
verblijven aan de poort lijken de opiossingsrichting om misbruik hiervan in detoekomst

tegen tegaan

Ontwikkelingen VT

De facilitator waarover we vorige week schreven die een 1000 tal aangiften tout heeft

ingevuld en bovendien de inkomsten van deze werkzaamheden niet heeft aangegeven

wordt nader aangepakt We hebben een draaiboekje opgesteld dat straks ook voor meerdere

zaken inzetbaar is De persoon heeft op papier geen bezittingen Uit een zichtwaarneming is

gebleken dat deze persoon een 3 tal vrij nieuwe auto s bezit die echter op naam staan van de

vereniging die op zijn adres staat ingeschreven Deze vereniging is waarschijnlijk transparant

We gaan proberen de auto s in een beslag op te nemen Ook zoeken we nog naar gelden op

een mogelijke bankrekening van deze vereniging 11 1

11 1 Een evt SIS zaak

wordt nog overwogen De paar klanten die in de steekproef zaten konden slechts incidenteel

een stukje van de aftrek onderbouwen Allen verklaren inmiddels voor de dienst betaald te

hebben desgevraagd geeft een enkeling ook aan geen zaken meer te willen doen met deze

De overige klanten krijgen een brief waarin staat

dat hun aangifte waarop een teruggaaf wordt verzocht niet zal worden gehonoreerd ook

niet in toekomstige jaren tenzij men op een aantal vastgestelde data naar kantoor komt om

zo mogelijk bewijzen te overleggen We nemen in de brief ook een antwoord mogelijkheid

op waarin mensen kunnen aangeven dat men er verder van afziet omdat men de aftrek niet

kan onderbouwen Dat kan mogelijk nader bewijs opieveren omtrent het handelen van de

facilitator In een eerdere casus is dat al eens gedaan en dat leverde interessante info op

We verwachten ook dat een flink deel niet zal reageren en ook niet in bezwaar zal komen

Waarschijnlijk schakelen we daarbij ook documentanalyse in i v m mogelijke falsificatie

De casus waarin betalingen plaatsvinden op een Nederlandse bankrekening behorend bij een

Poolse facilitator werken we ook nader in een draaiboek uit Het scenario zal ook daar

worden dat we niet uitbetalen tenzij men de facilitator kan aantonen dat de aftrek

rubrieken ook kloppen Prio 1 is dat we al de aangiften van deze facilitator aan de poort

moeten kunnen detecteren

facilitator 11 1

10 2 d

10 2 d

10 2 d We hebben Belastingdienst Buitenland bezocht en

samen met hen naar deze casus gekeken Deze contacten waren zeer nuttig We gaan

intensieve met dit kantoor samenwerken Daarover meer in een volgend weekverslag
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Weekverslag CAF 01112013

Kernteam FR deskundige vanaf 5 november inzetbaar

Schil Deze week heeft er een briefing plaatsgevonden inzake een nieuwe grote Toeslagenzaak

Creep uit de onderhanden zaken

Toeslagen

De casus inzake mogelijkefraude huurtoeslag in bet Noorden van het land wordt momenteel

nadergeanalyseerd Dit levert zeer interessante info op Mogelijk stuiten we hierop een

nieuw fenomeen Daarom zetten we een T zaak uit in de regio Arnhem Nijmegen
waar we stevig beslag hebben gelegd komen nu steeds

meer signalen af dat de personen erachter helemaal gaan stoppen met deze activiteiten Ze

hebben genoeg van onze aandacht Inmiddels hebben we ook nog rekeningen ontdekt die

de invorderaar nog niet kende maar waarop wel Toeslagen worden uitgekeerd

Ook uit onze eerste grote zaak bij een gastouderbureau komen veel signalen dat de

gastouders vraagouders bij dit bureau stoppen Het bureau zelf overweegt te verhuizen

We houden de vinger aan de pols De adviseur is niet blij met de zware inbeslagname

Kennelijk krijgt hi] zelf ook niet meer betaald De volgende zin uit een van zijn brieven wil ik

de lezer niet onthouden

Van de 10 2 g

10 2 e

10 2 e

We beschreven al eerder een casus waarin een adviseur misbruik lijkt te maken van het

verkrijgen van kostenvergoedingen bij bezwaar Bij Toeslagen spelen tenminste nog 2 andere

soortgelijke gevallen die op eenzelfde wijze behandeld gaan worden Bij deze personen zal

dit proces z s m gestopt worden Ook gaan we via onze schil een gesprek aan met deze

facilitators Het terughalen van eerder uitbetaalde gelden lijkt lastig maar dit willen we onze

FR deskundige nog eens kritisch laten bekijken zodra deze binnen is Wellicht kan dit ook nog

civiel Bij Bl A hebben we een queryverzoek uitgezet om na te gaan of dergelijke

problematiek nog in meerdere gevallen of voor andere middelen speelt Wordt vervoigd

Gisteren kreeg Toeslagen meer zicht op een mogelijke zaak met Digid fraude via hotspots

Signaal kwam via de politie Onze analist heeft kunnen achterhalen welke hotspots zijn

gebruikt Politie kijkt hier verder naar Het lijkt zaak om nieuwe uitbetalingen kritische

datum is 20 nov te voorkomen door rekeningen via CAte laten poetsen Actie daarvoor

loopt primair via AFB CAF wordt ingeschakeld zodra we meer bekendheid hebben over evt

eerdere reeds gedane uitbetalingen tenaamstellingen bankrekeningen wordt uitgezocht

Ontwikkelingen VT

Komende maandag wordt een kleinere facilitator bezocht die toch in 3 jaar voor 250 000

euro aan aftrekposten voor klanten heeft bedacht Ongeveer 1 5 daarvan lijkt reeel Per

saldo te klein voor strafrecht Deze meneer geeft niets aan van deze activiteiten en krijgt dus

in de IH te maken met navorderingen obv redelijke schattingen Vervolgens lijkt verhaal lastig

te worden maar kunnen we wel loonbeslag leggen Deze meneer werkt nl als ambtenaar bij

een ministerie Dit zou wellicht nog extra vervelend voor hem kunnen zijn Niet ons

ministerie uiteraard
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10I2 e

We gaan de eerder beschreven Poolse zaak aanpakken^ door alle bsn s waarop aangifte is

gedaan in het verleden nu in AKI te zetten Dan gaan nieuwe aangiften niet meer door

l^^^der nadere beoordeling Vervolgens gaan we de intermediair facilitator vragen

Nederland te komen voor een gesprek en bewijsstukken mee te nemen voor de aftrekposten

die via hem zijn geclaimd Rea^^rt hij daar niet op leggen we beslag op de rekening

blokkeren we de evt toekomstige uitbetalingen en zoeken we uit of we de kanalen dicht

kunnen zetten waarmee de aangiften worden gedaan We kunnen nog meer facilitators op

deze wijze aanpakken maar wij zien eigenlijk betere mogelijkheden voor een bredere

aanpak van deze Buitenlandse problematiek Ook hebben we de eenheid Buitenland

bezocht daar ons licht opgestoken en gekeken waar wij hen kunnen helpen Een combi

aanpak lijkt goed mogelijk en willen we maandag nader bespreken Dit hebben we inmiddels

ook afgestemd met AFB

naar

10 2 e We kunnen dit koppeien aan de komende

aangifte ronde met een flink stuk handhavingscommunicatie Wij stellen globaal een

volgende aanpak voor

11 1

We krijgen een voorlopige indicatie dat het voor de IH om 200 000 extra behandelingen

gaat uitgaande van 2012 Als hierover breed wordt gecommuniceerd verwachten we

reeds een initiele daling voor 2013 Als we het jaar 2013 daadwerkelijk op deze wijze

behandelen denken wij dat we het onterecht aanvragen van teruggaven voor komende

jaren zeer snel uit de markt duwen Wij verwachten een significante daling naar de

toekomst van de toestroom van dergelijke biljetten simpelweg omdat het niet meer

loont of omdat tevens duidelijk is welke intermediair facilitator het wel goed doet en

welke niet We zouden dit snel verder uit willen werken samen met AFB en Heerlen en

zo mogelijk met het netwerk relatiebeheerders MKB

Overig

Ons VT kernteamlid ontwerpt samen met CA een blauwdruk voor een dataset inzake IH fraude

Daaruit wordt dan steeds duidelijk welk patroon een facilitator hanteert In het kader van het leveren

van bewijs inzake aanwezige fraudepatronen is dat een belangrijketoegevoegde waarde
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Ill 10 2 6 I@minfin nl1

| UITVOERINGSBELEID r |@minfin nn

|@belastingdienstnl1
io 2 e I@belastingdienst nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 e10 2 e

10 2 6 |@belastingdienst nl[|
io 2 e |@belastingdie nst nlll

10 2 6 ^@belastingdienst nl

Fri 11 1 2013 9 23 34 AM

Normal

10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Fwd Vertrouwelijk DigiD misbruik

MAIL RECEIVED Fri 11 1 2013 9 38 03 AM

Digi fraude actueel pdf

ATTQ0QQ1 htm

10 2 6

Voor de zekerheid dit bericht Mogelijk dat je het al van 10 2 6 hebt ontvangen

10 2 6

10 2 6

ijelastmgdienst 1 oeslagen

10 2 6

TOTZ76

Email @belastingdienst nl10 2 e

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

10 2 6 @belastingdienst nlVan L 10 2 6

Datum 31 oktober 2013 20 06 22 CET

Aan @belastingdienst nl10 2 6 10 2 6
10 2 6

@belastingdienst nl T @minfin nl10 2 6 10 2 610 2 6

@belastingdienstnl lKopie 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 |@belastingdienst nl { l@belastingdienst nl

|@belastingdienst nl

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 @belastingdienst nl 10 2 610 2 6

Onderwerp Vertrouwelijk DigiD misbruik

Allen

Nieuwe fraudezaak

10 2 6

Kijk of deze door de profiling zijn geraakt

Maandag meenemen in de bespreking rond stoppen betalingen

10 2 6

Morgen onderzoek verder afronden CA en Fiod blijven betrekken

Graag mij blijven informeren ivm de 4 p s

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
00033



10 2 e

Telefoon

Email P

10 2 9

@belastingdienst nl10 2 9

Secretariaat 10 2 9

10 2 9

Begin doorgestuurd bericht

] j 10 2 9 |@belas tingdienst nlVan

Datum 31 oktober 2013 19 50 34 GET

10 2 9

Aan ”[ M 10 2 9 @belastingdienst nl 10 2 9 rf
10 2 e

@belastingdienst nl

Onderwerp Vertrouwelijk DigiD misbruik

10 2 9

dag

hierbij een eerste aanzet

Zie het bijgevoegde bestand Digijraude actueelpdj

met vriendelijke groet

10 2 9

sr anaiist intelligence Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

team Handhaving

Belastingdienst Toeslagen

10 2 9

geen woorden maar daden 1
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10 2 e

10 2 e

10 2 e I

buiten verzoek

I 10 2 e I

Van in a

Aan I 10 2 e

Datum 04 11 2013 12 38

Orderwerp Verslag bespreking begeleidersgroep

Verslag bespreking begeleidersgroep

Direct aandacht gevraagd voor de buitenlandproblematiek

11 1

10 2 e
Spel buitenland is op de wagen Er komt zsm een bijeenkomst tussen

Heerlen LTO en CAP om tot een bredere aanpak van deze problematiek te komen Dit

primairvoorzowel IH als OB

Ondertussen pakken wrij de betreffende intermediair alvast aan Evt een paar extra
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selecteren

Het gaat hier in eerste instantie om het stoppen van gelden Zorgen dat er niets nneer

naar toe gaat

Dat doen wij allereerst via Aki dan raakt alle bekende bsn

Maar bijzoeken wat nu precies van wie af komt blijft een belangrijke prio Hier niet op

wachten maar wel realiseren Als dat bekend is alles dicht draaien en pas betalen

nadat is vastgesteld dat

Blokpoel v^il echt alles dlchtdraalen dus ook toeslagen zelfe al die waarschijnlilk v^el

goed zijn Ik heb hem gezegd dat hij dit dan wel moet bespreken met| io 2 e^ Gaat hij
niet doen Hij legt het voor aan Peter daaruit komt dan een lijn ook Oor de stas

Punt komt over 2 weken weerterug waarbij wij in mijn ogen een begeleidende rol

hebben PDBI io 2 e is primair verantwoordelijk

10 2 e wil per geval een soort besilsboom wat doen we

Geld stoppen
Intermediair uitnodigen Heerlen plus CAP schil direct benaderen dus niet aan de balie

laten komen

Zonodig ook brieven sturen aan individuen Kan snel en soms kan dit ondersteunend

zijn aan bewijslast In dat kader ook gesproken over het idee van io 2 e jinzake de

profielen per intermediair Dit zou de uit te werken lijn moeten worden

Verder uit postenlijst de post van de ambtenaar besproken

io 2 e ziet mogelijkheden om hier ontheffing voor te krijgen Gaat dit verder uitzoeken

Signaal voor ons kan naar 10 2 e

Daarna even een kort voorgesprek gehad me 10 2 e

We gaan meer inzetten op profielen Niet zozeer meer werk als wel op een andere

wijze OB wordt hierin ook meteen meegenomen Ook daar in voorkomende gevallen
eerst bewijs vragen en dan pas uitkeren

Dus 2 vliegen in 1 klap

Komende vrijdagmiddag indien mogelijkoverleg in Eindhoven

Hartelijke groet

1Q 2 e

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke foraiele 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
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message and notify the sender
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buiten verzoek

10 2 e I

Van[ 10 2 e LD

Aan | 1Q 2 e [
Cc l1U 2 el
Datum 13 1V2013 16 04

Ondervverp Re Betr Voorbereiding AO Belastingdienst deadline donderdagochtend 9 uur

1 U 2 6

^belastingdienst1U 2 e

Hoi

Dat wordt hooguit een niet optelbaar lijstje Ons werk zit vooral ook op hinderen en in de weg lopen dat laat zich

wat lastig kwantificeren

Bovendien houden wij de individuele stopzettingen in de regel niet bij omdat dit een regulier proces is EHis als

toeslagen worden gestopt dan zitten ze in de BI van toeslagen Hetzelfde geldt voor systeemfraude IH

Er zijn 6 facilitators aangepakt waarvanje zou kunnen concluderen dat die aanpak inmiddels min ofmeer is

afgerond het effect grotendeels is bereikt Er zijn nog 21 lopende zaken en er komen er wekelijks bij

Er zijn in 2 casus posities in totaal voor ongeveer 3 mio aan beslagen gelegd
In 1 casus zijn 132 toeslagen gestopt Totaal belang daarvan is ongeveer 100 000 per maand maar nogmaals dit zal

meedraaien in de reguliere BI van toeslagen Wij riohten ons vooral op het pesten van de facilitator

Bij deze facilitators leggen we steeds additioneel beslag om zo te stimuleren dat men er uiteindelijk mee op houdt

10 2 e

Een andere facilitator is gestopt met invullen van biljetten nav van een zeer stevig gesprek Hij deed er een 100 tal

per jaar met een nadeel van 250 000 over 3 jaar De aangiften zelf waren al gestopt Dus dat resultaat zou ook al in

de boeken van de systeemftaude IH moeten staan

De facilitator die ten onrechte kostenvergoedingen heeft geclaimd Is hiermee gestopt Bovendien staat hij bij
toeslagen gesignaleerd zodat uitbetaling in de toekomst ook direct tot vragen zal leiden

