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Creep uit de lopende zaken 19 02 2016

Systeemfraude IH

i Komende maandag wordt er weer een facilitator bezocht met als insteek een opvoedend gesprek Waar

aanvankelijk deze meneer eerst boos had gebeld waar wij toch mee bezig waren toen hij via de tarn tarn

had vernomen dat allerlei klanten van hem bezocht waren lijkt het kwartje nu voor een deel al te zijn

gevallen Op ons verzoek om een gesprek reageert hij nu ieder geval heel positief Hij is blij met het gesprek
omdat het hem kan helpen om fouten in de toekomst te voorkomen 11 1

Een adviseur tje die al bekend was vanuit oudere pre CAF problematiek en die plechtig beloofd heeft dat

hij zou stoppen blijkt nu toch weer op kleine schaal actief te zijn [
aangiften binnen komen via een IP adres dat op naam staat van zijn huidige werkgever een wat groter

advieskantoor Dat biedt denken wij leuke perspectieven om eens met die werkgever te gaan praten Het

gaat tenslotte om het IP adres van deze werkgever waarop allerlei foute aangiften binnenkomen

■

is echter dat de bewuste11 1

Voor en rond 1 maart staan diverse gesprekken met facilitators gepland Dit om ervoor te zorgen dat we ze

nadrukkelijk met de neus op de feiten drukken van het doen van onjuiste aangiften Een van deze facilitators

weigert ondanks herhaalde oproep om ons voor 1 maart te ontvangen We hebben aan zijn advocaat

aangegeven dat wij dit toch zodanig belangrijk vinden dat als hij zelf niet voor een afspraak voor 1 maart

zorgt we dan komende dinsdag toch bij hem op de stoep zullen staan Met in de tas een brief die we hem

desnoods persoonlijk zullen overhandigen mocht hij dan opnieuw weigeren met ons in gesprek te gaan De

klanten van deze facilitators zijn door ons gestickerd zodat mogelijk onjuiste aangiften direct bij
binnenkomst gedetecteerd worden Mochten deze facilitators ondanks dat ze nadrukkelijk gewaarschuwd

zijn toch met deze praktijken doorgaan dan is het minste wat hen gaat overkomen dat ze tegen

medepleegboetes gaan aanlopen De aangiften van de klanten worden uiteraard gecorrigeerd

■

| Het draaiboek voor de actieweek ligt klaar Helaas kunnen de geplande zittingen van eerdere strafzaken niet

doorgaan op het moment dat we dat graag gewild hadden maar voor de rest van de plannen ligt alles op

schema

■ Andermaal heeft het nader analyseren van het kasboek van een ANBI zijn nut bewezen ten behoeve van de

aanslagregeling PDB Onze medewerker kan hard aantonen dat van de 147 kwitanties die op naam van deze

ANBI zouden zijn gedaan er 143 overduidelijk vals zijn De aanslagregeling PDB kan hier nu heel duidelijk mee

verder Het belang wat hiermee gemoeid is meer dan 100 000 euro Onderzoek naar een mogelijk dader

loopt via een van de onderhanden strafzaken

Toesiagen

Van een zaak die oorspronkelijk door CAF is behandeld en die reeds was aangepakt en beoordeeld voor de

kinderopvangtoeslag is besloten om toch ook maar eens een deel van de aanvragen voor huurtoeslag nader

te beoordelen Alle aanvragen komen van een locatie af die je kan typeren als facilitator Ook voor de IH is

de locatie bij ons in beeld met verdachte patronen en zelfs aangemeld voor strafrechtelijk onderzoek Uit de

uitvraag van huurtoeslagen blijkt dat een aanmerkelijk deel van de populatie aangemerkt moet worden als

zogenaamde no response Deze personen reageren dus nergens op en daarom zijn de Toesiagen dan ook

stopgezet Tot op heden heeft men daarbij slechts 1 bezwaarschrift binnengekregen De correctie loopt op

tot boven de 2 ton Wij zien dat de aanvragen vaak geschieden door tussenkomst van deze facilitator Het

aantonen dat hier echt sprake is van bewust onjuiste situaties blijft lastig van achter het bureau zonder de
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inzet van bijzondere rechtsmiddelen Maar het patroon is dermate verdacht dat we via een nadere analyse
toch nog eens wat meer willen gaan kijken naar een mogelijke modus operandus

Momenteel is men bezig met een zaak waarin zo ongeveer alle elementen zitten van misbruik Op een

bepaald adres waarvan volgens de plattegrond van het pand nauwelijks blijkt dat sprake is van 2

afzonderlijke adressen omdat alle vertrekken gewoon met elkaar in verbinding staan zouden de aldaar

wonende 2 gezinnen familie van elkaar op elkaars kinderen passen Uiteraard is er ook PGB in het spel en

bovendien lijken beide dames ook er nog eens voor te gaan om zich ten aanzien van die activiteiten als

ondernemerte beschouwen zodat je dankzij de zelfstandigenaftrek c s uiteindelijk ook nog eens nul euro

belasting betaalt over de genoten inkomsten als gastouder De rol van het betrokken GOB is nog niet

helemaal holder

i

| Zie bijgaande publicatie over de fraude bij de kinderopvangtoeslag

http biizonder trafrecht nl dalinq fraude met kinderopvanqtoeslaq

Zowel in deze publicatie als in de beantwoording van de vragen die zijn ingediend door 2® kamerlid Heerma

wordt het CAF nadrukkelijkgenoemd

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Bij een eerdere CAF zaak waar inmiddels ook al forse correcties zijn aangebracht zijn inmiddels de

rapportages en bevindingen gevorderd door het Openbaar Ministerie omdat de inspectie ISZW hier

strafrechtelijk mee verder wil

Money transfers

Ten aanzien van de bank die wel netjes onder het toezicht van DNB valt zijn inmiddels een beperkt aantal

nader te onderzoeken posten uitgezet naar het betreffende PDB team In beginsel krijgen deze posten een

soort van windhapper aanpak In deze eerste selectie zaten nog geen ondernemers MKB posten
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Creep uit de lopende zaken 26 02 2016

Deze week het 100® CAF weekverslag

Systeemfraude IH

Afgelopen maandag is er weer een facilitator bezocht met als insteek een opvoedend gesprek Het gesprek is

goed verlopen Kennelijk heeft deze persoon de aangiften praktijk overgenomen van zijn vader Hierin zaten

allerlei eigenaardigheden die er in de loop van de tijd in zijn geslopen Deze facilitator heeft nu plechtig
beloofd dat hi] voortaan veel zorgvuldiger te werk zal gaan en alles voortaan keurig wil gaan doen WiJ

hebben hem plechtig beloofd dat we hetgedrag nog wel even blijven monitoren

In aanloop naar de actieweek zien wij nog genoeg zaken die in beginsel voldoen aan de aanmeldingscriteria

Wi] hebben echter de overtuiging dat het lang niet in alle gevallen nodig zou hoeven zijn bovendien

ontbreekt capaciteit Daarom hebben we het voorstel gedaan om bij alle nu nog potentiele zaken een

tussenstap in te bouwen behoudens eventuele hele bijzondere gevallen We gaan proberen om al deze

personen op korte termijn tijdens de aangifteperiode en hopelijk onder verwijzing naar de publiciteit
rondom de actieweek te bezoeken en hen in woord wel onder cautie en op schrift te wijzen op het

onjuiste gedrag Daarna zullen we monitoren of het gedrag aantoonbaar verbetert of niet De eventueel nog

strafrechtelijk aante pakken zaken zullen zich dan in beginsel richten op defiguren die hardnekkig blijken frf

■

11 1

■ Deze week ook in gesprek geweest met een facilitator die ons absoluut niet wilde spreken Ondanks dat hij

aangaf niet eerder tijd te hebben dan medio april stonden onze mensen deze week toch gewoon op de

stoep Na meerdere keren aanbellen deed niemand open en hebben onze mensen aldaar een pittige brief

achtergelaten Een paar minuten nadat onze mensen de locatie weer hadden verlaten ging de mobiele

telefoon al Mevrouw had de brief gevonden was daar kennelijk wel van onder de indruk en wilde nu toch

wel graag met ons in gesprek Manlief was niet thuis maar mevrouw was toch wel uiteindelijk overtuigd dat

het heel nuttig is om toch eens aan te horen wat er zoal allemaal misgaat in deze aangiften praktijk Duidelijk
is dat zij niet op al dat gedoe zit te wachten Het is nog wel even de vraag of dat ook voor hem geldt Dat

gaan we komende maandag ervaren want dan vindt een gesprek plaats met zowel man als vrouw In ieder

geval is de eerste stap in een mogelijk helingsproces gezet

Toeslagen

Onze mensen van Toeslagen zijn druk bezig om een aantal gastouderbureaus te selecteren voor nader

onderzoekter plaatse Als primaire eerste selectiecriteria houden we aan GOB s die niet voldaan hebben

aan het verzoek tot verstrekken van informatie over de uitbetalingen aan gastouders waarbij tevens sprake
is van oppas situaties in de familiesfeer Tevens willen we bekijken of we ook de GGD in deze actie kunnen

betrekken i v m mogelijk valse stukken en er een samenwerkingsverband van kunnen maken Ook behoort

een pilot met FID wellicht tot de mogelijkheden Als Toeslagen momenteel ten aanzien van dit soort bureaus

en gastouders een uitvraag doet zonder eerst ook controle ter plaatse te houden dan bestaat de indruk

dat de GOB s er erg veel werk van maken om te zorgen dat het op papier wel klopt Het is dan erg lastig om

ergens doorheen te prikken Wij denken dat we met een bescheiden stukje veldwerk een paar steekproefjes

per GOB heel snel kunt vaststellen hoe de vork echt in de steel zit Wordt dan bevestigd dat het papier ook

echt aansluit bij de werkelijkheid dan is dat een prima conclusie en kunnen we het IST CAF team behoorlijk
wat werk besparen En als het fout is dan is meteen duidelijk wie onze warme aandacht verdient
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c Naast de aandacht voor GOB s spelen er momenteel een beperkt aantal casu in de verhuur waarbij het

steeds maar de vraag is of de verhuurder zuiver spel speelt Zo valt een casus op waarbij we het zouden

moeten geloven dat bij een pand met een WOZ waarde van 9 ton een zeer bescheiden huur zouden worden

gevraagd die onder de huurgrens van Toeslagen valt Uitzonderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk

bijvoorbeeld antikraak maar daar lijkt hier in casu geen sprake van 11 1

Overig

■
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Systeemfraude IH

i Deze week een gesprek gevoerd bij een stichting waarbij een malafide facilitator voor een hoop ellende

heeft gezorgd De stichting wil de schade herstellen echter merken ze nu dat er steeds meer klanten

weglopen en wel vermoedelijk naar onze oude bekende facilitator die kennelijk wervende praatjes houdt dat

hij de boel wel even zal komen redden Het wordt tijd voor een duidelijke brief naar deze klanten waarin we

tussen de regels haarfijn gaan uitleggen wat er speelt

■ Deze week opnieuw een facilitator die niet op de uitnodiging om met hem in gesprek te gaan is ingegaan

