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Omzetbelasting

■ In het ontwikkelen van een prototype blauwdruk voor de omzetbelasting zijn bij EHI weer de nodige

stappen gemaakt Dit traject vordert langzaam Op de CAF lijst staan inmiddels een 4 tal posten die we eens

op een dergelijke wijze bekeken zouden willen hebben In een van deze zaken waar door een facilitator

mogelijk relatief veel onjuiste aangiften OB zijn ingediend proberen we nu samen met het lokale

fraudeteam de boekhouding op te vragen omdat ook de omzet van dezefacilitator vermoedelijk veel te laag
is verantwoord maar de klant werkt niet mee Daarom hebben we een kort geding specialist ingevlogen die

e e a mogelijk civiel kan afdwingen Deze specialist noemde daarbi] nog de interessante variant dat

dergelijke rechtbankbesluiten direkt ten uitvoer gelegd kunnen worden Dat zou dan kunnen betekenen dat

we meteen na een dergelijke uitspraak de stukken zouden kunnen gaan ophalen ook al is dattegen de wil

van de belastingplichtige in Deze variant kenden wij nog niet en zou een mooie aanvulling voor ons

receptenboek kunnen worden Tevens is de mogelijkheid besproken om dit via een SIS zaak aan te vliegen

Bankenpilot

i Dit de IH analyse valt vooral het fenomeen op dat we al eens eerder biJ de kop hebben gepakt nl het al dan

niet maar waarschijnlijk wel bewust invoeren van een onjuiste premieperiode met als gevolg dat er teveel

heffingskortingen worden uitbetaald Gerelateerd aan de bankinfo vallen hierbij 2 adressen en 1 mogelijke
facilitator op Een vervoigstap zal zijn om bij deze 2 adressen te gaan kijken bij de bank wat er met de

ontvangen geldstromen nu daadwerkelijk gebeurt Analyse voorToeslagen voIgt nog

Overig

o FEC FEC heeft een kleine 60 signalen van opvallende money transfers aan ons opgeleverd In plukjes van

ongeveer 10 stuks gaan we in ieder geval een deel daarvan nader analyseren Hierin laten we allereerst

even diverse checks plaatsvinden veiligheid vermogensscan lopende onderzoeken

■
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Creep uit de lopende zaken 23 10 2015

Svsteemfraude IH

■ Bij de IH wordt op het gebied van defraude aanpak steeds meer focus gelegd op de aanpak van

georganiseerde patronen van misbruik Bij de komende aangifteperiode zal dit ook meer nadrukkelijk

vertaald worden in de detectie aan de poort CAF maakt daarom momenteel een overzicht van alle

facilitators die aangepakt zijn of in beeld zijn en nog aangepakt moeten worden Per geval bekijken we of er

nog vervolgacties nodig zijn of volstaan kan worden met monitoring achteraf dan wel dat de ingediende

aangiften van de klanten van deze facilitators nadrukkelijk bekeken dienen te worden Indien aangiften

bekeken dienen te worden maken we daarin tevens nog een onderscheid of tegenhouden van de VA

eveneens nodig is of dat dit niet perse noodzakelijk is

Deze week belde een klant met een behandelaar waarom haar aangifte nog niet geregeld was De

behandelaar gaf aan dat de aangifte nog niet geregeld kon worden i v m twijfels over de aftrek dieetkosten

De klant gaf aan dat ze graag bereid was om de e v t benodigde bewijsstukken te komen afgeven Vervolgens

is ze de bewijsstukken komen brengen Ter toelichting gaf ze aan dat dit een kopie was omdat ze de

originele stukken aan de adviseur heeft gegeven In deze bewijsstukken geeft de klant aan dat er

daadwerkelijk 1 dieet wordt gevoigd De aanslagregelaar heeft vervolgens deze bewijsstukken vergeleken

met de originele stukken die inmiddels ook door de adviseur waren ingezonden en daaruit blijkt dat

kennelijk de adviseur en een stuk of 5 dieten erbij heeft verzonnen Dat er veelvuldig sprake is van vervalste

dieetverklaringen die via deze facilitator worden ingediend was bij ons al eventjes bekend Deze facilitator

is daarmee een nadrukkelijke kandidaat voor de voorjaarsactie waarbij we opnieuw een beperkt aantal

voorbeelden willen samen met FIOD en OM

| Voor een andere kandidaat die hier ook nadrukkelijk voor in beeld is zijn deze week huisbezoeken gebracht

dat er een facilitator aan het werk is bij vooral

oudere klanten en die aan de klanten het beeld schetst dat jeflink geld kunt terugkrijgen Uit de

klantbezoeken blijkt echter dat de basis daarvoor geheel ontbreekt en dat dus al die klanten zullen moeten

gaan terugbetalen De facilitator laat zich voor zijn diensten overigens bovengemiddeld betalen Deze

facilitator die overigens zijn werkzaamheden in de vorm van een stichting doet en daarom al die tijd nog

niet de behoefte heeft gevoeld om ook maar enige vorm van inkomsten op te geven is inmiddels door een

aantal van zijn trouwe klanten op de hoogte gesteld van onze huisbezoeken Kennelijk voelt hij al wel wat

nattigheid want hij heeft zich telefonisch gemeld en wil graag langskomen om te praten

11 1

In verband met de aanslagregeling bij PDB worden in de komende periode op diverse plaatsen derden

onderzoeken ingesteld om op deze wijze de kasadministraties in beeld te krijgen van een aantal stichtingen

waarbij sprake is van vermoedelijk vervalste kwitanties
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Toeslagen

■ Bij een van de posten die gepland stond voor de actieweek omdat daar een facilitator concreet onjuiste

adviezen aan zijn klanten gaf met alle gevolgen van dien lijkt een bezoek uiteindelijk niet meer echt nodig
Deze persoon heeft waarschijnlijk vanwege hetfeit dat al zijn klanten nu in de terugbetalingsellende zitten

eieren voor zijn geld gekozen heeft zich uit het LRKP uit laten schrijven per medio oktober en is dus met zijn

eerdere kwalijke activiteiten gestopt

Loonheffing

O Pilot vergelljken gegevens uit FLG met gegevens aangiften IH

Over het eerste deel van deze pilot is inmiddels een evaluatierapportje aangeboden aan de CAF

begeleidersgroep We constateren een potentieel nalevingstekort dat door middel van data analyse vrij

eenvoudig is op te sporen In een eerder weekbericht hadden we al vermeld dat onze medewerker in de

pilot voor ongeveer 1 4 miljoen aan correcties heeft laten aanbrengen Tevens komen er een 3 tal

fraudezaken uit voort Meest belangrijke conclusie is dat deze analyse voor met name het toezicht op de

loonheffingen interessant kan zijn Uit de onderzochte signalen is niet komen vast te staan dat er een

bepaalde vorm van georganiseerdheid achter zit

Door onze medewerker is ook een specifieke analyse gemaakt op basis van DGA codes Ook daar constateert

hij dergelijke verschillen soms van grote omvang De behandeling daarvan is in zoverre anders dat bij

dergelijke posten de scheiding tussen werkgever en werknemer aanmerkelijk dunner kan zijn Met MKB is

inmiddels een afspraak gemaakt om een beperkte hoeveelheid signalen naderte laten bekijken

Bankenpilot

Uit de analyse voor Toeslagen komen hoogstwaarschijnlijk geen adressen specifiek in beeld die een nader

onderzoek naar de gelstromen zouden kunnen rechtvaardigen Voor de zorgtoeslag loopt echter nog een

aangepaste analyse omdat bij de aanvankelijke analyse een bepaalde dataset niet helemaal correct bleekte

zijn Vermoedelijk kunnen we de vervolg uitvraag bij de bank sterk beperken tot een paar adressen die meer

opvallen voor de IH

Overig

|
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Creep uit de lopende zaken 30 10 2015

Svsteemfraude IH

■ Ten aanzien van de aanmerkelijke stijging van de aftrek in het jaar 2014 van de scholingskosten is een

nadere analyse gemaakt om te bekijken of hier wellicht facilitators actief zijn Uit deze analyse komen een

paar IP adressen die de moeite van het nader uitzoeken waard zijn

■ In het nawerk van een CAF zaak constateren we dat we in de backoffice wel eens een collega tegenkomen

die onze directe handelwijze niet of onvoldoende ondersteunt 11 1

11 1

Momenteel komt in een aantal casusposities het vervalsen van stukken nadrukkelijk naar voren 11 1

11 1

Een van de facilitators die in februari is opgepakt lijkt zijn streken nog niet verleerd te zijn en adverteert

weer volop dat er voor extra geld gezorgd kan worden In afwachting van de zitting is deze meneer weer op

vrije voeten Echter is wel een van de voorwaarden om de hechtenis te schorsen dat hij zich niet meer met

dergelijke praktijken bezig houdt Uiteraard heeft hij dat plechtig beloofd en verklaard maar de praktijk lijkt

anders Hetgaat hier om de z g n Polenvariant fraude met premietijdvakken Het signaal is in ieder geval

doorgespeeld aan PDB Heerlen en wordt vervoigd

Toeslagen

Volgende week is de actieweek In het volgende weekbericht kunnen we daar wat meer informatie over

verstrekken

Bij Toeslagen zijn de aanvragen die uit het TOR net afkomstig zijn darkweb nader geanalyseerd Dit leidt

wel tot een aantal individuele vraagpunten maar vooralsnog niet tot de conclusie dat op deze manier op

georganiseerde wijze misbruik plaatsvindt

|

In de analyse bij Toeslagen constateert men dat in het kader van de zeer actuele opvang van vluchtelingen
er zich een organisatie gemeld heeft die voor het ontvangen van KOT een convenant wil krijgen Dat zou dan

betekenen dat de geldstroom naar die organisatie gaat Dit levert wel een aantal verwonderpunten op en

alvorens te besluiten tot toekenning of betaling over te gaan wordt komende maandag eerst even een

bezoek aan deze organisatie gebrachtteneinde de rechtmatigheid daarvan nader te bekijken 11 1

11 1
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Bankenpilot

| De analyse van de gegevens die ontvangen zijn van een bepaalde bank is inmiddels afgerond Uiteindelijk
komen er een 3 tal adressen uit naar voren waarmee we nog eens met de bank samen nader in detail willen

gaan kijken

Monevtransfer info

De eerste analyses zijn uitgevoerd Dit lijkt een veelbelovende pilot te worden■

Overig

Vorige week is de voortgang van de CAF activiteiten doorgesproken met de COO■

i Op 11 november a s vindt de lancering van een WIKI plaats die door een gezamenlijke inspanning van

BCKC een afvaardiging vanuit de accountteams intermediairs mediation groep en CAF tot stand is gekomen
De naam van de WIKI is Flandreiking Behandeling Bijzondere Klanten Belastingdienst Binnen deze WIKI

kan iedere collega die dat wil inzage krijgen in recepten om dergelijke klanten te behandelen De WIKI geeft
een uitgebreid scala aan interventiemogelijkheden te zien Je kunt zowel zoeken op de diverse mogelijke
vormen van interventies als op gedragingen
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Datum 30 10 2015 13 07

10 2 610 2 6 ©Belastingdienst 10 2 e ]@Belas1ingdienst

Onderwerp memo giftenaftrek in breder perspectief

Hoi Hans

Zoals afgesproken en beloofd tijdens ons gezamenlijke gesprek op 21 oktober stuur ik je hierbij nog een kort memo waaruit blijkt dat we

de problematiek in de giftenaftrek ook zeker vanuit een breder perspectief hebben bekeken