In een studentencasus hebben we uiteindelijk vastgesteld dat er geen facilitator achter zat Toeslagen heeft alle

uitkeringen stopgezet op deze campus

Verder hebben we een fenomeen onder de loep dat tot op heden nog niet echt onder de aandacht zat nl de

uitbetalingen aan btl facilitators We zitten hier in de verkennende fase waarbij we de eerste 600 bsn s hebben

geblokkeerd in de systemen voor de toekomst Alle aangiften die nu nog binnenkomen worden tegengehouden Dit

gaat de komende weken fors opgeschaald worden Waarschijnlijk naar meer dan 100 000 aangiften Loopt samen

met Heerlen buitenland

Hartelijke groet
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10 2 e

10 2 eOp 13 nov 2013 om 15 47 heeft g belastingdienst nl het volgende geschreven

Keren

Tbv voorbereiding AO stas TK heeft Dgbel behoefte aan een korte factsheet opbrengsten acties CAP tot nu

toe

Zoyden jullie dat zsm zo nit de mouw kunnen schudden Alvast dank

Met vriendelijke groet

10 2 e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht

Van

Datum i i novemner

Aan

UITVOERINGSBELEID 10 2 6 giminfin n1

li28 29CET
^belastingdien st nl

Onderwerp Antw Betr Voorbereiding AO Belastingdienst deadiine donderdagochtend 9

10 2 6

2U I ^

10 2 6

uur

Dank

Maak je ook nog iets over de resultaten van het CAP

10 2 6 jQ 2 e l^belastlngdlenat nl ]Van

Verzcr

Aan [
Gnderwerp betr voorbereiding AO Belastingdienst deadline donderdago chtend 9 uur

^bela stIngdlenat nl [ma11to
ivuciiddaa 13 november 2013 13 55

10 2 e I UITVOERINGSBELEID

hierbij mijn bijdrage

hopelijk kun je ermee uit de voeten

gr

10 2 6

Zie het bijgevoegde bestand QA s 2] aanvulling| 10 2 6 [docx]

Qe Q01 gif RQ1CEE07C 9BE4E94Q 1 [
11 2013 21 08 37 Beate collega s

loopt hebben we vast even nagedacht

I UITVOERItIGSEELEID 12

Hoewel het debat over het Belastingplan no g

10 2 er cid 1

ov

Van I
G lU e

Aan 1

][UITVOERINGSBELEID
10 2 6 timinf in nl»

10 2 e

I Situ n fit nKitai Ito

BLKB BO10 2 6

n 1 ma i 1 to [~
tJ p1 a i nodi en sf

}mi n f i n ri 1 »] io 2 e |[3mi n f i n 10 2 6

nl

Ibela5 tingdienst nH~I j

10 2 6 1 ir^^glastingdienst nl»

belastingdienst nIkmai 1 to |

JSbelastingdienst nl Triailto ah

f@belastingdienst nl^

ngd i en s t n 1 ma i 1 to

I 10 2 6 I10 2 6
10 2 6

„dr
10 2 6

10 2 6

10 2 6 yi^1 c f i nG~di et st nl» 1 10 2 ebe1 asti
10 2 e

^belastingdienst nlkmailto

Ibelastlncfdienst nKmallto

^belastinadienst nl

Sbelaatlngdlenst nl»

bbelas tinadie nst n1

10 2 6 10 2 6

I 1U 2 6

10 2 6Igbelastingdiensb nldmai 11o10 2 6

“belastingdienst nl10 2 6

10 2 e IQbelastinadienst nKmallto 1 0 2 6 Sbelastingdienst nl»

10 2 6 l@belas tingdienst nl
^

Mbelastingdienst nKma 11 to

iQbelas t ingdiens t n
pbelastingdienst nl

I

^bel a st i ngdi en st n1
|

f 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

She 1 a s ti nodi en s t n 1 rria i 1 to 10 2 61U 2 6

][FISCALITEIT
\ 10 2 6 iaminfin nl ma i 1 to | 10 2 e~^Smi n f i n nl » ”

I 10 2 6 a

10 2 6

10 2 6

n 1ting Hi QT idk 10 2 6

]@belastingdienst nl»I U 2 e ISbelas tinadienst nKmallto i 10 2 6

no 1 _10 2 6 I BEDRIJF

10 2 6

10 2 6 t

IfSmi n f i n n 1
■ I 10 2 6

Sminf In nKma 11 tod 1H U^ 2 ei inf in nl

1kjTrn n f i n n 1 ma i 1 to i\ 10 2 6

10 2 6l@min t in n ikma i 11of R RT JP1 10 2 610 2 6

2 6 [UITVOERINGSBELEID I 10 2 6

10 2 6 fUITVQERIMGSBELEIDl

nl» [10 2 e 10 2 eami n f i nTg

I
Prni n f

[UITVOERINGSBELEID
n 1 Crns i 1 1 n f

10 2 6

10 2 e

10 2 e |jilnflii nl» I 1Q t^
]Smin fin ISmlnf in nl»d 10 2 6

UITVOERINGSBELEID

10 2 6

10 2 6

10 1 0 2 6 ISminfin nKma ilto

UITVOERINGSBELEID

^ iminf in nKmail to l prnin fin nl10 2 e10 2 e

Datum 1I 11 2U13 21 08

Onderwerp Voorbereiding AO Belastingdienst deadline donderdagochtend 9 uur
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Beste collega ^s

Hoewel het debat over het Belastingplan nog loopt hebben we vast even nagedacht
over mogelijke vragen voor het AO Belaatingdienst
Het resultant daarvan treffen jullie in de bijlage aan

Hierbi is gemarkeerd wie o i een tekstvoorstel zou moeten aanleveren aan de in

geel gemarkeerde contactpersoon bij Uitvoeringsbeleid^

Het verzoek is of jullie er gezaraenlijk vdor willed zorgen dat| 10 2 6

donderdagochtend om 9 uur de afgestemde antwoorden jullie kunnen ontvangen

en ik

I op deze vragen krijgen jullie dus sen complete set vial 10 2 6 len10 2 e

mij aangeleverd

10 2 eMochten er morgen nog vragen zijn dan is

toelichting

het beste bereikbaar voor een

10 2 e

}lkb bld]10 2 6[bijlage ”QA s 2 docx is verwijderd door

winmail dat

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 infonnatie 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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Weekverslag CAF 15112013

Greep uit de onderhanden zaken

Toeslagen

We beschreven al eerder een casus waarin een adviseur misbruik lijkt te maken van het

verkrijgen van kostenvergoedingen bij bezwaar Uit de analyse van Bl A komt een lijst met

andere gevallen Als je de lijst sorteert op belang neemt het overigens snel af de eerste 5 a

6 op de lijst gaan we nader aanpakken De gegevens van Bl A leggen we naast de eerdere

bevindingen van Toeslagen

Afgelopen woensdag is op meerdere plaatsen tegelijk een actie geweest rond een

gastouderbureau Nog niet alle rapportages zijn terug maar de eerste terugkoppelingen

geven aan dat er geen urenstaten zijn aangetroffen dan geen toeslag maar erger nog ook

geen oppaskinderen Dit gaat dus weer aanzienlijke correcties opieveren Bij het

gastouderbureau was in tegenstelling tot de eerder gedraaide zaken voor aanvang van de

actie geen directe aanleiding om reeds beslagen te leggen Komende week bekijken we hoe

verder

Bij een zaak waar we wel beslag hebben gelegd is de ontvanger inmiddels vanwege de

innige samenwerking tussen Belastingen en Toeslagen achter de rekeningnummers

gekomen waarop de toeslagen worden uitbetaald Er lag hier al een breed beslag op allerlei

zaken maar de schuld voor Belastingen is nog steeds aanmerkelijk hoger Deze nieuwe

rekeningen lagen nog nietonder beslag Komende week vindt de nieuwe uitbetaling van

Toeslagen plaats en op hetzelfde moment legt onze ontvanger daarop beslag

] Onze ontvanger heeft overigens nog een paar vergelijkbare zaken

op zijn kantoor waar hij los van de CAF zaak een zelfde actie van plan is Om die reden is

door de ontvanger contact gezocht met persvoorlichting zodat zij op de hoogte zijn

11 1

11 1

Ontwikkelingen Systeemfraude

De meeste zaken worden aan het CAF team aangereikt door onze partners Dat geldt in

eerste instantie niet voor de casu Buitenlandse facilitators die onze aandacht kreeg nadat 1

van onze CAF leden met veel ervaring in het project systeemfraude zelf op zijn kantoor aan

een draadje is gaan trekken We stuiten hier op een fenomeen dat voor het CAF prio 1 gaat

krijgen We hebben nog niet het complete plaatje in beeld maar het gaat hier vermoedelijk

om grote belangen We hebben met een collega hebben gesproken die hier in het verleden

wel degelijk al eens tegen aan gelopen was Op dat moment is er echter geen vervolgaanpak

geweest Door onze lijnen met het Nigfi project te intensiveren zie wij nu in ieder geval een

handvol hoogstwaarschijnlijk verdachte facilitors naar voren komen met daar achter grote

aantallen teruggaven IFI en tevens betalingen Toeslagen We zullen dit komende maandag in

de begeleidersgroep nader mondelingtoelichten We gaan dit thematisch aanpakken De

eerste stap daarin bij de facilitator die als eerste in beeld kwam is inmiddels succesvol

gezet Wij denken dat we alle toekomstige aangiften van de bewuste facilitator nu kunnen

signalerenen blokkeren Dat is inmiddels ook gedaan Naar deze intermediair wordt

voorlopig dus niet meer betaald Maar er zijn er nog een flink aantal meer die op eerste
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indrukken vergelijkbaar zijn We zijn samen met LTO en CA bezig om een blauwdruk te

ontwikkelen waarin we bet patroon waar het subject gebruik van gemaakt modus operand

direct inzichtelijk kunnen krijgen Vervolgens gaan we de intermediair facilitator vragen naar

Nederland te komen voor een gesprek en bewijsstukken mee te nemen voor de aftrekposten

die via hem zijn geclaimd waar nodig sturen we ook brieven naar de deels zogenaamde

klanten We werken dit verder uit in een draaiboek samen met onze collegae van Heerlen

Buitenland

Daarnaast is een traject gestart samen met de Directie PDB Heerlen Buitenland BI A LTO

en CAF om binnen het PDB segment meer op basis van subjectgerichte profiling te gaan

werken waarbij vervolgens defacilitator intermediair ook een meer prominente rol krijgt in

die aanpak

Er zijn overigens 2 zaken die we voor dit moment slechts even mondeling willen toelichten

aan onze begeleidersgroep Daar komen we maandag opterug

Overig

Het CAF team heeft een presentatie verzorgd op de FIOD BOA dag

In verband met het komende AO heeft het CAF team met spoed een kort verslag aangeleverd Daarin

staat vermeld dat inmiddels 6 casu zijn aangepakt die nagenoeg zijn afgerond met een korte

omschrijving van de gehanteerde methoden Ook dat er nog ruim 20 casu onderhanden zijn en dat

dit aantal nog wekenlijks toeneemt In 3 casu hebben wij goede indicaties dat de facilitators ook

daadwerkelijk gestopt zijn In 2 casu is dat nog niet het geval maar blijven we de geldstromen

nauwlettend volgen ledere nieuwe geldstroom is een nieuw beslag In 1 casus is het misbruik

gestopt maar is niet echt een duidelijke facilitator naar voren gekomen

Indivuele stopzettingen van toeslagen of IH biljetten hebben wij niet gerapporteerd omdat deze

regulier meelopen in de rapportages van toeslagen en het project systeemfraude IH Bij de

buitenlandproblematiek ligt dat anders Inmiddels zijn daar de eerste ruim 600 bsn s op de stoplijst

geplaatst zodat deze niet meer uitbetaald worden Dat is echter pas het begin
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Creep uit de onderhanden zaken Toeslagen

In een grote Toeslagenzaak is veel tijd gestoken in het veredelen van informatiej met als doel dat de

FIOD bij deze zaak interventies zou gaan doen De FIOD kan deze zaak echter niet nader oppakken

CAF was aanvankeiijk in de zijiijn in afwachting van de vraag welk deel strafrechtelijk zou worden

opgepakt maar neemt deze zaak waar nodig nu over en pakt dit vender op

Bij een Digid fraude zaak zijn doorjustitie arrestaties verricht Toeslagen zorgt ervoor dat er geen

uitbetalingen meer worden gedaan Er zijn wel kortstondig eerdere betalingen geweest We

onderzoeken samen met Toeslagen de mogelijkheden om ditterugte halen

Bij een nieuwe Toeslagen zaak staan het bureau en de vraagouders lijnrecht tegenover elkaar Ligt

ook gevoelig in een bepaalde gemeente die de betrokken ouders erg zielig vindt Het betalen van

een eigen bijdrage is een voorwaarde voor het verkrijgen van Toeslag De eigenaar van het bureau

stelt dat hi] altijd eigen bijdragen heeft gevraagd maar dat de ouders weigerden te betalen Ouders

stellen dat ze zijn misleid door de facilitator waarbi] deze gesteld zou hebben dat er geen bijdrage

vereist zou zijn dan wel dat dit op een bepaalde wijze ontgaan kon worden De ouders zitten nu met

de gebakken peren en moeten alles terugbetalen Momenteel bekijken wij of en zo ja welke actie

hierop nog zou moeten volgen

Bij een postwaarbij wij de facilitator gestopt hebben kwam het signaal dat klanten wegliepen naar

2 andere adviseurs Op deze zaken heeft een eerste analyse plaatsgevonden en ook daar lijkt veel

mis te zijn Wordt vervoigd

Een nieuw op te werken casus betreft een gastouderbureau waar vermoedelijk geen

daadwerkelijke opvang plaatsvindt en te veel uren in rekening worden gebracht Ook zouden de

gastouders in dienst zijn bij het gastouderbureau waardoor kan worden getwijfeld of het wel gaat om

gastouderopvang Dit gastouderbureau wordt in verband gebracht met een ander gastouderbureau

waarover overeenkomstige opmerkingen worden gemaakt We werken deze zaak op langs de lijnen

van eerder succesvol aangepakte casu

Creep uit zaken Systeemfraude IH

Op 5 december wordt het afpakjesdag bij een facilitator waarover we al eerder het nodige

schreven Deze week is in samenwerking met de lokale medewerkers en de inning een draaiboek

voor die dag opgesteld Met de facilitator wordt gesproken en direct daarna worden de nodige zaken

in beslag genomen Voor veiligheidsaspecten is politic achter de hand De nadere opvraag bij de bank

laten we bij wijze van experiment lopen via onze collegae van het FEC

Uit de resultaten van een andere lopende actie wordt heel duidelijk wat oa de toegevoegde waarde

van de CAF aanpak is nl analyse wat denken we te zien direct koppelen aan actie naar buiten wat

blijkt er daadwerkelijk aan de hand te zijn In deze casus zagen we een vreemd patroon in een

ingediende aangiftestroom Een oude man leek een tijdje massaal aangiften te doen die 1 op 1 fout

bleken Door onderzoek buiten bleek echter dat de WIFI van deze meneer een tijdje is misbruikt door

een buurtgenoot We hebben nu precies in beeld wie we moeten hebben en de IP adressen van deze

persoon worden nu nader geanalyseerd Daarna voIgt zsm weer een actie in het veld

Ook bij een nieuwe onderhanden zaak hebben de korte onderzoeken bij klanten van de facilitator

heel duidelijk gemaakt wie daadwerkelijk de invuller van de biljetten is Uit de Icov analyse istevens

komen vastte staan dat er ook in deze zaak weer banden zijn met een verwante stichting mogelijk
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misbruik aftrek giften Positief is vender dat we de nodige verhaalsobjecten op het spoor zijn Naast

mogelijke aanslagen ivm het onvolledig invullen van de eigen aangifte door deze facilitator willen we

tevens de mogelijkheden bezien om deze persoon aansprakelijk te stellen voor de schade die deze

persoon aanricht via het doelbewust onjuist invullen van aangiften IH

Bij een zaak die in bepaalde gebieden van Nederland al de nodige aandacht heeft gehad komt het

patroon van een facilitator steeds breder in beeld Deze man is vaak onvindbaar omdat hij veelal niet

in Nederland is Volgens laatste info is hij er op dit moment wel dus is een snelle actie noodzaak

