
Weekverslag CAF 18 01 2014

Greep uit de onderhanden zaken Toeslagen

Deze week heeft een integrale actie plaatsgevonden bij 2 gastouderbureaus en een kieine 30

gastouders Deze actie vend piaats in samenwerking met de GGD Hieraan wordt via persvoorlichting

ook aandacht geschonken in de media Duidelijk is dat er aan een deel van de gastouders vaste

beloningen worden betaald die niet zijn verloond Er zijn arbeidsovereenkomsten Dat levert forse

naheffingen LH op Bovendien wordt er structureel op minder kinderen gepast dan waar toeslagen

voor wordt geclaimd Sommige gastouders hebben nooit geld ontvangen en zijn al lang weer gestopt

te werken voor dit bureau Sommige vraagouders lijken hun Digid te hebben afgestaan waarna het

bureau vrij spel had in de aanvragen Het gastouderbureau zelf steekt onevenredig veel geld in de

eigen pocket Momenteel wordt naarstig gezocht waar dit geld is gebleven Vermogensbronnen zijn

nog niet direct zichtbaar De Toeslagaanvragen worden op het eerstvolgende moment gestopt

waarna ookterugvorderingsacties zullen gaan volgen GGD gaat om diverse redenen ouders

uitschrijven uit LRK In 1 geval om de simpele reden dat toegang voor inspectie werd geweigerd

Bij een 3 tal nieuwe Toeslagenzaken is deze week de voorbereiding gestart We plannen de acties in

de komende weken in Een van de zaken zat in al zijn complexiteit vast in de opwerking naar een

strafzaak hetgeen maar niet van de grond wilde komen We hebben dit heel dunnetjes opnieuw

opgezet hier meer hapkiare brokken van gemaakt en vervolgens op een post een eerste actie

gepland voor volgende week Er wordt gebruik gemaakt van een LRK nummer voor het aanvragen

van KOT deels ten onrechte Allereerst gaan we nu vaststellen voor welk deel dit nummer onterecht

is gebruikt Met dat deel gaan we verder Op papier wijzigen de woonadressen van deze populatie

zeer frequent De aanvragen zijn op dit moment in de regel al stilgezet dus gaat er in ieder geval nu

geen geld meer uit Vermoedelijk hebben we hierte maken met aanvragen voor spookkids die niet

bestaan althans niet in Nederland Verder gaan we de geldstroom in kaart brengen teneinde bij de

bron de veroorzaker terecht te komen Bij voorkeur doen we dit via het FEC in samenwerking met

DNB en de banken Het is anders vermoedelijk onbegonnen werk 11 1

11 1

Greep uit zaken Systeemfraude IH

Vorige week beschreven we dat 1 van onze klanten nu probeert om het voorschot toeslagen te

leiden naar zijn echtgenote Met de nieuwe wetgeving vanaf januari in de hand gaan we in dit geval

het voorschot weigeren Dit gezin heeft immers in de eerdere jaren aantoonbaar foutieve opgaves

van het inkomen doorgegeven en komt niet meer in aanmerking voor een voorschot

Eveneens vorige week maakten we melding van een persoon die via een advertentie op internet

aanbood mensen die daar behoefte aan hadden in te schrijven op een vals adres in de GBA Deze

persoon was inmiddels al weer met de Noorderzon vertrokken Onze medewerkers in de schil

hebben toch kunnen achterhalen waar deze onverlaat gebleven is Deze persoon is deze week

uitgenodigd voor een normoverdragend gesprek Ondertussen is contact met de behandelend IH

inspecteur opgenomen zodat aan deze persoon in ieder geval geen teruggaven worden betaald Hij

rijdt momenteel rond in een spik splinter nieuwe auto zijn vader zou sponsoren Inkomenspositie is

uiterst vaag Hier gaan we nog eens even op inzoomen
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Een aan het CAP verbonden analist die tijdelijk als stagiaire bij ons rondsnuffeltj hebben we als

specifieke opdracht gegeven om in een aantal casuspositieste trachten vast te stellen of personen

die zeggen naar het buitenland vertrokken te zijn niet toevallig toch nog gewoon hier actief zijn

We zijn een dossier aan het opbouwen van een persoon die het wel erg bont maakt

10 2 e„ 10 2 g

We

proberen bij voorkeur z s m de weg naar Strafrecht te plaveien Via diverse technieken proberen we

zijn verblijfplaats te lokaliseren Ook gaan we klanten van deze persoon aanschrijven om hen te

bewegen te stoppen met het doen van onjuiste aangiften zo mogelijk met daarin een verwijzing naar

deze facilitator

Aan de hand van de blauwdrukken die CAP samen met LTO en CA heeft ontwikkeld is een bezoek

gebracht aan een kleinere facilitator Het betrof een persoon die voor een kwetsbare groep in de

samenleving probeerde wat e ctra s te verdienen en de aangiften invulde zonder daar zelf een

vergoeding voorte vragen Onze mensen konden haar precies laten zien hoeveel foute aangiften zij

inmiddels heeft gedaan welke aantoonbare onjuiste aftrekposten daarin zijn opgevoerd hoe groot

het belang daarvan in totaal is en hoeveel ellende zij nu eigenlijk heeft veroorzaakt bij haar klanten

In plaats van te helpen heeft zij ze dus uiteindelijk alleen maar meet ellende bezorgd Ze is zich rot

geschrokken en heeft plechtig beloofd nooit meer een aangifte voor een ander in te vullen Wij

voorzien kortom een grote toekomst voor dergelijke blauwdrukken in de klantbehandeling

Buitenland

Een aantal koppels uit de schil is gebriefd en heeft een lijstje met te onderzoeken adressen en

personen meegekregen Volgende week gaan de koppels op pad om bij een aantal van deze

buitenlandroutes vast te stellen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is^ wat de bemoeienis is van de

facilitator of deze natuurlijke personen wel exact op de hoogte zijn van de verzoeken en hoe de

geldstromen lopen waarbij wij dus al weten dat de uitbetalingen initieel centraal naar een beperkt

aantal bankrekeningen zijn gegaan Inmiddels heeft een van onze speurneuzen op internet ook een

volmacht formulier in het Nederlands en Pools gevonden die je als klant kunt invullen waarna de

buitenlandsefacilitator vervolgens zijn gang kan gaan

Aanpak niet compliante FD s

Deze week zijn de uitkomsten van de analyse van de eerste 3 zaken besproken Het was een hele

positieve bijeenkomst waarin flinke stappen zijn gezet in het aanscherpen van de analyse In de

meeste gevallen moet hier echt eerst nog even een slagje overheen daarna voIgt per FD een aanpak

op zowel de FD als op een deel van zijn klanten In 1 casus bleek de afgelopen periode al heel veel

aandacht aan de FD besteed te zijn 10 2 e

]Hij lijkt nu echter meer vanuit Belgie actief Via de

competente autoriteiten wordt de info met de Belgen gedeeld Vender gaat het accountteam

staande organisatie met enige periodiciteit dit subject blijvend volgen om in de actualiteit te weten

wat hij uitspookt Door de betrokken koppels zijn inmiddels een aantal zaken meer toegevoegd aan

de lijst Van 3 gaan we nu naar rond de 10 donkerrode FD s om aan te pakken

10 2 e

10j2 e
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I@minfin nl1

] UiTVOERINGSbELEID [l iQ 2e @minfin nl1
tyiTVOERINGSBELEiml

UITVOERINGSBELEID H i0 2 e n@minfin nn

From

Sent

Importance
Subject fenomeen zorgtoeslag pptx

MAIL_RECEIVED Mon 1 20 2014 11 52 18 AM

fenomeen zorqtoeslaq pptx

To lu z e 10 2 e 10 2 6

io 2 e

I0 2 e @belastingdienst nl

Mon 1 20 2014 11 52 03 AM

Normal

10 2 6 e a

Mijn presentatie van vanmiddag

10 2 6

10 2 6

MobieN

Email [
IU ^ 6

J@belastingdienst nl10 2 6

Secretariaat
10 2 e

[

Zie het bijgevoegde bestand fenomeen zorgtoeslagpptx

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 www belastingdienst nl
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Weekverslag CAF 24 01 2014