Hopelijk voldoet dit stuk aan je verwachtingen Zo niet laat het gerust even weten dan kijk ik nog waar ik e e a zou kunnen

aanpassen aanscherpen

Zie het bijgevoegde bestand Memo ten behoeve van Hans Blokpoel inzake de problematiek in de giftenaftrekpdj

Met vriendelijke groeten

Belasiingdienst

10 2 6

Teamleider Landelijk Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst
Ministerie van Financien

[ 10 2 6

I 10 2 6 l@belastingdienst nl

http www belastinadienst nl
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De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

00244



Memo ten behoeve van Hans Blokpoel inzake de problematiek in de giftenaftrek

In de actieweek voor systeemfraude IH zaken is een facilitator door de FIOD aangepakt Vlak voordat

deze post is opgestart is vanuit CAF meegegeven dat in deze casus in het bijzonder ook aandacht zou

moeten worden besteed aan de opvallende hoeveelheid afgetrokken giften nu bij CAF het signaal

was binnengekomen dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van vervalste kwitanties Via het FIOD

onderzoek met diverse bekennende verdachten zijn we gestuit op een mogelijk fenomeen bij de

giftenaftrek In de betreffende casus speelt dit probleem uitsluitend binnen de islamitische

gemeenschap en werd door de gehoorden aangegeven dat dit een gebruikelijk patroon was

Aan de hand van deze signalering heeft CAF een bredere analyse laten doen om te kijken of dit

probleem breder speelt en zich wel of niet beperkt tot de genoemde gemeenschap

Een dergelijke brede analyse is verricht door Bl en A om op deze wijze een beeld te krijgen over de

giftenaftrek in totaal Deze nadere analyse heeft laten zien dat er met name binnen de groep 20 65

jarige die een relatief laag inkomen hebben sprake is van een groep die relatief hoge aftrekposten

giften heeft althans in verhouding tot het geheel Als je de populatie die naar voren komt uit deze

bredere analyse nader bestudeert dan bevestigt dit de eerdere veronderstelling dat het

daadwerkelijk probleem zich met name concentreert bij de eerder genoemde gemeenschap en niet

significant ook op andere plaatsen voorkomt

Verder hebben we op hoofdlijnen gekeken naar de kenmerken van het fraudepatroon

10 2 d

Een bredere analyse op het betalingsgedrag bij de

giftenaftrek wijst uit dat diverse andere geloofsgemeenschappen andere methodieken gebruiken om

giften te doen en daarmee ook de aftrekbaarheid daarvan te kunnen aantonen Zo zien we bij

christelijke gemeenschappen dat^

10 2 d

Met deze constatering willen wij alles behalve uitsluiten dat eventuele malversaties

zich niet voordoen bij andere gemeenschappen maar wordt wel duidelijk dat daar al wel een aantal

additionele maatregelen zijn genomen om de giftenaftrek beter bewijsbaarte maken
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Buiten verzoek

10 2 6
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Di

Ond6rw6rp memo giftenaftrek in breder perspectief

Hoi Hans

Zoals afgesproken en beloofd tijdens ons gezamenlijke gesprek op 21 oktober stuur ik je hierbij nog een kort memo waaruit blijkt dat we

de problematiek in de giftenaftrek ook zeker vanuit een breder perspectief hebben bekeken

11 1

Zie het bijgevoegde bestand Memo ten behoeve van Hans Blokpoel inzake de problematiek in de giftenaftrekpdj

Met vriendelijke groeten

Belasiingdienst

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst
Ministerie van Financien

M| 10 2 6

I 10 2 6 l@belastingdienst nl

http www belastinadienst nl
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De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Creep uit de lopende zaken 06 11 2015

Svsteemfraude IH

In een zaak waarin de preweeg zo ongeveer klaar is voor het SO TPO in verband met de voorjaarsactie zijn

er opmerkelijke ontwikkelingen De aangiften worden gedaan door met name 1 persoon oud collega die dit

namens een stichting doet Omdat er nogal wat uitvraag is gedaan is er nu bij een aantal andere

bestuursleden het gevoel van nattigheid ontstaan Ze willen graag met ons in gesprek en zijn vooral

geschrokken van hetfeit dat er een fraudeteam met deze aangiften bezig is Dit biedt mogelijk kansen om

zowel met de rotte appel af te rekenen als met de rest van het stichtingsbestuur in het reine te komen

Moeten ze overigens hun belastingadviespraktijken voortaan wel ook netjes voor de Vpb gaan aangeven

■

Toeslagen

Deze week stond vooral in het teken van de actieweek bij Toeslagen In deze week zijn door de FIOD diverse

aanhoudingen verricht zowel individuele aanvragers als ook bij een facilitator hebben er zoekingen

plaatsgevonden zijn er diverse zittingen geweest waarbij direct vonnissen zijn uitgesproken zijn er vele

huisbezoeken gebracht bij gastouders en vraagouders waaruit opnieuw naar voren kwam dat de

administrative verplichtingen ondermaats zijn en zijn administratis bij opvanginstellingen en GOB s

doorgespit Parallel aan dit alles zijn tevens ANPR acties geweest gericht op het innen van diverse

schuldposities Bij deze laatste activiteit is tevens een journalist aanwezig geweest waarmee overigens ook

in bredere zin door een afvaardiging Toeslagen FIOD OM mee is gesproken Ook is er een journalist bij een

van de zoekingen geweest We verwachten komende dinsdag een behoorlijke publicatie in een van de

landelijke dagbladen Maandag komt er een interne publicatie op de beeidkrant

Een aantal sfeerbeelden uit het veld

Bij een casus wordt bij het doornemen van de administrate nadrukkelijk bevestigd dat het met de eigen

bijdrage van de vraagouders in de regel niet klopt Sterker nog er wordt meerterugbetaald aan ouders dan

dat er aan eigen bijdrage wordt betaald Ook zijn diverse kortingen niet verwerkt in de Toeslagaanvraag Er is

behoorlijk wat kasverkeer maar helaas geen kasadministratie Welke gelden verdwenen zijn in de zakken

van de organisatoren wordt nog nader uitgezocht

Bij een casus hadden onze medewerkers de pech dat ze net op een studiedag op meerdere plaatsen een

kinderopvanginstellingen kwamen bezoeken Flelemaal geen kind te bekennen terwiji het doel van onze

actie was om te controleren of er mogelijk sprake was van cirkelopvang iemand past op het kind van een

ander en vice versa Flet verrassingseffect van deze actie is er helaas nu wel een beetje van af

Bij de koepelorganisatie die een convenant wilde afsiuiten voor het verkrijgen voor KOT voor de opvang van

vluchtelingenkinderen heeft afgelopen week een zeer verhelderend gesprek plaatsgevonden De regels en

voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil er recht op een dergelijke toeslag ontstaan zijn ter plaatse

uitgelegd en dat werpt voor de organisatie toch wel een heel ander licht op de zaak Flet nu nog maar de

vraag of een convenant iiberhaupt wel nuttig en nodig is

Bij een actie bij een KDV die was opgevallen omdat er op papier meer kinderen leken te worden opgevangen

dan er kindplaatsen zijn blijkt dat dit in de praktijk toch echt niet zo was Flier is dus duidelijk sprake van een

verschilletje tussen de opvang op papier en die in werkelijkheid

iiL»icenm toJ i sturib
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Op sommige plaatsen werkt men ook alvast vooruit Zo bleek bij een bezoek aan een gastouder dat de

urenstaten over de maand november ook al ingevuld waren

Bij een tweetal opvanginstelling werden de vermoedens die op papier bestonden ter plaatse niet bevestigd
Het lijkt daar allemaal vrij goed op orde te zijn

In een aantal gevallen constateren we kapers Dat betekent in dien gevallen dat de opvanginstelling dan

niet malafide is maar dat het LRK nummer van deze opvanginstellingen Je kunt die nummers gewoon

opzoeken op internet wordt gekaapt door kwaadwillenden Deze personen vragen toeslagen aan en doen

dan net of de kinderen bij een bepaald KDV worden opgevangen terwiji ze daar ter plaatse van niets weten

en de kinderen volstrekt onbekend zijn

Naar aanleiding van de bezoeken ter plaatse zijn meerdere convenanten per direct stopgezet Bij een

opvanginstelling is ten tijde van het bezoek het besef gekomen dat het echt beter is om met deze

activiteiten te gaan stoppen Komende week zal dit nog nadrukkelijk bevestigd gaan worden

In een casus bestaat het vermoeden dat er ouders KOT hebben aangevraagd terwiji de kinderen op de

peuterspeelzaal zitten Moet nog nader worden uitgezocht

Loonheffingen

Het eindrapportje dat is opgesteld naar aanleiding van de pilot loonverschillen ABS en FLG zal vanuit onze

begeleidersgroep ter kennisname en of nadere besluitvorming worden ingebracht bij MTB2
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Datum 08 11 2015 13 37

Onderwerp Re Gesprek morgen

10 2 e }go bld

T0Xe_^@be I a sting die n St10 2 e

Hoi 10 2 6

Dank daarvoor

11 1

11 1

Is dat

concreet de bedoeling Of kunnen we in overleg met de begeleidersgroep want zo gaat bet tot op heden zo nu

en dan eens kijken of we een dergelijke ruimte zouden kunnen nemen

11 1

Met vriendelijke groeten

10 2 6

Op 8 nov 2015 om 10 56 heeft @belastingdienst nl hetvolgende geschreven10 2 610 2 6

10 2 6

Vorige week met Hans ook verder de visie voor OAF besproken
Beeld van Hans

OAF blijft belangrijk in bet opzoeken van de randen

00248



CAF heeft betrekking op aanpak van facilitators en de gevolgen daarvan

Hiervoor moot capaciteit beschikbaar zijn
Spin off van deze activiteiten moeten opgepakt worden door de staande organisatie

Langs deze lijnen wil ik morgen het gesprek laten lopen

Met vriendelijke groet

10 2 6

Landelijk directeur Midden en kleinbedrijf

Secretaresse

10 2 6

@belastingdienst nl |10 2 6
10 2 6

Verstuurd vanaf mijn iPhone

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fonnele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Creep uit de lopende zaken 13 11 2015