Ook deze persoon krijgt van ons op korte termijn bezoek nu op het tijdstip dat het ons uitkomt en opnieuw

gaat ons koppel op bezoek met een brief in de tas die ter plaatse achtergelaten kan worden mocht een

persoonlijk contact uiteindelijk niet gaan lukken

Afgelopen maandag ook meneer gesproken Vorige week hadden we mevrouw al gesproken en ook zij vond

het verstandig om deze week nog een keer met haar man te praten aangezien hij de grote veroorzaker van

het fiscale gedoe is Een hele bijzondere ervaring voor ons koppel die volslagen flabbergasted het pand weer

hebben verlaten We hadden te maken met een type Bert Visscher maar dan aanmerkelijk drukker Noemt

zichzelf de Robin Hood van de arme mensen maakt zich over alles druk vooral ook over zaken waar hij
totaal geen invioed op heeft Ook zag hij overal schimmen Tussen de monologen van deze meneer door

hebben onze medewerkers getracht een aantal punten aan de orde te stellen De brief die we hem hebben

overhandigd is heel duidelijk Hij lijkt diverse van de hem aangereikte punten toch ook wel in te zien en op

dieterreinen zal hij zijn gedrag verbeteren Deze man heeft erg last van zijn rechtvaardigheidsgevoel
Ondanks dat veel zaken inmiddels wettelijk van aftrek zijn uitgesloten vond hij dat dit eigenlijk wel

aftrekbaar zou moeten zijn omdat het anders zo erg was voor zijn klanten Zeker op deze punten hebben

onze medewerkers hem de ogen wel kunnen openen en dit gaat hij zo zegt hij zelf ook niet meer doen

■

11 1

O Nog een andere facilitator gesproken die zelf vrij hardnekkig gedrag vertoonde maar waarbij ook zijn

kantoorgenoten wel inzagen dat er toch heel veel niet deugde Ook deze oudere vennoot kijkt te weinig naar

wat er aftrekbaar is en teveel naar wat hij vindt dat aftrekbaar zou moeten zijn In aanloop naar de huidige

aangiften campagne heeft het kantoor daarom besloten dat deze oudere vennoot geen aangiften IH meer

zal invullen en behandelen 11 1

Toeslagen

Het team is aan de slag met een opvanginstelling waarvan de contracten tussen ouders en instelling op
meerdere punten niet deugen Het is de vraag of het hier bij formele gebreken stopt of dat er ook meer

ernstige zaken aan de hand zijn

In een andere casus lijkt daar zeker sprake van De persoon achter deze opvang heeft op dat gebied al een

trackrecord van aanvragen voor Toeslagen terwijl achteraf bleek dat er geen opvang heeft plaatsgevonden
We zitten dan wel in de wereld van de onderlinge intimidaties Toch lijken er bepaalde personen bereid om

hun verhaal te komen doen

^[■icenM^toJ ist Ufibj^

00263



Z
rt

t

Weekverslag CAF
ti

■ Een creatieve ondernemer die de eigen bijdrage van de kinderopvang niet kon aantonen heeft inmiddels

bedacht hoe hij dit alsnog wel kan doen Heel simpel Je creeert gewoon even een aangepaste loonstrook

waarop de inhouding van een bijdrage wegens kinderopvang staat vermeld die stuur je vervolgens in naar

Toeslagen en klaar is Kees Hoe noemen we dat ook alweer

Overig

■

10 2 d 11 1

Om vast te stellen wie nu precies welke acties heeft verricht bij het inloggen door middel van Digid zou het

beter zijn als het beveiligingsniveau standaard naar een hoger level zou gaan Dat zou gerealiseerd kunnen

worden door verplicht te stellen dat naast het gebruik van Digid en wachtwoord tevens een sms bericht

gekoppeld zou moeten worden Bij bepaalde instanties oa DUO is dit al de standaard procedure Hiermee

wordt misbruik lastiger en ook beter op te sporen 0ns lijkt dit ook in het belang ter bescherming van de

burger Die heeft deze keuzemogelijkheid overigens al Dus waarom zouden we dit in ieder geval niet nog

wat meer promoten

^[■icenM^toJ ist Ufibj^
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Systeemfraude IH

Deze week was de actie week

behoorlijke hoeveelheid geld gevonden in het huis Bovendien ook bewijs van een bankrekening in een

tropisch land beslag wordt geregeld en het felt dat hij een stichting had in een ander tropisch land waar

ook heel veel geld naartoe is gegaan stapels met lege dieetverklaringen grote hoeveelheden drank en nog

grotere hoeveelheden kleding Maar ook aanwijzingen voor een kluis Later heeft de FIOD daarin een groot

bedrag aangetroffen Opvallend was ook dat juist dit op zich bescheiden pand op allerlei manieren met

camera s was beveiligd

dag tevens beslag gelegd Er zijn een 5 tal computers meegenomen Daarnaast USB sticks en boekjes met

aantekeningen telefoonnummers en adressen

In het meest spectaculaire geval werden bij de zoeking een
■ 11 1

p de reeds bekende zaken bankrekeningen etc is dezelfde11 ID

■ In een andere zaak liep het allemaal wat anders Vooraf haddenpwe al een indicatie dat de verdachte

mogelijk opgenomen zou zijn geweest in het ziekenhuis Om te checken of het verantwoord was om toch op

bezoek te gaan hebben we gemonitord of er recent nog aangiften door hem zijn ingediend en dat bleek

zeker het geval Meneer was dus nog volop actief en hem benaderen daarom terecht 10 2 e

10 2 e

Naast het horen van een aantal klanten zal het nog lastig zijn om met de verdachte in gesprek te komen

In een 3® zaak was sprake van een meervoudige zoeking Bedrijfspand en 3 woningen Een van deze

adressen betrof een oud collega Ook hier is contant geld gevonden en zijn bankrekeningen onder beslag

gekomen Frappante uitspraak bij een van de verdachte was ben ikdit jaar aan de beurt

Alle computers zijn meengenomen Ook blijkt al wel heel duidelijk hoe de samenwerking tussen de

verdachten er verder uit zag en wat er voor betaald is Diverse klanten zijn inmiddels gehoord en verklaren

dat ze niet op de hoogte zijn van de aftrekposten en ook nooit het eindresultaat van de ingevulde aangifte
hebben gezien

11 1

■

io 2 e

Deze week zijn vele brieven verzonden aan de klanten van deze facilitators Via via hebben we vernomen dat

er inmiddels behoorlijk wat commotie is ontstaan Ook bellen er een aantal mensen naar de kantoren Daar

zitten ook bijzondere gevallen tussen Zo belde er een mevrouw van ruim 90 die er nu achter kwam dat haar

adviseur scholingskosten in haar aangifte haar heeft opgevoerd Ze herkende zich er niet in en kon er ook

wel om glimlachen

i

i Ook vonden deze week een tweetal zogenaamde Knock and Talk gesprekken plaats In beide gevallen was de

facilitator erg onder de indruk In het eerste geval werd heel snel duidelijk dat deze facilitator geen zin meer

heeft in dit soort aandacht het is tijd dat ik helemaal ga stoppen Wel vroeg hij nog wel om clementie bij

het herzien van zijn eigen aangiften Dat dit ook nog eens geld gaat kosten ging hem erg aan het hart In het

tweede geval was naast de facilitator ook zijn vrouw beiden VOF lidjmeegekomen Was ons koppel al niet

overtuigend dan toch ook zeker de echtgenote Wij verwachten dat thuis het Knock and talk gesprek nog

eens dunnetjes over wordt gedaan Floe dan ook blijkt uit beide zaken dat waarschijnlijk met dit middel

knock and talk de juiste keuze is gemaakt
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O Naast de zaken in de lopende actieweek zijn er ook nog onderzoeken in de zaken met valse kwitanties voor

de giftenaftrek
11 1

Ook hier is deze week nog een extra aanhouding verricht

Dankzij de monitor aan de poort heeft een van onze mensen deze week een aantal zeer onwaarschijnlijke

aftrekposten giften zien binnenkomen die ook interessant zijn voor het lopende FIOD onderzoek

11 1

11 1

11 1

i De komende weken vinden nog meerdere gesprekken plaats met facilitators die niet uitverkoren zijn voor

een strafrechtelijke aanpak Hopelijk gaat verkregen publiciteit ons hiermee nog helpen Vandaag is er volop

publiciteit geweest rondom de actie waaronder op de eigen beeidkrant rijksoverheid nl de site van het OM

en in deTelegraaf Niet alles wat daar staat is ook zo gezegd maar de boodschappen die bedoeld waren

staan er wel in Verder diverse andere bladen die het nieuws hebben opgepikt en ook BNR Nieuwsradio die

een hele mooie samenvatting van het gesprek op de site hebben geplaatst

http vww bnr ni nieuws personal_finance 241335 1603 gratis duizenden mensen benadeeld door

frauduleuze beiastingadviseurs

Een van onze mensen heeft deze week geprobeerd een afspraak te maken met een facilitator Maar als je

het kantoor belt krijg je een bandje Belt u voor het kantoor kies 1 belt u voor meneer X onze facilitator

kies 2 Onze medewerker koos voor optie 2 Het bandje vervoigt De heer X is niet meer werkzaam op dit

kantoor Wellicht kennen we de reden al wel maar we willen hiertoch wel even het fijne van weten

DfRECHTER tJoot le»« vm Muyturn wwwf««t» t om tofn

■yum
Toeslagen

Gebleken is dat door CA ongeveer 75 van de GOB s is benaderd voor het inzenden van contra informatie

over de inkomsten van gastouders Van die groep heeft ongeveer 75 ook aan die verplichting voldaan Het

resterende deel zetten we op ons aandachtlijstje en gebruiken we als een van de selectiecriteria voor verder

onderzoek

■

10 2 d
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Systeemfraude IH

■ RTL Z heeft vorige week vrijdagavond nog aandacht besteed aan de actieweek Op basis van een reeks

vragen waarop we via tussenkomst van persvoorlichting de nodige antwoorden hebben kunnen geven heeft

de redactie van RTL Z op een voor ons zeer positieve wijze verslag gedaan

Uw belastingadviseur fraudeert wat nu

http www rtiz ni tv iaatste videos uw beiastingadviseur fraudeert wat nu

■ Een van de verdachte kantoren reageert als een kat in het nauw op de FiOD actie Op hun website maken ze

bekend onmiddellijk met de aangiften praktijk voor particulieren te gaan stoppen omdat een gedeelte van

het particuliere klantenbestand niet de waarheid heeft gezegd en of dat niet meer weten en dat ze ons de

schuld geven Een poging om van dader naar slachtoffer te komen Uit het feitenonderzoek blijkt echter dat

het kantoor zelf meer dan eens valse stukken heeft vervaardigdj terwiji de klant daar geen idee van had

O in de lopende onderzoeken naar valse kwitanties in de giftenaftrek constateren we helaas dat niet iedere

verdachte aangifte 2014 op de juiste wijze in de systemen geoormerkt staat waardoor er kans op

doorselectie aanwezig is 11 1 n

11 1

11 1 We zien nu dat ze uitwijken naar andere

^doelen waarbij de kwitanties overigens weer net zo vals zijn Even stevig doorpakken is het devies Door de

detectie aan de poort kunnen we het gedrag van deze lieden goed in de gaten houden en zien we dat ze

andere wegen zoeken Flet strafrechtelijk onderzoek is hiermee overigens ook gebaat want het levert direct

zicht op perifere verdachten en achterliggende facilitators

De monitor aan de poort waarin in alle klanten zijn opgenomen die voorheen vanuit de systeemfraude IFI

aandacht hebben gehad of nog moeten krijgen werktgoed Binnenkort kunnen we de nodige inzichten

gaan verschaffen is het gedrag van deze klantgroep over het jaar 2015 De eerste indruk is dat het gedrag in

brede zin aanmerkelijk verbeterd lijkt met uitzondering van de hiervoor reeds genoemde groep die gebruik
maakt van valse kwitanties in de giftenaftrek