Een voorzichtige tussenconclusie na 3 maanden CAP is dat een verondersteld symptomatisch

verband tussen systeemfraude IH en Toeslagenfraude hooguit in een minderheid van de gevallen

aanwezig is Wel is er uiteraard in alle gevallen een gevoigschade voorToeslagen als men voor de

IH een te I age aangifte doet

Aanpak niet compliante FD s

LTO Intelligence heeft op basis van een aantal kenmerken niet compliante adviseurs nader

gerubriceerd Er is een top drie van adviseurs in beeld die we in samenwerking met de accountteams

FD en defraudeteams in Amsterdam Den Haag en Eindhoven gaan aanpakken Op 5 december

hebben we de aftrapbijeenkomst De adviseurs geven soms zelf het slechte voorbeeld schulden niet

tijdig aangeven etc en daarnaast vraagt hun klantenpakket onevenredig veel aandacht bij de

Belastingdienst We brengen de collegae van de accountteams en van de TBA teams tijdens de

aftrapbijeenkomst bijeen Samen met deze groepen proberen we z s m een voorbeeld aanpak op

te stellen Ook slaan we de handen ineen met het accountteam intermediairs inzake het al eerder

vermelde receptenboek

Overig

Deze week is ergesproken met het FEC in Amsterdam om te bezien in welke mate hun aanpak

ingevlochten kan worden in ons receptenboek

De Antifraudebox wil de door ons aangekaarte Buitenland casuistiek ookgraag naar het MT Fraude

brengen dit met het oog op het nemen van maatregelen aan de voorkant

aan de voorzijde kunnen voorkomen hoeven we aan de achterkant niet meer aan te pakken

Teneinde deze casuistiek gedegen te onderbouwen is door de AFB een set vragen uitgezet bij

Heerlen Buitenland

Wat we11 1

Er is een bezoek gebracht samen met LTO aan IND en NVIK Nationaal Vreemdelingen informatie

Knooppunt in Zwolle en mogelijkheden verkend om niet Nederlandse facilitators de toegang tot ons

land te ontzeggen Men ziet mogelijkheden om niet EU facilitators met of zonder verblijfsvergunning

aan te pakken Wel zal dit via strafrecht moeten gebeuren In overleg met FP FIOD zullen we deze

werkwijze kunnen toepassen Bij aanpak in administratief recht kunnen we anticiperen op dergelijke

zaken en deze aanpak Zowel in de gewone strafrechtelijke zaken als de SIS zaken Snelle

Interventie Service liggen er mogelijkheden Afgesproken is om aan de hand van een aantal concrete

gevallen namen deze werkwijze te testen
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CAF Tussenevaluatie Bespreeknotitie

Kern Kracht van het CAF in essentie is

Snelle eerste analyse gevolgd door

daadwerkelijke waarneming van de werkelijkheid

In combinatie met

Subjectgerichte benadering waar is facilitator het meest op uit of anders geformuieerd waar tref je
hem het meest stevig
Relatiescan en vermogensscan leidt tot

Maatwerkaanpak foute faciiitator

Hoe breng ik deze persoon tot stoppen of een zo effectief en efficient mogelijke wijze

Het CAF receptenboek kan straks voorde staande organisatie een ieidraad zijn hoe je foute jongens
en meisjes anders efficienfer kunt aanpakken zeker ais strafrecht geen optie is en ergeen

capaciteit is voordiepgravende langlopende onderzoeken overigens is onze ervaring tot op heden

dat dit lang niet altijd nodig is Ook denken we mee in toekomstige maatregelen

Wii constateren nu 5 doelaroeoen of fenomenen

1 Toeslagen in 3 subgroepen KOI GOB En huurtoeslagen

Korte analyse Toeslagen heeft zelf geen toezichtsmensen De kracht van de aanpak tot op heden zit

in de regel ook in de combi met MKB Toeslagen kan vaak nog niet zeer direct doorpakken MKB kan

dat vaak wel via traject van conserverende aanslagen Wetgeving per 1 januari maakt echter

toeslagen wel wat slagvaardiger

Aanpak die wij nu toepassen is redelijk holder en uit te werken in een best practise

hoe lang gaan wij daar ais team mee door PL is gewenst ais dat nog langer is dan 3 maanden

hoe borgen we dit straks in de organisatie

2 Systeemfraude IH

is reeds een lopend traject individuele zaken worden al stopgezet ook op de facilitator zit al de

nodige aandacht met daarop een projectleider en capaciteit in het p segment

Rol CAF is meer aandacht voor een snellere aanpak Traditionele lijn was so en tpo CAF helpt mee

om anderafbuigingslijnen te kiezen Ook hier zoeken naarandere interventies

3 Buitenlandproblematiek

Werd voorheen vooral via de individuele aangifle aangepakt hetgeen dus betekende meestal niet

omdat de individuele aangifte vaak een relatief gering belang had Voorde facilitator maken vele

kleintjes echter een zeer lucratieve business Op facilitator niveau bekeken gaat het om substantiele

potentiele fraude Zo is erdoor Heerlen buitenland in het verleden nog niet naargekeken
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Deze afzonderlijke unit maakt het echter wel mogelijk om de aanpak van deze problematiek in de

toekomsttoe helderte beleggen binnen de staande organisatie Daarom hebben wij om een PL

Heerlen Buitenland verzocht Deze wordt geleverd en schuift m i v januari aan

4 Veelplegers

Deze groep is in eerste instantie gericht op eigen verrijking Zijn daarmee ook niet direct een

doelgroep die door het CAP wordt aangepakt Wel als hier bijvoorbeeld altijd eenzelfde boekhouder of

notaris bij betrokken is

Deze doelgroep wordt wel mede door het CAP begeleid Doorde competentie van een veelpleger op

een plek in de organisatie te beleggen en van hieruit regie te laten voeren op evt te ondernemen

acties kan een zuivere subjectgerichte benadering tot stand worden gebracht Ook zijn versnellingen
aan te brengen door intensivering van de contacten met bijvoorbeeld KR en KVK

Hier is op zich al een landelijk projectleider op actief Het borgen van de subjectgerichte aanpak en

het borgen van de inzet van evt capaciteit zijn de belangrijkste KSP Meet in de MKB organisatie
worden ingebed

5 Donkeirode Fd’s

Plannen voor een aanpak hierop lagen er al een tijdje Ook zijn er in potentie spelers aangewezen om

hier aandacht aan te besteden

Intelligence wijst ze aan

Accountteam intermediairs is eigenaar maar vaak hebben zij niet de directs kwaliteiten om ook de fd

echt stevig aan te pakken Daarom is een combi met de TBA teams noodzakelijk

Daarbij ontwikkelt het CAP team samen met deze mensen een modeiaanpak Zie hiervoor Hoe raak

ik iemand het snelst en het hardst zodat hij stopt

In beginsel moet ook dit goed in de staande organisatie in te bakken zijn Maar voor nu is nog wel

tijdelijk een PL nodig

Tenslotte

Het CAP doet meerdan het hiervoor beschreven CAP completeert nu nl ook de klantbeelden door

signalen van Toeslagen langs de andere systemen te halen en vice versa Daamit komt overigens niet

veelvuldig het beeld dat fraudeurs met alles tegelijk aan de slag zijn vaak hebben ze een specialisme

ontwikkeld Bij buitenland lijkt de combi IH en toeslagen vaker een hogere trefkans te hebben maar

dat is dan ook inherent aan het gebrek aan een stukje btl Contra info Voorbeeld Om de hoogte van

de zorgtoeslag te bepalen zijn de inkomens van de fiscale partners relevant Vaak weten wij die niet

omdat de partner in het buitenland zit

Het shoppen van intelligenceafdeling naar intelligence afdeling moet voorlopig nog even op deze wijze

volgehouden worden maar vooral moet worden bewerkstelligd dat klantbeelden breder en de profiling
sterker wordt Een afzonderlijke PL vanuit de intelligence zou dit tot zijn permanente opdracht moeten

beschouwen Zelf zien wij veel kansen om dit werkterrein nader uit te bouwen met de club van

10 2 e 11 1
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Afpakjesdag

Ook deze week weer een weekverslag
In samenvatting dus niet dag voor dag
5 december is voor ons inmiddels legendarisch
De foto hiernaast is daarvoor exemplarisch

10 2 e

Niet het hele verslag verpakken we in een gedicht
Want anders wordt u onvoldoende ingelicht
Dus na deze inleidende informatie te geven

Kunt u lezen wat wij zoal weer mochten beleven

Creep uit de onderhanden zaken Toeslageti

Ten aanzien van een 3 tal lopende zaken is de voortgang besproken met de mensen op de kantoren

Ten aanzien van het kinderdagverblijf waar voor Belastingen Blauw al beslag op ligt en hoge

aanslagen zijn opgelegd gaan we voorToeslagen 20 contracten van vraagouders nader bekijken Zijn

deze overwegend tout dan stoppen we zo mogelijk ALLE toeslagen met opnieuw uitnodiging aan de

vraagouders om e e a zo nodig te komen toelichten We blijven het betalingsverkeer in alle 3 deze

zaken volgen hetgeen heeft geleid tot nieuwe beslagen en nieuwe bescheiden inkomsten voor de

fiscus Het is voor de facilitators erg lastig om op deze wijze aan de gang te blijven

Een aantal adviseurs die ontdekt hadden dat ze heel makkelijk kostenvergoeding konden claimen bij

ons krijgen nog bezoek met tekst en uitleg dat dit voortaan niet meer zal worden getolereerd Het

systeem kon dit fenomeen voorheen onvoldoende detecteren Inmiddels is dit voor Toeslagen

gerepareerd Onze FR deskundige heeft samen met de rijksadvocaat nog uitgezocht of hetterughalen

van eerder uitbetaalde gelden nog mogelijk zou kunnen zijn maar dat gaat echt niet lukken

Of ook procesaanpassingen zijn doorgevoerd willen we nog nader met Toeslagen bespreken Het

komt er kort door de bocht op neer dat je onvolledige aanvragen beter niet kunt afwijzen want

dan voIgt bezwaar maarbuiten behandeling stelt met gelegenheid geven tot verbetering

Daarmee komen ze ons systeem niet in Uit een analyse van Bl en A blijkt overigens dat de omvang

van dit probleem redelijk meevalt en dat we de grootste veroorzakers inmiddels goed in beeld

hebben

Creep uit zaken Systeemfraude IH

Op 5 december was het afpakjesdag bij een facilitator Deze week is intensief overleg geweest

voor de actiedag over het hoe en waarom en of we wel voldoende grondsiag hadden In korte tijd

zijn alle neuzen dezelfde kant op gegaan en in de actie in voile omvang doorgezet 11 1

Tijdens de

actiedag zijn een drietal auto s die formeel op naam van een vereniging staan afgesleept met als

argument dat de vereniging en de persoon erachter te vereenzelvigen zijn Ook zijn 3 computers 2

prive en 1 van de vereniging en de TV meegenomen als voorwerpen van waarde Deze persoon

11 1
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heeft het daarmee tevens lastig om weer nieuwe aangiften doen Desgevraagd heeft hij

toestemming verleend om de computers te mogen inzien We laten heb dit nog schriftelijk

bevestigen als hij volgende week naar kantoor komt Ook heeft hij desgevraagd aangegeven dat de

afgesleepte auto s prive worden gebruikt en dat hij de aangiften in zijn hoedanigheid van lid van de

vereniging invult maar daarbij ook dat hij zelf de vereniging is en dat hij degene is die alle betalingen

en stortingen doet Op grond van deze informatie moeten de aanvankelijk opgelegde aanslagen naar

boven worden bijgesteld Er is veel geld verdwenen richting Turkije De ontvanger ziet mogelijkheden

tot verhaal daarop Mocht dat toch niet lukken zou een gijzelingsactie kunnen volgen

Er zitten tenminste een zestal acties bij facilitators IH in de pijplijn die in diverse stadia van

voorbereiding zijn Mede vanwege een te hoge piekbelasting binnen het kernteam zelf en het feit dat

het toch enige doorlooptijd kost om betrokkenen in de in te zetten acties mee te nemen moeten de

actiedagen op deze zaken nader worden geprioriteerd en in de komende periode worden ingepland

Buitenland

We hebben gekozen voor een nadere analyse van een 5 tal buitenlandse facilitators Of die allemaal

niet compliant zijn is nog niet helemaal zeker Wat wel zeker is is dat heel veel uitbetalingen

oncontroleerbaar voor ons zijn omdat er geen contra info voor handen is Dat wordt nu nader ik

kaart gebracht Naar deze personen is op een 11 tal bankrekeningen in totaal de afgelopen 2 en een

half jaar ruim 44 miljoen uitbetaald l Bij de grootste van het stel heeft Toeslagen een eerste

foutanalyse gemaakt Het lijkt er op dat in de helft van de gevallen zorgtoeslag is betaald zonder dat

er een zorgpremie is afgedragen Dat zou niet moeten kunnen en wordt nu nader uitgezocht Als dat

echt fout is gaat het alleen daar al om veel geld dat ten onrechte is uitbetaald Ook hebben we bij de

grootste 2 casu al de nodige aanwijzingen dat hier ook voor de IH veel geld ten onrechte aan is

uitbetaald Prio 1 in deze zaken is dan zoals al eerder aangegeven om aan de poort vast te stellen

dat de facilitator bij de aangifte betrokken is waarmee de aangifte en de terugbetaling daarop

tegengehouden kan worden Bij de eerste casus die ontdekt werd is dit inmiddels in gang gezet

Aanpak niet comoliante FD s

Op 5 december is de aanpak voor de eerste 3 gevallen op hoofdiijnen besproken Dit wordt nu casus

specifiek nader uitgewerkt Het gaat hier om donkerrode adviseurs die we zouden willen stoppen De

aanpak van iedere casus is op zich maatwerk maar de te ontwikkeien aanpak moet wel aan een

aantal criteria voldoen

10 2 d

Overig

Onze vaste medewerker die we bij iCOV hebben gestationeerd is helaas een paar weken uit de

roulatie

Met Bl en A is nadrukkelijkgesproken over intensivering van onze samenwerking Onze beelden

over profiling en subjectgerichte benaderingen lopen sterk parallel

buiten verzoek

10j2 e

00040



Weekverslag CAF 08112013

Kernteam De bezetting van het kernteam versus het aanbod van zaken {waar nog behoorlijk wat

noodzakelijke veredeling in te doen is begint uit de pas te lopen

Na ruim 2 maanden een kort overzicht van de stand van zaken in aantallen zaken

Aantal aangemelde zaken 46

Aantal afgevoerd o a reeds elders opgepakt veelplegers 14

Lopende zaken 21

Monitor CAF aanpak gereed maar om vtfisselende redenen nog niet def af te sluiten 3

Volledig afgewerkt 1

Nog opte starten 7

De veelplegers worden niet vanuit het CAF team geregisseerd Wei denken we actief mee in de

ontwikkeling van een blauwdruk om deze posten te behandelen

Wekelijks komen er posten bij Over de wijze van aanpak en de behaalde resultaten geven we iedere

week een kijkje in de keuken via onze greep uit de onderhanden zaken Zie hieronder

Creep uit de onderhanden zaken

Toeslagen

We zetten nog een 2® zaak uit inzake mogelijke fraude met huurtoeslagen waarin we het

CAF koppel uit Rivierenland zullen inzetten

Bij onze eerste grote zaak bij een gastouderbureau is inmiddels definitief uitsluitsel door de

bank gegeven over de hoogte van de bankrekening waarop we beslag hebben gelegd We

hadden gehoopt op 9 ton Fiet bleek uiteindelijk meer dan 1 miljoen I Dit bedrag wordt

direct afgestort bij onze ontvanger inmiddels wordt door de stichting een nieuw

banknummer gebruikt Dat is gesignaleerd en aan onze invorderaar Ook daar is vervolgens

weer beslag opgelegd Dit willen we zo volhouden zolang er openstaande schulden zijn