Svsteemfraude IH

■ Met de actieweek Toeslagen nog fris in het geheugen is deze week de start gemaakt met de actieweek voor

de systeemfraude iH Samen met FiOD en FP hebben we een selectie gemaakt van zaken die omstreeks de

aangifteperiode in 2016 zullen worden opgepakt Naast strafzaken willen we een paar zaken in de zgn Knock

and Talk variant doen en willen we tevens organiseren dat de klanten van de uitverkoren facilitators in

dezelfde actieweek post van ons krijgen met het verzoek bewijsstukken aan te leveren voor de geclaimde

aftrekposten

Post was er deze week al van een van onze facilitators die door ons koppel [

is toegesproken Daarin schreef hij onder meer

11 1

11 1

10 2 6

in een lopende zaak gaan we binnenkort het gesprek aan met een stichtingsbestuur dat naar aanleiding van

allerlei huisbezoeken behoorlijk wat nattigheid voelt Deze stichting maakt gebruik van de diensten van

een oud collega die het klaarblijkelijk niet zo nauw neemt met de regelgeving Vermoedelijk heeft dit

bestuur niet helemaal in de gaten gehad welke vrijheden deze persoon allemaal genomen heeft en over

welke grenzen hij is gegaan We denken in het gesprek met het bestuur de stichting ervan te kunnen

overtuigen om afscheid te nemen van deze persoon Deze ex collega zelf zouden we echter nog wel graag

aansprakelijk willen gaan stellen voor de door hem veroorzaakte ellende Tevens willen we een

medepleegboete aan hem opieggen We verwachten dat de stichting zelf de nodige medewerking zal gaan

verlenen

Toeslagen

De actieweek Toeslagen dreunde deze week nog een beetje na In diverse media is hierop redelijk gepaste

wijze aandacht aan besteed Boodschap daarbij is dat het beter gaat met de risicodetectie het toezicht en

de fraudebestrijding

Voor het wereldbeeld van de gemiddelde CAF medewerker was het daarbij ook nog wel prettig om te

constateren dat er in een 3 tal zaken geen bewijs is gevonden voor daadwerkelijke malversaties hoewel we

vanuit dat data analyse wel degelijk vermoedens hadden dat het er niet deugde Datzelfde wereldbeeld

werd echter wel weer wreed verstoord voor diegenen die de strafzittingen hebben gevoigd Confronterend

om te zien dat hierin meer dan eens individuen aangetroffen worden die amper een week van hun leven

gewerkt hebben letterlijk overal maar hun hand voor op hoeven te houden allerlei subsidies huurhuizen

met als voorwaarde dat ieder kind 5 stuks wel een eigen slaapkamer heeft gratis sportpassen computers

etc terwiji ze zichzelf aan de andere kant voor veletienduizenden euro s op malafide wijze toe eigenen
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Een tijd geleden zijn we actief geweest met de huurtoeslagen bij studentenhuizen internationale

studentenhuisvestingen Kennelijk heeft dit nogal wat stof doen opwaaien in die wereld Via een alert die we

hebben draaien op voor ons relevante nieuwsitems kwamen we een opmerkelijke publicatie tegen in het

Leids Universitair Weekblad Een bale bijzondere passage in dat artikel was de volgende

In een Facebookgroep voor internationale studenten las is ik dat Ik overal zou horen dat er geen huurtoeslag

mogelijk was maar dat ik het toch kon aanvragen en er verder geen ruchtbaarheld aan moest geven Ik

dacht oke ingewikketd

Hoe dan ook blijkt uit het artikel wel heel duidelijk dat het een behoorlijke complexe materie is met

allesbehalve eenduidige regelgeving Met name het begrip short stay zorgt voor veel verwarring Letterlijk

lijkt dit van toepassing te zijn op alle internationale studenten maar uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze

uitzonderingsregel met name bedoeld is voor hettegengaan van huurtoeslag op recreatiewoningen Hier zal

dus nog wel de nodige juridische discussie uit voort gaan vioeien

WIKI

Op 11 november is de WIKI Handreiking Behandeling Bijzondere Klanten Belastingdienst voor een

breder publiek geopend Alle direct betrokken medewerkers in het netwerk van de Accountteams

Intermediairs de Conflictbemiddelingsgroep Escala en CAF zijn lid gemaakt van deze community WIKI

Binnen de WIKI kan zowel op gedragskenmerken als op interventie mogelijkheden worden gezocht We

hopen op deze wijze een naslagwerk receptenboek te hebben gecreeerd waar onze medewerkers echt wat

aan hebben en waarmee we kunnen stimuleren dat ook de wat meer onbekende mogelijkheden om te

intervenieren weer eens wat vaker van stal worden gehaald Mocht er vanuit de lezersgroep van dit

weekbericht ook interesse bestaan om toegang te hebben tot deze WIKI en heb je nog geen uitnodiging

ontvangen geef dan even een seintje aan onze secretaris

■

10 2 e
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Creep uit de lopende zaken 27 11 2015

Svsteemfraude IH

Momenteel staan veel activiteiten in het kader van de voorbereiding van de actieweek Voor 2 zaken

moeten de prewegers nog voltooid worden Ook hier duiken zo nu en dan valse stukken op en zelfs niet

bestaande dieten In de categorie boefjes die aangepakt moeten worden komen we overigens opvallend

vaak oud collega s tegen

■ Ten aanzien van de casui stiek rondom de aftrekgiften en valse kwitanties zijn een aantal teamleden druk

met het ondersteunen van het proces door de hele keten Dus niet alleen zorgen dat aangiften waarin dit

probleem speelt op de juiste wijze worden afgedaan dan wel voorlopig nog even niet afgedaan worden

maartevens zorgen dat ook in bezwaar de juiste vervolgstappen worden genomen De samenwerking daarin

loopt steeds beter

Ten aanzien van de behandeling van een facilitator zelf liepen we tegen een soortgelijk probleem aan Een

paar behandelaars in de bezwaarfase claimen dat voor hen onvoldoende duidelijk was wat de CAF aanpak nu

precies inhoudt welke tactiek daarin wordt gevolgd en welke consequenties dat zou moeten hebben voor

de bezwaarbehandeling In ons beeld is die uitleg wel degelijk gegeven Op het laatste moment waren in

deze casus een aantal interventies noodzakelijk teneinde ervoor zorgte dragen dat het bezwaar werd

afgedaan op een passende wijze Afgelopen week is in een gezamenlijke sessie dit hele proces geevalueerd

met als doel dit een volgende keer te kunnen voorkomen Gelukkig mogen we tot op heden overigens

constateren dat het meestal niet zover komt en de meeste facilitators reeds voordat er uitspraak op bezwaar

gedaan moet worden eieren voor hun geld kiezen

C

11 1Ook de afgelopen week is weer een

dingen verzon in de aangiften van zijn relatief beperkte klantenkring Zijn drijfveer was volgens zijn zeggen

zijn hoog sociale gevoel om zijn clientele aan extra zakcentjes te helpen Onze medewerkers hebben hem

verteld dat hij dat ook kan doen door zijn eigen spaargeld aan die mensen uit te delen in plaats van de

overheid als uitdelende partij te laten optreden en dat wij van die 2® optie niet zo gecharmeerd zijn De door

onze medewerkers genoemde optie leek de facilitator toch niet zo n goed idee Deze niet fiscaal

geschoolde facilitator bleek behoorlijk onbekwaam en is in 2012 gestart met deze activiteiten Hij gaf aan dat

tot zijn klantengroep ook een aantal woonwagenbewoners behoorde die hij niet wilde teleurstellen in hun

verwachting dat er geld zou kunnen worden terugontvangen Daarom had hij die aangiften maar watte

ruimhartig ingevuld Toen onze medewerkers aan deze facilitator aangaven hoe hij dan dacht dat deze

klanten gaan reageren als dadelijk voor meerdere jaren navorderingen op de stoep liggen werd hij

aanmerkelijk stil De facilitator is medegedeeld dat hij hiermee moet gaan stoppen dat er tegenwoordig ook

mogelijkheden zijn om tegen een medepleegboete aan te lopen en dat hij de komende tijd door ons zal

worden gemonitord

gesprekgevoerd met een facilitator die overduidelijk allerlei

11 1

In een andere zaak zijn huisbezoeken gebracht Bij deze facilitator lijken geen vervalsingen te spelen Wel

worden aftrekposten flink overdreven en zijn posten opgevoerd die al even niet meer aftrekbaar zijn Belang

valt mee dus koersen we aan op een gesprek samen met account FD omdat het hier een becon betreft

■
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Toeslagen

■ Bij een aantal Toeslagzaken kon voor CAF deze week het boek gesloten worden Dit omdat inmiddels

voldoende is komen vast te staan dat de processen grotendeels in orde zijn dan wel inmiddels aanmerkelijk

zijn verbeterd Dat wil overigens niet zeggen dat in deze zaken nergens Toeslagen zijn stopgezet of

teruggevorderd Dat is wel het geval maar het betreft dan op de totale populatie een kleine groep

Vanuit een post die in de actieweek is bezocht is het signaal gekomen dat de organisatie GOB gaat stoppen

met hun activiteiten De nog resterende gastouders zijn inmiddels naar elders overgestapt en het GOB gaat

dicht De aanhoudende belangsteliing vanuit Toesiagen Belastingen maar zeker ook vanuit GGB waarbij
door die partij een last onder dwangsom was opgelegd heeft bij de organisatie tot het inzicht geleid dat

doorgaan met deze activiteiten niet zinvol is Voor onze CAF leden bij Toeslagen interessant om met deze

ervaringen nog wellicht vaker iets te kunnen doen In hoeverre kunnen we de GGD vaker bewegen om over

te gaan tot het opieggen van dergelijke maatregelen die kennelijk facilitators op andere gedachten brengen
In een zaakwaarin een beruchte advocaat heel veel stampij heeft gemaakt is Belastingplichtige inmiddels

tot de conclusie gekomen dat dit niet tot enige opiossing gaat leiden De advocaat is dan ook weer terzijde

geschoven en men zoekt nu een compromis Probleem is echterdat men waarschijnlijk diverse

belanghebbenden onder druk heeft gezet als je niettekent moetje Toeslagen terugbetalen om

geantedateerde stukken te ondertekenen Dergelijke stukken komen ook daadwerkelijk in grote aantallen

binnen bij Toeslagen Echter 1 van de belanghebbenden heeft besloten de informatie met ons te delen De

zaak heeft dus ook duidelijk een strafbaar tintje en dat maakt het lastig om in te gaan op een

compromisvoorstel

■

■

Loonheffingen

o Flet rapport verschillen ABS en FLG is besproken in MTB2 Inmiddels heeft EFIl met ons contact opgenomen

om te bezien hoe een dergelijke analyse voortaan ingepast kan worden in de risicodetectie

In een separate pilot zijn we samen met Flaaglanden nader aan het bekijken of de eerder genoemde aanpak
ABS FLG er anders uitziet als er ingezoomd wordt op Digra posten Kenmerkend verschil daarbij is dat bij

Digra posten het mogelijktegengestelde belangtussen werkgever en werknemer kan ontbreken De voor

deze pilot gehanteerde lijst is door Flaaglanden nader geanalyseerd en daarbij vallen een aantal posten af

die minder geschikt zijn dan wel ondertussen hersteld zijn Echter blijven er zeker posten over waarin het

verschil nadrukkelijk aanwezig is en die zeker de moeite waard zijn om aan te pakken De vraag is nog even

wat daarbij dan de meest handige weg is en door wie dit gedaan zou moeten worden Fliervoor is inmiddels

door Flaaglanden een voorstel gedaan aan de betrokken piv directeur

Overig

Inmiddels lijkt de toegang geregeld te zijn tot de informatie uit de dagrapporten van Logius Vooralsnog is in

dezefase een beperkte toegang geregeld voor een paar mensen bij EFIl en CAF Flet is nu even zoeken hoe

we die informatie verder kunnen brengen De toegevoegde waarde van deze dagrapporten is dat we

daarmee exact kunnen vaststellen van wie facilitator of klant een bepaalde aangifte afkomstig is m a w

wie de aangifte daadwerkelijk heeft ingezonden

|

10 2 gMet ISC is een nader gesprek geweest

\ Wij denken dat het

van belang is om deze posten te kunnen identificeren om vervolgens nader te kunnen analyseren of hier ook

sprake is van mogelijke georganiseerdheid Daarnaast hebben we gezamenlijk gesproken over mogelijke
inzet van ISC in de zoektocht naar verborgen vermogensbestanddelen o a via sociale media

1Q 2 g
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Creep uit de lopende zaken 04 12 2015

Systeemfraude IH

Het weekbericht dat u deze week leest

Past geheel in de huidige tijdgeest

Het is dus op rijm want dat hoort bij deze dagen

Mopelijk leidt dat niet tot al te lastige vragen

Deze week werd een ondeugende stichting bezocht

Die ging bij het invullen van aangiften erg kort door de bocht

Maar al pratend met het stichtingsbestuur bleek al gauw

Een ingehuurde oud collega nam het daar niet zo nauw

Al enige tijd geleden heeft de stichting deze persoon dus al gebeld
En is deze facilitator per direct op non actief gesteld