Bijeenkomst met de Schil

Zoals bij de opstart van het CAF team was beloofd hebben we deze week een terugkomdag

georganiseerd met de voltallige schil van het CAF Daar waar het kernteam van alle zaken

voortdurend op de hoogte is geldt dat voor onze schil veel minder Deze dag was dan ook met name

bedoeld om de schil breder mee te nemen in de diversiteit van zaken Ook heeft deze dag als doel

nader met elkaar in contact te zijn zodat de koppels ook elkaar makkelijker weten te vinden en te

leren van elkaars ervaringen Na een korte inleiding vanuit het kernteam hebben de koppels zelf deze

daggemaakt leder koppel heeft vanuit zijn ervaringen overtenminste 1 zaak de anderen bijgepraat

Sommigen deden dit aan de hand van een korte presentatie een voor de casus relevant voorwerp en

in 1 geval zelfs door een kort rollenspel waarin een dialoog met een foute facilitator werd

nagebootst Kortom een nuttige en zeer geanimeerde dag Voor de zomervakantie roepen we de

schil weer op een soortgelijke wijze bijeen

Toeslagen

Vorige week schreven we al dat bij het GOB waarop we die week een actie hadden meer fout was

dan goed Hieraan is via persvoorlichting ook aandacht geschonken in de media Hoewel ons

persbericht vrij neutraal was geformuleerd heeft de journalist er een veel stoere uitspraken in

opgenomen Na afloop van die dag is duidelijk is dat er forse naheffingen LFI zullen worden opgelegd

Flet gastouderbureau zelf stak onevenredig veel geld in de eigen pocket Voor dit laatste aspect

onderzoeken we nu z s m toch de mogelijkheden voor strafrecht De januari betaling aan dit GOB is

tijdig tegengehouden

De uitkomsten van een 2 tal eerdere acties zijn door Toeslagen nader geanalyseerd In 1 geval is het

advies gegeven om alle toeslagen te stoppen omdat er veel te veel niet klopt Als alles gestopt

wordt zal dit echter veel ophef geven Daarom wil MT Toeslagen dit nog bespreken met o a Dgbel

Flet betreft hier een kinderopvanginstelling Alles watdaar giraal binnenkomt valt overigens

onmiddellijk in het mes van onze beslagacties Toch weet deze instelling tot nu toe het hoofd boven

water te houden Een deel van de inkomsten worden contant betaald door de ouders en daar draait

deze instelling nu nog op Een kasadministratie voeren vond deze facilitator overigens niet nodig

In het tweede besproken geval GOB zullen we instructies meegeven aan het lokale koppel voor een

bezoek aan het gastouderbureau zelf en een gericht onderzoek ter plaatse Daar waren al wel

gastouders bezocht maar heeft het bezoek aan het bureau nog niet plaatsgevonden

In het Oosten van het land zijn een aantal nieuwe toezichtcollega s bezig met de beoordeling van de

IFI positie van een aantal gastouders die we in 1 van onze eerste zaken tegenkwamen en waar we het

GOB stevig hebben getroffen door middel van het opieggen van aanslagen en beslagen Uit de eerste

terugkoppelingen blijkt dat 70 van deze gastouders helemaal geen inkomsten in de IFI heeft

aangegeven van hun bijverdiensten als gastouder Flet verbinden van de resultaten van de actie voor

Toeslagen aan het IFI proces levert dus nog aanvullende zeer forse resultaten op We zouden nog

eens nader willen bespreken hoe we dit naar de toekomst meer in het reguliere proces zouden

kunnen inbedden Overigens lijkt ook de familie van de persoon achter dit GOB inmiddels op allerlei

zaken actief in de kinderbusiness Er komt dus een vervoigzaak aan voor het CAF

Systeemfraude IH

Flet dossier van de persoon waarvan we vorige week schreven dat we deze toch bij voorkeur naar

het strafrecht zouden willen hebben is deze week na afloop van onze sessie met de schil in klein
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comite besproken Er zijn een aantal concrete punten uitgezet teneinde het aanmeldingsproces te

bespoedigen en te bewerkstelligen deze persoon te kunnen lokaliseren

Buitenland

Deze week zijn koppeis op pad gegaan om via het steiien van vragen aan een aantal buiteniandse

mensen die vermoedeiijk op dit moment actief zijn in Nederiand vast te steiien hoe de vorken in de

steei zitten wat er nu daadwerkeiijk aan de hand is wat de bemoeienis is van defaciiitator of deze

natuurlijke personen wel exact op de hoogte zijn van de verzoeken en hoe de geldstromen iopen

waarbij wij dus al weten dat de uitbetalingen initieel centraal naar een beperkt aantai

bankrekeningen zijn gegaan De koppeis komen hun bevindingen volgende week terugkoppeien en

dan weten we meer

Aanpak niet compliante FD’s

Het is ons doel om medio einde februari dus voor einde van de reguliere aangifte periode een

aantal FD s te gaan bezoeken waarvan uit onze biauwdrukinformatie biijktdat zij het met het doen

van aangifte niet zo nauw nemen Daarin nemen we ook een aantal FD s mee uit het beconbestand

en uit het project 1043 De selectie voor de bezoeken wordt momenteel gemaakt We willen deze

actie in de vorm van een soort pilot gaan uitzetten in een 3 tal voormalige regio s

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Deze week is de opstart van dit voor ons nieuwe fenomeen op gang gekomen Via de trekker van de

Manifestgroep zijn contacten gelegd met IND en ISZW Met enkele coliegae van deze partijen is

gesproken Zij brengen een aantal posten in De posten van iSZW worden door LTO verder veredeld

Daarnaast is met het Ketenbureau Loonheffingen gesproken Zij hebben een zeer warme

beiangsteliing voor onze toekomstige acties wiilen meedoen in de anaiyse in de bemiddeiing

richting UWV en zonodig ook in de onderzoeken zeif Een mogeiijk puntjevan aandacht in deze keten

hebben we daar ai even aangekaart In grote lijnen constateren wij n l een bepaalde dijkbewaking op

teruggaves binnen aile grote processen bijvoorbeeld de negatieve normen OB de VT IH en de

Toeslagen Wij vragen ons echter af of dit bij de LH in bijvoorbeeid de vorm van hoge negatieve

correctieberichten en dat is als het ware ook een soort van teruggave ook zo is

Overig

Via de trekker van de Manifestgroep werden wij gewezen op een 2® melding van een organisatie die

postbussen zou aanbieden voor bedrijven en GBA inschrijvingen mogeiijk zou maken Omdat wij

vorige week ook al zo n snuiter gesproken hadden en omdat beide signalen wezen op activiteiten in

eenzelfde stad hebben we dit signaal ook maar weer even meegegeven aan het koppel ter plaatse

