opbouwende suggestie, gratis als altijd.
Waarom dat hele aangiftecircus niet achterwege gelaten? De Polder kent zwaarwegender
verplichtingen, waarover de burger toch niet elk jaar aangifte hoeft te doen. Geen enkele
instantie vraagt mij te verklaren dat ik geen doodslag of overspel heb gepleegd tijdens het
afgelopen kalenderjaar. Moet er door de Orde na al dat verordonneren niet gewoon gecon■
troleerd en gestraft worden, zoals overigens in het leven?