De stichting gaat nu volledig in de codperatie

En zal zelf zorgen voor de nodige reparatie

Van de oud collega is reeds afscheid genomen

HiJ zal ook aan een financiele claim niet kunnen ontkomen

Want dit is een typisch geval voor een medepleegboete
Als het aan ons ligt zal hij die betalen moeten

Voor de actieweek in maart 2016 zijn nu de prewegers afgeschreven
Een aantal facilitators gaat dus nog flink wat beleven

Ter onderbouwing vonden hier en daar ook nog huisbezoeken plaats
En bleek het daderschap van de facilitator weer eerste graads
Zo had hij dieetverklaringen met duizenden euro s opgehoogd

Zoiets wordt door ons natuurlijk nietgedoogd

Deze week werd ook nog een zeer grote moskee met een bezoek vereerd

En daar hebben we weer het nodige van geleerd
Winkeliers die spaarpotten op hun toonbank hadden staan voor bijdragen aan de moskee

Kregen als ze dit aan de stichting kwamen geven tevens een bewijs van schenking mee

Het gevaar is dat die winkelier zo n gift dan mogelijk in zijn eigen aangifte gaat zetten

En daar moeten wij dan weer nadrukkelijk op gaan letten

Ook bleek bij menig gift volstrekt onduidelijk wat de identiteit van de gever is

En loop je op deze wijze dan wel de aftrek voor de IH mis

Tevens is lang niet duidelijk wanneer sprake is van een gift contributie enzovoort

En vindt er zo nu en dan een activiteit plaats die waarschijnlijk niet bij de ANBI status hoort
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Bij een toeslagen geval waarin de maximale uren werden geclaimd
Heeft ons de woonplaats van het kind wel bijzonder bevreemd

Dit kind zou dagelijks kilometers lang moeten reizen naarde opvang

En dat maakt ons toch wel ernstig bang

Dat er van het geheel niet veel zal kloppen

Hetgeen wij uiteraard niet zo goed kunnen verkroppen

Schreven wij recent dat een GOB al aankondigde haar activiteiten te gaan staken

Blijkt nu dat de gemeente dit nog eens extra duidelijk heeft willen maken

En dus is een uitschrijving uit het LRK aangezegd
Per 1 januari wordt die ten uitvoer gelegd

Voor Toeslagen is deze week een adviseur opgezocht
Die wel erg vaak voor heel veel klanten had in en uitgelogd
Zonder verder te muteren dus wat zou daar aan de hand zijn misschien

Dat heeft hij ons koppel ter plaatse gewoon laten zien

Kennelijk was hij bezig te zorgen dat hij machtigingen kreeg voor al zijn klanten

Want die weten bij die Toeslagen onvoldoende van wanten

10 2 d

Loonheffing

In de loonheffingspilot worden 15 posten nader bekeken

Waar verschillen tussen ABS en FLG in zijn gebleken
Wat we daarbij nog nadrukkelijk uitzoeken willen

Is of de aanpak bij Digra s behoorlijk zal verschillen

Van de methodiek die we in andere gevallen hanteren

We willen van deze pilot dus nog nadrukkelijk leren

Overig

Vanuit Logius zijn signalen over Phishingmails bij ons neergestreken
Zowel voor Toeslagen als voorde IH zijn die door onze medewerkers bekeken

Daaruit blijkt dat in de systemen verder geen mutaties hebben plaatsgevonden

Kortom wel een kleine aanslag maar verder zo te zien geen gewonden
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Systeemfraude IH

Deze week heeft de aftrapbijeenkomst plaatsgevonden voor de actie week in Maart Leden van het CAF

team zijn tijdens deze bijeenkomst in contact geweest met de collegae van de opsporing We gaan er vanuit

dat dit de overdracht van de zaken naar het strafrecht zeer ten goede zal komen

■

■ Een van de analisten die regelmatig voor CAF werkt heeft weer een mooi actueel overzicht gemaakt van de

aantallen aangiften die door becons zijn ingediend over 2014 uitgaande van het becon nummer zoals dat in

de aangifte vermeld staat Hier vallen weer de nodige zaken in op en springen een aantal becons behoorlijk
in het oog Ook zien we nog een paar bekende klanten met wie we toevallig al aan de slag zijn maar die

dat zelf nog niet weten Aardige informatiebak om in 2016 verder naar te kijken Deze informatie is ook

alvast gedeeld met een vertegenwoordiger uit de hoek van de accountteams intermediair In 2016 willen we

daarmee de contacten nadrukkelijk gaan intensiveren Wat overigens ook behoorlijk opvalt is dat er ook vele

duizenden aangiften worden gedaan onder vermelding van een ingetrokken beconnummer Soms zelf wel

meer dan duizend per oud nummer Zeker interessant om eens te kijken wat daar wellicht mee aan de hand

is Overigens is het dan niet zo dat dit ook nummers zijn waarbij superveel PGA wordt afgetrokken

Er zijn 2 facilitators die strafrechtelijk zijn aangepakt waarvan wij sterk het gevoel hadden dat die ook na

hun detentie niet zomaar zouden gaan stoppen En inderdaad

geholpen door de centrale mailing en de CAF monitor op deze facilitator en zijn klanten bleek dat onze

reizende facilitator toch weer een beetje actief was Dit signaal is doorgegeven aan de FIOD die de

betrokken belastingplichtigen hebben verhoord en die gezorgd hebben voor signalering van de facilitator

Omdat deze persoon geen vaste woon of verblijfplaats had was het vinden van onze facilitator niet heel

makkelijk [

■

Dankzij opiettende collegae bij PDB

10 2 e

10 2 e

De boodschap erachter is in onze ogen krachtig nl

dat het gedrag van dergelijke subjecten en zijn klanten gevolgd wordt en zo nodig opnieuw wordt

ingegrepen

11 110 2 e

Inmiddels zijn de meeste strafzaken uit de voorjaarsactie zo goed als afgerond Momenteel worden de

zittingen gepland Een zaak springt daar qua berekend nadeel wel uit Dat betreft de facilitator die bewust

onjuiste premieperiodes invulde bij buitenlandse seizoenarbeiders De nadeelberekening laat in die casus 2

bedragen zien Een bedrag wat door PDB Fleerlen nog kon worden tegengehouden ongeveer 1 7 miljoen
en een bedrag aan uitbetaald nadeel van ongeveer 1 4 miljoen Daarnaast is nog op diverse andere wijze

gefraudeerd onder andere met uitkeringen Hopelijk zal de strafmaat passend zijn 11 1

11 1

Bij een meneer die aan onze aandacht probeert te ontsnappen door veel en vaak van IP adres te wijzigen

bleek het mogelijk om een uitvraagte doen via AFB waaruit blijkt van wel IP adres een bepaald BSN gebruik
heeft gemaakt Dat leverde een behoorlijke lijst met IP adressen op en toen vervolgens met die lijst een

blauwdruk werd opgevraagd bleken de aangiften die daarvan afkomstig zijn allemaal in dezelfde regio te

zitten Nog geen keihard bewijs dat deze allemaal door deze facilitator zijn gedaan maar wel weer een stap

in de goede richting
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Deze week is een anonieme klik binnengekomen over een casus waar we in de actieweek naartoe zijn

gegaan Omdat we op een studiedag ons bezoek brachten kon de geplande controle die dag helaas niet

doorgaan Het onderzoek heeft toen de dag daarna plaatsgevonden Volgens de anonieme tipgever heeft de

eigenaar het personeel nadrukkelijk geinstrueerd om ons onjuiste informatie te verstrekken en zou zelfs 1

persoon die hij daarbij niet vertrouwde van het dienstrooster zijn gehaald Nog niet helemaal duidelijk is of

deze tipgever nu echt onze onderzoeken bedoeld of mogelijk onderzoek door de GGD Wordt vervoigd

i

i Van een aantal dossiers die onderhanden waren is inmiddels komen vast te staan dat er met diverse

individuele aanvragen wel het nodige mis is maar dat er voor CAF verder geen werkzaamheden meer aan

die dossiers verbonden zijn Deze zaken zijn voor verdere uitvraag doorgezet aan het IST CAF team bij

toeslagen en zijn voor ons verder gereed

Overig

Een zaak van AMLC waarvoor CAF een aantal hand en spandiensten heeft verricht door wat extra

uitzoekwerk en analyse te verrichten wordt nu aldaar als stevige strafzaak nader opgepakt

■

Deze week een hele korte demo gezien van de mogelijkheden die de dagrapporten van Logius ons bieden

We kunnen daarmee van icedere ingediende aangifte of aanvraag of dit nu OB Toeslagen IH of wat anders

is die binnenkomt via het zgn SBR kanaal exact vaststellen wie de daadwerkelijke indiener van de aangifte
is geweest Op dit moment kunnen we nog slechts per aangifte op datum zoeken naar deze gegevens De

hele data bak moet echter zodanig ontsloten worden dat we hier ook analyses op kunnen maken Dat heeft

nog even tijd nodig Als dat zo is dan kunnen er op allerlei manieren blauwdrukken en selecties meer

worden gemaakt

■

11 1

□

00252



cWeekverslag CAF
•

3 6 e

Kerstspecial Jaaroverzicht 2015 22 12 2015
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Op het einde van het jaar geven we door middel van deze kerstspecial weer een jaaroverzicht van de CAF

werkzaamheden In dit overzicht beperken we ons qua kopjes tot die zaken die hoofdstromen geweest zijn in ons

werk Systeemfraude IH Toeslagen Loonheffingen Gefingeerde dienstverbanden CAF heeft in 2015 ook een aantal

kleinere experimenten uitgevoerd Dergelijke activiteiten en eventuele andere zaken worden nog beknopt

samengevat onder het kopje risicodetectie

De resultaten van de aangebrachte correcties bij de klanten van de facilitators {IH en Toeslagen worden niet door

ons gerapporteerdj omdat deze worden opgenomen in de Bl van de processen die daarvoor opgesteld staan Zo

voorkomen we dubbeltellingen Bovendien ligt het moment van de aanpak van een facilitator en de daadwerkelijke
definitieve correcties bij de individuele klanten in de tijd vaak behoorlijk ver uiteen Bij de systeemfraude IH

proberen we wel het moment van de aanpak van de facilitator en het sturen van een mailing aan de klanten zoveel

mogelijk op elkaar af te stemmen maar ookdat lukt nog niet in alle gevallen De belangen bij de individuele klanten

zijn wel aanzienlijk Tijdens de CAF best practise dag in juni van dit jaar heeft Toeslagen aangegeven dat het

correctiebedrag over de zaken uit het eerste CAF jaar in de orde van grootte lag van rond de 20 miljoen Dit bedrag is

naar aanleiding van de aangepakte zaken dit jaar nog aanmerkelijk verder opgelopen In de IH gaat het heel vaak om

belangen van meerdere tonnen per casus aan belastingnadeel maar er zitten ook een aantal kleinere posten tussen

Systeemfraude IH

Zaken uit 2014

Begin 2015 waren er nog 19 zaken onderhanden uit 2014 In 2015 zijn 12 zaken daarvan geheel afgerond Tevens

bevinden zich nog 7 zaken in de zogenaamde monitorstand Meestal zijn dit zaken die in aanraking zijn geweest met

het strafrecht en waarvan de fiscale afronding nog niet helemaal klaar is In een geval staat de zaak nog steeds in de

monitorstand omdat we bij deze persoon uiteindelijk over willen gaan tot een gijzelingsactie Echter om dit middel

in te kunnen zetten moeten de aanslagen definitief vast staan Helaas hebben we recent vernomen dat deze

facilitator nog in beroep is gegaan Dat maakt de inzet van het middel gijzeling niet effectief tot op heden