Dit 2® signaal lijkt niet in relatie te staan met de eerste casus Ook hier ter plekke gaan we nog wel

even laten kijken wetend overigens dat ook BZK op dit terrein inmiddels al actief is Het gaat ons niet

om de inschrijvingen is in beginsel een zaak van BZK maar om de handel en wandel van dergelijke

facilitators
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UITVOERINGSBELEID | 10 2 e |@minfin nn

]@DeiasT ngdienst nl

To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Fw casus g

MAIL RECEIVED Fri 1 24 2014 8 47 24 AM

10 2 e

Fri 1 24 2014 8 06 48 AM

Normal

5 5 555

10 2 6

Vanuit Blauw nu toch een Ghana populate aan het bekijken Laat ik in CAF varband doen Via CAF wordt je nader geinformeerd

Gr
10 2 6

10 2 6

Relagtinnriiengt Tneglanen

10 2 6

MODien

Email [ J@belastin gdien st n I10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

10 2 6 oeslagen BLD op 24 01 2014 08 05Doorgestuurd dooi

Van | 10 2 6 FIOD BLD

Aan| 10 2 6 I
Cc | io 2 e|
Datum 24 U1 2014 00 07

Onderwerp Re casus110 2^

]@belastingdienst
]@belastingdienst [

10 2 6

10 2 6 ]@belastingdienst 10 2 6 ]@belastingdienst10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste

Volgens mil goede voorstellen voor aanpak \Nat mij betreft zo snel mogelijk een aantal checks buiten met CAF

zoald 10 2 6 3ok aangeeft

Neem aan dat de VOWers en adressen onbekend in Ghana en Groot Brittanie niet uitbetaald worden

Valt er nog iets te zeggen over de relatie tussen inkomens werkgevers en uren geclaimde opvang en

opvanginstelling Zijn daar profielen of Is daar info uit te trekken die signalen opieveren voor samenspanning en

daarmee risico s

Met vriendelijke groet
10 2 6

Teamleider Combiteam Aanpak Facilitators Systeemfraude
FIOD Belastingdienst

M
10 2 6

T

fo belastingdienst nl10 2 6

Op 23 jan 2014 om 23 31 heeft 10 2 6 @belastingdienst nl het volgende geschreven10 2 6

dag

nav input van
kan worden geiinKi aan loeslag aanvragers met de Ghanese nationaliteit mogelijk acties zijn naast controle

van huren en hoge opvang uren controle of IP adressen worden gebruikt die vanuit andere middelen als

hierbij de resultaten in concept van een quick scan naar mogelijk misbruik dat10 2 6

00058



verdacht zijn aangemerkt in deze casus zijn ca 110 toeslag aanvragers aangetroffen die gebruik hebben

gemaakt van een IP adres dat vanuit de IH als verdacht is aangemerkt

met nadruk wil ik opmerken dat er geen duideliike relatie is gevonden tussen mogeliik misbruik en de

nationaliteit 11 1

Zie het bijgevoegde bestand analyse casus io 2 g vs 0 1 pdf

jullie commentaar op dit concept is welkom

omdat het een concept is graag terughoudendheid met de evt verspreiding om misverstanden en mis

te voorkomen

met vriendelijke groet

10 2 6

sr analist intelligence Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

team Handhaving

Beiastingdienst Toesiagen

10 2 6

geen woorden maar daden

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseliiig van

vertrouwelijke infomiatie 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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^^ UITVOERINGSBELEI^
~^o 2 e I@belastingdienst nl] |

~

I I0 2 e |@belastingdienstnl1 |
J io 2 e |@belastingdienstnl1 |

I I0 2 e^@belastingdienst nl] r
io 2 e |@belastingdien5t nl] |

@belastin gdienst nl

To 10 2 6 @minfin nl]
l UITVOERINGSBELEID 10 2 ^ ^@minfin nl] | ^

| UITVOERINGSBELEID][1 10 2 6 |@minlin nl1

]@belastingdienstnl1 | 10 2 6

10 2 6

Cc 10 2 6 10 2 6

10 2 6
10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@belastingdienst nl]

I BLKB BO J 10 2 6 I@nninfin nl1

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6From

Sent Tue 1 28 2014 8 45 28 PM

importance

Subject Betr coordinatoren overleg vanmiddag gaat door

MAIL RECEIVED Tue 1 28 2014 8 45 37 PM

Normal

Beste collega’s

10 2 eEven een paar punten op een rijtje uit het beperkte fraudecodrdinatorenoverleg vanmiddag aanwezig

10 2 e

buiten verzoek

b Stand van zaken CAF en voortgangsrapportage

buiten verzoek

net vnenaeiijt^e 9

10 2 e

MedewerKer Strstegische UpsporingsinTormatie
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FIOD

Belastingdienst
Ministerie van Financien

Bemadottelaan 13 15 | 3527 GA | Utrecht |
Postbus 19266 I 3501 DG | Utrecht

10 2 e

10 2 e

1@be[astinqdienst nl10 2 e

10 2 e
28 01 2014 08 13 47—Beste collega In verband met de voorbereidingen voor

hetbezoekvan de Roemenen de vragen van de T

Van l UITVOERINGSBELEID10 2 6

Aan[ 10 2 6

10 2 6

] UITVOERINGSBELEID10 2 e

Cc UITVOERINGSBELEID10 2 6

Datum 28 01 2014 08 13

Ondewerp coordinatorenoverleg vanmiddag gaat door

Beste collega

In verband met de voorbereidingen voor het bezoek van de Roemenen de vragen van de TK aan de Stas over

Ibankrekening en het fi che preject gefingeerde dienstbetrekking zijn| 10 2 e ^n ik niet in de gelegenheid deel te

nemen aan het voorbereidingsoverleg vanmiddag Ik heb| 10 2 e]bereid gevonden om het overleg voor te zitten

zodat de voorbereiding van het MT overleg van a s maandag door kan gaan

De vergaderruimte in de Tiberdreef is beschikbaar en de video conferentieruimte bij DG Bel voor degenen die

vanuit Den Haag willen deelnemen

Ik stuur jullie nog een stuk over bestuurlijke dossiers waar 10 2 e en ik donderdag voor naar VenJ gaan

gr

10 2 e

Ministerie van Financien

Directoraat generaal Belastingdienst
Cluster Uitvoeringsbeleid
Korte Voorhout 7 | 2511 CW| Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

F
10 2 e

M

@minfin nl10 2 6

www riiksoverheid nl

De Belastingdienst gebmikt e mail 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 mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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Organisatie Belastinadienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus 10 2 g

Datum 29 01 2014

Versie 0 2

Casus 10 2 g

Algemeen

Deze casus betreft een quick scan naar de compliance van de toeslag aanvragers met de Ghanese

nationaliteit Aanleiding is een signaal van 10 2 e vanuit het LTO

Constatering

SUBJECT

Doelgroep Toeslag aanvragers in 2013 of later met de Ghanese nationaliteit BVR nationaliteit_1
of nationaliteit 2 is Ghanees

Gebruikte

gegevens

• Bestanden van B CA CIV dd 23 januari 2014 o b v queryverzoek CIV_0
15532 dd 23 januari 2014