De facilitator waar vorige week meer dan 3 ton aan contanten is gevonden is inmiddels aangehouden De

verwachting is dat hij zekertot aan de zitting in bewaring zal blijven

■ De timing van de acties vorige week in combinatie met de media aandacht en de brieven acties tonen hun

synergetische working Veel klanten leggen zelf het verband daartussen en een groot aantal heeft contact

gezocht met de Belastingdienst Flet beeld dat daaruit ontstaat is dat heel veel mensen boos zijn op hun

eigen hopelijk aanstaand voormalige facilitator wel te verstaan

00265
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Toeslagen

i Opnieuw is een bezoek gebracht aan een KOI waar geen eigen bijdrage is betaald De Toeslagen worden in

alle gevallen nu teruggevorderd en heel veel ouders zoeken hun heil inmiddels elders

i Een andere KOI lijkt slachtoffer van het gegeven dat het LRK nummer door een aantal malafide lieden wordt

gekaapt De aanvragers doen alsof de kinderen daar worden opgevangen maar de kinderen zijn daar

volstrekt onbekend De KOI werkt volop mee aan het onderzoek We zoeken nog naar het samenhangende
element om te bezien of we de facilitator achter dit misbruik kunnen detecteren De onjuiste aanvragen

worden ondertussen allemaal gecorrigeerd

Ten aanzien van de GOB s die niet geleverd hebben aan BCA en waarbij[

spelen is inmiddels een selectie gemaakt Hier komen een 18 tal grotere bureaus in beeld Hieruit maken we

nog een nadere keuze op basis van een analyse die nog een slagje dieper gaat I

lO Z d

posten waarop we dan een plan van aanpak gaan maken Uit de analyse die onze specialist gemaakt heeft

komt overigens ook naar voren dat er enige duizenden mensen zijn die nog wel in LRK zijn maar die niet

meer actief zijn Tevens zijn er ook enkele duizenden inschreven die zouden bemiddelen voor

gastouderbureaus die niet meer bestaan In beide gevallen bestaat daarbij het risico dat de LRK nummers

misbruikt kunnen worden

]een aanmerkelijke rol10 2 d

10 2 d

Uiteindelijke willen we uitkomen op een eerste vijftal

■ Bind maart staat weer een meervoudige WTP actie gepland op meerdere plaatsen in Nederland inzake een

GOB Hier bestaat nadrukkelijke twijfel of de opvang wel daadwerkelijk plaatsvindt Samen met GGD

worden zowel GOB als ouders bezocht

In een bepaalde zaak is de uitvraag vanuit IST CAF afgerond De opbrengst daarvan ligt rond de 6 ton

Daarvan is een deel non response Tevens heeft de eigenaar zich schuldig gemaakt aan het fabriceren van

valse stukken Dit aspect wordt meegenomen en meegewogen in de komende actie die op het terrein van

valse stukken dietoch al op stapel staat Daarnaast zullen nog een aantal blauwe correcties volgen

In een casus valt de hoge frequentie van zorgtoeslag op ten aanzien van buitenlandse werknemers Op zich

kan dat maar dan moet de zorgpolis wel afdoende dekking bieden en daar wordt aan getwijfeld Om dit

nader in beeld te brengen worden een aantal mensen nader uitgevraagd
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■ Een van de facilitators die in de actieweek is aangepakt schijnt gebruik te maken van een eigen dietiste Je

kunt daar vermoedelijk dieetverklaringen op bestelling kopen Deze mevrouw wordt als verdachte

meegenomen in bet onderzoeken is deze weekgehoord

■ In een brief die naar de klanten is gestuurd door een van de facilitators staat de volgende passage X gaat

dit weekeinde de computer van Y gebruiken om van alle klanten de aangiftes op te vragen Deze zullen

worden uitgeprint en naar de klanten worden opgestuurd U kunt dan met deze informatie zien wat er aan

aftrekposten is opgevoerd

Hieruit blijkt al dat bij de klanten de aftrekposten kennelijk niet bekend zijn

Vervelend in deze zaak maar ook in een aantal andere zaken is dat de facilitator de klanten oproept om

massaal uitstel te vragen voor het beantwoorden van de brieven Lang niet iedere klant doet daar wat mee

overigens en stuurt bijvoorbeeld de verklaring in dat men geen aftrekposten had maar het Is wel van

belang dat we hier landelijk een strategic in hanterenJ 11 1

TT7T

Een ruim uitstel is niet nodig Ook kan de beslissing om wel of niet akkoord te gaan met het verzoek om

uitstel afhangen van de lokale situatie en aanwezige werkvoorraad In de brief die centraal is verzonden

staan de concrete bedragen die als aftrekpost zijn opgevoerd De klant kan dus aan de slag en bewijsstukken
insturen Daar heeft hij zijn adviseur in beginsel niet voor nodig 0ns advies is om als we merken dat er van

klanten van een bepaalde facilitator alleen maar uitstelverzoeken binnenkomen de klant te gaan bellen en

vragen te stellen over het verzoek om uitstel Op die wijze komen we waarschijnlijk ook meteen te weten of

de klant lets weet over de opgevoerde aftrekposten en of hij eigenlijk wel bewijsstukken heeft Als daar bij
de heffers behoefte aan is kunnen we eventueel een soort van belscript aanreiken Op deze wijze houden

we de regie in eigen hand

Bij de meneer waarbij telefonisch al duidelijk werd via een bandje dat de betreffende facilitator niet meer

werkzaam was op dit kantoor is gesproken met een kantoorgenoot over de aangiften praktijk Maar hij kon

ons niets vertellen over de mogelijke foute aftrekposten De facilitator zelf is wat lastig te bereiken maar er

is inmiddels contact mee gelegd

|

Recent is opnieuw een facilitator onder de indruk geraakt van het gesprek ter plaatse en heeft plechtig

beterschap beloofd De monitor loopt en zal de verwachte gedragsverbetering wel in beeld brengen

■

10 2 d

Naar aanleiding van de recente media aandacht heeft ook Een Vandaag nog een aantal vragen aan de

persvoorlichtergesteld Het is nog niet duidelijk of dit een vervolg krijgt
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i Bij een analyse valt op dat er nogal vaak vanuit een bepaald buitenland wordt in en uitgelogd Op zich lijkt er

voor Toeslagen niet veel aan de hand Maar er lijkt wel degelijk sprake van dat er meerdere DIGID s in 1

hand lijken te zijn Logins kan op basis van dit soort informatie preventief ingrijpen en de DIGID s intrekken

Medio april gaat er in een zaak waarin met name de afstanden tussen vraagouder en gastouder opvallend

zijn een aantal bezoeken aan huis plaatsvinden

■

i In een strafzaak waar we al eerder over schreven dat 10 2 e

10 2 e

10 2 e Daarnaast heeft navordering

plaatsgevonden bij gastouders die de inkomsten niet volledig hadden aangegeven Het bedrag daarvan is bij
onze medewerkers niet bekend

Overig

Deze week is vanuit CAF tezamen met centrale intake van de FIOD op de Fraudedagen in Nijenrode een presentatie

gegeven over de aanpak van systeemfraude IH en de recente actieweek De evaluatie voIgt nog maar de eerste

reacties die we teruggekoppeld hebben gekregen waren heel positief In april voIgt nog een 2^ sessie

^[■icenM^toJ ist Ufibj^
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i Deze week zijn een viertal normoverdragende gesprekken gevoerd met facilitators We voeren het tempo

hierin binnen de aangifteperiode zoveel mogelijk op met de paar mensen die we daarvoor hebben Of deze

gesprekken even zinvoi zuiien zijn dan de aanpak bij de grotere zaken is nog even afwachten Het verschii is

dat bi] deze gesprekken er geen automatische koppeling piaatsvindt met het versturen van brieven aan de

kianten en dat zou wei een verschii in impact kunnen hebben Toch zijn de beeiden waar onze mensen mee

terugkomen wei hoopvoi Mogeiijk besparen we zo nog een fiink aantai onjuiste aangiften aan de voorkant

in alie gevaiien krijgen defaciiitators ook nog op schrift een bevestiging van het gesprek met daarbij de

kanttekening dat het aangiftegedrag gemonitord wordt en men in gevai van reddive o a de aanmerkelijke
kans ioopt medepieeg boetes te krijgen

in een 2 tai gevaiien siaan we de weg van de medepieeg boete in ieder gevai wei in Deze personen doen

wei minder foute aangiften dan voorheen^ maar zijn op beperkte schaai toch nog wei actief

■

11 1

11 1

We hebben voor onszeif de te nemen stappen in de zoektocht naar nieuwe faciiitators nog maar eens even

overzichtelijk op papier gezet Niet alleen krijgen we zo nieuwe faciiitators in beeid maar kunnen we ook

meer inzicht verstrekken in de totaie omvang De komende periode gaan we met dit als ieidraad hierover

met diverse stakehoiders in gesprek

d

We merken dat vrijwei ieder derdenonderzoek dat we doen bij ANBi s in onze fenomeenonderzoek naar de

giften aftrek ais neveneffect heeft dat dit voidoende munitie opievert om de ANBi status in te trekken Maar

we merken ook dat de capaciteit om dit vervoigens ook om te zetten in een intrekking moeizaam gaat

vanwege de zeer beperkte capaciteit bij het ANBi team Hier zou eigeniijk een tandje bij moeten Het is

immers ook de meest simpeie opiossing van het probieem Haal je de ANBi status weg dan is giftenaftrek
ook niet meer mogeiijk
hier een gesprek over ter piaatse maar weiiicht kunnen ook anderen hierover eens meedenken hoe we hier

een versneiiing in kunnen aanbrengen

Binnenkort hebben we11 1

We merken dat sommige van de facilitators die in de actieweek zijn aangepakt nog voiop actief zijn en

proberen de regie in handen te krijgen
verdachten in vrijheid gesteid onder voorwaarde dat ze niet actief mochten zijn soort beroepsverbod in de

meeste zaken is dat nu nog niet gebeurd We hebben dit punt aangekaart bij FiOD OM

■

Bij eerdere zaken werden11 1

Door persvoorlichting zijn nog een aantai vragen beantwoord die gesteid werden door een vandaag naar

aanleiding van de recente actieweek

■

iiLicenM t^D isturibP
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Bij Toeslagen is deze week een actie uitgevoerd op een GOB op de wijze zoals we dat met elkaar hadden

doorgenomen Dus samen met GGD met daarbij ook extra aandacht op een aantal formele zaken zoals de

echtheid van overgelegde documenten en diploma s In beginsel zijn dat ook intrekkingsgronden Nog lang
niet alle info is teruggekoppeld maar we zien al wel dat de betrokken partijen met veel energie en

enthousiasme hiermee aan de slag zijn De GO S zijn eerder deze week bezocht Met GOB krijgt vandaag
bezoek ondanks een ultieme poging om dit onderzoek uitgesteld te krijgen Eerste beelden zijn wisselend

Sommige GO hebben het goed voor elkaar bij anderen is dat niet bet geval Als bet niet zo is dan is ook

steeds sprake van een opvang binnen familieverband Ook zit er in ieder geval 1 ouder tussen die nog betaalt

aan een inmiddels ontbonden GOB terwiji ze op papier moest doen alsof dat niet zo was Zaak is enigszins

complex omdat bepaalde GO voor meerdere GOB s werken

i

Overig

Samen met EEC is deze week een verhelderend gesprek geweest met DNB over een aantal concrete

moneytransferzaken Voor ons is nu duidelijker hoe de handelwijze is en wat daarbij de taken en

verantwoordelijkheden zijn van de betrokken bancaire instellingen Indien de banken zich niet aan dergelijke
voorwaarden houden kunnen ze dan ookgezien worden als facilitators bij het doorsluizen van gelden Nader

onderzoek voIgt nog Ondertussen zijn ook een beperkt aantal zaken uitgezet bij een PDB fraudeteam

iiLicenM t^D isturibP
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Systeemfraude IH