Zaken uit 2015

In 2015 zijn maar liefst 60 nieuwe zaken opgestart waarvan een fors aantal in de laatste 4 maanden Van deze zaken

zijn er 21 geheel afgerond en bevinden zich er 12 in de monitorstand Er zijn daarnaast nog 27 zaken onderhanden

Onder de zaken die nog in de monitorstand staan zijn een aantal posten opgenomen waarmee wij in beginsel klaar

zijn maar waar de klanten de mailing opvraag van de aftrekposten nog moeten ontvangen De meeste

monitorzaken zijn strafzaken waaronder ook alle posten die klaargestoomd zijn voor de actieweek in 2016 voor

zowel strafrecht als de knock and talk variant Het begeleiden van deze posten vergt behoorlijk wattijd en dat zal

ook in 2016 zo zijn
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Totaalbeeld 79 zaken 33 zaken geheel afgerond 19 in monitorstand en 27 zaken onderhanden

We zijn in 2015 op een fenomeen valse kwitanties in de giftenaftrekgestuit en veel van de nog lopende zaken

hebben betrekking op facilitators die daar op de een of andere wijze een rol in hebben gespeeld In totaal zijn bier 3

strafzaken uit naar voren gekomen en worden door PDB zo goed mogelijk de aangiften geselecteerd en gecorrigeerd
Het gaat hier om duizenden aangiften In bet verlengde daarvan heeft CAF op diverse plaatsen derden onderzoeken

ingesteld om de kasadministraties van de betrokken ANBI opte vragen Het fenomeen is daarnaast besproken in

diverse gremia waarbij ook diverse additionele kanttekeningen zijn geplaatst bij de problematiek rondom de

giftenaftrek in zijn geheel

Veruit de meeste afgeronde zaken zijn door middel van een norm overdragend gesprek afgedaan in sommige

gevallen met daarbij de FIOD aanwezig de zgn knock and talk variant Het algemene beeld daarbij is dat nagenoeg

alle facilitators die door middel van een dergelijk gesprek zijn benaderd daadwerkelijk met hun malafide activiteiten

zijn gestopt Sowieso zien we door middel van de blauwdrukken dat het aangiften gedrag van de door deze

facilitators geholpen klanten aanzienlijk verbetert in het jaar na de interventie De geclaimde aftrek PGA neemt bij
deze populatie spectaculair af Het resultaat op de facilitator bestaat ook meestal daaruit verbetering in het

aangiftegedrag bij de klanten men stapt daarbij ook vaak over naar een andere adviseur en stoppen met het doen

van onjuiste aangiften door de facilitator zelf Een beperkt aantal adviseurs is tevens strafrechtelijk vervoigd In een

enkel geval is daar ook reeds een veroordeling uit gekomen De meeste zaken moeten nog op zitting komen Een

deel daarvan wordt gepland rond de actieweek in 2016 In een beperkt aantal gevallen snijdt het mes bij de

facilitator aan 2 kanten en is ook de eigen aangifte van de facilitator overduidelijk onvolledig In die gevallen leggen
we aanvullende aanslagen op die gebaseerd zijn op het aantal klanten de verklaringen uit de huisbezoeken bij
klanten omtrent de betalingen en de bankstukken van de rekeningen van de facilitator In die gevallen is het niet

heel lastig om de stelling in te nemen dat door de facilitator de vereiste aangifte niet is gedaan

Momenteel proberen we in een casus om de veroorzaker van de problemen zelf de foute aangiften bij de klanten te

laten herstellen Dat traject lijkt te gaan lukken

Dat de monitor op klanten en facilitators werkt werd dit jaar nog extra aangetoond doordat een voorheen

veroordeelde facilitators opnieuw in de cel is beland doordat we in beeld konden krijgen dat deze persoon weer

opnieuw actief was

Binnen de Directie PDB bestaat de overtuiging dat de aanpak van georganiseerd misbruik een zeer hoge prioriteit

moet hebben Binnen dit segment gaan we dit terug zien in de wijze van selecteren en detecteren Omdat CAF

momenteel een stevige rol heeft bij de selectie en detectie van facilitators gaat dit de komende periode nog

behoorlijk wat inspanning van ons team vergen Wei ligt er inmiddels een stappenplan klaar waarmee het opwerken
van potentiele facilitator zaken deels kan worden belegd binnen en overgenomen door de staande organisatie Zover

is het op dit moment echter nog even niet

Toeslaeen

Zaken uit 2014

In 2014 waren nog een 11 tal zaken onderhanden Van deze zaken zijn er inmiddels 8 geheel afgerond en bevinden

zich er nog 3 In de zogenaamde monitorstand Hieronder bevinden zich 2 zaken die naar het strafrecht zijn gegaan

Zaken uit 2015

In 2015 zijn 40 nieuwe zaken opgestart Voor het overgrote deel zijn dit KOI 31 en GOB 5 Uiteindelijk zijn 3 zaken

weer afgevoerd zijn er 23 geheel afgerond bevinden zich er 2 in de monitorstand en zijn er dus nog 12

onderhanden
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Totaalbeeld 51 zaken 31 geheel afgerond 5 in de monitorstand 3 afgevoerd en 12 onderhanden

Om maar eens positief te beginnen Bij aanvang van het CAF bleek vrijw el iedere post die uit de risicodetectie naar

voren kwam behoorlijk fout te zijn met vaak ook een negatieve hoofdrol van de facilitator Gaandeweg constateren

we nu dat dit niet meer in alle gevallen zo is Vanuit de risicoanalyse worden nog wel verdachte patronen

gedetecteerd maar de bezoeken ter plaatse wijzen vaker uit dat er toch niet altijd iets aan de hand is althans niet

altijd met als oorzaak de kinderopvanginstelling zelf Daarmee willen we allerminst beweren dat fraude is

uitgebannen maar lijken we wel op de goede weg Aan de andere kant blijft het daadwerkelijk aantonen van

samenspanning lastig

Hoewel er in individuele gevallen nog wel een aantal Toeslagen zijn gestopt en teruggevorderd bleek in 7 van de 30

afgeronde zaken het administratieve proces bij de opvanginstelling uiteindelijk voldoende in orde Somsjuist omdat

er via de interventies op risico s of omissies gewezen is en we enige tijd later daadwerkelijk verbeteringen in het

gedrag hebben kunnen constateren In een geval had het onderzoek een succesvol preventief karakter

In 12 gevallen is gebleken dat er wel degelijk bij een flink deel van de klanten individueel uitgevraagd en

gecorrigeerd meet worden en heeft het CAF onderzoek daar ook een bijdrage aangeleverd maar had CAF verder

geen mogelijkheid om de facilitator zelf nader aan te pakken Conclusie dus wel relatief veel foute aanvragen maar

veelal met individuele gevolgen die bij Toeslagen zelf uiteindelijk door het IST CAFteam worden behandeld In 2 van

die 12 gevallen lag de oorzaak van de terugbetalingen door klanten grotendeels aan de lakse bedrijfsvoering door de

facilitator Dit was voor de klanten tamelijk desastreus nu dit tot zeer forse 2mio terugbetalingen heeft geleid In

nog 2 andere gevallen zijn de signalen doorgezet naar het Fraudeteam van Toeslagen en krijgt e e a daar nog een

staartje In algemene zin zien we wel dat als individuen te maken krijgen met terugvorderingen en stopzettingen

dat de populatie vervolgens afneemt men neemt afscheid van zo n instelling De aanpak heeft dus zeker effect

In 5 van de afgeronde gevallen is de instelling inmiddels niet meer actief In 3 gevallen wegens uitschrijving uit het

LRK en in 2 gevallen wegens faillissement De 3 resterende gevallen die zijn afgerond betreffen casu huurtoeslag
i v m mogelijk onterechte huurtoeslag in geval van geen zelfstandige woonruimte en of short stay studenten

In 2 afgeronde onderzoeken is meer sprake geweest van een analyse van een mogelijk fenomeen Het betreft hierbij
de stijging van de KGB geen daadwerkelijk fraudepatroon aangetroffen en hetfeit dat een aantal

kinderdagverblijven mogelijk een ANBI status lijken te hebben terwiji ze zich toch in een concurrerende markt

bevinden Dit laatste is uitgezet bij het ANBI team en de uitkomsten daarvan zijn nog niet voldoende duidelijk

De expertise binnen het CAF team is verder gegroeid en er is meer ervaring opgedaan in het herkennen van

fraudepatronen Tevens konden geldstromen beter worden gevolgd en kon sneller worden vastgesteld of betalingen
van kinderopvangtoeslag en de daarbij behorende eigen bijdrage werd voldaan

Vanuit CAF is ook een substantiele bijdrage geleverd aan de themaweek van Belastingdienst Toeslagen en de FIOD

Er werden wtp s en controles door collega s van Belastingen en Toeslagen bij kinderopvanginstellingen gedaan en

tevens werd een behoorlijk aantal vraagouders en gastouders bezocht Door de acties in deze week kwam duidelijk
naar voren dat fraude wordt aangepakt en misdaad wordt bestraft

De CAF onderzoeken hebben regelmatigtot gevolg dat een behoorlijk aantal individuele gevallen dientte worden

her beoordeeld Afgelopen jaar ontstonden hierdoorwel eens knelpunten in de doorlooptijd Voor 2016 hebben wij

vernomen dat door Toeslagen besloten is om de unit die zich hier mee bezig houdt uit te breiden
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Loonheffina aefinaeerde dienstverbanden

Gefmgeerde dienstverbanden A D

In het begin van 2015 waren we vanuit CAF nog behoorlijk druk met de uitvoering van een aantal onderzoeken

gefingeerde dienstverbanden vrijwel steeds vanuit signalen die we daarvan ontvingen vanuit IND Voor IND waren

deze onderzoeken zeer succesvol De onderzoeken toonden in meer dan 80 van de gevallen aan dat de

dienstverbanden niet daadwerkelijk bestonden Op basis van de rapportages vanuit de Belastingdienst kon dan ook

steeds de juiste beslissing worden genomen door IND In een aantal gevallen zijn die beslissingen zelfs voor de

rechter gekomen en ook die ging geheel mee in de bevindingen zoals deze door de Belastingdienst zijn gedaan Het

achterliggende belang voor CAF bestond in die gevallen uit een aantal facilitators die ofwel bemiddelde bij de

aanvragen bij IND ofwel als werkgever veel en vaak in beeld kwamen als een werkgever die zich beschikbaar stelde

voor dergelijke oneigenlijke constructies Twee van deze facilitators bleken de inkomsten van dergelijke bemiddeling
niet aan te geven in hun eigen aangiften en deze personen zijn stevig aangepakt door middel van opgelegde
aanvullende aanslagen en beslagacties Bij een aantal andere facilitators werkgevers bleken de aangiften

loonheffingen volstrekt niet op orde en zijn uiteindelijkforse naheffingsaanslagen opgelegd Alle 23 zaken die in het

begin van het jaar nog onderhanden waren zijn inmiddels afgerond In 2 gevallen houden we deze post nog even op

de monitorstand teneinde te bewerkstelligen dat de gelden ook daadwerkelijk binnenkomen in beide posten

tezamen is voor ongeveer 1 5 miljoen aan aanslagen opgelegd

Verscbillen tussen aangiften IH in ABS en de loongegevens in FLG

Een eerste pilot op ditterrein is in 2015 afgerond Er zijn 30 posten nader bekeken en die bleken of voor de IH 18

posten met een belang van 104 000 euro dan wel voor de LH 12 posten met een belang van 266 000 euro onjuist

te zijn Daarnaast is bij 7 werkgevers nader onderzoek naar dergelijke verschillen gedaan en hiermee is ruim 1

miljoen gecorrigeerd Over de conclusies en aanbevelingen is een afzonderlijk eindrapport opgesteld dat in MTB2 is

besproken Georganiseerde fraude is niet gebleken wel dat op deze wijze via data analyse bruikbare signalen naar

voren gehaald kunnen worden voorde behandeling Op een specifieke doelgroep digra s loopt nog een nadere

analyse om te bekijken of de aanpak op deze bijzondere groep identiek of anders zou moeten zijn