• Bestand “kopie Ghanezen van
10 2 e ]” dd 23 januari 2014

Omvang
populatie

6 046 aanvragers

Overig De initiele quick scan is uitgevoerd onderde naam io 2 g |— gelet op de uitkomsten

is om mogelijke stigmatisering te voorkomen dit onderwerp de casus| lo z g |
genoemd naar de locatie waar de meeste aanvragers met een Ghanese nationaliteit

wonen

CASUS

1 WOONPLAATS

Erzijn 6 046 subjecten aangetroffen Deze zijn qua woonplaats als voIgt verdeeld

Woonplaats AANTAL

AMSTERDAM ZUIDOOST 2342 39

AMSTERDAM 917 15

■S GRAVENHAGE 498 8

ALMERE 322 5

ROTTERDAM 261 4

VOW 100 2

UTRECHT 74 1

GHANA 71 1

EINDHOVEN 66 1

DIEMEN 62 1

ONBEKEND 58 1

HOOFDDORP 54 1

TILBURG 52 1

BREDA 48 1

GROOTBRITTANNIE 48 1

Opvallend is de concentrate in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam ruim 50 heeftdaareen

woonadres volgens BVR

Van de totale populatie hebben er256 4 geen adres in Nederland buitenland VOW of onbekend

5 925 subjecten veroorzaken geen “onbestelbaar retour post 197 subjecten hiervan hebben

echtergeen adres in Nederland

1
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus 10 2 g

Datum 29 01 2014

Versie 0 2

2 2014 TOEKENNINGEN

De aantallen en bedragen van de toekenningen voor 2014 zijn^

aantal beschhikkingen bed rag gemiddeld

Huur 1 482 € 3 632 636 €2 451

KIT 1 322 €1 772 407 €1 341

KOT 385 €4 110 981 €10 678

Zorg 5 029 €4 090 759 €813

3 BETALINGEN

De betalingen voor het toeslagjaar 2012 en later geven het volgende beeld

• Er zijn betalingen gedaan voor 5 892 subjecten
• Er zijn 38 rekeningnummers gevonden waar de betaling van toeslagen voor 4 of meer

subjecten geschiedt ^ de NAW gegevens van deze rekeningen zijn opgevraagd ^ hierbij
wordt voor 492 subjecten een toeslag overgemaakt op de rekening van het CJIB

Het kwantitatieve beeld van de betalingen ziet er als voIgt uit

toeslagjaar be drag aantallen gemddeld extrapolatie naarjaarbasissoort

Totaal HUUR €2 763 188 1 480 € 1 867

Totaal KIT €1 526 718 1 365 €1 118
2012

Totaal KOT €5 312 461 583 €9 112

Totaal ZORG €3 078 065 4 738 €650

Totaal HUUR €3 102 086 1 574 € 1 971

Totaal KIT €1 648 903 1 391 €1 185
2013

Totaal KOT €4 812 581 523 €9 202

Totaal ZORG €4 270 161 4 931 €866

Totaal HUUR €576 595 1 419 €406 €2 438

Totaal KIT €277 583 1 251 €222 € 1 331
2014

Totaal KOT €658 685 352 € 1 871 €11 228

Totaal ZORG €642 391 4 733 €136 €814

totaal Eindtotaal €28 669 417

De extrapolatie voor het toeslagjaar 2013 is uitgevoerd omdat voor dit toeslagjaar voorschotten voor

nog maartwee maanden zijn verstrekt — effecten van toezichtwerkzaamheden zijn hiernog niet in

meegenomen waardoordeze kunnen afwijken t o v andere jaren
Erzijn geen inkomensgegevens bekend voorde populatie —►desondanks is ereen relatief groot
verschil tussen de deelpopulaties voor de KIT en de KOT oorzaak kan zijn dat er wel kinderen

aanwezig maardat deze geen kinderopvang genieten en thuis verzorging krijgen

Een aantal rekeningnummers wordt gebruikt voorde betaling van toeslagen die zijn toegekend aan

meerdere aanvragers Voor een aantal rekeningnummers waarop de toeslagen voor meerdere

aanvragers zijn overgemaakt zijn de NAW gegevens van de rekeninghouders opgevraagd Naast

enkele grotere verhuurders en zorgverzekeraars vallen de volgende houders op

KvK nummercf LRK Naam

10 2 g

1
KIT wordt ook wel KGB genoemd

2
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus I0 2 g

Datum 29 01 2014

Versie 0 2

4 TOESLAGEN ALGEMEEN

Erzijn 69 subjecten met een zorgtoeslag die geen zorgverzekering hebben volgens de RIS informatie

Drie subjecten hebben onterecht een huurtoeslag omdatze geen woonadres in Nederland hebben

5 HUURTOESLAGEN

Uitde beschikkingen voorde huurtoeslag ontstaat het volgende beeld

categorie aantal bed ragpercentag percentag

totaal 1 453 € 3 632 636

€644 469€3 500 180 12 18

€1 018 927€ 3 000 en € 3 500 315 22 28

€843 301€2 500 en € 3 000 305 21 23

€625 917€2 000 en €2 500 275 19 17

€314 776€ 1 500 en €2 000 179 12 9

€130 943€ 1 000 en € 1 500 104 7 4

€42 467€500en € 1 000 56 4 1

€500 39 3 €11 836 0

Opgemerkt moet worden dat in een enkel geval een “kale” huur van € 0 ook leidt tot een huurtoeslag

Uit de analyse van de “kale” huren valt op dat

• Panden op verschillende adressen een gelijke huur hebben

• Panden uit dezelfde straat soms sterk afwijkende huren hebben

Er zijn 1 453 huurtoeslagen met een bedrag € 0 Voor deze adressen zijn 1 278 huren aangeleverd
door een verhuurder HierbiJ zijn

• 1 143 adressen waarbij de opgegeven huurgelijkis aan de huur van de verhuurder

• 133 adressen waarbij de opgegeven huur ongelijk is aan de huur van de verhuurder

o 42 adressen waarbij de opgegeven huur lager is dan de huur van de verhuurder

o 91 adressen waarbij de opgegeven huur hoger is dan de huur van de verhuurder

o 54 adressen waarbij de opgegeven huur meer dan € 50 hoger is dan de huur van de

verhuurder

11 1

6 KINDEROPVANGTOESLAGEN

De 2014 toekenningen geven het volgende beeld

categorie aantal bedragpercentag percentag
toteal 385 €4 110 981

€86 157€40 000 2 1 2

€233 192€30 000 en €40 000 7 2 6

€469 050€20 000 en €30 000 20 5 11

€1 144 945€15 000 en €20 000 69 18 28

€1 057 794€ 10 000 en € 15 000 82 21 26

€975 867€5 000 en €10 000 126 33 24

€5 000 79 21 143976 4

In deze verdeling valt een enkele hoge toekenning op ^ uit analyse van de ouder kind relaties blijkt
echter dat volgens BVR de kinderen uit de aanvraag in alle gevallen bij de aanvragers horen er is

een ouder kind relatie aanwezig hierbij is echter niet gekeken of de aanvragers en de

desbetreffende kinderen op hetzelfde adres wonen

3
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus 10 2 g

Datum 29 01 2014

Versie 0 2

De gegevens over de kinderopvang zijn geschoond van opvang die niet is vermeld m b v een LRK id^
er blijft opvang over voor 356 subjecten en 487 kinderen