In een eerder besproken zaak was geconstateerd dat er bij een groot aantal studenten van

alles mis was in de aanvraag van o a huurtoeslag Nader onderzoek wees uit dat hier niet

echt een facilitator achter zat maar dat meer sprake was van mond op mond reclame

Afgelopen week stond echter in de kranten van Wegener een[
studenten zonder enige nuance stimuleerde om huurtoeslag aan te gaan vragen Wij hebben

dit artikel onder de aandacht gebracht van de mensen bij Toeslagen die contact hebben met

persvoorlichting Wellicht kan men hier iets mee

We beschreven al eerder een casus waarin een adviseur misbruik lijkt te maken van het

verkrijgen van kostenvergoedingen bij bezwaar Bij Toeslagen spelen nog 3 andere

soortgelijke gevallen die op eenzelfde wijze behandeld gaan worden Bij deze personen zal

dit proces z s m gestopt worden Ook gaan we via onze schil een gesprek aan met deze

facilitators Het terughalen van eerder uitbetaalde gelden lijkt lastig maar onze FR specialist

onderzoekt evt mogelijkheden Wellicht kan dit ook nog civiel Bij Bl A hebben we een

queryverzoek uitgezet om na te gaan of dergelijke problematiek nog in meerderegevallen of

voor andere middelen speelt Inmiddels zijn de benodigde data daarvoor bij hen ontvangen

en worden die nader geanalyseerd

artikel dat11 1
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Ontwikkeiingen Systeemfraude

De kleinere facilitator ambtenaar is deze week bezocht Man zit er na dit bezoek behoorlijk

doorheen heeft voornamelijk ingevuld voorvrienden en bekenden en die nu kunnen alien

behoorlljke aanslagen tegemoet zien

facilitator die zijn familie vrienden en bekendenkring nog veel heeft uit te leggen Het

voor deze11 1

11 1

We hebben de lijst met IH nummers uit de bekende Bulgarenzaak verkregen van de FIOD

We gaan in ieder geval nog even na of al deze nummers gesignaleerd staan om er zeker van

te zijn dat er geen toekomstige betalingen meer gedaan worden

Bij een zaak in het Oosten des lands waarbij een van onze CAF leden als coordinator bij

betrokken is wordt een recidiverende facilitator civiel aansprakelijk gesteld Ook voIgt daar

WiJ hebben alleen heel even meegedacht

Post is als CAF post afgevoerd We noemen het in dit weekverslag omdat het een

prikkelende aanpak is die vaker inzetbaar is

Buitenlandse facilitators gaan we meer thematisch aanpakken Ten aanzien van de eerder

beschreven Poolse zaak zijn als 1® stap alle bsn s waarop aangifte is gedaan in het verleden

nu in AKI gezet Dan worden nieuwe aangiften niet meer uitbetaald Vervolgens gaan we de

intermediair facilitator vragen naar Nederland te komen voor een gesprek en bewijsstukken

mee te nemen voor de aftrekposten die via hem zijn geclaimd Reageert hij daar niet op

leggen we beslag op de rekening en overwegen we of de kanalen dicht kunnen zetten

waarmee de aangiften worden gedaan

een SIS zaak 11 1

lojjz e

11 1

We gaan nog meer

facilitators op deze wijze aanpakken Dit doen we in een intensieve aanpak samen met

Fleerlen Buitenland

Een nieuwe hele grote buitenland zaak is aangemeld en is inmiddels in opwerking Flet gaat

om vele duizenden betalingen IFI en toeslagen per jaar De aangeleverde data zijn enigszins

gedateerd en moeten dus nog wel een nadere analyse ondergaan in de actualiteit

Daarnaast is een traject gestart samen met de Directie PDB Fleerlen Buitenland BI A LTD

en CAF om de aanpak van deze doelgroep meer op basis van subjectgerichte profiling te gaan

aanpakken waarbij vervolgens de facilitator een meer prominente rol krijgt in die aanpak

11 1

Overig

We hebben op verzoek van een lopend FIOD onderzoek een analyse gemaakt van afgegeven

sofinummers aan de balies bij de Belastingdienst Daaruit blijken 100 000 personen vanaf mei 2013

een sofinummer te hebben aangevraagd Voor het oorspronkelijke doel het FIOD onderzoek bledt

dit bestand helaas geen verbeterde inzichten in de evt modus operandi maar het is wel nuttig deze

posten even tijdelijk te monitoren Worden deze recent afgegeven nummers gebruikt voor aanvraag

Toeslagen en Systeemfraude IH Zo ja levert dit gelijksoortige risico s op die nu In een aantal

eerdere casu zijn tegengekomen en kunnen we hier nadere patronen facilitators in onderkennen

Deze week een verkennend gesprek gevoerd met BFT We willen nagaan in welke gevallen we een

melding aan BFT zouden kunnen doen en daarmee ons receptenboek uitbreiden
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Weekverslag CAF 12 12 2013

Greep uit de onderhanden zaken Toeslagen

In overleg met een lid van het MT Toeslagen is besloten de CAF inzet bij een specifieke postte

beperken tot het uitzetten van een verzoek bij Icov van de reiatie en vermogenscan Dat is inmiddeis

gebeurd en zeer snel terugontvangen Bij deze post is meer behoefte aan een traditioneel onderzoek

De capaciteit wordt gevraagd buiten het CAF om aan het betreffende MKB kantoor

Ten aanzien van de kostenvergoedingszaken hebben we met Toeslagen een optimale werkwijze

besproken Na een eerste geslaagde actie via het CAF heeft Toeslagen zijn detectieprocessen

bijgesteld en pakt Toeslagen zelf de overige casusposities een 3 tal op dit gebied vender in de

Ook hebben wij voor de zekerheid nog aangegeven dat er11 1staande organisatie op

procesverbeteringen mogeiijk zijn ter voorkoming van bezwaren en dus kostenvergoedingenj Flet

komt er kort door de bocht op neer dat je onvolledige aanvragen beter niet kunt afwijzen want

dan voIgt bezwaar maar buiten behandeling stelt met gelegenheid geventotverbetering

Voor het CAF resteert nog 1 soortgelijke zaak die echter niet opToesiagen ziet maar vermoedelijk

op IH casuistiek bij Heerlen Buitenland Onze FR deskundige bespreekt dit met Heerlen om vast te

stellen of hier sprake is van een soortgelijke omissie in het behandelproces

Op 6 januari vindt een voigende briefing piaats in een Toeslagenzaak De actie zelf staat gepland

medio januari Dit wordt een samenwerkingszaak tezamen met de GGD in 2 gemeenten Voor een

voigende toeslagenzaak moet nog een datum voor een briefing gepland worden

Onder begeleiding zijn vier controlemedewerkers in opieiding gestart met het beoordelen van het

nakomen van de fiscale verplichtingen van de gastouders uit een door het CAF gedraaide zaak op een

gastouderbureau 11 1

Greep uit zaken Systeemfraude IH

Bij de zaak waar vorige week computers in beslag zijn genomen door de invorderaar wachten we

nog op de schriftelijke toestemming van de eigenaar om de computers te mogen inzien Voigende

week komt hij naar kantoor Als hij weigert staat de Rijksadvocaat in de starthouding om onmiddellijk

een kort geding aan te spannen Nog dit jaar willen we die zaak dan gedraaid hebben bij de rechter

In dat geval voIgt er een dwangsom zonodig zelfs gijzeling alsmede wellicht ook enige publiciteit

Er zitten tenminste een zestal acties bij facilitators IH in de pijplijn die in diverse stadia van

voorbereiding zijn Deze zaken zijn nader geprioriteerd In januari is er iedere week wel minstens 1

briefing gepland met de schil i v m acties in het veld Vandaag en morgen worden er in 1 van die

zaken bezoeken gebracht aan klanten waarvan de aangifte is ingevuld door een facilitator

In een andere IH zaak waar de eerste bezoeken aan klanten reeds gebracht zijn is het fiscale nadeel

bij de facilitator zelf waarschijnlijk niet super hoog Wel zien we een opmerkelijk hoog alsmede sterk

stijgend vermogen bij de facilitator en zijn partner Via reguliere aanslagen krijgen we vermoedelijk

nog niet voldoende op papier om dit geld geheel onder beslag te krijgen Deze meneer heeft echter

wel een aanzienlijke schade veroorzaakt door bewust aangiften fout in te vullen Recent heeft de

Belastingdienst op het punt van de aansprakelijkstelling een zaak gedeeltelijk gewonnen Een

facilitator is in die zaak aansprakelijk gesteld voor de niet verhaalbare schulden bij klanten 11 1

11 1
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11 1

De blauwdruk die door onze mensen van systeemfraude IH in combi met de CAF analisten de

collega van CA en vooral ook samen met de mensen van LTO ontwikkeld is is inmiddels nagenoeg

gereed Dat gaat ons in toekomstige zaken zeer heipen Het geeft per zaak in een oogopsiag aan weik

patroon er van een facilitator afkomstig is maar ook wat de stand van zaken is in de aanslagregeling

Ook kunnen we vanuit een dergelijk bestand een mailmerge maken om brieven te sturen aan de

klantgroep van een dergelijke facilitator Een brede groep binnen de dienst waaronder vooral het

project systeemfraude IH gaat hier heel veel baat bij hebben Zeker ook in strafrechtzaken

Buitenland

Prio 1 in deze zaken is zoals al eerder aangegeven om aan de poort vast te stellen dat de facilitator

bij een aangifte betrokken is waarmee de aangifte en de terugbetaling daarop tegengehouden kan

worden Bij de eerste casus die ontdekt werd is dit inmiddels in gang gezet echter via een lapmiddel

dat werkt op basis van gegevens uit oude jaren Bij CA is de dringende vraag uitgezet om identificatie

aan de poort veilig te stellen mocht dat nog niet het geval zijn hetgeen nu verder wordt uitgezocht

De Buitenlandzaken zijn in 2 groepen geprioriteerd Op de eerste 2 zaken is een analyse gedaan van

buitenlanders die vermoedelijk op dit moment hier werkzaam zijn Uit deze groep maken we een

selectie en deze personen zullen zo spoedig mogelijk bezoek krijgen van onze schil Daarmee krijgen

we meer zicht op de modus operandi Zo lijkt in 1 casus de aangiften en toeslagaanvragen uit Spanje

te komen terwijl het om Polen gaat die hier werken Dat lijkt zeer onlogisch Het veldwerk moet ons

inzicht geven in hoe het echt zit Hoe komt men in contact met deze facilitator waar komen de

gegevens vandaan weten die mensen eigenlijk wel dat er namens hen aangifte wordt gedaan e t c

Aanpak niet compliante FD s

Op 5 december is de aanpak voor de eerste 3 gevallen op hoofdlijnen besproken Dit wordt nu casus

specifiek nader uitgewerkt Als opdracht aan de koppels is het volgende meegegeven

10 2 d

Overig

Via de FIOD info desk is dinsdag een signaal binnengekomen van een facilitator die wel hele

opmerkelijke constructies aanbiedt via internet Het is zaak daar snel te gaan kijken De info desk

heeft gisteren deze zaak verder veredelt en als alles goed loopt wordt deze zaak vandaag uitgereikt

aan een koppel in de schil met het verzoek volgende week ter plaatse te gaan kijken
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CAF Tussenevaluatie Bespreeknotitie MTB2 december2013

Per 1 januari bestaat het CAF team 4 maanden In dit memo willen we onze ervaringen bevindingen

delen en afstemming zoeken voorde lijn in 2014 Uitgangspunt CAF is tijdelijk en activiteiten waar

mogelijk terug naarde organisatie brengen

BESPREEKPUNTEN

Als CAF willen we een paar zaken voorleggen cq bevestigd zien

1 Allereerst de werkwijze dat wij een paar zaken oppakken waama we e e a z s m proberen te

beleggen in de staande organisatie

Is het antwoord ja dan meet de lijn per fenomeen gaan meedenken over hoe we dit gaan inbedden en

op welke wijze Zo mogelijk daar iemand voor opstellen VB zoals bij buitenland een PL die tevens de

opdracht meekrijgt om ditte borgen in de staande organisatie of een opdracht daartoe geven

Is het antwoord nee dan meet de bezetting van het CAF steviger worden

Dit moeten we per fenomeen dat we tot nu toe hebben opgepakt 5 stuks aflopen

2 We willen graag advies hoe om te gaan met de gekozen CAF werkmethode en de cultuurelementen

die we signaleren qua doortastendheid en snelheid hoe zouden we kunnen bereiken dat in meer

gevallen geschakeld wordt naar sneller doorpakken en een snellere aanpak MAW hoe borgen we

dit in een organisatie die qua werkwijze behoorlijk voorzichtig lijkt te zijn geworden Wat is daar voor

nodig Wie pakt dit op

Daaraan gekoppeld wat wil men evt met communicatie zowel intern naarde medewerkers als

extern

3 Verder horen wij graag of het MTB2 voor ons een rol ziet in het dossier “gefingeerde
dienstbetrekkingen” zoals benoemd in de recente Fraudebrief van de Minister van V J

TOELICHTING

Welke onderweroen tot nu toe het WAT

De CAF richt zich op de volgende vijf onderwerpen
1 Toeslagen
2 Systeemfraude IH

3 Buitenlandproblematiek

4 Veelplegers
5 Donkerrode adviseurs

Een mogelijk toekomstig 6® onderwerp zouden de z g n fictieve dienstbetrekkingen kunnen zijn

De onderwerpen lopen parallel aan en zijn tevens geprioriteerd in het handhavingsarrangement

systeemfraude pinautomaat facilitators en veelplegers Binnen deze onderwerpen hebben we een

aantal fenomenen bijv geen eigen bijdrage te hoge opvanguren onkostenvergoedingen
buitenlandse studenten aftrek giften ANBI in beeld gebracht Aan de hand van een aantal

praktijkervaringen leggen we de aanpak na enige tijd weer terug in de organisatie Liefst zo veel

mogelijk aan de voorkant Onderwerp fictieve dienstbetrekkingen ook een vorm van systeemfraude

is belegd bij LTO Manifestgroep Intelligence is ingeregeld Het “doen” bij dit laatste onderwerp nog

niet Hulp in aanpak is door CAF is aangeboden

De wijze van aanpak het HOE

Kern Kracht van het CAF in essentie is
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□ Snelle actuele eerste analyse van facilitator en zijn klanten breed klantbeeld facilitator mbv

relatiescan vermogensscan en klanten via blauwdruk m b v intelligence
□ Daadwerkelijke waarnemingen door de schil “buitenmedewerkers” van de werkelijkheid

□ Vervolg PvA kort op maat per foute facilitator

□ Snelle uitvoering met bij voorkeur een belangrijke rol voor invordering geeft maximaal effect

De aanpak is subjectgericht overalle middelen been effectgericht hoe help” je de facilitator het

meest en efficient aanpak van facilitators heeft vaak impact op vele duizenden klanten

Kortom hoe breng Ik deze persoon tot STOPPEN op een zo effectief en efficient mogelijke wijze

De gekozen invalshoek is om ons te richten op de combinatie van gegevens in de aangiften van de

klanten van de facilitator gezamenlijk Dat geeft zicht op de modi operand maar ook op de belangen
die er in totaal mee gemoeid zijn Individuele aangiften blijven vaak onder onze radar terwiji de

misstanden per facilitator alles bij elkaar opgeteld behoorlijk fors kunnen zijn Onze selectiesystemen

zijn momenteel nog niet adequaat ingericht om daarin optimaal te kunnen ondersteunen