Opvallend veel loonaangiften op hetzelfde moment en geen aangiften winst of omzetbeiasting
Ook hier heeft onze medewerker een aantal signalen nader beoordeeld Het patroon zou opnieuw kunnen duiden op

gefingeerde dienstverbanden en in dat kader is ook steeds gekeken naar de herkomst van de indiener en of hier

mogelijk georganiseerdheid achter zit Dit experiment kan eventueel nog in een eindrapportje worden gegoten

maar heeft ook diverse interessante resultaten opgeleverd voor zowel Belastingdienst veelal naheffingen OB als

UWV verzonnen dienstverbanden teneinde een uitkeringte bemachtigen

Risicodetectie

CAF heeft op meerdere wijzen getracht risico s op georganiseerde fraude nog anders en of beter in beeld te

brengen Zo is er vanuit de aangiften stroom in bredere zin gekeken naar opvallende patronen Daarbij is

bijvoorbeeld opgevallen dat in 2014 aanmerkelijk meer scholingskosten worden afgetrokken door niet Becons Ook

hebben we onder andere gekeken naar de patronen rondom verhuur van onroerend goed bij studenten patronen

die zich mogelijk voortdoen bij kindgebonden budgetten naar patronen bij bepaalde banken waarbij erg veel

bankpassen aan 1 adres worden toegezonden en patronen in de verschillen tussen ABS en FLG Sommige van deze

analyses lopen nog Voorzover deze activiteiten zijn afgerond leverden ze wel incidentele indicaties voor misbruik

op en ook kwamen we bekende facilitators tegen die we al op een of andere wijze aan het aanpakken waren maar

nieuwe patronen of verdere georganiseerdheid kon hiermee vooralsnog niet worden blootgelegd Daarnaast hebben

we aandacht besteed aan een beperkt aantal signalen moneytransfers en moneylaundering Een paar van die

signalen zullen nog doorgezet gaan worden naar de reguliere fraudeteams In tenminste 1 van deze gevallen heeft

de nadere CAF analyse er mede toe geleid dat de zaak verder strafrechtelijk zal worden opgepakt
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Vender zijn een aantal producten ontwikkeld in ontwikkeling die ons bij de detectie moeten gaan helpen De

informatie van Logius waaruit blijkt wie nu echt de inzender van een aangifte is geweest via het SBR kanaal kan

inmiddels door ons worden ontsloten en is derhalve bruikbaar in het detectieproces Binnen de IH is een nieuwe

detectiebron voorfacilitators ontwikkeld vanuit de centrale mailings 50 000 stuks die hebben plaatsgevonden
Tevens zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een zogenaamde blauwdruk voor de omzetbelasting Het

ontwikkelen van dergelijke nieuwe producten verloopt overigens langzaam en moeizaam waarbij we merken dat

georganiseerde fraudedetectie niet overal bovenaan het lijstje staat 10 2d

10 2 d

Tenslotte

Niet alles wat we hebben opgepakt heeft geleid tot een succesvol vervolg Er zijn nogal wat pogingen ondernomen

die niet hebben geleid tot een verdere detectie van georganiseerde fraude Aan de andere kant is deze conclusie dan

ook weer positief want als uit de analyse en nader onderzoek blijkt dat het zich waarschijnlijk niet voordoet dan is

dat misschien ook wel zo Bijvoorbeeld in de bankenpilot hebben we modus operandi uit eerdere fraudezaken bij

Toeslagen gekloond om te kijken of dit weer tot nieuwe zaken zou kunnen leiden Dat blijkt niet het geval hetgeen
er op kan wijzen dat dergelijke modus operandi niet meer voorkomen Dat zou dan een niet onbelangrijke conclusie

zijn

Het uitzetten van een 150 tal posten met PGA aftrekposten binnen MKB is niet verlopen zoals we hadden gehoopt
waardoor van de achterliggende gedachte die we erbij hadden niet veel terecht is gekomen Maar dit is geevalueerd
en hier is het nodige van geleerd door alle betrokken partijen De afstemming hierover is verbeterd en de lijnen zijn
nu korter

Hoewel we ons uiterste best doen om heel veel spelers en belanghebbenden mee te nemen in de CAF aanpak en de

bijzonderheid daarvan hebben we ook dit jaar weer gezien dat dit allerminst vanzelf gaat Het blijft voor ons een

aandachtspunt om hier overduidelijk over te communiceren en iedereen die nodig is om een zaak tot een goed
einde te brengen daarin in een zo vroeg stadium mee te nemen en met name te wijzen op het bijzondere karakter

van deze zaken

11 1

buiten verzoek
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Creep uit de lopende zaken 15 01 2016

Systeemfraude IH

De afgelopen weken zijn voor diverse zaken de gespreksverslagen opgemaakt naar aanleiding van de

confrontaties met een aantal facilitators De facilitator krijgt dit verslag toegezonden Deze zaken kunnen

voor dit moment worden afgerond waarbij we aan de facilitator de belofte hebben gedaan om het gedrag
te blijven monitoren

■

In een aan de giftenaftrek gerelateerde zaak constateren we dat een bepaalde facilitator erg actief is

geweest met het indienen van onjuiste aangiften en tevens ook en rol heeft bij de stichting waaraan de

giften zouden zijn gedaan In zijn eigen aangiften is hij overigens vergeten om de inkomsten van zijn

aangiften praktijk een plekje te geven 11 1

■ Aan de belastingplichtige die zelf alle foute aangiften gaat herstellen die gedaan zijn door een voormalig
voor deze belastingplichtige werkende facilitator wordt een lijst verstrekt met alle posten die her

beoordeeld moeten worden Gezamenlijk met de Belastingdienst zal een brief worden opgesteld die aan de

klanten zal worden gestuurd

■ In diverse lopende zaken worden er huisbezoeken aan particulieren gebracht

Gerelateerd aan de actieweek IH komen er mogelijk nog een paar zogenaamde paperclipzaken Dit zijn

zaken die geschikt zijn voor een korte klap en waarin het thema valse stukken een rol speelt In het voorjaar

zal ook bij Toeslagen op een soortgelijke wijze een kleine actie plaatsvinden

Ten behoeve van defraudeteams PDB en de bezwaarbehandeling is een stappenplan geschreven waarmee

de behandeling van de problematiek rondom de vals kwitanties op een meer eenduidige wijze kan

plaatsvinden

■

Toeslagen

Momenteel zijn we een nieuwe zaak aan het analyseren opwerken waarin Huurtoeslag het onderwerp is

Het gaat om een verhuurder die bewust lijkt te manipuleren met de huurprijzen zodat klanten huurtoeslag
kunnen claimen terwiji de feitelijke huurprijs flink boven de maximale huurprijs ligt Naar het schijnt worden

de betalingen aan de huurbaas gesplitst waarbij het deel dat betaald worden boven op de huurprijs op

papier ook nog eens contant en dus vermoedelijk zwart zou gaan Of dit zo is moet nog nader worden

bekeken

■

■ Bij een van de strafzaken waar CAF bij aan de wieg heeft gestaan is eind vorige week de zitting geweest

10 2 e
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■ In een lopende zaak is heel duidelijk geworden dat veel vraagouders niet voldaan hebben aan de verplichting
tot het betalen van een eigen bijdragen Toeslagen kan hiermee vender maar ook voor Belastingen is er bij
deze post mogelijkheid om nader in te grijpen

O In een andere lopende zaak zijn inmiddels het overgrote deel van de Toeslagaanvragen door het IST CAF

team stopgezet

In een lopende zaak is bereidheid vanuit de betrokken facilitator om een betaling te doen voor het in eerste

instantie deels ontbrekende eigen bijdrage gedeelte Dit lijkt mogelijk om formeel in te kleden door middel

van artikel 33 Awir aansprakelijkstelling

Overig

i Op de komendefraudedagen bij Nijenrode zal CAF samen met FIOD centrale intake systeemfraude IFI een

presentatie verzorgen over de aanpak van IFI fraudezaken en de thematische actieweek die op het moment

van presentatie net achter ons zal liggen

O De dagrapporten van Logius zijn door een collega van SOC op een zodanige wijze ontsloten dat er nu niet

alleen in gezocht kan worden maar er ook in bredere zin analyses op kunnen plaatsvinden Flet is nog niet

optimaal op deze wijze maar voorlopig kunnen we hier nu wel mee vooruit en daarbij ook weer een

behoorlijke stap voorwaarts maken
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Datum 21 01 2016 10 37

Onderwerp CAP komende maandag
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]@Balastingdienst

Dag collegae

Alvast even vooruitlopend op het CAF overleg van komende maandag

Als onderwerp van gesprekzou ik in ieder geval kortwillen terugkomen op

De kerstspecial het CAF jaaroverzicht nog even terugkijken dus

Flet weekbericht van vorige week en dat van morgen de actualiteit

11 1 Zal ik maandag
laaer toeiicnten

Met vriendelijke groeten

6b
Bclaslingdtenst
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Belastingdienst
Ministerie van Financien
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I 10 2 6 l@belastingdienst nl

http www belastinadienst nl
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De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Creep uit de lopende zaken 22 01 2016

Systeemfraude IH

i Gerelateerd aan de actieweek IH komen er mogelijk nog een paar zogenaamde paperclipzaken Dit zijn

zaken die geschikt zijn voor een korte klap en waarin het thema valse stukken een rol speelt BiJ een van die

zaken die we aan het voorbereiden zijn komt iemand in beeld die voor meerdere personen op basis van

valse stukken een aftrek heeft gefingeerd Maar ook in zijn eigen aangifte neemt hij een tors bedrag aan

studiekosten op De studieverklaring zou door zijn werkgever deze meneer werkte in die periode bij een

gemeente zijn ondertekend Echter blijkt degene die zogenaamd de studieverklaring zou hebben afgegeven
nooit en te nimmer bij deze gemeente te hebben gewerkt De factuur van de onderwijsinstelling is ook vals