De opgegeven opvanguren geven het volgende beeld

categorie aantal percentag

120 uur 284 57

waarvan 160 uur 164 33

waarvan 200 uur 101 20

waarvan 230 uur 38 8

tDtaal 496

11 1

7 IP ADRESSEN

Voorde basis populatie uitdeze casus zijn 3 597 unieke combinaties van IP adressen en bsn’s

aangetroffen ^ hierbij gaat het op 1 748 bsn’s ^ de andere bsn’s hebben nog geen gebruik gemaakt
van het toeslagen portaal ^ dit betekent dat ca 70 van de basis populatie uit deze casus het

toeslagen portaal nog niet heeft benaderd ^ dit is gelet op het percentage van de totale populatie
aan toeslag aanvragers die het toeslagen portaal heeft benaderd aan de hoge kant ^ m a w deze

populatie is minder geinteresseerd in hun toeslagen c q wijzigt hun toeslagen minder vaak dan de

totale populatie

Het gebruik van de IP adressen levert het volgende beeld op top 25

aantal bsns

65

47

31

27

17

17

14

14

13

11

11

10

10

g
10 2 e

9

8

8

8

8

7

7

7

6

6

6

6

6

6

^
In de beginfase van het TVS kon de KOI ook worden vermeld m b v een postcode of de

combinatie postcode huisnummer

4
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Versie 0 2

Het meest gebruikte IP^dres

Pit geldt ook voor het op een ha meest gebruikte IP adres

10 2 6 staat aesianaleerd als betrokken bij een IH fraude

10 2 6 11 1

11 1

8 Fiscale gegevens

i0 2 e ^ heeft een analyse beschikbaargesteld van de fiscale gegevens M b t de populatie in

deze casus vallen de volgende gegevens op

aantalcategorie percentage

BSN aanvrager 6 043

BSN partner 722 12

KVK nummer 321 5

Dossiemummer 378 6

OB nummer 252 4

aantal LH als werknemer 14 0

aantal met OB omzet hoog 2010 2013 2123

aantal met OB omzet laag 2010 2013 55 1

bezw aren op OB naheffingsaanslagen 2013 89 1

bezwaren op OB verminderingen OB 2013

aantal met box 1 verzamelinkomen 2012

50 1

3 005 50

aantal PIT meldingen 4235

Erzijn in deze analyse 722 partners vermeld Uitde analyse van de toeslag gegevens komen de

volgende aantallen naar voren

aantal toeslag partners 590

aantal BVR partners 470

Het verschil tussen de partners n a v de analyse van de toeslag gegevens en de partners in de

fiscale analyse is relatief fors

Ca 5 van de aanvragers heeft een onderneming dit is altijd een eenmanszaak Eris en verschil

tussen de geregistreerde ondememingen en de OB gegevens 11 1

11 1

De ondememingen kunnen o b v de dossiernummers als voigtworden verdeeld

doelgroepnavdossiernummer aantal percentage

ZAKELIJKEDIENSTVERL 109 29

HANDEL 84 22

PERSOONLIJKEDIENSTVERL 84 22

6NON PROFITS 24

6TRANSPORT EN OPSLAG 23

BOUW 18 5

HORECA 14 4

INDUSTRIE 11 3

AUTOHANDEL 6 2

1MEDISCHEDIENSTVERL 4

LEEG GEEN BVR_ACT 01

5
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Versie 0 2

Ca 50 van de populatie heeft in 2012 een box_1 verzamelinkomen opgegeven Deze inkomens

kunnen als voIgt worden verdeeld

Box 1 Verzamelinkomen 2012 aantal percentage

negatief 0 617

€0 mkomen €5 000 11 9359

€5 000 inkomen €10 000 425 14 1

€ 10 000 inkomen €15 000 504 16 8

€ 15 000 inkomen €20 000 695 23 1

€ 20 000 inkomen € 25 000 517 17 2

€25 000 inkomen €30 000 286 9 5

€30 000 inkomen 202 6 7

Analyse van deze inkomens i r t de toeslag inkomens heeft nog niet plaatsgevonden de

vastgestelde inkomens over 2012 zijn gebruikt bij het “definitief vaststellen van de 2012 toeslagen

IVIaatregelen

Vooraesteld wordt de volaende acties in te zetten

11 1
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Weekverslag CAF Buitenland special 30 01 2014

Aanleiding

Ter herinnering Dit dossier is ontstaan doordat wij miljoenen aan euro s gestort zagen worden op

een beperkt aantai deels buitenlandse bankrekeningen die behoren aan facilitators dieteruggaves

claimen voor Poolse mensen Wij hebben de top 5 daarvan in beeld gebracht Deze groep deed in de

periode 2011 t m 2013 een 50 000 tal aangiften die alien leidden tot teruggaves Het totale belang

alleen al voor deze 5 facilitators bedroeg ruim 50 miljoen Navraag binnen onze dienst leerde ons dat

bij niemand duidelijk wasof hier sprake was van een betrouwbare geldstroom of dat wellicht sprake

zou kunnen zijn van fraude Wei bleek in 2011 het risico te zijn gesignaleerd door iemand bij de LTO

In dat jaar waren een 600 tal vragenbrieven verzonden aan Poolse mensen Daarop werd grofweg in

een derde van de gevallen niet gereageerd een derde verklaarde van niets te weten en een derde

zou verklaard hebben dat men wel iets zou hebben ondertekend maar dat men verder niet wist wat

of hoe Daarna is hier verder niet echt meer iets mee gedaan hetgeen bij ons het onheilspellende

gevoel opriep dat hier een gerede kans bestond op een ander soort pinautomaat waar gelden van de

staat werden opgenomen en die mogelijk in de zakken zouden kunnen vioeien van facilitators

zonder wellicht zelfs medeweten van de Poolse mensen op wiens naam aangifte werd gedaan

Feitenonderzoek

Dit riep om een feitenonderzoek Dit is vorige week volgens de CAF methode uitgevoerd We hebben

geen brieven geschreven maar hebben een selectie gemaakt van Poolse namen waarvan de kans

hoogstwaarschijnlijk was dat deze mensen nu in Nederland aanwezig zouden zijn en hebben onze

schil verzocht om deze mensen op te zoeken en met ze in gesprek te gaan Vorige week zijn koppels

op pad gegaan om vast te stellen hoe de vorken in de steel zitten We hebben hen gevraagd om een

40 tal personen te spreken verdeeld over een 4 tal facilitators Omdat er maar een week de tijd was

is deze missie grotendeels geslaagd Onze selectie bleek goed te zijn de mensen op de lijst verbleven

inderdaad in Nederland Echter niet iedereen werd thuis aangetroffen ondanks meerdere pogingen

daartoe Er is met 25 mensen gesproken mede dankzij de creatieve werkwijze van onze schil Zo

heeft men soms via de werkgever getracht contact te leggen en is men ook in de avonduren op pad

geweest om de mensen aan te treffen In het koppel in Noord Holland heeft zelfs een Nederlandse

collega deel genomen diezelf vioeiend Pools sprak 11 1

Bevindingen

De bevindingen geven een opvallend eenduidig beeld Hoewel wij geen statistische steekproef

hebben getrokken zijn wij desondanks van mening dat de uitkomst van het onderzoek zeer

representatief is voor de hele populatie

• Een aantai mensen die werden aangesproken waren in eerste instantie aarzelend en wilden

eerst nog wel eens ontkennen ergens iets van te weten Het feit dat we in gesprek waren en

door konden vragen zorgde er uiteindelijk voor dat alien volledig inzicht hebben gegeven in

hoe het nu allemaal zat

• Iedereen heeft verklaard dat zij zelf contact hebben gezocht met een bureau Meestal via

internet Op de sites kon men machtigingen downloaden en ook andere formulieren

invullen Deze formulieren werden samen met de loongegevens en verder geen andere

bewijsstukken per post of per mail ingezonden naar bijna altijd een Pools adres
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Alle facilitators deden op basis van deze gegevens voor deze Polen aangifte sommige

stuurden aan de Pool ook een kopie van die aangifte toe

Alle Polen hebben het geld dat aanvankelijk binnenkwam op de bankrekening van de

facilitator ook daadwerkelijk ontvangen zij het onder aftrek van behoorlijk forse

commissies Ook blijken zgn vergeten gelden denk oa aan heffingsrente ook in de zakken

van de facilitators tevloeien

Daarom hebben de meeste Polen ook maar een jaar gebruik gemaakt van deze facilitator

omdat die simpelweg te duur was In latere jaren zocht men vaak een intermediair in