Het CAP receptenboek kan straks voorde staande organisatie een leidraad zijn hoeje foute jongens
en meisjes anders efficienter kunt aanpakken zeker als strafrecht geen optie is en er geen

capaciteit is voor diepgravende langlopende onderzoeken overigens is onze ervaring tot op heden

dat dit lang niet altijd nodig is Ook denken we mee in toekomstige maatregelen aan de voorkant

Cultuuraspecten qewoontes belemmerinqen

We constateren in de uitvoering een aantal zaken waar we tegenaan lopen Zo zien wij dat de

medewerkers veelal meer zekerheid zoeken dan nodig is alvorens in actie te komen naar buiten toe

Ook geven we elkaar relatief veel tijd om stappen nader uitte werken Intelligence en Uitvoering
staan vaak nog ver van elkaar en intelligence zit nog teveel verdeeld Geen van de

intelligencepartners kan op dit moment het complete plaatje leveren Van strafrecht wordt teveel

verwacht en daar waar strafrecht toegepast wordt denkt men in losse zaken in plaats van te bereiken

effecten met behulp van deze zaken Het OAF dient voor een stukje tevens als vliegwiel voor

projecten die moeizaam op gang kwamen bijvoorbeeld veelplegers en donkerrode adviseurs

Momenteel worden de foute facilitators veelal opgespoord via analyse op IP adres en via grote

hoeveelheden mutatiesop bepaalde bankrekeningen Beiden zijn in feite indirecte methoden en lijken

eindig Om in de toekomst foute facilitators te kunnen opsporen is het CRUCIAAL dat bij binnenkomst

van aangiften de herkomst de digitale identiteit van de inzender eenduidig wordt vastgelegd Dit punt
hebben wij aangekaart bij de AFB bij CA en ook bij onze begeleidersgroep

Ondanks de hiervoorgeschetste belemmerende aspecten slaat de OAF werkwijze goed aan De

positionering van het CAF team direct onder het MT Fraude helpt daarbij

Doelqroepen fenomenen

CAF initieert ondersteunteen beperkt aantal keren de aanpak van een fenomeen Daarna de aanpak
voor volgende gevallen z s m verankeren in de organisatie Aanbod van soortgelijke zaken is nu

reeds teveel om als CAF team te kunnen begeleiden Na verankering kan het CAF zich zo nodig weer

richten op andere fenomenen De vraag is hoeveel zaken we per fenomeen willen doen hoe we deze

medeverantwoordelijkheid inrichten en hoe we de onze ervaringen kennis borgen

1 Toeslagen 3 actuele fenomenen KOI GOB en huurtoeslagen

Korte analyse Toeslagen had heeft zelf geen toezichts ”buiten”mensen Toeslagen heeft op

zich een goede intelligencepositie De kracht van de CAF aanpak tot op heden zit in de regel
in de combi met MKB Toeslagen kan vaak niet zelf zeer direct doorpakken MKB kan dat

vaak wel via het traject van conserverende aanslagen en invordering Wetgeving per 1

januari maakt de aanpak voor Toeslagen zelf slagvaardiger De aanpak die wij nu toepassen
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is redelijk helder en uit te werken in een good practise waarmee de staande organisatie
vender kan mits capaciteitis gealloceerd en werkstromen worden ingeregeld

2 Systeemfraude IH

Is reeds een lopend traject individuele zaken worden al stopgezet niet viekkeloos

overigens ook op de facilitator zat en zit al de nodige aandacht met daarop een projectleider
en capaciteit in het P segment Rol CAP snellere aanpak en meer aandacht voor aanpak

bepaalde fenomenen Traditionele lijn was meer gericht op SO TPO Strafrecht CAP helpt
mee om afbuigingslijnen te kiezen We zoeken en vinden andere en snellere interventies

3 Buitenlandproblematiek

Werd voorheen vooral via de individuele aangifteselectie behandeld hetgeen dus betekende

meestal niet omdat de individuele aangifte vaak een relatief gering belang had Voor de

facilitator maken vele kleintjes echtereen zeer lucratieve business Op facilitator niveau

bekeken gaat het om substantiele belangen De afzonderlijke unit in Heerlen maakt het

mogelijk om de aanpak van deze problematiek in de toekomst toe helder te beleggen binnen

de staande organisatie Daarom hebben wij om een PL Heerlen Buitenland verzocht Deze

wordt geleverd en schuift m i v januari aan

4 Veelplegers
Deze groep is in eerste instantie gericht op zelfverrijking Zijn daarmee ook niet direct een

doelgroep die door het CAP wordt aangepakt Wei als hier bijvoorbeeld altijd eenzelfde

boekhouderof notaris bij betrokken is De aanpak van deze doelgroep wordt wel mede door

het CAP ondersteund De PL van het project veelplegers is tevens kernteamlid van het CAP

Doorde competentie van een veelplegerop een plek in de organisatie te beleggen en van

hieruit regie te laten voeren op e v t te ondernemen acties kan een zuivere subjectgerichte

benadering tot stand worden gebracht Ook zijn versnellingen in de aanpak aan te brengen
door intensivering van de contacten met bijvoorbeeld KR en KVK Het borgen van de

subjectgerichte aanpak en het borgen van de inzet van evt capaciteit zijn de belangrijkste

KSP Dit zou in de MKB organisatie worden ingebed moeten worden

5 Donkerrode Fd’s

Plannen voor een aanpak hierop lagen er al een tijdje Ook zijn er in potentie spelers

aangewezen om hier aandacht aan te besteden Intelligence wijst ze aan Accountteam

intermediairs is eigenaar maar vaak hebben zij niet de directe achtergrond om ook de PD

stevig aan te pakken Daarom is een combi met de TBA teams noodzakelijk Daarbij
ontwikkelt het CAP team samen met deze mensen een modelaanpak Hoe raak ik iemand in

combi met zijn klanten het snelst en het hardst zodat hij stopt
In beginsel moet ook dit goed in de staande organisatie in te bakken zijn Maar voor nu is nog

wel tijdelijk een PL nodig Daarnaastzijn er vergelijkbare projecten op dienstverleners

Afstemming en coordinate daarvan zal begin 2014 plaatsvinden

Intelligence
Het CAP doet meer dan de aanpak op de 5 genoemde fenomenen CAP completeert nu n l

ook de klantbeelden door signalen van Toeslagen langs de andere systemen te halen en vice

versa Daaruit komt overigens niet veelvuldig het beeld dat fraudeurs met alles tegelijk aan de

slag zijn vaak hebben ze een specialisme ontwikkeld Bij buitenland lijkt de combi IH en

toeslagen vaker een hogere trefkans te hebben maar dat is inherent aan het gebrek aan

relevante contra informatie Dit probleem is nadrukkelijk bekend bij de APB Voorbeeld Om de

hoogte van de zorgtoeslag te bepalen zijn de inkomens van de fiscale partners relevant Vaak

weten wij die niet omdat de partner in het buitenland zit Het aflopen van de diverse

intelligenceafdelingen moet voorlopig nog even op deze wijze volgehouden worden maar

vooral moet worden bewerkstelligd dat klantbeelden breder en de profiling sterker wordt Een
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afzonderlijke PL hoog in de organisatie geborgd zou dit ons inziens tot zijn permanente

opdracht moeten beschouwen Er zijn veel partijen in de intelligence werkzaam die allemaal

afeonderlijk goed werk doen Maar nog te weinig synergie Ook zien wij nog kansen om dit

werkterrein nader uit te bouwen met Bl A

Strafrecht

Het CAP richt zich op administratief bestuursrecht FIOD zal een aantal zaken in het strafrecht blijven
doen Samenhang is belangrijk Door aansluiting FIOD in CAF is afstemming makkelijker Binnen de

keten zijn deze onderwerpen geprioriteerd en wordt er gewerkt met een nieuwe landelijke intake

waarbij bij binnen Belastingdienst projectleiders contactambtenaren FIOD en FP de aanpak wordt

gecoordineerd

Communicatie

Belangrijk om in en extern goed te communiceren Gaat zowel over aanpak werkwijze doelen

successen etc Vraagpunt is wel de communicatie extern m b t CAF onderzoeken

Persvoorlichting buitenwachtverwachtdatCAF zaken strafrechtelijk aangepakt worden Daarnaast

geven we teveel inzicht in de heersende problematiek
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Subject Fwd ter bespreking komende maandag
MAIL RECEIVED Mon 12 16 2013 10 33 59 AM

io 2 e |@belastingdienstnl
Mon 12 16 2013 10 32 17 AM

Normal

O BCE gjf

ATT00001 htm

CAP Tussenevaluatie docx

ATT00002 htm

Hartelijke groet
10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

10 2 e @belastingdienst nlVan

Datum 12 december 2013 10 54 11 GET

10 2 6

J@belastingdienst nl 10 2 6@jninfin nlAan 10 2 6 10 2 6 10 2 6
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Onderwerp ter bespreking komende maandag

@belastingdienst nl [
I 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 @belastingdiens t nl10 2 6

Dag Collegae

Voor komende maandag zouden wij graag even tussentijds willen evalueren inzake het CAF Het lijkt ons een goed
moment zo vlak voor het kerstreces

Daarvoor hebben wij dit onderliggend document opgesteld Omdat we 10 2 6 ^og niet eerder in CAF verband hadden

ontmoet hebben we hem vorige week eveneens aan de hand van dit document al even meegenomen in de recente CAF

histone

Vandaag ontvangen jullie ook nog het weekverslag maar dat gaat naar een bredere groep lezers

Vanwege de recente functiewisselingen stuur ik dit document niet meer naar

zijn dan hoor ik het wel

Mocht dat toch nog gewenst10 2 6

Alvast tot maandag

Zie het bygevoegde bestand CAF Tussenevaluatie docx

Met vriendelijke groeten
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Weekverslag CAF Kerstspecial 18122013

Na bijna 4 maanden 16 weken een kort overzicht van de stand van zaken in aantallen

Aantal aangemelde en naderte beoordelen zaken 56

Aantal afgevoerd reeds elders opgepakt veelplegers 19

Lopende zaken 21

Monitor CAF aanpak gereed maar om wisselende redenen nog niet def af te sluiten 2

Parkeerstand initiatief ligt nog elders maar komt waarschijnlijk wel deels richting CAF 6

Afgewerkt 6

Nog op te starten op dit moment 2

De veelplegers worden niet vanuit het CAF team geregisseerd Wel denken we actief mee in de

ontwikkeling van een blauwdruk om deze posten te behandelen

Ook dit keer geen limitatief overzicht maar een compilatie uit de veie zaken en voor 92 53 bij

benadering dan he informatie uit eerdere weekversiagen

Toeslagen

Onze allereerste zaak gedraaid in de eerste week na de oprichting van het team was van

grote eenvoud Er wastwijfel rondom activiteiten van een gastouderbureau dus stuurden

we een koppel langs de deur om te kijken welke activiteiten er waren De post lag in een

grote stapel achter de deur en het gras voor de deur stond abnormaal hoog Conciusie geen

activiteiten De Toeslagen zijn stopgezet en het bureau is uitgeschreven uit het LRK en kan

dus geen activiteiten meer verrichten als gastouder
We zijn in een lopende zaak een fraude met huurtoeslagen op het spoor Een bemiddelaar

biedt dubbele contracten aan Flet ene contract is echt en laat de echte huursom zien Flet

andere is fake en laat een optimale huursom zien waarmee de hoogste Toeslag is te

verkrijgen Die laatste zien wij normaal gesproken bij opvraag We onderzoeken momenteel

of ook de verhuurders mee in dit complot zitten De zaak eindigt vermoedelijk als SIS zaak

Het stopzetten van de toeslagen gebeurt z s m zodra het beeld over de modus operandl

duidelijk is en bekend is wat de vervoigstap gaat worden Vermoedelijk staat deze zaak niet

op zichzelf en is hier sprake van een potentieel fenomeen

Bij onze eerste grote zaak bij een gastouderbureau hebben we vanuit Belastingen direct

penaanslagen kunnen opieggen en bij verrassing beslag gelegd op de bankrekening We

hadden gehoopt op 9 ton Het bleek uiteindelijk meer dan 1 miljoen I Dit bedrag is afgestort

bij onze ontvanger Inmiddels wordt een nieuw banknummer gebruikt Dat is gesignaleerd

aan onze invorderaar Ook daar is vervolgens weer beslag opgelegd Dit willen we zo

volhouden zolang er openstaande schulden zijn De Toeslagen aan de vraagouders en aan

het bureau totaal 100 000 euro per maand zijn stopgezet De meeste vraagouders hebben

daarop niet eens gereageerd Een 40 tal personen is aan de balie gekomen maar bij niemand

is uiteindelijk alsnog de Toeslag toegewezen Een terugvorderingsactie is ingezet inmiddels is

een kleine groep medewerkers uit Oost bezig om ook bij de gastouders aanslagen op te
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leggen Gastouders hadden n l in de meeste gevallen geen inkomsten aangegeven Alles bij

elkaar opgeteld gaat het in deze zaakdusom miljoenen die zijn ofworden gecorrigeerd

Er was geconstateerd dat bij een groot aantal studenten van alles mis was in de aanvraag van

o a huurtoeslag Nader onderzoek wees uit dat hier niet echt een facilitator achter zat maar

dat meer sprake was van mond op mond reclame De toeslagen zijn gestopt Het CAP team

wil samen met mensen bij Toeslagen die over voorlichting gaan in Januari nog een actie

inzetten richting een koepelinstantie in het studentenwezen Ook staat nog een vraag uit bij

iCOV inzake mogelijk andere verdachte studentenhuizen

In een casus maakte een adviseur misbruik van het verkrijgen van kostenvergoedingen bij

bezwaar Bij Toeslagen spelen nog 3 andere soortgelijke gevallen die in de komende periode

door Toeslagen zelf behandeld gaan worden op een CAP achtige wijze Ook zijn er

procesaanpassingen gedaan waardoor hettoekennen van vergoedingen voortaan anders

verloopt Ook hebben wij het advies meegegeven om aanvragen die onvolledig zijn niet af te

wijzenj maar buiten behandeling te stellen Daarmee komen aangiften de behandeling niet in

en is er geen afwijzing en dus ook geen bezwaar Overigens was de facilitator waarbij het

CAP team op bezoek was vooral bezig met het verzorgen van toeslagaanvragen van Poolse

mensen Hij gaf ons aan dat de laatste tijd veel van zijn klanten weggelopen waren naar 2

andere adviseurs We hebben deze personen nagetrokken en zij zijn inderdaad meer dan de

moeite waard om ook nader in een actie te betrekken Vermoedelijk dan meer voor IH

aspecten In de derde week van januari hebben we daarover een briefing gepland

Bij een persoon die eigenaar was van diverse gastouderbureaus die in de afgelopen jaren

meermalen uitliepen op een faillissement is met de betrokken gemeente samen ervoor

gezorgd dat deze persoon niet meer ingeschreven staat in het LRK en dus geen activiteiten

op dit gebied meer kan verrichten

In een lopende zaak bij een kinderopvanginstelling is direct beslag gelegd op onroerende

zaken auto s en banktegoeden omdat de aangiften voor Belastingen aantoonbaarte laag en

onvolledig waren Het gaat hier om een claim van ruim boven de miljoen ledere nieuwe

rekening die de ontvanger geopend ziet worden gaat onmiddellijk weer mee in het beslag

Het is een kwestie van tijd totdat deze instelling niet meer verder gaat met haar activiteiten