Deze week zijn nog enkele huisbezoeken gebracht in het kader van een bijtelling van inkomsten bij een

facilitator die ons wil doen geloven dat hij weliswaar aangiften verzorgt voor particulieren maar daar bijna
nooit een vergoeding voor zou hebben ontvangen In een gesprek met het FD team had hij overigens enige

tijd geleden aangegeven nog slechts 200 particuliere klanten te hebben Uit onze blauwdruk bleek dat hij er

een duizendtalletje per jaar naast zat met die verklaring Het ruime aantal huisbezoeken die aan klanten

zijn gebracht wijst echter unaniem uit dat alle klanten tenminste 50 euro hebben betaald voor het laten

verzorgen van hun aangifte door deze persoon

■ Ten behoeve van de detectie aan de poort van klanten van foute facilitators is door onze landelijk
coordinator een eerste lijst met bsn nummers aangeleverd die aan de poort gedetecteerd zouden moeten

worden indien opnieuw PGA boven een bepaald bedrag in de aangifte zouden worden opgevoerd Op
deze manier monitoren we reeds bij binnenkomst deze risicovolle groep overigens wel in de hoop en

gezien de eerdere ervaringen ook met de verwachting dat een groot deel van deze populatie zijn of haar

gedrag inmiddels zal hebben verbeterd Dit is dan wel mede afhankelijk van het feit of op deze populatie
inmiddels wel of niet een interventie heeft plaatsgevonden Er zijn nl ook weer nieuwe particulieren en

facilitators in beeld die uit de detectie wel als verdacht naar voren komen maar waarbij de interventie op

klantgroep en facilitator nog moet plaatsvinden

Toeslagen

Momenteel zijn we een nieuwe zaak aan het analyseren opwerken waarin Huurtoeslag het onderwerp is

Het gaat om een verhuurder die bewust lijktte manipuleren met de huurprijzen zodat klanten huurtoeslag
kunnen claimen terwiji de feitelijke huurprijs flink boven de maximale huurprijs ligt Bij deze post loopt

overigens al een regulier onderzoek maar samen met de controle ambtenaar gaan we specifiek inzoomen

op dit aspect voor Toeslagen

i

In een zaak waarin de eigen bijdrage over een actueel jaar niet afdoende was voldaan wordt door middel

van een art 33 Awir procedure alsnog het verschil betaald door de opvanginstelling Aan de ouders wordt

komende week uitleg gegeven Voor de meeste ouders betekent dit dat deToeslag weer gaat lopen tenzij

men niet aan de informatieplicht heeft voldaan of er andere omissies zijn geconstateerd
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O In een grote fraudezaak waarbij CAF de acties in het veld heeft gedaan die aanleiding zijn geweest voor de

strafrechtelijke melding^ zijn vandaag door de rechtbank uitspraken gedaan tegen de verdachten lQ 2 e

10 2 e

10 2 e11 1

10 2 e Ons vermoeden is dat dit vandaag en morgen wel links en rechts door de pers zal

worden opgepakt

Moneytransfers

De doortussenkomst van het FEC verkregen informatie is door ons nader geanalyseerd Een aantal personen

komen niet door de veiligheidscheck Met een beperkt groepje klanten willen we op een experimentele

wijze eens kijken hoe we dit het beste zouden kunnen aanpakken Dit doen we samen met het lokale PDB

fraudeteam en incidenteel met het lokale MKB fraudeteam Er zitten een aantal personen tussen die het

geld overboeken naar het buitenland en hier in box 3 geen melding van maken Ook zitten er een aantal

personen tussen die moeite gaan krijgen om de herkomst van het geld te kunnen verklaren Een deel van

deze kleine groep krijgt een brief met verzoek om uitleg en nadere informatie Bij een ander deel vragen we

eerst de bankstukken erbij op Uit de informatie die ons tot nu toe heeft bereikt lijkt het erop op dat een

van de betreffende banken niet aan de verplichting heeft voldaan om de banksaldi aan de Belastingdienst
door te geven Een collega bij CA gaat hier verder mee aan de slag Mogelijk heeft deze bank niet de

benodigde vergunning en is daarom niet in beeld voor de renseignering maar verricht zij wel degelijk
bankzaken
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Creep uit de lopende zaken 29 01 2016

Systeemfraude IH

i Uit een analyse die we hebben laten maken blijkt een relatief grote toename in de aangiften iH op het

terrein van de aftrek scholingskosten en dan met name als de aangiften gedaan zijn door niet becon s Op

deze populatie is een nadere analyse gedaan en daarbij vallen met name 2 IP adressen op Besloten is om uit

deze populatie een bescheiden deel uit te vragen door middel van een centrale mailing teneinde te kunnen

bekijken of het allemaal bonafide is of dat er weer een nieuw soort facilitator actief is

O Opnieuw zijn we bezig met het opwerken van een zaak waarin een oud collega de hoofdrol lijkt te vervullen

Tussen een persoon die nog op ons lijstje staat om een goed gesprek mee te gaan voeren en de lokale

behandelaars van het FD team is de spanning om allerlei andere redenen al behoorlijk hoog opgelopen We

zijn benieuwd hoe in deze context het gesprek ter plaatse zal gaan verlopen We gaan onze FD collega in

iedergeval een handje helpen

■

De persoon die we in beeld hebben wegens valsheid in geschrifte bij de aftrek van scholingskosten in zijn

aangifte IFI blijkt ook omzetbelasting te hebben teruggevraagd over zijn zogenaamd gevoigde studie pu^
Nederland wordt steeds slimmer is de slogan van

■

11 1

een bepaald opieidingsinstituut Gelukkig wij ook

Ten behoeve van de naderende actieweek zijn voor diverse facilitators die bezoek van de FIOD gaan krijgen
de klanten die een centrale mailing gaan ontvangen inmiddels startklaar gezet In het communicatieplan
hebben we verder de voorstellen gedaan om onder andere ook een tekst te maken die naar het forum

fiscaal dienstverleners zou kunnen zodat zij ook een beeld krijgen wat we met een dergelijke actieweek

beogen Ook zit er nog een idee in de pijplijn om evt een gedupeerde stichting zijn verhaal te laten doen Zij

zitten immers volop met de gebakken peren die veroorzaakt zijn door zo n foute facilitator en kunnen ons

inziens daarom als geen ander uitleg geven hoe enorm vervelend dat is

10 2 e

A el wacht hem nog een vervoigzasik en een vervoigstraf Wij

Kort geleden

11 1

dachten dat hij nu toch zeker wel de benen zou nemen f

stond hij bij een oude klant aan de deur op zoek naar een slaapplaats Dat heeft deze klant maar niet

gedaan Daarna heeft hij voor diezelfde klant nog wel een DIGID aanvraag gedaan hoewel die eigenlijk niks

meer met hem te maken wil hebben Gelukkig moet dit ook nog door de belastingplichtige bevestigd worden

en sturen we als Belastingdienst daarover een brief Mooi ook dat we dankzij dit contact met deze alerte

belastingplichtige weer op de hoogte zijn van het nieuwe mobiele nummer dat deze facilitator gebruikt

11 1
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Toeslagen

■ In een van de casusposities bleek dat ouders een flink deel van de eigen bijdrage niet hoefde te betalen van

de opvanginstelling Dat is echter wel een wettelijke voorwaarde om Toeslagen te kunnen ontvangen Voor

een lopend tijdvak kan dit onder voorwaarden nog wel hersteld worden Zolang niet duidelijk was of we hier

met ouders en opvanginstelling uit zouden komen waren de Toeslagen bij deze groepen stopgezet Veel

ouders waren hier enorm van geschrokken Inmiddels is met de organisatie een compromis bereikt

waardoor in wezen een situatie ontstaat die voor alle partijen acceptabel is Door onze specialisten is toen

het idee geopperd om aan deze ouders toch nog eens goed uit te leggen hoe bet zo gekomen is en wat nu

precies de regels zijn waar men aan meet voldoen Omdat de meeste ouders wel netjes aan hun

informatieverplichtingen hebben voldaan en het aan Toeslagen terug te betalen deel door middel van een

aansprakelijkheidsaanslag bij de organisator wordt belegd 33 Awir was er voor de meeste ouders ook het

goede nieuws te brengen dat de Toeslagen weer op gang kunnen komen De voorllchtingsbijeenkomsten zijn

op 2 avonden in de afgelopen week gehouden De bijeenkomsten zijn door de opvanginstelling alsmede de

ouders als positief ervaren 11 1

11 1

Deze week lazen we in de pers een reactie van een belangengroepering op het voorstel van minister Asscher

om de kinderopvang in familieverband in de toekomst uit te sluiten van Toeslagen Vanuit CAF Toeslagen
waren wij reeds van plan in 2016 extra focus te leggen op het toezicht op deze groep Bij een eerste analyse
van onze specialisten is een inschatting gemaakt dat in 20 van de gevallen de gastouder grootouder van

het kind is Tegen de plannen van minister Asscher geeft de belangengroep aan het niet met die plannen
eenste zijn Als voornaamste argument geven zijn aan dat ook de Opa Oma opvang inmiddels flink

geprofessionaliseerd is en deze personen ook aan allerlei vereisten moeten voldoen en specifieke diploma s

moeten halen Uit eerdere waarnemingen door onze koppels is al diverse keren gebleken dat ook wel eens

een papieren werkelijkheid is en dat diverse gastouders in de praktijk niet feitelijk aan die eisen voldoen

Mogelijk is sprake van vervalsingen van diploma’s en benodigde papieren Het lijkt een interessanttraject
om samen met de GGD eens een aantal van dit type gastouders onder de loep te nemen In dit voorjaar

willen we daar het nodige werk van maken

■

■ Wij hebben inmiddels begrepen dat er door BCA uitvraag is gedaan bij gastouderbureaus waarbij zij geacht
worden informatie te verstrekken over de uitbetaalde bruto vergoedingen aan gastouders Deze informatie

gaat als alles goed gaat ook de VIA in In onze begeleidersgroep hebben we afgelopen week het voorstel

gedaan om CAF even meete laten kijken wie aan deze verplichtingen voldaan hebben en wie niet Mogelijk
zouden we met de CAF schil een kleine actie op touw kunnen zetten en langs gaan bij degenen die in

gebreke zijn gebleven Toeslagen heeft aan CA nog nadere informatie verstrekt om hettotaalbeeld van het

aantal actieve GOB s rond de 750 nog naderte completeren

Moneytransfers

10 2 d 10 2 g 11 1
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Opiegnotitie bij kerstspecial CAF Jaaroverzicht

Het opwerken van CAF zaken gaat steeds meer volgens vastomlijnde structuren stappenplannen en patronen Dit

doen we met de overtuiging dat een deel van deze werkzaamheden steeds meer opgepakt kan worden door de

reguliere werkprocessen Facilitators die frauderen op de inmiddels voor ons vertrouwde wijze worden op deze

manier effectief en efficient aangepakt

Binnen het proces PDB is het zelfs zo dat de aanpak van facilitators en de bij deze facilitators betrokken klanten

voortaan voor een aanzienlijk deel door middel van detectie aan de poort plaatsvindt De groep particulieren die is

aangepakt wordt op deze wijze tevens gemonitord waardoor het niet veel zin heeft om met het opvoeren van

onjuiste aftrekposten door te gaan Als effect zien we dan ook dat veruit de meeste personen hiermee daadwerkelijk

stoppen

Met Toeslagen is besproken dat er in 2016 ook een zelfde methodiek van monitoren zal komen waardoor steeds

beter inzichtelijk zal worden wat het effect van ons handelen is geweest

Naast bovenstaande werkzaamheden probeert CAF zo nu en dan innovatieve initiatieven te nemen omandere

facilitators in beeld te krijgen Dit geldt zowel voor innovaties op de bestaande werkprocessen IFI en Toeslagen

maar ook op terreinen die nog niet of minder ontgonnen zijn zoals bijvoorbeeld de omzetbelasting of loonheffing

Dit komt echter maar moeizaam van de grond omdat we onvoldoende analyse capaciteit ter beschikking hebben om

hier echt slagen in te maken

Binnen de dienst zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van data analyse Ons beeld daarbij is dat die

voornamelijk gericht zijn op individueel aangifteniveau en of subject achter de aangifte De data analyse waar wij als