Nederland

Datgaf bij uitbetaling in latere jaren dan vaak problemen omdat bij de nieuwe aangifte

vergeten werd het banknummer te wisselen De nieuwe intermediair deed dan aangifte

terwijj het geld toch nog binnenkwam bi] de aanvankelijke facilitator

In een groot aantal gevallen heeft de Pool de oorspronkelijke facilitator hierop

aangesproken en daarna het geld alsnog terugontvangen In een aantal gevallen is men ook

naar de Belastingdienst gegaan en heeft onze dienst alsnog uitbetaald en is een TOR

procedure gevolgd

Het CAP team zelf heeft inmiddels vastgesteld dat de 4 facilitators in een aantal gevallen ook

via de TOR procedure gelden weer terugbetaaid hebben aan de Belastingdienst

Conclusies

Dit onderzoek leert ons dat het daadwerkelijk aanspreken van een beperkte groep Polen vele malen

effectiever is dan het schrijven van honderden brieven We weten nu echt hoe het zit door ook door

te vragen Na dit feitenonderzoek in het veld zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is

van een ernstige fraude waarin misbruik is gemaakt van onwetende Polen 11 1

10 2 d

Daarnaast konden de Polen op formulieren aangeven of zij getrouwd waren kinderen hadden etc

10 2 d

f

Vanwege de komst van het een bankrekeningnummer verwachten wij overigens dat naar de

toekomst toe deze facilitators naar andere wegen moeten gaan zoeken om aan hun geld te komen

Ook lijkt er eerder sprake van een incidentele dan van een structurele relatie tussen de Pool en deze

facilitator simpelweg omdat de door de facilitator geboden opiossing voor de Pool erg duur is en ze

dit snel in de gaten krijgen Ons bezoek heeft dat gevoel bij die Polen eerder versterkt dan verzwakt

00061



Weekverslag CAF 31 01 2014

Toeslagen

Een kinderopvanginstelling waar wij al heel veel onder beslag hebben gelegd en dit op de

bankrekeningen ook maandelijks herhalen blijft ondanks deze inspanningen nog steeds doorgaan

Uit de bevindingen ter plaatse concluderen wij dat er ALLE reden is om het LRK nummer van deze

instantie in te trekken Op dat moment kan het dagverblijf niet meer verder en moeten de ouders

naar elders maar dat is precies wat we in dit geval ook willen GGD moet op dit punt z s m gaan

acteren We stemmen dit af met MT Toeslagen Ondertussen bezinnen we ons ook op een

alternatieve mogelijkheid om het dit dagverblijf moeilijk te maken Deze weg is echter veel

omsiachtiger Vermoedelijk leeft men nu van contante betalingen die door de ouders van de

kinderen worden betaald Via de invordering willen we hier een schepje bovenop gaan leggen en

onderzoeken we de mogelijkheden om derdenbeslag onder deze ouders te leggen zodat het geld

niet meer contant naar de installing gaat en daarna onvindbaar is maar rechtstreeks de staatskas in

Vlaar we gaan er
11 1

gaat

wel voor indien het niet lukt om het LRK nummer in te laten trekken

Inmiddels is ons team bezig met een zaak die vooralsnog is teruggekomen van de FIOD omdat het

niet goed lukte daar uit de analysesfeer te komen vanwege de breedheid en de complexheid van de

zaak De Toeslagen in deze zaak zijn in de regel overigens wel gestopt We hebben die grote zaak in

mootjes gehakt en zijn nu met het eerste stukje aan de slag gegaan Er bestond in deze casus geen

ouder kind relatie Inmiddels is door aanpassing in de detectiesystemen van Toeslagen als patroon

niet meer mogelijk Wij willen graag weten hoe dit verder in elkaar steekt wie er achter zit en waar

het geld gebleven is Vorige week is een lijst met allemaal Bulgaarse kindernamen gematched met de

lijst van een groot kinderdagverblijf hun LRK nummer is misbruikt waar deze kinderen zouden

worden opgevangen De conclusie is dat aldaar precies 0 kinderen bekend waren Stap 1 is dus nu

gezet De uitbetaling Toeslagen voor deze kinderen is dus fake geweest ongeacht of deze kinderen

nu wel of niet daadwerkelijk hier in Nederland zijn geweest want ook dat is allerminst zeker

Mogelijk kan deze zaak binnenkort alsnog retour strafrecht De uitbetaling van de Toeslagen op deze

groep kinderen is gelopen over 134 bankrekeningen Belang ligt rond de 1 3 miljoen De grote

vraag is wat er vervolgens met dit geld is gedaan Om al die rekeningen volgens de normale lijn uit te

lopen is volstrekt ondoenlijk Daarom hebben we dit probleem ingestoken via het EEC Onze collega

daar was enthousiast en brengt deze casus daar in In dit geval verwachten wij eigenlijk full support

van DNB en de betrokken banken om mee te zoeken waar het geld naartoe is gegaan Is het contant

opgenomen wat zouden we dan nog kunnen Vermoedelijk komt dit ergens samen bij de spelers

achter de schermen We wachten af of de banken willen meewerken mocht dat niet zo zijn willen

we dit nadrukkelijk bespreken met onze begeleiders

11 1
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Systeemfraude IH

Bij de persoon die eens per jaar een tijd naar Nederland komt om dan massaal foute aangiften te

doen blijkt uit de IP logging dat er vanaf mei 2013 geen activiteiten meer zijn geweest Vermoedelijk

wordt hij binnenkort wel weer ergens actief en ondertussen hebben we een monitor lopen om

activiteiten op deze adressen te kunnen volgen Zodra hij actief wordt kunnen we dan acteren

Ondertussen zijn voor een aantal van de fraudeurs die we op korte termijn willen aanpakken of

reeds aangepakt hebben brieven in de maak die we aan de klanten willen sturen om hen te wijzen

op de verplichtingen dit met het oog op de aangifteronde 2013 DIt ligt In het verlengde van de

aanpak zoals die wordt vormgegeven binnen het project 1043 systeemfraude IH

Verder vindt afstemming plaats met PDB over het uitlopen van een zaak waarvan we de facilitator

inmiddels hebben aangepakt We moeten borgen dat de regeling daar nu voortvarend wordt

opgepakt en ook de invordering daar snel achteraan gaat Al hetgeen we niet innen willen we op het

bordje leggen van onze veroorzaker Er is het nodige verhaal aldaar dus dat is zeker zinvol Ook moet

er een nauwe afstemming zijn met de bezwarenteams om te voorkomen dat gecorrigeerde aangiften

in de bezwaarfase alsnog worden toegewezen Tenslotte lijkt deze casus geschikt om eens een keer

de medepleegboete uit de kast te halen Als dit ook maar enigszins verdedigbaar is willen we deze

in stelling gaan brengen

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Deze week in de schil een technisch inhoudelijk goede medewerker aangenomen die een

trekkende rol kan spelen in de uit te voeren onderzoeken Dit is afgestemd met het management van