We zien nu ook al steeds meer ouders vertrekken De Toeslagen zelf zijn niet allemaal 100

fout Via een steekproef van 20 dossiers gaan we beoordelen in welke mate de Toeslagen

fout zijn Is dit significant dan worden de toeslagen dichtgedraaid volgens het adagium bij

twijfel stoppen met betalen

Bij een volgend gastouderbureau zijn bezoeken gebracht aan diverse gastouders In veruit de

meeste gevallen werden geen kinderen aangetroffen De Toeslagen hierop zullen worden

gestopt Ten aanzien van het gastouderbureau zelf kon voor Belastingen niet direct een claim

worden neergelegd Er is nog geen concreet bewijs dat zij het echt fout doen wel doen ze

bijzonder weinig voor het geld dat ze ontvangen Bij het gastouderbureau zelf gaan we in

januari nader kijken wat hen te verwijten valt

Samenwerking met GG en GD groeit In een concrete zaak zijn 70 gastouders en de

facilitator uitgeschreven Daarnaast wordt er samengewerkt omdat we verwachten dat de

facilitator het mogelijk op een andere plek opnieuw gaat proberen In een andere door ons

bezochte zaak kan gastouderopvang gestopt worden door GG en GD omdat geen Nederlands

werd gesproken

00046



Systeemfraude IH

d

11 1

r

c 11 1

11 1

In een andere IH zaak waar de eerste bezoeken aan klanten reeds gebracht zijn is bet

fiscale nadeel bij de facilitator zelf waarschijnlijk niet super hoog Wei zien we een

opmerkelijk hoog alsmede sterk stijgend vermogen bij de facilitator en zijn partner Via

reguliere aanslagen krijgen we vermoedelijk nog niet voldoende op papier om dit geld geheel

onder beslag te krijgen uiteraard gaan we ons best doen om dat WEL voor elkaar te krijgen

Deze meneer heeft een aanzienlijke schade veroorzaakt door bewust aangiften fout in te

vuilen Recent heeft de Belastingdienst op het punt van de aansprakeiijkstelling een zaak

gedeeltelijk gewonnen Daar is aansprakelijk gesteld voor de niet verhaalbare schulden bij

klanten Echter voor het extra werk dat de dienst ermee had is de claim door de rechter

afgewezen
□ □

11 1

11 1

Op 5 decemberwas het afpakjesdag bij een facilitator 11 1

11 1 Tijdens de actiedag zijn een

drietal auto s dieformeel op naam van een vereniging staan afgesleept met als argument

dat de vereniging en de persoon erachterte vereenzelvigen zijn Ook zijn 3 computers 2

prive en 1 van de vereniging en de TV meegenomen als voorwerpen van waarde Deze

persoon heeft het daarmee even lastig om nog nieuwe aangiften doen Desgevraagd heeft hij

toestemming verleend om de computers te mogen inzien We hebben dit nog schriftelijk

laten bevestigen Ook heeft hij desgevraagd aangegeven dat de afgesleepte auto s prive

worden gebruikt en dat hij de aangiften in zijn hoedanigheid van lid van de vereniging invult

maar daarbij ook dat hij zelf de vereniging is en dat hij degene is die alle betalingen en

stortingen doet Op grond van deze informatie moeten de aanvankelijk opgelegde aanslagen

naar boven worden bijgesteld Er is veel geld verdwenen richting familie in Turkije De

ontvanger ziet mogelijkheden tot verhaal daarop Mocht dat toch niet lukken zou een

gijzelingsactie kunnen volgen Tijdens het vervoiggesprek op kantoor heeft de advocaat de

client geadviseerd om verder te zwijgen wat vreemd is nu geen sprake is van een strafzaak

en hij dus gewoon tot antwoorden verplicht is Wei gaf hij aan er genoeg van te hebben

onmiddellijkte stoppen met het doen van aangiften vooranderen het liefst zo snel mogelijk

te willen scheiden en bij voorkeur naar Turkije te willen vertrekken Dat kan wat ons betreft

maar nog wel eerst even afrekenen en het geld terughalen ult het bultenland
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Uit de resultaten van een andere lopende actie wordt heel duidelijk wat oa de toegevoegde

waarde van de CAF aanpak is nl analyse wat denken we te zien direct koppelen aan actie

naar buiten wat blijkt er daadwerkelijk aan de hand te zijn In deze casus zagen we een

vreemd patroon in een ingediende aangiftestroom Een oude man leek een tijdje massaal

aangiften te doen die 1 op 1 tout bleken Door onderzoek buiten bleek echter dat de WIFI

van deze meneer een tijdje is misbruikt door een buurtgenoot We hebben nu precies in

beeld wie we wel moeten hebben en de IP adressen van deze persoon worden nu nader

geanalyseerd Daarna voIgt zsm weer een actie in het veld

We hebben de lijst met IH nummers uit de bekende Bulgarenzaak verkregen van de FiOD

We hebben deze lijst doorgezet voor registratie in de systemen om er zeker van te zijn dat er

geen toekomstige betalingen meer gedaan worden

Bij een zaak in het Oosten des lands waarbij een van onze CAF leden als coordinator bij

betrokken is wordt een recidiverende facilitator civiel aansprakelijk gesteld Ook voIgt daar

Wij hebben alieen heel even meegedachteen SIS zaak

Post is als CAF post afgevoerd

De blauwdruk die door onze mensen van systeemfraude IFI in combi met de CAF analysten

de college van CA en vooral ook samen met de mensen van LTO ontwikkeld is is inmiddels

nagenoeg gereed Dat gaat ons in toekomstige zaken zeer helpen Flet geeft per zaak in een

oogopslag aan welk patroon er van een facilitator afkomstig is maar ook wat de stand van

zaken is in de aanslagregeling Ook kunnen we vanuit een dergelijk bestand een mailmerge

maken om brieven te sturen aan de klantgroep van een dergelijke facilitator Een brede

groep binnen de dienst waaronder vooral het project systeemfraude IFI gaat hier heel veel

baat bij hebben Zeker ook in strafrechtzaken

11 1

Buitenlandproblematiek

We hebben gekozen voor een nadere analyse van een 5 tal buitenlandse facilitators Of die

allemaal niet compliant zijn is nog niet helemaal zeker Wat wel zeker is is dat heel veel

uitbetalingen oncontroleerbaar voor ons zijn omdat er geen contra info voor handen is Dat

wordt nu nader ik kaart gebracht Naar deze personen is op een 11 tal bankrekeningen in

totaal de afgelopen 2 en een half jaar ruim 44 miljoen uitbetaald Bij de meest interessante

van het stel heeft Toeslagen een eerste foutanalyse gemaakt Flet lijkt er op dat in de helft

van de gevallen zorgtoeslag is betaald zonder dat er een zorgpremie is afgedragen Dat zou

niet moeten kunnen en wordt nu nader uitgezocht Als dat echtfout is gaat het alieen daar

al om veel geld dat ten onrechte is uitbetaald Ook hebben we bij 2 casu al de nodige

aanwijzingen dat hier ook voor de IFI veel geld ten onrechte aan is uitbetaald

Prioriteit 1 in deze zaken is dan wel om aan de poort vast te stellen dat de facilitator bij de

aangifte betrokken is waarmee de aangifte en de terugbetaling daarop tegengehouden kan

worden Bij de eerste casus die ontdekt werd is dit inmiddels in gang gezet echter via een

lapmiddel dat werkt op basis van gegevens uit oude jaren Bij CA is de dringende vraag

uitgezet om identificatie aan de Logius poort veilig te stellen mocht dat nog niet het geval

zijn hetgeen nu verder wordt uitgezocht
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De Buitenlandzaken zijn in 2 groepen geprioriteerd Op de eerste 2 zaken is een analyse

gedaan van buitenlanders die vermoedelijk op dit moment hier werkzaam zijn Uit deze

groep maken we een selectie en deze personen zullen zo spoedig mogelijk bezoek krijgen van

onze schil Daarmee krijgen we meer zicht op de modus operandi Zo lijkt in 1 casus de

aangiften en toeslagaanvragen uit Spanje te komen terwijl het om Polen gaat die bier

werken Dat lijkt zeer onlogisch Het veldwerk moet ons inzicht geven in hoe het echt zit Hoe

komt men in contact met deze facilitator waar komen de gegevens vandaan weten die

mensen eigenlijk wel dat er namens hen aangifte wordt gedaan etc

Na de signalen vanuitToeslagen inzake de massale uitbetalingen van kostenvergoedingen

hebben we Bl A gevraagd een analyse te maken op dIt fenomeen Voor het CAP resteert

daaruit verder nog 1 zaak inzake overmatige uitbetalingen van kostenvergoedingen die NIET

op Toeslagen ziet maar vermoedelijk op IH casuistiek bij Heerlen Bultenland Dat is in

omvang echter wel meteen veruit de grootste Onze PR deskundige bespreekt dit met

Heerlen om vast te stellen of hier sprake is van een omissie in het behandelproces

Veelolegers

Deze groep is in eerste instantie gericht op zelfverrijking Zijn daarmee ook niet direct een

doelgroep die door het CAP wordt aangepakt Wel als hier bijvoorbeeld altijd eenzelfde

boekhouder of notaris bij betrokken is De aanpak van deze doelgroep wordt wel mede door

het CAP ondersteund De PL van het project veelplegers is tevens kernteamlid van het CAP

In een 2 tal pilotgevallen is de competentie van een veelpleger op een plek in de organisatie

belegd en wordt van hieruit regie gevoerd op e v t te ondernemen acties Zo kan een zuivere

subjectgerichte benaderingtot stand worden gebracht Ook zijn versnellingen in de aanpak

aangebracht door intensivering van de contacten met bijvoorbeeld KR en KVK

Aanpak niet compliante FD s

In december is de aanpak voor de eerste 3 gevallen op hoofdlijnen besproken Dit wordt nu

casus specifiek nader uitgewerkt Als opdracht aan de koppels is het volgende meegegeven

10 2 d

Uit een eerste terugkoppeling blijkt dat 1 van de 3 geselecteerde posten al zodanig veel

aandacht heeft gehad in de behandeling dat verder behandelen nu niet veel toegevoegde

waarde heeft Een alternatieve post wordt nader opgepakt want er liggen er genoeg

Bovenstaande bevestigt wel dat analyse op centraal niveau steeds moet worden verbonden

met afstemming op de kantoren
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Overig

We hebben op verzoek van een lopend FIOD onderzoek een analyse gemaakt van afgegeven

sofinummers aan de balies bij de Belastingdienst Daaruit blijken ruin 100 000 personen vanaf mei

2013 een sofinummerte hebben aangevraagd Het is nuttig deze posten eventijdelijkte monitorenj

waar verschijnen deze mensen in onze systemen vragen ze iets aan en zo ja wat en via wie

Met SMP is een pilot besproken om indien nodig direct te kunnen schakelen Als wij posten zien

zoals de beroemde Bulgarenfraudezaak waarin vermoedelijk grote aantallen OB nummers zijn

afgegeven waarbij er echter geen activiteiten plaatsvinden en de personen erachter vermoedelijk al

niet meer in Nederland zijn is het zaak om z s m het OB nummer in te trekken In 1 casus is dat al

gebeurd en zijn er zo n 250 nummers bekeken op mogelijkheden voor intrekken In veruit de meeste

gevallen is ook daadwerkelijk het OB nummer ingetrokken Deze eerste casus was door SMP echter

nog doorgezet naar MKB In de pilot gaan we

bij een T casus kijken of dit director sneller en slimmer kan SMP neemt deze vraag direct mee in

het concentratievraagstuk en de daarbij spelende koppelvlakken

11 1
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|fUITVOERINGSBELEID H 10 2 e |@minfin nl1

|uiTVOERINGSBELEID f iQ 2 e |@minfin nl1

]@belastingdienst nl]

To
10 2 e

Cc

1@belastingdienst nl[| l0 2 e10 2 e 10 2 e|@belastingdienstnl[]
io 2 e I@belastingdienst nl1

From

Sent

Importance

Subject Betr Re Melding 30 000 betalingen op een rekening
MAIL RECEIVED Wed 1 8 2014 8 46 15 AM

10 2 e

I0 2 e l@belastingdienst nl

Wed 1 8 2014 8 46 07 AM

Normal

10 2 e

Ik stem eea af Komt goed

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
10 2 e

Mobiel

Email

10 2 e

]@belastingdien st nl10 2 ©

Secretariaatr I0 2 e

10 2 e

lUITVOERINGSBELEID 08 01 2014 08 39 02—He10 2 e 10 2 e deed de melding niet aan DGbel Ik zat

toevallig bij een presentatie van io 2 e waari

Van[ ] UITVOERINGSBELEID10 2 e

Aan 1 10 2 e |@belastingdienst nr

]@be[astingdienst n[Cc UITVOERINGSBELEID
II

10 2 e 10 2 e

I

@belastingdienst nr

Datum 08 01 2014 08 39

10 2 6

Onderwerp Re Melding 30 000 betalingen op een rekening

Ha 10 2 e

10 2 ^ deed de melding niet aan DGbel Ik zat toevallig bij een presentatie van |10 2 e| waarin ze dit

voorbeeld noemde Aangezien ik het signaal niet kende en het signaal wat alarmbellen bij mij deed

afgaan heb ik hiernaar verder geinformeerd

De rekenlngnummers die het betreft zijn in het document opgenomen dat | 10 2 6 [ heeft ontvangen van

10 2 el Eerste twee regels betreft twee rekenlngen met in totaal 30000 gekoppelde bsns Die

rekenlngnummers zie ik ook in het bestand van | 10 2 e | terugkomen maar dan met enkele honderden bsns

Graag eerst nog even goed afstemmen met 10 2 6 welke info nou correct is Die van jullie of die van

haar

Met vriendelijke groet

10 2 e

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original iQessacre
—

10 2 e 10 2 e

Sent time 8 jan 2014 07 44

10 2 e 10 2 8

10 2 e
10 2 8 10 2 8

Subject Melding 30 000 betalingen op een rekening
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10 2 e

Het verhaal van maandag jl over de 30 000 betalingen op een rekeningnuraitier lijkt een hoax te zijn
Zie berichten hieronder Voor de zekerheid is aan |10 2 6| gevraagd het rekeningnuraraer de

rekeningnumitiers aan te leveren waar de betalingen cp hebben plaatsgevonden Zij heeft hierop niet

raeer gereageerd Het spreekt voor zich dat ik met ^ 0 2 61 contact ga opnemen over het waarom van deze

melding aan DgBel 10 2 6

10 2 6| wii je ook 10 2 G| inforraeren Hij is iramers maandag ook over dit vermeende risico mondeiing

gelnformeerd

10 2 6

Belastinqdienst Toeslaqen

10 2 e

10 2 6Mobiei

Email jebelastingdienst nl10 2 6

10 2 SSecretariaat

10 2 6

Doorgestuurd door Toeslagen BLD op 08 01 2014 07 3610 2 6

Van |J^0 2 6 | 10 2 e

Aan | 10 2 6 | |
Cc

Datura 07 01 2014 09 46

Onderwerp Betr Betr Betr Betr Betr Re Inforraatie inzake toeslagen

jToeslagen BLD

1@Belastlngdlenst
|@Belastlngdienst

10 2 6

10 2 610 2 6

hoi

uit de drie bestanden van 10 2 6 die ik heb bliikt op aeen enkele wijze dat wij in 2013 voor raeer dan

500 bsns toeslagen betalingen zijn gedaan als

bestand raet 30 000 bsns nader kunnen aanduiden

10 2 6 andere bestanden hebben of hun

noor 1K riGTi graag

met vriendelijke groet

10 2 6

sr analist intelligence Toeslagen
raedewerker Corabiteara Aanpak Facilitators

team Handhaving

Belastingdienst Toeslagen

10 2 6

ik ben tussen 5 deceraber 2013 en 13 januarl 2014 beperkt bereikbaar

geen woorden raaar daden

10 2 6 Ik begrijp dat uit het bestand van 10 2 6 op geen07 01 2014

dat er sprake is van 30

10 2 6

GIl KG J G W _L J Z G U Z Z J K U

lToeslagen BLDVan

Aan

Cc p
Datum 07 01 2014 09 32

Onderwerp Betr Betr Betr Betr Re Inforraatie inzake toeslagen

10 ^

]@Belastingdienst
|@Belastingdienst

10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6

Ik begrijp dat uit het bestand van 10 2 6 op geen enkele wijze blljkt dat er sprake is van 30 000

betalingen op een of twee rekeningnuramers
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10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Teamlelder team Handhavinqsreqie Intelliqence
Mobiel J
Email f