CAF behoefte aan hebben richt zich niet op een individuele aangifte of subject maar op patronen binnen reeksen

van aangiften Dat is echt een andere manier van kijken Niet beter of slechter dan wat nu reeds ontwikkeld wordt

maar wel anders en complementair aan elkaar

Als we als CAF willen zoeken naar facilitators die frauderen maar op een nog slimmere manier dan dat we nu

kunnen detecteren of die frauderen met andere middelen en processen dan is daar een klein stukje innovatieve

capaciteit voor nodig Wij willen die kant graag op maar daarvoor is dan wel een besluit nodig dat daarvoor dan ook

een bescheiden capaciteit gereserveerd wordt Immers als je niet weet of je iets mist en er nu nog geen last van

hebt dan leggen dit soort onderzoeksvragen niet urgent maar wel belangrijk het anders altijd af tegen andere wel

urgente onderzoeksvragen

“What is important isseidom urgent and what is urgent is seldom important’’ Dwight D Eisenhower

Vraag is er bereidheid om CAF nader te ondersteunen door een bescheiden stukje data analyse capaciteit

beschikbaar te stellen en op deze wijze te investeren in detectie van nog onbekende facilitators en mogelijk andere

patronen die duiden op georganiseerd misbruik
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Systeemfraude IH

■ Ten aanzien van de komende actieweek zijn de voorbereidingen getroffen om tegelijkertijd daar waar

mogelijk en nodig ook de nodige zaken in beslag te kunnen nemen Oftewel omdat er ook ten aanzien van de

eigen belastingpositie van de facilitator het nodige te corrigeren valt oftewel omdat gesteld kan worden dat

zijn of haar inkomsten ten dele afkomstig zijn uit malafide praktijken afpakken In 1 zaak gaat dat in ieder

geval leiden tot conservatoire beslagen

In een van de zaken die onderdeel was van de vorige actieweek is inmiddels wat meer concreet zicht op de

fiscale resultaten Dit traject loopt volledig naast het strafrechtelijke traject waarin deze persoon vervolgd
wordt wegens het indienen van onjuiste aangiften voor derden In fiscale zin is aan winst ruim een half

miljoen bijgeteld Daarnaast zijn er correcties aangebracht voor de omzetbelasting in de orde van grootte

van ongeveer 80 000 euro en vender nog een aantal kleinere correcties in de IB sfeer waaronder het

schrappen van de in aftrekgebrachte giften Over de invordering van dit alles hoeven we ons niet erg druk te

maken nu bij aanvang in deze zaak al een fors bedrag aan banktegoeden onder beslag is komen te liggen

■

11 1

In de zaak waarin we een organisatie zelf de ellende willen laten herstellen die door een bij hen werkende

en inmiddels ontslagen facilitator is veroorzaakt lopen de contacten voorspoedig Vrijwel alle posten die in

de aanvankelijke uitvraag waren opgenomen zijn inmiddels in goed overleg aangepast met correctie Aan het

herstellen van de rest van de populatie gaat men binnenkort beginnen

Naar aanleiding van diverse huisbezoeken waarin netjes is aangekondigd waarvoor we kwamen en onze

mensen zich keurig gelegitimeerd hebben heeft de facilitator zich boos gemeld waar we toch mee bezig
waren Ook de politie heeft navraag gedaan of onze mensen wel echt medewerkers van de Belastingdienst
waren Nadat onze mensen aan de facilitator hebben uitgelegd dat er in de onderzochte aangiften behoorlijk
wat aanleiding was om vragen te stellen mede ook omdat diezelfde adviseur onwillig is om stukken in te

sturen werd hij al aanmerkelijk stiller Dit was nog niet bedoeld als het norm overdragende gesprek maar

heeft al wel enige impact gehad

■ Bij een zaak waarbij onze formeel recht specialisten al een tijdje meedenken in een opiossing om een

bepaalde facilitator een halt toe te roepen is het beeld dat een weigeringsprocedure niet al te veel soelaas

gaat bieden Wel zoeken ze nu een opiossing via de portemonnee van deze facilitator door hem boetes in

het vooruitzicht te stellen indien hij bepaalde fratsen maar blijft toepassen in de aangiften van zijn klanten

terwiji hij er bij herhaling op gewezen is ook door de rechter dat dit soort aftrekposten etc niet mogelijk

zijn Los daarvan worden de aangiften van zijn klanten consequent gecorrigeerd maar is deze facilitator een

van die hele hardnekkige personen die toch meent te moeten doorgaan Klantenkring wordt steeds kleiner

en impact van deze zaak iste klein voor strafrecht maar wel hinderlijk
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Toeslagen

Opnieuw heeft deze week een houder besloten zich uit het LRKte laten uitschrijven als

kinderopvanginstelling De aandacht is hen teveel geworden

i

Er zijn een tweetal GOB zaken concreet in beeld om eens nader op in te gaan zoomen Aandachtsgebieden

zijn daarbij of de opvang daadwerkelijk wel plaatsvindt of er mogelijk sprake is van kasrondjes of GOB en

gastouder voldoen aan de plicht om het inkomen voor de IH aan te geven en evt om samen met GGD te

kijken naar de vraag of de gastouder wel daadwerkelijk voldoet aan de kwalificatie eisen

i

Pilot loonheffingen verschillen tussen FLG en ABS

Het eerste deel van deze pilot was door ons reeds gerapporteerd en is toen ook besproken in MTB2 In 37 posten

wastoen in totaal voor ongeveer 1 4 miljoen gecorrigeerd en bovendien zijn een 3 tal zaken strafrechtelijk nader

onderzocht In zoverre was dus al sprake van een succesvolle pilot waarvan inmiddels is afgesproken dat EHI

jaarlijks eenzelfde soort analyse zal gaan doen Deze analyse zal zinvolle signalen opieveren om uit te zetten in het

toezicht bij MKB Hoeveel je er daarvan in het toezicht wilt hebben kun je steeds opnieuw zelf bepalen

Tussen de geconstateerde verschillen zat ook nog een deelpopulatie die we nog verbijzonderd bekeken wilde

hebben Het betreft digra s Voor ons is dit een bijzondere doelgroep omdat bij die categorie de rollen tussen

werkgever en werknemer veelal vermengd zijn Op een locatie in het land is door MKB inmiddels een 9 tal posten

nader onderzocht Bij deze 9 posten is inmiddels een correctie aangebracht van ongeveer 190 000 euro Mooi om te

vernemen is ook dat de gemiddelde behandeltijd van deze signalen slechts tussen de 2 en 3 uur in beslag neemt

Ook dit onderdeeitje van de pilot ziet er dus succesvol uit In ons pilotbestand zitten nog een 50 tal posten die de

moeite waard lijken om op identieke wijze te worden aangepakt De keuze daarvoor ligt bij MKB Afspraak met EHI

is in ieder geval dat zij over het jaar 2015 ergens in dit najaar weer een zelfde soort analyse zullen doen waarbij men

rekening kan houden met de lessons learned uit de eerdere pilot

Nog interessant om hierbij te vermelden is dat het kleine signaal over verschillen tussen FLG en ABS soms de trigger

vormen voor een meer diepgaand onderzoek Dan is snel duidelijk dat er bij zo n post veel meer aan de hand is Van

1 van de posten die op zo n wijze uiteindelijk tot een boekenonderzoek heeft geleid kregen we deze week het

resultaat te horen Er is een nadeel geconstateerd van ongeveer 1 5 miljoen aan niet verantwoorde OB en

loonheffingen [ itTT

Overig

Blauwdruk omzetbelasting

In het ontwikkelen van deze blauwdruk is deze week een nieuwe stap gemaakt omdat nu de informatie afkomstig
uit het SBR kanaal gekoppeld kan worden aan de aangiften gegevens Op deze manier kunnen we vaststellen welke

aangiften van welke adviseur afkomstig zijn en kunnen we vervolgens een foto maken van zijn of haar aangiften

gedrag De volgende stap in de ontwikkeling is nu om samen vast te stellen hoe die foto er dan precies uit moeten

komen te zien welke informatie willen we dan dat daar op komt te staan
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Greep uit de lopende zaken 12 02 2016

Systeemfraude IH

Deze week heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de rechercheurs van de FIOD ten aanzien van de

actieweek Er zijn diverse standaard ambtsedige verklaringen opgesteld door onze mensen waaruit o a

blijkt wat landelijk de gemiddelde percentages aftrekposten zijn per adviseur maar ook wat er in de

toelichting op de diverse aangiften staat over de diverse Jaren Zowel de facilitators als de klanten die

gehoord gaan worden kunnen nu met deze stukken geconfronteerd worden

Tot op heden werden de zogenaamde IP query s die wij nodig hebben voor bet kunnen vervaardigen van

blauwdrukken door ons opgevraagd bij de AFB Nu wij vernomen hebben dat dit binnenkort niet meer

mogelijk is moet hiervoor een alternatieve opiossing komen Die gaan we vooralsnog zoeken via EFIl Hier is

komende week een gesprek over

| Inzake de opvallende toename van de aftrek scholingskosten is inmiddels een kleine centrale mailing

uitgezet om eens na te gaan of de aangiften wel of niet betrouwbaar zijn De behandeling van deze posten

vindt geconcentreerd plaats De centrale mailing voor de actieweek is nagenoeg gereed en zal in de

actieweek zelf verzonden worden

| Met een vrouwelijke facilitator die steeds vervelender gaat doen naar de behandelaars bij PDB moet wat

ons betreft op korte termijn een gesprek plaatsvinden teneinde haar duidelijk te maken dat ze beter kan

stoppen met het indienen van onjuiste aangiften Ook een andere persoon willen we het liefst zo snel

mogelijk een beter inzicht geven in zijn prestaties op het terrein van het doen van onjuiste aangiften maar

die geeft vooralsnog aan geen tijd en zin in een gesprek te hebben Toch willen we proberen deze persoon

voor aanvang aangifteperiode nog te spreken Daarom gaan we hoe dan ook voor 1 maart naar hem toe of

hij nu wil of niet Indien hij ons dan ter plaatse weigert te spreken zullen we aan hem een brief overhandigen
waarin we uit de doeken doen dat hij het gesprek heeft geweigerd dat wij van mening zijn dat hij onjuiste

aangiften doet dat hij daarmee moet stoppen en wijze wij hem op de mogelijk consequenties van zijn
handelen indien hij daarmee doorgaat

Toeslagen

Inmiddels hebben we wat meer inzicht in de namen van gastouderbureaus die niet hebben voldaan aan de

verplichting om contra informatie te verstrekken over de inkomsten van gastouders Het verbaast ons

daarbij niet echt dat daar ook een aantal bekenden van ons tussen zitten We hebben het voornemen om

een selectie uit dien lijst hierop naderte gaan bezoeken

| Deze week zijn voor wat de CAF inspanning weer een aantal lopende zaken afgerond In al die gevallen kan

IST CAF team bij Toeslagen er nu meer verder In behoorlijk wat gevallen verwachten we individuele

stopzettingen

In de strafzaak waarvan recentelijk de veroordelingen hebben plaatsgevonden is voor ons inmiddels meer

concreet welke resultaten er ook voor het blauwe gedeelte nog in de pijplijn zitten Naast het feit dat er bij
de gastouders aanmerkelijke navorderingen worden opgelegd wegens het niet aangeven van de inkomsten

vraag mbt het totale belang staat nog uit zijn bij het bedrijf zelf winstcorrecties te verwachten van om en

nabij de 1 7 miljoen Traject ligt momenteel even stil omdat er lokaal nog discussie is of voor dit deel niet

eveneens het strafrecht in aanmerking zou moeten komen
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