Beste ambassadeur,
Mijn kleine wereldje lijkt wel een vijver vol rimpels, de laatste tijd. Er gebeurt zo veel!
Met De belastingAANSLAG – als de overheid je vijand wordt tekende ik het verhaal van Johan
en zijn gezin op in een boek. Een aangrijpend en verkillend verhaal dat door velen geprezen
wordt, dat kan je op de website lezen. Maar het meest verrassende compliment dat ik sinds
de verschijning van het boek kreeg, was een uitspraak van meester Michel Maus. Die wist te
vertellen dat het boek een belangrijk verschil gemaakt heeft in de loop van de rechtsgang
rond de zaak tegen de fiscus. Hoe mooi is dat?
En dat brengt mij tot het grootste nieuws van de laatste paar weken, van de maand, van het
jaar, van…
Johan heeft gewonnen.
In haar laatste conclusies voor de zitting van 15 maart gooit de fiscus de handdoek in de ring.
Na elf jaar verklaart de overheidsdienst de belasting die ze op 3 februari 2010 in de bus van
het gezin deponeerde als ongegrond en ze schrapt de eis. Ze stopte nog wel een adder onder
het gras, daar kan je alles over lezen op de thuispagina van jodaeseman.be.
Onder de titel ‘De 15 maart strijd’ volgen we daar voortaan de nieuwe ontwikkelingen in de
zaak. Samen met zijn beroemde raadsman zet Johan de strijd verder. Niemand kan nog
twijfelen aan de onschuld van Johan en dat geeft hem een geloofwaardigheid die hij de
voorbije elf jaren heeft moeten missen, dat was deel van het onrecht dat op hem woog. Die
teruggewonnen geloofwaardigheid verleent hem een heel andere positie, een nieuwe stem
en een nieuw momentum. En dat gaan we gebruiken.
Binnenkort kan ik jullie meer vertellen over het nieuwe boek dat ten laatste in mei verschijnt.
Nog geen vervolg op Het Laatste Verbond, daar is het nog te vroeg voor. Maar evengoed een
pareltje…
Blijf gezond, tot binnenkort,
Erik