In een van de zaken van de actieweek in 2015 is deze week de zitting geweest Facilitator toonde enorm veel

en vaak spijt van zijn handelen [ 10 2 e 10 2 g

]Wachten op de uitspraak10 2 e 10 2 g 11 1

In een andere zaak uit de actieweek die al wat eerder op zitting was geweest maar waarbij de

facilitator toch nog betrapt kon worden op het opnieuw doen van een paaronjuiste aangiften is zowel zitting
als uitspraak geweest Ook in die zaak is de voornaamste conclusie dat de facilitator zich een aantal jaren

niet mag bezig houden met het doen van aangiften voor derden

11 1

Met een drietal facilitators in Oost Nederland is de afgelopen week gesproken Aanvankelijk vindt zo n

gesprek plaats vanuit behoorlijk wat weerstand maar nadat onze mensen heel duidelijk hebben gemaakt
dat er toch echt wel veel fouten worden gemaakt en dat daar consequenties aan zitten is ons beeld dat de

gesprekken wel degelijk eenT 11 1

11 1

■ Ook in het zuiden is deze week een gesprek gevoerd met de persoon die volgens de telefoonbeantwoorder

niet meer werkt op dit kantoor Deze meneer vulde o a structureel het eigen risico in de aangiften in

Vanaf 2014 is hij hier overigens al mee gestopt Naar aanleiding van het gesprek is het besef gekomen dat

het gedrag nog verder moet verbeteren Hij gaat ook nog kijken of aangiften die inmiddels gedaan zijn nog

aanpassing behoeven Deze persoon weet dat zijn klantenkring gemonitord wordt en dat hij hiermee moet

stoppen We zullen alles ook nog even in briefvorm bevestigen

| En ook in Noord Holland zijn 2 gesprekken geweest Zelfde verhaal Door vanuit de blauwdruk te laten zien

wat er allemaal fout ging hebben de facilitators het licht gezien Ook is min of meer een spoedcursus

gegeven in wat er wel en niet aftrekbaar is Dat je de postcodeloterij niet kan aftrekken als gift was

bijvoorbeeld zo n eyeopener Ook weet de facilitator nu wat een ANBI is en waarom dit in de meeste

gevallen best wel een belangrijk criterium is als je giften wilt aftrekken 11 1

■ In een zaak uit de actieweek is inmiddels door middel van een beslagactie in een warm land een bedrag van

rond de 500 000 euro veiliggesteld [
casus in beeld hebben Veel geld op bankrekeningen waarop beslag is gelegd meer dan 3 ton in cash

aangetroffen bij de zoeking en nog eens meerdere tonnen in inmiddels meerdere warme landen die in

beeld zijn Dat kan haast niet alleen vanuit de aangiften praktijk zijn Inmiddels is ook gebleken dat de

klantgroep van deze facilitator tamelijk actief is in de RGB sfeer Uit onze blauwdruk blijkt dat er voor

ongeveer 6 mio aan gelden naar budgethouders zijn gegaan die allemaal klant zijn bij deze meneer Toeval

}Het valt echter wel op hoeveel geld we inmiddels in deze11 1

11 1

■ Een aantal van de facilitators die zijn aangepakt in de actieweek proberen regie te houden op de

klantenkring Dat lukt in een kleiner deel van de gevallen De meeste klanten beantwoorden de brieven die

we gestuurd hebben binnen de gestelde termijn ondanks dat de facilitators dit proberen te beVnvIoeden

Ook lopen er flink wat klanten naar andere adviseurs 11 1

11 1

^[■icenmitoJ ist Ufibj^
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De actie die vorige week is gehouden wordt komende week geevalueerd Daarmee kunnen we een

totaalbeeld verkrijgen Komende week staat bij een ander GOB een soortgelijke actie op stapel Kortom

weer diverse huisbezoeken bij gastouders

i

i We proberen focus aan te brengen op de zaken waarbij we hogere risico s lopen in de kindertoeslag Er is

inmiddels een top 10 lijstje van GOB s waar de opvang in familierelaties opvallend is Het voornemen is om

in eerste instantie een klein deel van de totale populatie onder de loep te nemen maar op die groep halen

we dan ook wel al onze toezichtmogelijkheden uit de kast in beginsel samen met GGD zodat alle aspecten

die van belang zijn in het toezicht ook kunnen worden meegenomen kwalificatievereisten voor opvang of

opvang daadwerkelijk ook plaatsvindt of de opvang zelf inclusief de registratie daarvan aan de eisen

voldoet op de geldstromen inclusief het mogelijke risico op kasrondjes en de vraag op de inkomsten

uiteindelijk door de gastouder wel in de aangifte IH is verantwoord Op deze manier kunnen we een

daadwerkelijk zicht krijgen op de feitelijke situatie Deze deelwaarneming zal ons duidelijk maken in welke

mate een bepaald GOB en haar klanten betrouwbaar zijn Afhankelijk daarvan bepalen we een eventueel

vervolg

i We hebben ook nog een top 10 lijstje van GOB s die niet aan de verplichting van BCA hebben voldaan om de

inkomensgegevens van gastouders op te geven Ook daarop zouden we een kleine toezichtactiviteit willen

houden

Overig

Ten aanzien van een van de moneytransfer kantoren waar we gegevens van hebben hebben we wat

breder uitgeschreven wat de mogelijke omvang is welke mogelijk risico s we lopen en welke kansen en

bedreigingen dit met zich mee zou kunnen brengen Dit stuk wordt binnenkort in een aantal gremia

besproken

■ Deze week een achtergrond gesprek gehouden met de redactie van Een Vandaag Zij zijn op zich heel

geinteresseerd in de aanpak op facilitators maar in het format van dit programma zou het dan wel

noodzakelijk zijn dat er filmbeelden gemaakt moeten kunnen worden die met dit item te maken hebben Dat

zal nog niet eenvoudig zijn Men zou dan mee moeten kunnen gaan op een actiedag of eventueel kunnen

filmen rond een zitting Een derde optie zou kunnen zijn dat bepaalde personen waarvan voldoende duidelijk
is dat het echte slachtoffers zijn van facilitators die in de actieweek zijn aangepakt aan het woord worden

gelaten Persvoorlichting stemt verder af of en zo ja welke mogelijkheden er eventueel zijn

00268
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■ We hebben een dame die ons veel werk bezorgt Omdat er vanuit PDB kritische vragen worden gesteld

begint ze wat wild om haar been te slaan Ze dreigt met een strafkiacht tegen een medewerker en heeft

bovendien klachten ingediend bij de ombudsman Dit alles heeft te maken met dieetverklaringen Zij vindt

het zeer onbetamelijk dat wij haar als dame van stand met een grote reputatie niet op haar woord geloven
en checks laten doen bij huisartsen of bepaalde dieetverklaringen wel daadwerkeiijk door de arts zijn

afgegeven Hier is echter alle reden toe Meerdere artsen hebben aangegeven dat de verklaringen niet van

hen afkomstig zijn Ook documentonderzoek bevestigt in meerdere gevallen dat er sprake is van

vervalsingen [ 11 1

11 1

■ Aan de poort worden momenteel de belastingplichtigen met een systeemfraudekruisje achter de naam

gemonitord Vooralsnog vallen in de eerste voorzichtige beelden 2 dingen op allereerst dat nog maar een

relatief kleine groep aangifte heeft gedaan Dat kan natuurlijk altijd nog maar de poortdeskundigen geven

op basis van eerdere ervaringen aan dat dit ook wel eens zo zijn kunnen biijven omdat de aftrek in eerdere

jaren is gecorrigeerd en het dus niet zoveel zin meer heeft om een teruggaaf te vragen{ 11 1

]Van de posten die WEL zijn ingestuurd blijkt meer dan 85 een zodanig gedrag te vertonen dat111

er geen reden is om de aangifte voor het jaar 2015 te blokkeren ii i j [ 10 2 d

De10 2 d

uitkomsten daarvan wachten we af

□

Toeslagen

Er komen signalen binnen dat specifiek in bepaalde regio s een mogelijkfenomeen speelt dat alleenstaande

ouders wordt aangeboden om maximale opvang te krijgen z nder eigen bijdrage te betalen Als de teneur in

een bepaalde regio lijktte zijn dat je bij ons geen eigen bijdrage hoeftte betalen dit zal dit zijn weerslag
hebben op de concurrenten in dezelfde omgeving Toeslagen maakt hierop een nadere analyse

■

i Een facilitator komt naar voren vanwege een vrij assertieve manier van adverteren Is zowel voor Toeslagen
actief als ook voor de IH Laten dit nu net doelgroepen zijn waar wij al enige tijd een bovenmatige interesse

in hebben Deze persoon houdt in het land ook allerlei presentaties waarin hij aangeeft dat je als gastouder
veel beter voor ondernemerschap kunt kiezen en dat dit aanzienlijke fiscale voordelen opievert Op zich

snijdt dat hout mits defeiten en omstandigheden daar dan ook mee in overeenstemming zijn

| Een opvallende evaluatie van een zaak waar recent huisbezoeken hebben plaatsgevonden Bij Toeslagen is

besloten om tijdelijk preventief de Toeslag te stoppen in de wetenschap dat achter de schermen een

persoon actief is waarbij in het verleden de ervaringen minder positief waren Als alles in orde zou zijn dan

zou dit proces weer in gang gezet kunnen worden Maar nu blijkt dat zowel ouders als bureau vrijwel
meteen berusten in de ontstane situatie Het bureau geeft aan dat men nu dan maar gaat stoppen [ 11 1

In veel gevallen Is sprake van familierelaties GGD heeft overigens ook nogal wat redenen

gevonden om te handhaven richting bureau Een deel van de onderzochte populatie maakt ook gebruik van

de diensten van nog een ander GOB Bij de huisbezoeken op die adressen zijn nogal wat opvallende zaken

geconstateerd bijvoorbeeld dat meerdere GO ondanks herhaalde bezoeken nooit thuis oppassend op

kinderen zijn aangetroffen Ook hier gaan we nog even dieper op in Als je niet thuis bent weei je dus

waarschijnlijk ook niet op welke momenten wij voor de deur hebben gestaan

ingevulde urenstaten over die periode

11 1

11 1
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We hebben een eerste reactie binnen op de vragenbrief die verzonden is aan een persoon die wat uit te

leggen heeft inzake gedane moneytransfers Omdat de uitvraag in open vraagstelling is gebeurd valt al

meteen op dat lang niet over iedere transfer door deze persoon een verklaring wordt gegeven Men stelt dat

in 2011 is overgegaan tot de aankoop van een huis in een warnn land In Box 3 zien we daar echter helemaal

niets van terug dus dat is in ieder geval al niet juist Nog veel interessanter is waar bet geld nu eigenlijk
vandaan komt De persoon stuurt kopieen van bankafschriften mee waaruit in ieder geval een paar

overboekingen blijken Maar daar staan dan ook weer hele interessante stortingen op die hij ons nog eens

nader mag gaan uitleggen Uit de opgegeven inkomsten van man en vrouw kan bet bedrag onmogelijk
voldaan zijn Nadere analyse levert overigens op dat er nog veel meer uitte leggen valt Zo hebben deze

mensen met zeer bescheiden inkomsten ook meerdere panden in Nederland in bun bezit zonder dat

daarvoor leningen zichtbaar zijn Met is meer dan de moeite waard om te kijken hoe men aan al dat geld

gekomen is Deze post was aanvankelijk uitgezet bij PDB maar blijkt bi] nader inzien toch bij MKB thuis te

horen Overdracht en afstemming daarover vinden plaats

i

In een memo hebben we ten aanzien van dergelijke moneytransfers de vraag opgeworpen waarom we er■