IU 2 6

10 2 e @belastingdienst nl

Secretariaat 10 2 e

10 2 6

] 07 01 2014 09 26 42 hoi ik heb gisteravond al naar de 3 bestanden van

10 2 6 gekeken nav daarvan mijn melding

10 2 610 2 6 10 2 6

Van J 10 2 6 I

Aan f 10 2 6 H I
Cc r
Datum 07 01 2014 09 26

Onderwerp Betr Betr Betr Re Informatie inzake toeslagen

1 Toe slagen BLD

1@Belastingdienst
|0Belastinqdienst

10 2 6

10 2 610 2 6

hoi

10 2 eik heb gisteravond al naar de 3 bestanden van

bestand met 460 2013 toeslagenbetalingen aan een wwa

daarom heb ik | 10 2 6 Igevraaqd om het desbetreffende rekeningnummer door te geven

gekeken nav daarvan raijn melding van 1

andere twee waren max 4 of 5 betalingenae

met vriendelijke groet

10 2 e

sr analist intelligence Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

team Handhaving

Belastingdienst Toeslagen

10 2 e

ik ben tussen 5 deceraber 2013 en 13 januari 2014 beperkt bereikbaar

geen woorden maar daden

10 2 e 07 01 2014^
10 2 6 |ki]ken Uat bestand is de basis vo

10 2 6 Wil je vandaag nog even naar dat bestand van io 2 e

leslaqen BLDVan

Aan

Cc I

Datum U Ui 2U14 0 42

Onderwerp Betr Betr Re Informatie inzake toeslagen

10 2 6

]@Belastingdienst
|@Belastlngdienst

10 2 6 10 2 6

10 2
10 2 6

ld 2l6 ^

10 2 6Wil je vandaag nog even naar dat bestand van

claim dat 30 000 toeslagen op 1 rekeningnummer worden uitgeleerd Als dat een broodje aap blijkt te

zijn^ dan ga ik daar nog wel even op verder

kijken Dat bestand is de basis voor de

10 2 e

10 2 6

MODiei L

Email \

J

]0belastingdienst nl10 2 6
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r T p1~ qT i 1~

10 2 e

10 2 e

10 2 I 10 2 6 06 01 2014 19 26 34 yep het zijn er echt zoveel GAS query heb je zo

voldoende antwoorden qua toeslagen is het nie

Van IJ 10 2 e

Aan

Cc

Datum 06 01 2014 19 26

Onderwerp Betr Re Informatie inzake toeslagen

10 2 e yToeslagen BLD

1@Belastlngdlenst
[gBelastlngdienst

10 2 610 7 a

10 2 6 10 2 6

yep het zijn er echt zoveel GAS query

heb je zo voldoende antwoorden qua toeslagen is het niet veel I I

met vriendelijke groet

10 2 e

sn anaiist intelligence Toesiagen

raedewerker Combiteam Aanpak Facilitators

team Handhaving
Be lastingdienst Toeslagen

10 2 e

ik ben tussen 5 december 2013 en 13 januari 2014 beperkt bereikbaar

geen woorden maar daden I

]^06 01 2014 19 25 05 Van

[ebelastlngdlenst

10 2 6 b10 2 6 Toeslagen BLD Aan10 2 6

10 2 6

10 2 6 l Toeslagen BLDVan

Aan |j 10 2 6 ^ ]@belastlngdlenst
|@belastlngdienst

10 2 6

10 2 6Cc 10 2 6

Datum 06 01 2014 19 25

Onderwerp Re Informatie inzake toeslagen

Haha cjib dat is veel

10 2 e
Jljitf LcLia L LIiyU Ltill ili L 1 ili J cKj tiiTT

10 2 e

Telefoon

Email I

10 2 6

10 2 6 J@belastingdienst nl

]@belastingdienst nl10 2 6

Secretarlaat I 10 2 6

10 2 e

I0belastingdienst nl het10 2 6 I lO Ze 10 2 6Op 6 jan 2014 om 18 56 heeft

volgende geschreven

hoi

zie mijn mail aan 10 2 6

ik heb in de casus oostpool van 10 2 G 3 bestanden gekregen en op toeslagen relevantie bekeken het
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max was 460 bsns in 2013 op 1 rekening een NITP in de andere bestanden was het max lets van 4 of 5

ff kijken hoe |10 2 6| reageert ik neera aan dat er verhuurders of verzekeraars zijn met grotere
aantallen bsn per rekening

overigens ik ken 1 rekening waarop in 2013 140 000 hun toeslagen hebben laten betalen het CJIB

wanbetalers zorgverzekering ik hoop dat deze als betrouwbare rekening is aangemerkt door B CA en

dat hier geen machtigingen per bsns te hoeven worden verstrekt

met vriendelijke groet

W7Z e

sr analist intelligence Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

team Handhaving
Be lastingdienst Toeslagen

10 2 e

ik ben tussen 5 december 2013 en 13 januari 2014 beperkt bereikbaar

geen woorden maar daden

Doorgestuurd doorLI 10 2 e I 10 2 e

I

]Toeslagen BLD op 06 01 2014 18 52

Van [
Aan

Cc

10 2 e ]bld
10 2 6 |@Be las tingdienst

|@Be las tingdienst I

^@Be las tingdienst

10 2 e 10 2 e ]@Belastingdienst10 2 6 10 2 6

10 2 6 ^ 10 2 6 10 2 6

Be lastingdienst10 2 6

Datum 06 01 2014 17 25

Onderwerp Informatie inzake toeslagen

Dag 10 2 e

Ik ga je zo bellen

10 2 e10 2 6 IEn deze info is naar mljn beste weten bekend bij

10 2 e is vanuit de pilot NIG sinds mei 2012 een intensieve samenwerking met hen aangegaan

Voor de volledigheid
Ik zie dat ik abusievelijk gesproken heb over 1 rekening waar 30 000 fi nummers samenkomen het zijn
er twee

Met hartelijke groet

10 2 e

10 2 6

Belastingen Handhavingsregie

Belastingdienst

Vroedschapstraat 15 | 4204 AJ | Gorinchem

Postbus 757 I 4200 AT | Gorinchem

10 2 e

be las tingdienst nl [ l0belastingdienst nl10 2 6 10 2 6

0 3B82 gif

1

BLD op 06 01 2014 17 14Doorgestuurd door 10 2 6

Van [
Aan

Datum 06 01 2014 15 57

Onderwerp Re Informatie inzake toeslagen

10 2 6

@belastingdienst10 2 6
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Hoi10 2 e

Bij Toeslagen is dit signaal niet bij de relevante mensen bekend bli Dgbel voor zover ik zojuist kon

toeslagen zijn telnr Is 06naqaaa ook nlet Kan jij hierover contact opnemen met 10 2 e

10 2 e

Groet

10 2 e

Verstuurd vanaf mijn iPad

1
10 2 e

Doorgestuurd door 3LD op 06 01 2014 17 13

Van
10 2 6

loord BLD Rivierenland BLDAan 1

Datum 12 11 2013 15 57
10 2 6

Onderwerp ter info

Oost BLD op 12 11 2013 15 55Doorgestuurd door 10 2 6

]Oost BLDVan [

Aan [
Cc □
Datum 12 11 2013 12 32

Onderwerp EV Overzicht

UJ 2 6

|@Belastingdienst ]@Belastingdienst10 2 6 10 2 610 2 610 2 6

SBelastingdienst J@Belastingdienst10 2 6 I 10 2 6 10 2 610 2 6

Hoi

10 2 eIk heb vanochtend een tlidie met miin kamerqenoot

dergellj ke

gesproken over bankrekentnqen en

10 2 d

10 2 d

Klaas heeft op mijn verzoek wat zaken gefilterd en gekoppeld hetgeen resulteert in het onderstaande

overzicht

daaraan gekoppeld de aantallen Fl nrs

11 1 Bijvoorbeeldf we treffen 10 2 g aan met

10 2 g

I io 2g 10 2 610 2 g

J Niet ondenkbaar dat hier10 2 6 heeft van ons als toevoeging gekregen 10 2 g

overeenkomsten zijn

11 1

] Het zijn met name de Polen maar ook andere

landen komen voor Het vorenstaande heeft betrekking op de bankrekeningen van NNP’s Er zijn ook een

aantal HP s bijgevoegd Ook deze geven aanleiding tot nader onderzoek

11 1

Met vriendelijke groet

10 2 e

J id 1fprntp ^Tn nomh i 1~p ^Tn A qnn qV r i 1 i 1~ org

10 2 6

10 2 etel

Oost BLD op 12 11 2013 11 57Doorgestuurd door 10 2 6

loost BLD10 2 6Van

Aan [
Datum 12 11 2013 11 26

]@Belastingdienst10 2 610 2 6

Onderwerp Overzicht

00047



Zie het bijgevoegde bestand Overzicht bankrekeningen NPNNP top xlsx

De Belastingdienst gebruikt e raail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebruik van e raail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl

[bijlage graycol gif is verwijderd door Toeslagen BLD]10 2 e

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger ofvoor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gehmik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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Weekverslag CAF 10 01 2014

Creep uit de onderhanden zaken Toeslagen

Op 6 januari heeft een briefing plaatsgevonden in een Toeslagenzaak De actie zelf staat gepland

medio januari en betreft 2 gastouderbureaus waar een link tussen zit Dit wordt een

samenwerkingszaak tezamen met de GGD in 2 gemeenten Het is een mooi eerste

samenwerkingsverband op dit gebied waarbij we kunnen voorkomen dat beide partijen andere

informatie krijgen voorgeschoteld Uit de voorbereiding van de zaak blijk namelijk dat dit gebeurt

Het betreft op zich een kleinere zaak met een beperkt aantal gastouders Maar qua belangen voor

Toeslagen gaat het al wel weer om minstens 2 mio per jaar Er wordt dus hevig geclaimd en de eerste

indruk in de voorbereiding is dat dit vermoedelijk nagenoeg helemaal fout is Daarom onderzoeken

we tevens de mogelijkheid om de komende betalingen eind januari al tegen te houden Gegeven de

relatief beperkte groep gastouders heeft een steekproef aanpak geen zin en pakken we deze club

daarom maar eens een keer integraal op dezelfde dag aan Samen met persvoorlichting willen de

mogelijkheden bezien om hier evt publiciteit aan te koppelen Het betreft een casus waarin we

enerzijds een voorbeeld willen stellen van een daadkrachtige aanpak als het nodig is en anderzijds

willen aangeven dat er in 2014 ook zeker nog een aantal zullen volgen

Creep uit zaken Systeemfraude IH

De persoon waarbij de computers zijn inbeslaggenomen heeft formeel toestemming verleend om in

de computers te kijken en hier kopieen van te maken Dat is inmiddels gebeurd en er zijn nogal wat

gegevens veiliggesteld waaronder ook de mailbestanden Die moeten nog nader bekeken worden

Het grootste punt wordt het terughalen van het naar het Buitenland verdwenen geld Om hiervoor

voldoende titels te hebben worden de aanslagen naar boven toe bijgesteld op basis van de nieuw

verkregen informatie Daarnaast gaan we de invordering bij de klanten versneld uitlopen teneinde

deze persoon tevens aansprakelijk te kunnen stellen voor de door de fiscus geleden schade Dit

uitlopen blijkt minder tijdrovend dan wij aanvankelijk hadden gedacht omdat voor deel van de

populatie van achter het bureau mag worden vastgesteld dat invordering daar verder zinloos is {alle

personen met een laag inkomen zonder vermogen Dit blijkt een beproefde praktijk te zijn

Onze hoofdrolspeler zit intussen niet helemaal stil zo heeft hij zijn eigen Toeslagenaanvragen

overgezet naar zijn echtgenote teneinde onze beslagactie te ontlopen Hier is een stokje voor

gestoken door opiettendheid Dit maakt wel duidelijk dat we een dergelijke persoon na een korte

klapactie lokaal moeten blijven volgen Met Toeslagen bespreken we of de nieuwe wetgeving vanaf

januari in dit geval niet de mogelijk biedt om evt uitkeringen te weigeren

Bij een facilitator en zijn partner zien we een opmerkelijk hoog alsmede sterk stijgend vermogen

Via reguliere aanslagen krijgen we vermoedelijk niet voldoende op papier om dit geld geheel onder

beslag te krijgen ook geeft deze persoon winst uit onderneming aan waarbij wij nu niet weten of er

een deel van de adviesactiviteiten al wel is aangegeven Deze meneer heeft echter wel een

aanzienlijke schade veroorzaakt door bewust aangiften fout in te vullen Wij willen hem daarvoor

aansprakelijk gaan stellen Ook gaan er in de wandelgang geruchten dat er ook nog een handel in

illegale genotsmiddelen mede bron van het stijgende vermogen zou zijn We kiezen in dit geval

daarom voor een conservatoire beslagactie direct gevolgd door een bezoek ter plaatse om dan

z s m de bronnen van inkomsten en met name het niet aangegeven deel daarvan in beeld te krijgen

Recent stond er een advertentie op internet waarin iemand aanbood om a raison van 100 euro per
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maand mensen die daar behoefte aan hadden in te schrijven op een vals adres in de GBA Deze

persoon blijkt binnen de Belastingdienst de neigingte hebben om zeer frequent van adres te

wisselen uiteraard bij voorkeur steeds naar andere competentiegebieden Om vast te stellen wat er

op de nieuwe locatie aan de hand is hebben we een koppel uit de schil ter plaatse gestuurd Deze

persoon had een pand gehuurd maar bij aankomstvan ons koppel was hij reeds weerverdwenen

De bij ons bekende telefoonnummers lijken te zijn afgekoppeld Op de gevel stond ook nog een

telefoonnummer Dat bleek bij de pandeigenaarte horen Deze vertelde dat er daadwerkelijk een

poging was gedaan om een 8 tal mensen op dat bewuste adres in te schrijven De pandeigenaar had

snel in de gaten dat hier iets niet in de haak was en heeft onze boef vermoedelijk al weer verjaagd

De gemeente is bekend met het probleem en e e a lijkt allemaal tijdig verijdeld Wij kijken nog of we

via een specifieke analyse kunnen achterhalen waar deze onverlaat gebleven is Ondertussen is wel

contact met de behandelend IH inspecteur opgenomen zodat aan deze persoon in ieder geval geen

teruggaves worden betaald

CAP neemt voor 1 maart deel aan een bredere actie waarin diverse facilitators van systeemfraude IH

bezoek krijgen van of de FIOD de reeds aldaar geselecteerde zaken of de schil van het CAP