Rijnmond Ook de evt coordinatie loopt via een reeds in de schil aanwezige medewerker van dit

kantoor De bemensing is voorlopig dus even geregeld De te behandelen posten worden momenteel

nader geanalyseerd en voorbereid Op 12 februari willen we keuze maken voor de aan te pakken

posten
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UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e I@belastingdienst nl|l i0 2 e ~|@belastingdienst nl]

10 2 6 | ^elastingdienst nl1 | i0 2e |@belastingdienst nl|| l0 2 e

io 2 e |^belastinc|dienst nl[| i0 2 e |@belastingdienst nl1
From

Sent

Importance

Subject Fwd Betr weekverslag CAF

MAIL RECEIVED Fri 1 31 2014 7 25 29 PM

To 10 2 S

l@belastingdienst nlf
J@belastingdienst nl]

10 2 6 10 2 6

10 2 6 @belastingdienstnl
Fri 1 31 2014 7 25 24 PM

Normal

Hoi

Zag dat de opmerkingen vari]0 2 ^et alleen naar mij zijn gegaan Ik heb hier nog op gereageerd richting[rO 2 0

11 1

Hartelijke groet

10 2 e

Begin doorgestunrd bericht

@belastingdienst nlVan

Datum 31 januari 2014 19 21 27 CET

Aan

10 2 6

10 2 6 @belastingdienst nl10 2 6

Onderwerp Antw Betr weekversbig CAF

Hoi10 2 e

Ik snap je zorg maar heb dit communicatiestij 1 nadrukkelijk met Hans blokpoel enmijnbegeleidersgroep besproken

11 1

Ten aanzien van het derdenbeslag onder de oudei^ Ik snap dat dit kan temgslaan op toeslagen Hoewel dat eigenlijk niet

klopt dat zal ik hieronder nog uitleggen Maar dat dit in de beeldvorming anders kan worden uitgelegd begrijp ik zeker

Daarom schrijf ik het in het weekbericht als punt wat we willen gaan doen niet dat we het al gedaan hebben Ook dgbel
vindt dit een gevoelig punt Kan iedereen die wil ook nog reageren incl Hans blokpoel

Maar

voor de blauwe dienst bij het kdv Enkele miljoenen dacht ik vooral vpb en LH De ontvanger zoekt naar mogelijkheden
om dit te innen en heeft geconstateerd dat er derden zijn die periodiek een schuld hebben aan dit kdv nl een aantal

oudei^

Als deze ouders per bank betalen valt deze betaling overigens al maandelijks in het beslag van de ontvanger die

maandelijks beslag op legt Dat gebeurt nu al Idem de betalingen die direct worden betaald aan het kdv Echter contante

betalingen worden nu nog niet getroffen door het beslag en daarom denken we aan deze variant Altematief is een

deurwaarder voor de deur zetten

Dus nogmaals geen beslag op of onder toeslagen kan helemaal niet maar een derdenbeslag richting ouders omdat zij
een schuld hebben aan het kdv Ofwe dit ook gaan doen is nog helemaal niet zeker

strict formed gaat dit buiten toeslagen om immers leggen we geen beslag op toeslagen Er is een schuld
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We bellen maandag evt wel even

Hartelijke groet

10 2 e

Op 31 jan 2014 om 18 43 heeft @belastingdienst nl het volgende geschreven10 2 S10 2 e

10 2 6

11 1

11 1

Inhoudelijk derden beslag bij burgers die KOT ontvangen Twee dingen
Een dergelijk besluit wordt genomen iom Toeslagen I0 2 e of bij haar afwezigheid door mij

Als er sprake is van een geen recht situatie dan keren we niet uit Als er wel recht

is dan is het aan de burger wat hij met dat geld doet Dat klinkt raar maar het gaat ons niet aan wat de burger van dat

geld betaald

11 1

11 1

11 1

Gr 10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
10 2 6

Mobiel

Email

10 2 6

@belas tingdienst nl10 2 6

Secretariaat [ 10 2 6

10 2 6

31 01 2014 14 39 55—Dag Collegae Bij deze het reguliere weekverslag van het CAF team10 2 6

10 2 e
Dost Brabaat BLD

Aan CAF Kem CAF Permanente Schil CAF weekverslag
Datum 31 01 2014 14 39

Onderwerp weekverslag CAF

Van

Dag Collegae

Bij deze het reguliere weekverslag van het CAF team

10 2 e[bijlage Weekverslag CAF 31012014 pdf’ is verwijderd door Toeslagen BLD]
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Veel leesplezier en eeii prettig weekend alvast

Met vriendelijke groeten

0 CEC gjf

10 2 S

JJBEtle

10 2 e

Belastingdienst
Ministerie van Financien

M 10 2 e

10 2 6 |@bdastuigdienst nl

http www belastingdienst nl

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 www belastingdienst nl
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1Q2e [ UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nn

] iO 2 e ^^Deia5Tingdienst nl

Fri 1 31 2014 8 30 56 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Re Betr weekverslag CAF
MAIL RECEIVED Fri 1 31 2014 8 31 03 PM

5 5 555

buiten verzoek

Gt 10 2 e

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
10 2 6

Telefoon L

Email

10 2 6

@belastingdienst nl10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

10 2 eOp 31 jan 2014 om 20 13 heeft

geschreven

UITVOERINGSBELEID @minfin nl het v olgende
I 10 2 6

11 1

En het is allemaal nog
niet vnnrbij want er komt een nieuwe stas en die moet

jiten verzos k

buil6n verzoek

gelijk geinfomieerd worden en er moet een brief naar de Kamei^

Gr

10 2 8

Op 31 jan 2014 om 19 23 heeft

geschreven

@belastingdienst nl @helastingdienst nl het volgende10 2 6 10 2 6

10 2 8

Eens we moeten niet betalen dan is derden beslag niet nodig

buiten verzoek Ik ben nog bezig met de risico selectie Geefje straks

de nitslag

10 2 6

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
10 2 6

Telefoon

Email

10 2 6

@belastingdienst nl10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6
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Op 31 jan 2014 om 19 07 heeft

volgende geschreven

UITVOERINGSBELEID @minfin nl het10 2 e

Deels eens met

11 1

Tav derdenbeslag idd daar gaat rood ook over net als DGBel Er zijn dus drie partijen
We mogen nl de betaling ook opschorten Graag die optie

uitwerken Derden beslag is voor de burgers niet te begrijpen de BD keert uit en diezelfde BD legt er

vervolgens beslag op

11 1

11 1

Gr

0 2 i

Op 31 jan 2014 om 18 43 heeft

volgende geschreven

@belastingdienst nl” @belastingdienst nl het10 2 6 10 2 6

10 2 6

11 1

I 10 2 6

11 1

Inhoudelijk derden beslag bij burgers die KOT ontvangen Twee dingen
Een dergelijk besluit wordt genornen iom Toeslagen |1Q 2 6| of bij haar afwezigheid door mij

Als er sprake is van een geen recht situatie dan keren we niet uit Als er wel

recht is dan is het aan de burger wat hi] met dat geld doet Dat klinkt raar maar het gaat ons niet aan wat de burger
van dat geld betaald

11 1

11 1

11 1

Gr [i^

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
10 2 6

MobielT

Email 1@belastingdienst nl10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

31 01 2014 14 39 55 Dag Collegae Bij deze het reguliere weekverslag van het CAP team10 2 6