10 2 d 11 1
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]go bld10 2 eVan

Aan 10 2 e ^©minfin nl

Datum 19 04 2016 10 17

Onderwerp Overleg volgende week

Dag HanS

In verband met ons gesprek volgende week stuur ik je hierbij een 2 tal stukken Hierzou ik het onder andere metje overwillen hebben

Zie het bijgevoegde bestand Analyse en aanpak systeemfraude IHdocx Zie het bijgevoegde bestandi 2 i^ank docx

Deze stukken zijn 00k besproken en ingebracht bij de begeleidersgroep CAF Stuk 2 is 00k naar een delegatie FIOD gestuurd

Van mijn kant heb ik de volgende onderwerpen voor ons gesprek

1 De notitie analyse aanpak systeemfraude IH inclusief de eerste resultaten van de metingen aan de poort
2 Vervolg op de giftenproblematlek hoe ver staan we daar nu m^ inclusief samenwerking ANSI team

3 Contante geldstromen door middel van moneytransfers notitidi^bank
4 Invioed en verdere ontwikkelruimte voor CAF

buiten verzoek

Tot volgende week dinsdag

Met vriendelijke groeten

4b Bolastingdterst
Ws

10 2 e

10 2 e
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Belastingdienst
Ministerie van Financien
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I 10 2 e l@belastingdienst nl

http www belastinqdienstnl

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 informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings reqnests 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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Concreet hebben we een lijstje liggen met moneytransfer transacties van een bank {die zich louter

met deze activiteit bezig houdt over de periode 2012 tot en met 2013 Gebleken is dat al deze

transacties op ons lijstje contact gestort zijn In totaal 217 transacties wordt door een 30 tal

personen in totaal 1 6 miljoen euro aan geld getransfereerd naar Marokko Het betreft een selectie

uit de hele populatie {dat bestand is mogelijk beschikbaar via DNB maar wel een aantal grotere

bedragen

De kosten voor een moneytransfer bedragen volgens Westen Union nog geen 5 euro per transfer

indien betaling aan WU via ideal plaatsvindt Omdat het in onze casus om contante stortingen gaan

kan het bedrag per transactie wellicht wat hoger liggen Overigens kun je ook via GWK of Post NL

{moneygramm dergelijke transacties verrichten eveneens tegen geringe kosten onder 5 euro

De enige formele eis {die we op de site van bijvoorbeeld GWK terug kunnen vinden is dat je je

legitimeert als storter Verder staat er wel bij dat het geld niet afkomstig mag zijn uit illegale

activiteiten maar blijkt nergens uit dat zoiets nader gecontroleerd wordt of dat hier vragen over

worden gesteld 10 2 g

10 2 g

focus op lijktte hebben Hoeveel geld hiermee gemoeid is is voor ons nog erg lastig in te schatten

Het kan om een kleiner bedrag gaan maar er zitten ook hele grote stortingen tussen van

tienduizenden euro s

We proberen door middel van nader onderzoek nog zicht te krijgen op de totale geldstroom

Al het geld dat door deze bank loopt is contant gestort Op deze transacties ontbreekt toezicht op

structurele wijze DNB toetst of de procedures zijn gevoigd Wij kenden deze contante geldstromen

niet Ook project TF analyseert zonder in beginsel zicht te hebben op de geldstromen die via

dergelijke moneytransfers naar buiten gaan {Wij hebben geen zicht op eventuele FlU meldingen op

dit terrein maar de verwachtingen op dat gebied zijn niet erg hoog ook gegeven de boete die DNB

reeds heeft uitgedeeld In ieder geval vanuit deze bank Deze info komt niet in onze systemen

simpelweg omdat het geen saldo informatie betreft en er geen rekeningen nodig zijn Voor de

toepassing van BOX 3 voor de eventuele heffing van schenkbelasting en voor toezicht op de

herkomst van de gelden die op een dergelijke wijze het land verlaten zou deze informatie wel van

toegevoegde waarde zijn
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De kernvraag is of we niet op tneer structurele wijze zicht zouden moeten krijgen op dergelijke

geldstromen Zowel voor Belastingdoeleinden maar zeker ook vanuit het oogpunt van veiligheid

Ook lijkt een inventarisatie nuttig welke partijen zich hier nog meer mee bezig houden en of wij {in

deze huidige tijd waarin TF veel aandacht heeft beter zicht willen krijgen op dergelijke contante

geldstromen Er zijn diverse bedrijven die zich met moneytransfers bezig houden en we kennen in

ieder geval nog een soortgelijk bedrijf dat zich met name gespecialiseerd heeft in transfers richting

Marokko

De informatie is bij mijn weten op basis van onze reguliere bevoegdheden op te vragen bij de

bewuste bank en Om dit op een gestructureerde wijze te doen zou dit ingevlochten kunnen

worden bij CA Hierin zijn uiteraard ook de nodige kleppen en filters in te bouwen Maar als je daar

aan begint dan moet je er vervolgens ook wat mee Willen we dit en kunnen we dit Het is

overigens de vraag of je zeker voor bepaalde doeleinden deze informatie eigenlijk niet al zou

moeten kunnen raadplegen denk bijvoorbeeld aan TF
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Creep uit de lopende zaken 22 04 2016

Systeemfraude IH

3
Deze week opnieuw een gesprek bij een facilitator die veelvuldig aangiften
indient met onjuistheden Er lagen nog genoeg uitnodigingen tot het doen

van aangifte bij dit kantoor die nog geopend moesten worden Misschien

dat dit soort poststromen als eerste gedigitaliseerd kunnen worden

Gelukkig was dus het overgrote deel van de aangiften 2015 nog niet

ingediend Men neemt het norm overdragende gesprek zeer serieus en gaat

het gedrag aanpassen Ook is men gewezen op de consequenties indien dat

niet zo is alsmede op hetfeit dat men gemonitord wordt Doorpakken is

overigens wel lastig omdat er weliswaar heel vaak onjuiste aangiften zijn

gedaan maar dat de belangen per klant wel echt klein zijn Maar ja vele

kleintjes Ten aanzien van het verleden zijn we voornemens nog een

beperkte selectie te maken van een aantal grotere posten Voor de rest

vooral inzetten op gedragsverbetering vanaf heden

s

J

In een lopende strafzaak viel op dat een persoon wel heel veel klanten heeft met PGB budget Ook zien we

dat bij deze persoon grote onbekende geldstromen in beeld zijn Mogelijk verkrijgt deze persoon dus ook

inkomsten uit de PGB stroom Daarom zijn vragen gesteld aan het centrum dat de zorgindicaties afgeeft over

een aantal zorgdossiers waaronze persoon bij betrokken lijktte zijn

Toeslagen

■ Wij menen inmiddels wel te mogen stellen dat we in de kinderopvang op een steeds breder verspreid
fenomeen uitkomen namelijk dat gastouders die hun werkzaamheden eerst pleegde aan te geven als ROW

inkomsten zich nu meer en meer gaan presenteren als ondernemers zelfs over oudere jaren [

Dat brengt voor de dienst echter mee dat we dit zullen moeten accepteren of in

tijdrovende discussies terecht gaan komen over aantallen opdrachtgevers het blijkt niet heel erg lastig om

als gastouder in ieder geval op papier aan te tonen dat men aan meerder GOB s verbonden is en zaken als

urencriteria etc Los daarvan speelt nog steeds het probleem dat er ook in de kostensfeer zowel bij
ondernemers als bij ROW soms zeer hoge aftrekposten worden opgevoerd Uiteindelijk met als

einduitkomst dat over de verdiensten als gastouder nauwelijks nog belasting zal worden geheven j

TTT

11 1

11 1

11 1

Bij een zaak waar het LRK nummer van een opvanginstelling inmiddels al is ingetrokken zijn concrete

aanwijzingen dat in ieder geval individuele aanvragers misbruik hebben gepleegd Om toch nog in beeld te

brengen of er wellicht ook niet sprake is van georganiseerdheid daarin is het van belang om de geldstromen

nog wat beter in kaart te brengen

■

Bij een ander GOB moeten we binnenkort de bevindingen uit eerdere WTP s gaan leggen naast diverse

signalen die we over deze post inmiddels in beeld hebben vanuit blauw Voor Toeslagen zijn er in een aantal

gevallen serieuze twijfel of er wel daadwerkelijk wordt opgevangen Er blijkt meer aan de hand en ook voor

blauw is deze post zeker interessant Even kijken wie dan het beste kan gaan acteren
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■ In een oudere zaak waarin door CAF in het verleden het nodige veldwerk is verricht heeft een mediator zich

gemeld Naar aanleiding van door diverse overheidsinstanties gepleegde interventies is de portefeuille van

zijn client een GOB enorm uitgedund en kan deze persoon niet meer voortbestaan als GOB Bovendien

heeft hij schulden Het beeld wat deze mediator schetst is dat dit onder andere aan de Belastingdienst te

wijten is en dat blijkt dat als zijn klanten en voormalige klanten in bezwaar komen uiteindelijktoch alles

weer hersteld wordt Kortom zijn client heeft ernstige schade geleden door wat de mediator schetst als

acties die achteraf niet eens terecht blijken te zijn geweest De personen die bij onze acties bekeken zijn

gaven echter alle reden om in te grijpen Zo bleken diverse urenstaten overduidelijk verzonnen te zijn

sommige waren zelf al vooruit ingevuld Ook stonden er niet bestaande data op en waren er mensen bij die

gedurende het hele jaar opvanguren schreven ongeacht vakanties etc Voor ons was daarbij de vraag of Het

GOB daarin een actieve rol had of dat we slechts konden concluderen dat er door dit bureau op geen enkele

wijze enige controle plaatsvond op de ingediende urenstaten Ons onderzoek heeft niet aangetoond dat het

GOB hierin daadwerkelijk een initierende rol had Wei lijkt ons dat het GOB hierwel degelijk betere controle

op had moeten houden Met als gevolg dat er zeer gerede twijfel was over de juistheid van de

vastleggingen inzake de kinderopvang hetgeen Toeslagen heeft doen besluiten om een brede uitvraagte
doen bij de ouders 10 2 d 11 1

J e brief van de mediator is naar Toeslagen gezonden

Gezamenlijk gaan we bekijken hoe hier het beste op gereageerd kan worden

10 2 d 11 1

Overig

Er is inmiddels ook een 2® reactie binnen op de verzonden vragenbrieven aan personen die geld naar het

buitenland hebben overgemaakt Het betreft een verzoek om uitstel maar wel meteen al door een

ingeschakelde advocaat Het betreft een particulier die zich echter geen integriteitsprobleem kan

veroorloven gegeven de plek waar hij werkzaam is

Volgende week vind er een interview plaats met Een Vandaag met als hoofdthema de aanpak van

facilitators We hebben nog geen zicht op e v t uitzenddatum maar we houden je op de hoogte
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Monevtransfers

Dit aspect vormt een spin off van een experimentele CAP analyse naareen bescheiden aantal moneytransfers die

afkomstig zijn van een paar buitenlandse banken die faciliteren in het wegsluizen van gelden naar het buitenland