Daarnaast werken we samen met het project systeemfraude om ook klanten van deze facilitators te

benaderen Via contact met de Bel Tel proberen we te bekijken of dit evt ook telefonisch kan omdat

het effect daarvan wellicht nog wat groter is en we voorkomen dat anders mensen ons toch ook

weer gaan bellen Of dit gaat lukken is nog even de vraag en zal mede afhangen van de

beschikbaarheid van telefoonnummers van deze particulieren Bel Tel heeft daar echter wel enige

ervaring mee Het doel achter deze actie is uiteraard om mensen tot inkeer te brengen of liever nog

te voorkomen dat men over 2013 opnieuw een foute aangifte doet Komende week willen we ook

persvoorlichting mee gaan nemen in deze actie enerzijds zodat zij geVnformeerd zijn maar

anderzijds ook te bekijken of er mogelijkheden zijn om hier eventueel ook actief mee naar buiten te

treden

Buitenland

Wordt vanwege de niet beschikbaarheid van een aantal voor deze problematiek essentiele

personen vanaf volgende week weer opgepakt

Aanpak niet compliante FD s

De 3 casusposities zijn op de kantoren nader geanalyseerd Komende week bespreken we de

daadwerkelijk aanpak In 1 casus bleek de afgelopen periode al heel veel aandacht aan de FD besteeilP^ s

te zijn deze persoon is 10 2 e

Hij lijkt nu echter meer vanuit Belgie actief Via de competente autoriteiten wordt de

info met de Belgen gedeeld Verder gaat het accountteam met enige periodiciteit dit subject blijvend

volgen om in de actualiteit te weten wat hij uitspookt Het borgen van deze vervolgaanpak in de

staande organisatie bespreken we met de lijn MKB

10 2 e

Overig

Vandaag is in het MTB2 gesproken over de ervaringen uit het CAF tot nu toe en de koers voor de

komende periode Met name is gesproken over de communicatie over onze acties mag naar buiten

toe meer en frequenter het inbedden van het vervolg van onze korte klapacties in de staande

organisatie diverse cultuuraspecten en tenslotte ook onze wens om te borgen dat ook in de

toekomst vanuit de systemen ten alle tijden duidelijk zal zijn van wie digitale ingezonden informatie

afkomstig is Met de input van MTB2 gaan we dit verder concretiseren met onze begeleidersgroep
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1 UITV0ERINGSBELEID [1 10 2 6 |@minfin nl1To 10 2 e

UITVOEF TNGSBELElD | 10 2 6 |@ininfin nl]
From

10 2 e

I I0 2 e l@belastingdienst nl

Thur 1 16 2014 2 28 48 PMSent

Importance
Subject Re Betr Fw vraag Persdienst mbt fraude zorgtoeslag arbeidsmigranten
MAIL RECEIVED Thur 1 16 2014 2 28 56 PM

Normal

Klopt is ons niet gebleken als fraude fenomeen Is wel onderzocht 10 2 6 heeft mondeling toelichting gehad van mij

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
I0 2 e

1 eletoonTj

Email @belastingdienst nl10 2 e

Secretariaat 10 2 e

10 2 e

Op 16 jan 2014 om 14 27 heeft

geschreven

UITVOERINGSBELEID i0 2 e |@minfin nl het volgende10 2 e

I0 2 e|dank

Even als dubbelcheck je hebt hem bij het Cat geplaatst omdat hi] bij jullie niet bekend is

Greet

10 2 e I

1f5 belastinadienst nl if IfS belastingdienst nil10 2 9 10 2 9Van

Verzonden woensdag 15 januari 2014 16 09

Aan

Onderwerp hw Betr Fw vraag Persdienst mbt fraude zorgtoeslag arbeidsmigranten

10 2 6 UITVOERINGSBELEID

Marcel

Even wat anders je vraag van vanmorgen

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
10 2 9

Mobiel^ 1U 2 6

Email l@belastinadienst nl10 2 9

Secretariaat [ 10 2 9

10 2 9

Doorgestuurd door [ 10 2 9 [Toeslagen BLD op 15 01 201416 07—

10 2 9Van im

Aa ^WBelastingdien
HBelastingdienstfte eii102 4 10 2 9

Cc ]@Belastingdienst10 2 9 10 2 9

Datum 15 01 2U14 15 59

Onderwerp Betr Fw vraag Persdienst mbt fraude zorgtoeslag arbedsmigranten

10 2 9
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nee

buiten verzoek

Mst vrisndffliikfi nrnst

10 2 e

sr anaiisi inieiiigence nandhavingsregie Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

Beiastingdienst Toeslagen

10 2 e

10 2 e 15 01 2014 13 17 38—10 2 6 Hebben we lets dergelijks in onderzoek bij het CAF

TO2 eVan

Aan

Datum 1t U1 2U14 13 17

Onderwerp Fw vraag Persdienst mbt frauds zorgtoeslag arberdsmrgranten

I oeslagsn BLD

10 2 6 Ift8beaslinadien5l nl

10 2 6

Hebben we iets dergelijks in onderzoek bij het CAF

10 2 6

10 2 6

Beiastingdienst Toeslagen
10 2 6

Mobiel

Email T
10 2 6

10 2 6 l@belastinqdienst nl

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

yoeslagenffiLD op 15 01 2014 13 16

Van l| 10 2 6 ^ UITVOERINGSBELEID H 10 2 6 |@minfin nl

Aan f 10 2 6 Wneraainodiensl nl | 10 2 6 ICdibelastingdienst nE

r m Z e | U|fvOERmGSBELEID H 10^2 6 iaiminfin nl □

Doorgestuurd door[ 10 2 6

10 2 6 ] COMM ^ 10 2 6 lraiminfin nlCc

Datum 15 01 2014 11 47

Onderwerp Fw Fwd vraag Persdienst mbt frauds zorgtoeslag arbeidsmigranten

10 2 6 kun je dit plaatsen

Oorspronkelijk bericht

j COMM
Verzonden Wednesday January 15 2014 11 24 AM

Aan

10 2 6Van

10 2 6 I DITVOERINGSBELEID

BJZ BBO

DITVOERINGSBELEID10 2 6

10 2 6Cc

Onderwerp Fwd vraag Persdienst rabt fraude zorgtoeslag arbeidsmigranten

Zojuist ontvangen vragen van de Persdienst over mogelijke betrokkenheid van uitzendbureau s bij de
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toeslagenfraude

Original message

Sender |
Sent time 15 1 an 2014 11 19

|0minf in nl

To 2 6 ledepersdienst nl

|0depersdienst nl10 2 8 10 2 e

10 2 8To

Cc

buiten verzoek

http data wegenerweb nl centraal artcrw logo DPd gif

10 2 8

verslaggever

De Persdienst

Postbus 36

6500 DA Miimegen

M 10 2 8

|0deper sdlenst nl 1 |0persdlenst nl10 2 8 10 2 8E

http WWW depersdienst■nl

De Persdienst is de landelijke redactie van de regionale dagbladen van Wegener MGL en HDC Media

De Gelderlander TC Tubantia De Stentor Brabants Dagblad Eindhovens Dagblad Dagblad De

Limburger Liitiburgs Dagblad BN DeStem PZC Gooi en Eeralander Noord Hollands Dagblad Leidsch

Dagblad Haarleras Dagblad en IJmuider Courant

De informatie in dit e raailbericht en eventuele bijlagen is vertrouwelijk onderworpen aan

auteursrecht en is alleen bestemd voor de beoogde ontvanger s Indien u dit bericht ten onrechte

heeft ontvangen wordt u dringend verzocht de verzender daarvan in kennis te stellen telefonisch
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of per mail en het bericht te vernietigen zonder dit te verspreiden te vermenigvuldigen op

welke wijze dan ook te gebruiken en of aan derden openbaar te raaken Aan dit bericht kunnen geen

rechten worden ontleend Hoewel wij alle raogelijke raaatregelen hebben genoraen ora te voorkoraen dat

virussen in dit e raailbericht of eventueie bijiagen aanwezig zijn kunnen wij niet aansprakelijk
worden gesteid voor raogelijk verlies of schade veroorzaakt door virussen in dit e raailbericht of

eventueie bijiagen

De Belastingdienst gebmikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger ofvoor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger ofvoor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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1 C0MM [1 10 2 e |@minfin nn
io 2 e l@belastingdienst nl

Thur 1 16 2014 9 45 55 PM

Normal

To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Re Bericht CAP

MAIL RECEIVED Thur 1 16 2014 9 46 00 PM

7 7 7 7

10 2 6

Dan kan ik het mT meenemen MT BT wordt op dit soort acties aangesproken ook als caf ze uitvoert

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Teamleider Handhavingsregie Intelligence
Telefoon

Email

10 2 e

@belastingdienst nl10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

Op 16 jan 2014 om 21 39 heeft COMM 1 g |@niinfm nl het volgende geschreven10 2 6

@belastinadienst nl |f10 2 6 10 2 6Van

Verzonden Thursday January 16 2014 09 17 PM

Aan [
Onderwerp Fwd Bericht CAF

@belastinadienst nl1

10 2 6 ] COMM

10 2 6

Graag mij voor toeslagenberixhten altijd meenemen in je berichtgeving

Dank

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
10 2 6

Telefoon[
Email

10 2 6

@belastingdienst nl10 2 6

Secretariaatl 10 2 6

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

g belastingdienst nl10 2 6Van

Datum 16 januari 2014 20 42 31 CET

Aan

10 2 6

@belastingdienst nl10 2 6
ti

10 2 610 2 6
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@belastingdienst nl @belastingdienst nl10 2 e 10 2 610 2 6

Onderwerp Fw Bericht CAF

ter info

Met vriendelijke groet
10 2 6

sr analist intelligence handhavingsregie Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst Toeslagen

10 2 6

Doorgestuurd door[ yioeslagen BLD op 16 01 2014 20 41 —10 2 6

JOost BiabanVBLD10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 @belastmgdienstAan

Datum 16 01 2014 20 32

Onderwerp Fwd Bericht CAF

Hartelijke groet

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

@minfin nlVan COMM

Datum 16 januari 2014 20 30 15 GET

Aan |
Hueber

10 2 6 10 2 6

@belastingdienst nl

@denhaag nl

@belastingdienst nl Louis10 2 6 10 2 6

It10 2 6 10 2 6

@denhaag nl10 2 6

Kopie UITVOERINGSBELEID10 2 6

@minfin nl @belastingdienst nl

@miTifin nl

I10 2 6 10 2 610 2 6

COMM 10 2 610 2 6

Onderwerp Bericht CAF

Ha alien

Vanmiddag contact gehad met

Editie Er was weinig ruimte in de krant voor morgen en hij
heeft nog wat vragen We hebben afgesproken dat we

van AD Haagse10 2 6
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morgenochtend contact hebben en dan gaat het mee in de

krant van zaterdag

Groet

10 2 e

Met vriendelijke greet
10 2 0

Persvoorlichter Belastingdienst

Ministerie van Financien

Centrale Directies | Directie Connnnunicatie

Korte Voorhout 7 | Den Haag |
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 0

T

F 10 2 0

M

a mmfm nlE 10 2 0

De Belastingdienst gebmikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger ofvoor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op w\^ ^v belas tingdiens t nl

De Belastingdienst gebmikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger ofvoor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebmik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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10 2 6 ]@belastingdienstnl]
|@belastin g dien st n I]

I I0 2 e |@belastingdienst nl[| 10 2 6 pbelastingdienst nP^

10 2 6 l@belastinqdienst nlf io 2 e |@belastingdienstnl1 _

UITVOERI NGSBELEID || 10 2 e |@minfin nl]
] BLKB Ben B LB

febelastingdiensinl ll
@belastingdienst nl|[

To 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Cc
10 2 e BLKB BEN B CB H 10 2 6 ]@nninfin nl]

1U 2 G

iu 2 eFrom

Sent Fri 1 17 2014 4 25 44 PM

Importance

Subject RE GBA inschrijving te koop
MAIL RECEIVED Fri 1 17 2014 4 25 45 PM

Normal

buiten verzoek

Ik zat nog te denken aan het CAF hoewel het hier niet gaat om facilitators die zelf frauderen geven zij wel mensen de

gelegenheid Dus mogelijk dat het CAF manieren heeft om dergelijke aanbieders snel tot renseignering te brengen al is

het maar in individuele acties Helaas kreeg ik vandaag niemand telefonisch te pakken Ik zal dit in ieder geval
meenemen bij het Landelijk Overleg Formeel Recht maandag

@ 10 2 el ik mis steeds het window of opportunity om dit signaal aan je door te geven en te kijken of er misschien in

dit verband al elders actie is ondernomen Vandaar jou ook op de cc ter info

Met vriendelijke groeten

10 2 e

Strategisch Adviseur Formeel Redit

Klachtcoordinator Belastingdienst Belastingen

Ministerie van Finanden

BelastingerVDirectieVaktediniekBelastingen

Korte Voorhoul 71 2511 CW | Den Haag 10 2 6

Fkjstbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e
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10 2 e

10 2 e @belastingdienst nl [ 10 2 e @belasting dienst nl]Van

Verzonden vrijdag 17 ianuari 2014 9 02

BLKB BenB LB

10 2 e

10 2 e @belastingdienst nlAan

CC I 10 2 6

Onderwerp Re GBA inschrijving te koop

10 2 e

@belastingdienst nl

bulten verzoek

Verstuiird vanafmijn iPad

10 2 eOp 16 jan 2014 om 11 24 heeft

Dagt^

I 10 2 6 @belastingdienst nl het volgende geschreven

buiten verzoek
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bulten verzoek

Metvriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning

Belastingdienst
Prinses Beatrixiaan 512 | 2595 BL DEN HAAG | fM3
Postbus 30206 | 2500 GE DEN HAAG

10 2 e

3elastinqdienst nl10 2 e

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebmik van e mail Deze zijn te vinden op ww\v belastingdienst nl
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I UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nn

]@belastingdienst nl

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Fwd CAF GGD AD

MAIL RECEIVED Fri 1 17 2014 8 50 27 PM

10 2 e

Fri 1 17 2014 8 50 21 PM

Normal

CAF kotdef docx

ATT00001 htm

Ter info

10 2 e

Belastingdienst Toeslaaen

10 2 e

Telefoon [
Email

I0 2 e

@belastingdienst nlI0 2 e

Secretariaat 10 2 e

10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

Van Ros AG Adriaan COMM 1 | Sbminfin nl

Datum 17 janurm 2014 20 11 39 CET

l@belastingdienst nl j e ]@belasting Menst nl

@belastingdienst nl

@belastingdienst nlLan 10 2 e 10 2 eA

l@belastingdienst nl

@belaslingdienst nl

10 2 S 10 2 S 10 2 e

COMM @minfin nl10 2 e 10 2 e10 2 6
■

Onderwerp CAF GGD AD

Hallo alien

Morgenochtend besteedt AD Haagse editie aandacht aan de actie van het CAF en de GGD bij gastouderbureaus in

Den Haag en Zoetermeer Nav het nieuwsbericht hebben de woordvoerder van de GGD en Ik nog een aantal

aanvullende vragen beantwoord Ik mail jullie morgen het artikel dan kunnen jullie m doorsturen naar jullie
achterban

Groet

Adriaan

Met vriendelijke greet

Adriaan Ros

Persvoorlichter Belastingdienst
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Belastingdienst onderzoekt aanvragen kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst heeft donderdag onderzoek gedaan bij twee

gastouderbureaus in Den Haag en Zoetermeer Het gaat om een onderzoek naar

mogelijke onjuiste aanvragen van kinderopvangtoeslag Tegelijkertijd bezocht

het Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst samen met GGD

Haaglanden enkele tientallen gastouders verspreid over het land

De Belastingdienst onderzoekt of bij de aanvraag van toeslagen onjuiste gegevens

werden verstrekt om aanspraak te maken op een hogere kinderopvangtoeslag Hierbij
zouden de gastouderbureaus gastouders en aanvragers van de toeslagen in een aantal

gevallen hebben samengewerkt De bij de Belastingdienst bekende informatie blijkt voor

een deel strijdig met de informatie die bekend is bij de GGD Daarnaast zijn er bij de

GGD vermoedens dat niet bij alle gastouders aan de wettelijke kwaliteitseisen wordt

voldaan Dit was de aanleiding om de handen ineen te slaan en het onderzoek te starten

Bij de handhaving zoekt de Belastingdienst naar een optimale mix van preventief en

repressief toezicht Uitgangspunt hierbij is dat de belastingplichtige de aandacht krijgt die

hij verdient Mensen die misbruik maken van regelingen zoals toeslagen schaden de

schatkist en daarmee andere belastingbetalers Daarom wordt hard opgetreden tegen
misbruik
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