Een aantal van die banken werken onder een buitenlandse bankvergunning en zouden zelf geen rekeningen

beheren Daarmee lijken zij bij het toezicht bij diverse instanties min of meertussen de wal en het schipte vallen

Ten aanzien van de informatie inzake moneytransfers bestaat momenteel nog geen traject zoals dit bijvoorbeeld wel

geldt voor de saldo informatie bij de banken Formeel zouden wij ons inziens dergelijke informatie door middel van

het stellen van een serievraag kunnen opvragen Omdat er vele miljoenen door middel van moneytransfers deels

door middel van contante stortingen bij de transferkantoren ons land verlaten komen wij tot het volgende adviesi

Brens deze eeidstromen beter in beeld en haal er contra info uit ten behoeve van het toezicht

De hieraan verbonden gegevensstroom zal een schat aan informatie opieveren aan gelden die naar het buitenland

worden overgeheveld Deels zal dit impact hebben op het in beeld krijgen van in het buitenland aanwezige

vermogen en deeis zal dit leiden tot vragen omtrent de herkomst van de gelden Uit onze eerste analyses leiden wij

af dat hier vermoedelijk deels sprake zal zijn van gelden die afkomstig zijn uit bij ons onbekende activiteiten Het

binnenhalen en veredelen van deze geldstromen zal een toegevoegde waarde zijn in defraude aanpak zowel puur

vanuitdefiscaliteit als ook in een eventueel samenwerkingsverband met andere overheden

Daarbij kunnen uiteraard een aantal nadere keuzes worden gemaakt halen we al deze informatie op bij alle

instanties die zich hier mee bezig houden of slechts voor een deel en of boven bepaalde limieten Ook ten aanzien

van de gevallen die je wel of niet wilt aanpakken zijn de nodige keuzes te maken zoals relatieve omvang

verhaalbaarheid de mogelijkheid tot het wel of niet kunnen uitdelen van een korte klap etc dit aspect kan samen

metvaktechniek nader worden uitgewerkt

Qua aanpak zal dit vergelijkbaar zijn met de windhapper aanpak of kan dit daaraan gelinkt worden Het raakt met

name de segmenten MKB en PDB Als we deze informatie ontsluiten en veredelen verwachten we hier in ieder

geval tijdelijk een behoorlijk resultaat uitte kunnen halen Bovendien met een hoge maatschappelijke impact en

uitstraling omdat het publiek van ons verwacht dat we op dit soort geldstromen stevig acteren De segmenten

kunnen uiteraard zelf bepalen hoeveel van dergelijke signalen men wel of niet zal willen behandelen en aan welke

criteria deze signalen dan moeten voldoen

Bij het veredelen en opwerken van dergelijke signalen naar concrete behandelvoorstellen zou data analyse een

belangrijke rol moeten spelen Zij kunnen het subject goed in beeld brengen de on waarschijnlijk van de contante

stortingen in relatie tot de verantwoorde inkomens en de eventuele verhaalsmogelijkheden CAP zou een

begeleidende rol kunnen spelen bij het opzetten van een dergelijk traject

Als voorbeeld beschrijven we in de bijiage de situatie zoals die momenteel in beeld is bij io 2 g
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Giftenaftrek problematiek

In casu gaat het om contante giftenstromen

Er zijn een aantal instanties die betrokken zijn bij de aftrek van giften waarbij zeer concrete

aanwijzingen zijn dat de aftrek is gebaseerd op valse stukken dan wel dat uit nader onderzoek heel

duidelijk is dat de giften niet daadwerkelijk gedaan kunnen zijn

11 1

CAP heeft als directe opdracht van de Algemeen Directeur Belastingen om de grenzen van de

behandeling daarin op te zoeken Zelfs al zou uiteindelijk blijken ter zitting dat we terug moeten in de

behandeling is dat een aanvaardbaar risico Met de begeleidersgroep van CAP is afgesproken dat we

het probleem van de valse kwitanties integraal aanpakken en daarbij past een stringente aanpak

Overigens denken wij dat we voldoende argumenten hebben en nog zullen krijgen uit lopende

strafzaken om onze standpunten te onderbouwen 11 1

11 1

Voor de goede orde de zaken waarbij de concrete verdenking bestaat dat er sprake is van vervalste

kwitanties dan wel van giften die nooit gedaan zijn zijn zaken waarop de reguliere werkwijze niet op

van toepassing kan zijn Simpelweg omdat het hier om willens en wetens bewust frauduleus

handelen gaat

Het volgende stappenplan is bij de behandeling relevant

10 2 d
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Creep uit de lopende zaken 13 05 2016

Systeemfraude IH

Jehoorlijk wat collegae hadden

vakantie maar op maandag was er volop publiciteit vanwege een

uitzending op Een Vandaag waarna vervolgens een breed assortiment

aan kranten en andere media het nieuws hebben opgepikt Dank aan

alien die hier een bijdrage aan hebben geleverd We hebben het beeld

dat de boodschappen goed zijn overgekomen Ga niet in zee met

onbetrouwbare belastingmannetjes ^ je bent zelf uiteindelijk wel

verantwoordelijk voor je aangifte Je wordt bovendien nog jarenlang in

de gaten gehouden en voor de belastingmannetjes zelf jullie komen

steeds meer en beter in beeld en je de kans dat je aan de beurt komt is

dan ook steeds groter De leukste kop die wij zagen willen we jullie niet

onthouden Hoewel er geen verband is met de systeemfraude IH was

de woordkeus precies een dag na de uitzending wel heel treffend ^

liS t II 09 0011 1

^ j ea ugctti f f V B
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Koning dumpt

belastingmannetje

t I •Dl 0 3 Ml iM I i3 S
buiten verzoek

Het Koninklijk Huis laat niet langer KPMG

Meijburg zijn belastingaangifte doen Na

ruim een halve eeuw is het hofonlangs

opgestapt als klant bij het fiscaal

adviesbureau

Komende week vindt er nog een interview plaats met de

Beeidkrantredactie Het is de bedoeling dat het artikel ten behoeve van

de Beeidkrant zal worden gebruikt alsmede in aangepaste vorm

gepubliceerd zal worden op het forum fiscaal dienstverleners

Deze week zijn 2 nieuwe prewegers afgerond voor zaken die in ruime mate voldoen aan de

aanmeldingsrichtlijnen Een aantal kleinere posten zijn inmiddels op andere wijzen afgedaan De publiciteit

helpt daarbij uiteraard omdat facilitators inmiddels echt wel door hebben dat het allemaal geen loos alarm

is Een van die zaken is op zich behoorlijk fors qua omvang maar daar gaat het in alle gevallen om hulp aan

personen die in een verpleeginstelling zitten

we daar een hoge mate van gemakzucht in het opvoeren van allerlei kosten en moet er wel degelijk een

gedragsverandering gaan plaatsvinden Uit een inmiddels ter plaatse gehouden gesprek lijkt die overtuiging

er ook wel te zijn Voor het verleden willen we daar de hoogste gevallen alsnog uit laten vragen maar het

grootste effect zou moeten komen uit een verbeterd aangiftegedrag vanaf 2015 Gelukkig moeten over dat

jaar het gros van de aangiften nog ingediend worden en zijn we tijdig met de interventie De monitor doet de

rest en gaat het proces bij deze facilitator bewaken

IWel zien11 1

O Medio juni hopen we de resultaten te hebben van de monitor aan de poort op de 75000 subjecten die als

De eerste beelden lijkeij^hoopvol in die

zin dat veel klanten hun gedrag verbeterd lijken te hebben maar voor een echte conclusie is het nogte

vroeg

risicovol gestickerd zijn 10 2 d

^[■icenmitoJ ist Ufibj^
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Toeslagen

Bij Toeslagen worden voorbereidingen getroffen voor een vrij grote landelijk CAF actie bij een aantal

gastouderbureaus die zich gespecialiseerd lijken te hebben in opvang in de familiesfeer De actie staat

gepland voor medio juni Binnen deze groep bestaat een verhoogd risico op samenspanning Tijdens de actie

worden de subjecten gecontroleerd met als doel om vast te stellen of de wereld op papier in

overeenstemming is met de werkelijkheid
De controle richt zich op een aantal risicopunten Daarna kunnen we een gefundeerde uitspraak doen of het

verhoogde risico op samenspanning zich ook daadwerkelijk voordoet ja of nee

Onder andere wordt er gekeken of de ouders wel daadwerkelijk de Juiste diploma s hebben actie GGD of

er daadwerkelijk en voor de geclaimde hoeveelheid uren opvang plaatsvind of de geldstromen reeel zijn of

dat wellicht sprake is van kasrondjes en of de gastouder de inkomsten die verdiend zijn met het

gastouderschap wel keurig in de eigen aangifte IH heeft verantwoord

i

Het bureau dat bij een van de eerste CAF acties stevig is aangepakt en waar grote naheffingen zijn opgelegd
is een een later stadium doorgestart op een hele andere plek in Nederland zij het toen al met een veel

kleinere klantenkring Ook toen zijn daar weer CAF interventies geweest die er medetoe hebben geleid dat

uiteindelijk de inschrijving in het LRKP is ingetrokken Inmiddels hebben we bericht dat ook het bezwaar

door de betreffende gemeente i s afgewezen Een mooi resultaat van het blijven volgen van de subjecten

■

Overig

o Heel mondjesmaat komen er reacties binnen op de 7 vragenbrieven die verzonden zijn in het eerste deel van

de pilot moneytransfers Uit de reacties kun je al wel afleiden dat de betrokken personen problemen met

ons gaan krijgen De herkomst van een aantal gelden lijkt zoals verwacht lastigte verklaren Binnenkort

gaan we in een sessie bij het betreffende PDB kantoor een nadere analyse maken van de inmiddels

ontvangen bankstukken Het belang voor het binnenhalen van dergelijke contra informatie over

moneytransfers is naast de begeleidersgroep van CAF inmiddels ook besproken met onze COO en wordt

vervoigd Binnenkort vindt er een derden onderzoek plaats bij een van de betrokken transferkantoren

Vermoedelijk zal een dergelijk onderzoek bij beide betrokken kantoren moeten gaan plaatsvinden
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Systeemfraude IH

■ Recent is een facilitator veroordeeld die kantoorgenoot was van een vennootschap die was aangesloten bij
de NOAB Via de relatiebeheerder vanuit de Belastingdienst is door onze contactambtenaar bij de

beroepsorganisatie navraag gedaan of men hier wellicht iets van had gehoord Het noemen van een naam

was in het geheel niet nodig want vanuit de beroepsorganisatie werd aangegeven dat men de boodschap
vanuit de media reeds had opgepikt en dat bekend was welk kantoor het betrof De NOAB heeft ook

maatregelen genomen door het lidmaatschap van deze vennootschap te schorsen Men vindt dat het

aanzien en vertrouwen in NOAB door de veroordeling van de kantoorgenoot is geschaad Indien het kantoor

geen passende maatregelen gaat nemen en afstand neemt van de veroordeelde facilitator zal royement

volgen
tuchtkiacht in te dienen

]zonder dat het dus kennelijk nodig is geweest om als Belastingdienst zelf een11 1

■ Ook volgende week zal er weer wat media aandacht zijn Uit tactische overwegingen daarover meer in het

volgende weekbericht Inmiddels heeft ook een interview plaatsgevonden met de beeidkrantredactie Zodra

er een concept ligt zullen we dit afstemmen met eventuele stakeholders

De opwerking van zaken aan de hand van blauwdrukken vanuit de PDB fraudeteams begint goed van de

grond te komen Deze week zijn op deze wijze bij ons een zestal zaken in beeld gekomen Het percentage

facilitator oud collega is opnieuw opvallend hoog

Toeslagen

De actie bij diverse gastouders die voor medio juni gepland staat is in voile voorbereiding Naar het zich laat

aanzien gaan meer dan 100 personen bezoek van ons krijgen deels tezamen met GGD

i

Een volgend toezichtthema gaan we voor de zomermaanden uitwerken■ 10 2 d

10 2 d

Overig

■ Deze week is aan het laatste PDB fraudeteam een voorlichting gegeven inzake de aanpak systeemfraude in

bredere zin de rol van CAF en FIOD de recente actieweek en de media aandacht We krijgen consequent als

beeld terug dat de presentaties als boeiend en inspirerend ervaren worden

^[■icenM^toJ i st Ufibj^
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Datum 26 05 2016 15 32

Onderwerp Notitie s CAF

go bld10 2 S

10 2 6 |@Belaslingdienst| 10 2 6 | 10 2 e |@Belastingdienst]@Belastingdiensti
10 2 6 10 2 6

Collegae

Zoals besproken in de begeleidersgroep zou ik een notitie maken over de doorontwikkeling CAF inclusief aanpak moneytransfers

Naar aanleiding van feedback van|io^op een eerste concept dat ik gemaakt had heb ik besloten om deze onderwerpen in 2

afzonderlijke notities te gieten

Ik sluit deze notities hierbij en hoop dat jullie er aan toekomen om hier bij de komende miniconferentie aandacht aan te besteden

Zie het bijgevoegde bestcmd Doorontwikkeling CAFpdj Zie het bpgevoegde bestand Moneytransfers pdj

Met vriendelijke groeten

Belasiingdienst

10 2 6

10 2 e

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 If you

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

Bij een facilitator die heel veel aangiften doet voor mensen die zich in verpleeghuizen bevinden blijkt toch

dat achteraf heel veel gecorrigeerd moet worden Met het bedrijf is gesproken Tevens is van het gesprek
een verslag gemaakt Inmiddels blijkt uit de reactie op dit verslag dat ze behoorlijk onder de indruk zijn van

de bevindingen het gegeven dat ze kritisch gevolgd worden Ze hebben een flink aantal aanpassingen

aangekondigd in hun werkwijze en geven daarmee aan dat ze de monitor op de aangiften vanaf 2015 met

vertrouwen tegemoet zien Inmiddels hebben we over de afgelopen jaren een selectie gemaakt van de 400

grootste posten Deze zullen een vragenbrief krijgen en door PDB worden behandeld Wellicht kan dit via

heffing op locatie

De partner van de facilitator die aangesloten is bij het NOAB kantoor heeft deze week aan de behandelaar

laten weten dat hi] {via de advocaat bezig is om afscheid te nemen van zijn aanstaande ex compagnon

Afgelopen maandag heeft de FIOD invallen gedaan en aanhoudingen verricht inzake hetfenomeen

giftenaftrek met behulp van valse kwitanties Het betrof twee producenten van deze valse kwitanties Intern

is hier aandacht aan besteed op de Beeidkrant Er is ook gepubliceerd op de openbare site www fiod nl

maar dit bericht lijkt verder niet te zijn opgepikt door andere media In alle eerdere situaties waarin CAF

gerelateerde zaken werden gepubliceerd was dit wel het geval Het lijkt erop dat de site fiod nl nog niet

werkt met RSS feeds en dat deze daarom door zoekmachines slecht gevonden wordt Persvoorlichting heeft

hier nog contact over met de FIOD Overigens verschijnt begin volgende week een interview op de interne

Beeidkrant Het gaat ook dan met name over de aanpak bij de systeemfraude IH

Toeslagen

| Vorige week spraken we over een volgend toezichtthema 10 2 d

10 2 d
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Overig

Voordat de signalen bij de 2^ en nog meer risicovolle bank kunnen worden uitgezet moot eerst nog door

kantoor Amsterdam een bezoek aan die bank zelf gebracht worden Dat onderzoek stond voor deze week

gepland maar is door de bank afgezegd Bij de andere bank zijn al wel posten uitgevraagd bij klanten en zijn

inmiddels een aantal antwoorden terug van de mensen die gebruik hebben gemaakt van de moneytransfer
diensten [

■

11 1

In alle gevallen zouden met de overgeboekte gelden onroerende zaken

zijn aangeschaft in een warm land Alle bekeken transacties waren in deze gevallen wel giraal te volgen De

boekingen naar bet moneytransfer kantoor waren dus niet contant

11 1

11 1

11 1

Ten aanzien van de herkomst van de gelden blijkt dat we de verklaring in de meeste gevallen wel hebben

kunnen ontdekken Zo zit er een geval bij waarin duidelijk sprake is van toeeigening van PGB gelden l ifTT

11 1

In een ander geval kan de money transfer verklaard worden door de ontvangst van een forse

schade uitkering Grotendeels ziet deze uitkering op gederfde arbeidsinkomsten Echter is daar in het

inkomen van de betrokkenen nooit aangifte van gedaan In weer een ander geval zijn de geldstromen

grotendeels verklaarbaar uit spaartegoeden maar zien we toch ook een flinke contante storting op de

bankrekening die nergens door verklaard kan worden Ook zien we dat dit vermogende echtpaar kennelijk in

het verleden een aantal leningen heeft verstrekt aan anderen tegen hoge rentes In de box 3 aangiften bleek

van deze leningen UG echter helemaal niets Ook zien we dat deze mensen nog behoorlijke
verhuurinkomsten hebben terwiji in box 3 geen verhuurd pand vermeld staat In 1 van de posten die

inmiddels nader bekeken is lijkt de verklaring redelijk sluitend met uitzondering van hetfeit dat we van het

aangekochte OG niets terugzien in box 3

11 1

We hebben als CAF een korte notitie geschreven over de kansen die wij zien bij het binnenhalen van contra

informatie inzake moneytransfers Deze notitie wordt binnenkort op bestuurlijk niveau besproken

^[■icenjixtoJ ist Ufibj^
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We zien soms facilitators die vrij wild om zich been slaan als het allemaal te heet wordt onder de voeten Zo

heeft een van die facilitators aangifte gedaan tegen een behandelaar omdat deze tegen klanten gezegd zou

hebben dat de persoon in kwestie zou frauderen De medewerker ontkent dit overigens ten stelligfeWdn vei^oek

]de medewerker inmiddels verhoord blijktte zijn door reguliere
Mevrouw de facilitator had reeds aangegeven dat zij

Daarnaast heeft ze ook nog een klacht neergelegd bij de ombudsman omdat

er door de Belastingdienst navraag is gedaan bij een huisarts of een bepaalde dieetverklaring wel echt door

deze arts zou zijn afgegeven Dat bleek overigens niet het geval te zijn CAF heeft het onderzoek in deze zaak

inmiddels overgenomen 0ns onderzoek naar het gedrag van deze facilitator wijst inmiddels uit dat zij

betrokken is bij meerdere valse dieetverklaringen De behandelaar waartegen aangifte is gedaan was de

eerste die dit ontdekt heeft

11 1

politiemedewerkers
een invioedrijke persoon is

11 1

i Ook deze week zijn weer een aantal gesprekken gevoerd met facilitators die een ultieme kans krijgen om te

stoppen met hun dubieuze praktijken In bijna alle gevallen zien we daarna een aanzienlijke

gedragsverbetering Er zijn tot nu toe slechts 2 gevallen waarin zo n persoon toch op bescheiden schaal door

lijkt te gaan met dit soort activiteiten Ook dan is er een effect bereikt want op grote schaal is er dan wel van

af Daarmee zijn dit ook geen posten die nog in aanmerking komen voor strafrecht Maar bij deze 2

personen zijn we het dossier aan het opwerken om aan deze facilitators boetes op te gaan leggen wegens
het opzettelijk onjuist doen van aangiften Bij het beantwoorden van vragen m b t de vorige halfjaar

rapportage aan de kamer is aangegeven dat dit middel artikel 67o Awr bij facilitators nog niet was ingezet

maar dat dergelijke zaken naar het strafrecht zijn gegaan In de eerstvolgende halfjaarrapportage kan de

staatssecretaris ook aan de kamer rapporteren dat inmiddels deze boete variant daadwerkelijk wordt

ingezet Maar het effect van het zogenaamde amendement Nepperus is al wel veel groter dan het lijkt |ii4j

]Tot
op heden zetten wij deze boetevariant in op recidivisten Waarbij we dus heel gelukkig mogen constateren

dat die er niet veel blijken te zijn nadat we ze met de feiten en omstandigheden hebben geconfronteerd en

ze gewezen hebben op de mogelijke gevolgen o a dat ze het risico lopen op een boete o g v artikel 67o

Awr als ze toch doorgaan Door facilitators te wijzen op de risico s dat zij en hun klanten gemonitord
worden en ze te wijzen op de mogelijke gevolgen als ze toch doorgaan blijkt dus dat ze ermee stoppen Het

amendement Nepperus heeft dus ook zeker al we I een aantoonbare preventieve werking

11 1

In een schrijven waarin een facilitator die in de actieweek is opgepakt verzoekt tot opheffing van het beslag
dat bij hem neer is gelegd schijft deze De door jullie vastgestelde bedrag is zo hoog dat ik een hartpatient
ben geworden Gezien de grote hoeveelheid aangetroffen gelden en tegoeden in het buitenland denken

wij echter dat het gelegde conservatoir beslag echter nog niet toereikend is

|

| Ten aanzien van de behandeling van de ANBI posten die betrokken zijn bij de vervalste kwitanties kan keer

op keer de conclusie worden getrokken dat er voldoende redenen zijn om de ANBI status in te trekken [j o 2 d|

10 2 d

10 2 d 11 1
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| Douane heeft sen pakketje onderschept dat afkomstig was uit een warm land en waarin bianco facturen

zaten voorzien van een originele stempel en handtekening van een zorgverlener aldaar De persoon aan wie

het pakketje geadresseerd is blijkt actief te zijn met het indienen van aangiften met aftrek zorgkosten
Wordt vervoigd

Toeslagen

Een van de zaken die naar aanleiding van diverse CAF acties uiteindelijk in het strafrecht is beland nadert

zijn ontknoping Duidelijk is dat in die casus vaak wel sprake was van beperkte opvang maar dat er voor

aanmerkelijk meer uren toeslagen werden aangevraagd Er zijn overigens ook gevallen bij waarin in het

geheel geen opvang heeft plaatsgevonden en dus alles alleen op papier zo leek Naast de hoofdverdachten

worden in deze casus ook een 9tal individuele aanvragers als verdachten aangemerkt

■

Ten aanzien van het mogelijke fenomeen [
een aantal zaken op een rijtje gezet om de mogelijk verdachte gevallen op een rijtje te zetten Omdat een

van de GGD s nadrukkelijk heeft aangegeven om meer intensief met ons te gaan samenwerken ligt het voor

de hand om de eerste onderzoeken in de regio van deze GGD te laten plaatsvinden

jhebben we deze week10 2 d

00279



J
—J

c
ic

Weekverslag CAF 3 S 0
fj

Greep uit de lopende zaken 17 06 2016
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| Een van de facilitators die door ons was aangesproken maar waarbij we al meteen het beeld hadden dat het

kwartje niet zo wil landen bij deze persoon valt bij de collegae van PDB nog steeds op doordat er aangiften
met hoge aftrekposten binnenkomen Voor een deel is bier sprake van discussiepunten en mogelijk pleitbare

standpunten Voor zover we echter gaan constateren dat er nog aangiften worden gedaan met

overduidelijke onjuistheden gaan we tenminste het boetetraject inzetten op deze wat hardleerse facilitator

Toeslagen

Deze week was er een actie op meerdere plaatsen in Nederland teneinde onszelf een oordeel te kunnen

vormen over de gastouderopvang in familieverband De hele week zijn meerdere koppels actief geweest om

te beoordelen of de opvang op papier in overeenstemming is met de werkelijkheid Bij de allereerste

terugkoppeling die we op dinsdag ontvingen was het gelijk mis Men is zowel bij gastouder als vraagouder
aan de deur geweest en nergens bleek sprake van daadwerkelijke opvang Uit contacten met GGD bleek dat

als er al sprake was van opvang er in ieder geval betalingen buiten het GOB om plaatsvonden De gemeente

zou in dit geval het LRKP nummer moeten intrekken zeker nu is gebleken dat het GOB zelf daar ook al om

verzocht lijkt te hebben Het GOB geeft aan te willen stoppen Ze lijkt geen grip te krijgen op de ouders In

het verleden ontving men nog wel een periodieke vergoeding nu inmiddels ook al niet meer Het GOB heeft

feitelijk de deuren ook letterlijk gesloten Op de locatie waar men actief zou zijn geweest vinden in het

geheel geen activiteiten meer plaats Voor toeslagen lijkt de boodschap in ieder geval duidelijk

onmiddellijk stoppen met de uitbetalingen

Ook een 2® GOB die in de actie betrokken is blijkt al met haar activiteiten te zijn gestopt Echter had men dit

verder nog niet bekend bij de instanties gemaakt Waarschijnlijk moet ook hier 100 stopgezet worden

Bij een heel groot GOB die ook in deze actie betrokken is zijn de eerste conclusies ook pittig Vrijwel overal

vindt wel opvang plaats en in vrijwel allegevallen gaat het om grootouder kleinkind oppas Heel vaak vindt

de oppas plaats bij de vraagouders Toch zien we in heel veel gevallen dat de GO in zijn aangifte IH hoge
kosten in aftrek brengt op de verdiensten Volgens sommige GO doen ze dit conform een advies van het

GOB Maar de meest zorgwekkende voorlopige conclusie is toch wel dat het GOB contracturen berekent

die in de regel structureel hoger zijn dan de daadwerkelijke oppasuren Tussentijds vinden er echter zelden

of nooit bijstellingen of aanpassingen plaats sterker nog de Toeslag aanvraag is steeds op basis van de

contracturen en wordt daarna niet meer gewijzigd De afwijkingen zijn soms fors Het GOB is ook niet op de

hoogte van de werkelijke oppas uren In het contract vraagt men slechts om afwijkingen ten opzichte van de

contracturen door te geven maar in de praktijk gebeurt dat dus vrijwel nooit In deze gevallen kan

waarschijnlijk gesteld worden dat de contracten niet aansluiten op de werkelijkheid en dat ze derhalve

ongeldig zijn Om dit goed te kunnen vaststellen lijkt een bezoek aan de GO wel noodzakelijk

In een concreet geval werd volgens de oppas opa juist veel meer opgepast dan dat er aan uren werd

uitbetaald Maar dat deed deze meneer gratis onder de veelzeggende uitspraak Ik ben toch de opa

We gaan in een aantal gevallen ook nog kijken of er sprake is van zogenaamde kasrondjes In een aantal

gevallen denken we dat het erg onwaarschijnlijk is dat de kosten daadwerkelijk drukken op de vraagouder
Als concreet voorbeeld een situatie dat oma het nettobedrag van de opbrengst dus na belastingen IH weer

aan haar kind heeft teruggegeven Het oppassen gebeurt dan per saldo voor niks en van formele

schenkingen is niets gebleken
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In een aantal gevallen werden de koppels van meet af aan tamelijk agressief benaderd Het GOB heeft zich

inmiddels ookgemeld bij Toeslagen en geeft juist aan dat ze de bezoeken intimiderend vinden We hadden

het toch beter aan het GOB kunnen vragen Als je een controle wilt doen naar de feitelijke situatie en niet

naar de papieren werkelijkheid is dat echter nogal lastig

Het GOB blijkt alle vraagouders inmiddels al bericht te hebben gestuurd dat er kennelijk een actie

plaatsvindt Onze koppels komen daarbij nu dan ook wel eens een urenregistratie tegen die wellicht heel

recent met dezelfde pen consequent dag in dag uit met de zelfde urenhoeveelheden zijn ingevuld Hierna

schetsen we een voorbeeld van zo n situatie Vervelend alleen voor de persoon in deze kwestie dat hij de

registratie zodanig heeft gedaan dat hij structureel niet aan te totaal komt dat contractueel zou zijn

overeengekomen Hij is de opvang op zaterdag consequent vergeten in te vullen Tijdens het huisbezoek was

daarbij ook opvallend dat opa en oma elkaar tegenspraken Volgens oma paste men wel op zaterdag op het

kleinkind en volgens opa niet Verder opvallend dat hij wel een totaal registratie over 2015 kon overleggen
alle werkdagen 8 8 8 8 8 en ook alle weken zo maar dat een registratie over 2016 er simpelweg nog niet

was Tijdens onze actie wordt maar slechts een klein deel van de totale groep bezocht die bij dit GOB is

aangesloten De eerste bevindingen lijken er echter alle aanleiding toe te geven de actie in het veld op te

schalen Dat lijkt een betere optie dan straks bij Toeslagen op basis van de papieren werkelijkheid een

oordeel te moeten gaan vellen

In een andere casus bleek dat er helemaal geen administratie bij de GO aanwezig was Geen contracten

geen betalingsbewijzen geen rekeningoverzichten geen uren verantwoording Wel waren de inkomsten op

zich aangegeven voor de IH zij het dat hier de boekhouder van deze mevrouw standaard 25 daarvan als

kosten in aftrek had gebracht

Deze week zijn tevens een aantal casusposities afgerond door IST CAF In 1 geval bleek uiteindelijk wel dat er

incidenteel gecorrigeerd diende te worden maar kunnen we niet spreken van een facilitaire rol door de

opvanginstelling In een ander geval is wel pittig gecorrigeerd in totaal rond de 6 ton De betrokken GOB s

liggen bij MKB nog onder toezicht en ook daar zullen nog de nodige correcties worden aangebracht
Gebleken is onder andere dat er door ouders betalingen zijn gedaan op de prive rekening van de eigenaar

van het GOB Ook heeft deze persoon ten behoeve van zijn eigen toeslagaanvraag loonstroken vervalst

teneinde te doen voorkomen dat via het loon inhouding van de eigen bijdrage zou hebben plaatsgevonden

Er is ook een nieuwe zaak in opwerking die veel overeenkomsten vertoont met eerdere strafzaken

Waarschijnlijk is het ook in deze casus niet goed In de julimaand gaan we hier in het veld aandacht aan

besteden Ook betrekken we de mensen van de lokale MKB kantoor hier alvast bij
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Anders dan anders wordt in 1 van de lopende strafzaken nu toch ook de eigen inkomenspositie van de

facilitator strafrechtelijk meegenomen Er is hier dan ook wel sprake van een bijzonder verschil tussen

aangegeven inkomsten en werkelijk Waarschijnlijk zijfl er ook meerdere inkomensbronnen die verzwegen

zijn
I

Door een collega van EHI die veel analyse werk voor CAF doet waren op een eerder moment al eens

jaaroverzichten gemaakt t m2014 met daarin de jaartotalen per aftrekcategorie uitgesplitst naar aangiften
die gedaan zijn door een becon en aangifte|i waarin de vermelding van ^en becon ontbreekt Ook maakt

deze collega al enige tijd een zqgenaamde rode beconlijst ook t m 2014
^
waaruit blijkt welke becons

verdachte patronen veroorzaken Het overgrote deel van de massa IH aangiften beeft echter geen becon

vermelding Daarom hebben we hem verzocht om op de rest van deze massa een IP analyse te doen te

beginnen over 2014 Dat product is nog in concept^ maar lijkt redelijk gelukt te zijn en binnenkort zullen we

hier in een afzonderlijk memo nader aandacht aan besteden Voor 2014 kunnen we nu een aantal zaken

bijeen brengen We hebben nu de jaartotalen de becon analyse en nu dus ook een analyse op de rest via

IP Op deze wijze kunnen we de nodige inzichten verschaffen in het aangiftegedrag en het aantal mogelijk
betrokken facilitators hoeveelheid verdachte biljetten en de achterliggende belangen Ook kunnen we zien

welk deel van deze populatie we al in beeld hebben en welk deel nog niet En uiteraard heel belangrijk is dat

we naast totaalbeelden

valideren hebben we de grootste zaak alvast maar eens direct uitgezet voor een nadere analyse Daarbij
alvast 2 voorlopige conclusies we kenden deze facilitator nog niet en deze zaak lijkt zeer tout te zijn Alleen

al met deze ene post heeft het extra analysewerk zich ook meteen meer dan ruimschoots al weer

terugbetaald Deze analyse kan een mooi lijstje op gaan leveren van zaken voor bijvoorbeeld de actieweek

systeemfraude IH 2017 alsmede voor personen waarmee we nog eens stevig moeten gaan praten Voor de

zomermaanden van 2015 staat de analyse van de jaartotalen 2015 gepland als ook de IP analyse 2015 Een

becon analyse 2015 heeft op dat moment nog niet zoveel zin omdat er heel veel IH aangiften gedaan
worden via de uitstelregeling Deze staat daarom gepland voor november 2016

iu nog beter in beeld krijgen Om het bestand te11 1

11 1

11 1

| Inmiddels zijn voor 2015 op een uitstekende wijze de centrale brievenacties voorbereid en staan deze klaar

voor verzending Zoals al eerder aangegeven gaat het in totaal om een 14 500 brieven Het gaat hier om

10 000 particulieren klanten van rode becons en treffers uit de tekstveldenlijsten waarvan gebleken is dat

zij nog steeds hoge aftrekposten opvoeren Daarnaast om ongeveer 4 500 aangiften waarin hoge

aftrekposten zitten maar waarvan we zo snel nog niet hebben kunnen vaststellen dat er sprake is van

georganiseerdheid Bij de uitvraag aan de klanten wordt daarbij dan wel gevraagd wie de aangifte mede

heeft verzorgd Met de behandeling van deze posten willen we meerdere doelen bereiken Allereerst de

bevestiging dat we doen wat we zeggen Je wordt gemonitord aan de poort en als je doorgaat met het

opvoeren van hoge aftrekposten wordt je extra kritisch bekeken Maar ook om te bekijken welk gedrag
deze groep dan nog vertoont zijn het misschien de gevallen waarin wel echt recht op aftrek bestond het

is nl nog makr een fractie van de oorspronkelijk als verdacht verklaarde populatie van 75 000 of zijn het

mensen die toch doorgaan met het opvoeren van onjuiste aftrekposten en zo ja wie helpt hen dan en van

welke patronen maakt men dan nu gebruik

■ Nu de voorberelding van de brievenacties klaar is kan onze specialist zich gaan richten op de nadere analyse
van de gemonitorde posten aan de poort We willen voor de groepen die gemonitord waren overzichtelijk
maken hoe het aangiften gedrag 2015 zich verhoudt ten opzichte van de jaren daarvoor We hopen daarmee

^[■icenjixtoJ ist Ufibj^
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