Van [
Aan CAF Kern CAF Permanents Schil CAF weelwerslag
Datum 31 01 2014 14 39

10 2 e ] Oost Brabant BLD
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Onderwerp weekverslag CAF

Dag Collegae

Bij deze het reguliere weekverslag van het CAF team

10 2 e[bijiage Weekverslag CAF 31012014 pdf is verwijderd door Toeslagen BLD]

Veel leesplezier en een prettig weekend alvast

Met vriendelijke groeten

48609854 gif
10 2 6

10 2 6

Belastingdienst
Ministerievan Financien

10 2 e

I 10 2 6 ItabelastinQdienst nl

http www belastinqdienst 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

gebniik 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 of voor 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 of voor 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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CONCEPT Nofajlen MTFraudebesIriidinq maandaq 3 februari 2014

Aanwezig

10 2 eAly van Berckel Jolanda Denis Gerard Blankestijn

Hans Blokpoel Hans van der Vlist

John vd Poll

Peter Veld Albert van der

10 2 e

10 2 e 10 2 e

Meer

Buiten verzoek

4 Combiteam Aanpak Facilitators

geven een toelichting op de werkwijze van het CAF De casuistiek waar het CAF mee op

pad gaatis iets mis mee Perfenomeen pakken ze steeds enkelezaken op Zoeken daarbij de grenzen op Stellen dan

adviezen ten behoeve van de organisatie op hoe hiermee om te gaan

10 2 6

Hans Blokpoel schetst het dilemma van de CAF aanpak De facilitators waarzij mee aan de slag gaan hebben een voor

80 foot klantenpakket maar voor 20 is het goed De dienst richtzich meteen op de 20 goed CAF is gefocust op het

felt dat 80 foot is en wil de facilitator aanpakken 11 1

11 1

11 1

Hans van der Vlist schetst de histone van het CAF en vraagt of de werkwijze bevalt en of niet moet worden besloten tot

het uitbreiden van de CAF inzetl ^ 2 ® 11 1

De vraag is wil je de fraude stoppen of tot een succesvolle vervolging kunnen11 1

overgaan Ditlaatste kost wellicht meer tijd

geeftaan datzij nu ook met veelplegers en “rode” adviseurs aan de slag gaan10 2 6

Pagina 1 van 3
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Hans Blokpoel geeft aan dat tot nu toe handhavingsregie bij belastingen tijd kost CAF is sneller en zoekt bewust de

grenzen van onze mogelijkheden op Laten de rest van de dienstzien wat mogelijk is Vaktechniek is aangehaakt en

beoordeeltde voorgenomen stappen 11 1

10 2 0 Actie 10 2 011 1

Naaraanieiding van een voorbeeld bij kantoorbuiteniand geeft Hans Biokpoei aan dat wij normaiiterde aangifte ais

vertrekpunt nemen voorons toezicht Middeis seiectieregeis warden deze uitgeworpen voorbeoordeiing CAF kijkt

andersom en proberen vooraf te kijken Peter geeft aan dat dit een ontwikkeiing richting subject gerichte aanpak is We

gaan nu personen vooraf seiecteren om te toetsen

Hans Biokpoei vat de resuitaren impact van het CAF ais voigt samen

CAF voorai tijdeiijk iaten doorgaan

De CAF werkwijze wordt geaccepteerd en ais positief ervaren

Het CAF heeft een positieve en structureie invioed op handhaving

Binnen beiastingen wordt nu gediscussieerd over minder uitworp behandeien en meer inzet veeipieger aanpak

HHR traditioneei ook versneiien

We hebben subjectgerichte aanpak op de agenda staan

Een aandachtspunt ingebracht door 0 2 ^s de foiiow up CAF kan aansiagen opieggen de eventueie bezwaarschriften

worden echter eiders behandeid Hoe borgje dat de aanpak in de geheie keten goed biijft gaan Gerard geeft aan dat

toesiagen in het CAF een prima aanvuiiing ziet op hun activeiten Hij geeft aan datzij denken aan hetinrichten van een

produktiestraat” achter het CAF

risicoseiectiemodei

De CAF dossiers worden tevens ingebracht in het10 2 0

Gerard vraagt aandacht voor de toon van de weekberichten Deze zijn nu geschreven om de iezer mee te nemen in de

activiteiten en resuitaten van het CAF en te enthousiasmeren Gerard verzoekt om de toonzetting meer feiteiijk te maken

Actie Hans Biokpoei

Conclusie Peter Veld

De activiteiten van het CAF worden voortgezet De compiimenten voor het goede werk van het team Weiiicht nieuw CAF

voor andere onderwerpen Actie Hans Biokpoei en Hans van der Vlist

Buiten verzosk

Pagina 2 van 3
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Buiten verzoek

10 2 6 10 2 6
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Weekverslag CAF 07 02 2014

Toeslagen

Een kinderopvang waar wij al veel onder beslag hebben gelegd en dit op bepaalde bankrekeningen

ook maandelijks herhalen blijft ondanks deze inspanningen nog steeds actief GGD zou ons inziens

op dit punt moeten acteren want de administratie is volstrekt onder de maat Met GGD is

afgelopen woensdaggesproken

reden voor het intrekken van een LRK nummer Zou het LRK nummer worden ingetrokken waren we

klaar met dit bedrijf Los van de zorg voor de kinderen is dit een bedrijf dat niet weet of niet wil

weten welke verplichtingen er overigens gelden bij het ondernemerschap Deze casus wordt door

Toeslagen binnenkort op een hoger niveau aan de orde gesteld In de tussentijd gaat onze

invorderaar nu de beslagfrequentie opvoeren Daarmee worden ook de recentere betalingen door

het beslag geraakt Ook wordt de faillissementsaanvraag opgestart

Deze week is bij het FEC de zaak besproken waar de uitbetaling van de Toeslagen is gelopen over

134 bankrekeningen Gebleken is dat voor de Bulgaarse kinderen geen opvang heeft

plaatsgevonden Omdat 95 van de problematiek bij 1 bank speelt is door onze FEC collega met deze

bank gesproken De eerste voortekenen zijn goed De bank heeft voile medewerking toegezegd om

uitte zoeken wat er met deze gelden is gebeurd f

Men acht dit onvoldoende11 1

11 1

Verder loopt er nog een onderzoek om in beeld te krijgen

of de kinderen waar de aanvragen voor zijn gedaan echt bestonden ja of nee

In een casus huurtoeslagen gaan we 5 bezoeken aan huurders brengen om exact uitte vissen hoe

het nu zit Fluurcontracten worden in 2 delen gekniptj volgens de bemiddelaar met het doel om

daarmee onder de toeslagengrens te komen De vraag is echter in hoeverre dit reeel en e v t

pleitbaaris

Bij de post waarmee we recentelijk in de krant stonden is het feitenonderzoek voor een groot deel

afgerond Maandag licht ik in de begeleidersgroep het mogelijke nadeel mondeling toe De eerdere

vermoedens dat er KOT is aangevraagd die voor een groot deel naar de directeuren van het bureau

vioeien en dat voor het deel dat wordt doorbetaald aan gastouders aanmerkelijk te lage aangiften LFI

zijn gedaan wordt daarin bevestigd Komende week bepalen we de vervoigstappen

11 1

SysteemfraudG IH

Met PDB is gesproken over het uitlopen van zaken waarvan we de facilitator inmiddels hebben

aangepakt Ons beeld daarbij is dat er een soort wasstraat zou moeten komen waarmee de

facilitator en zijn klanten door de keten heffing bezwaar en inning been gehaald worden PDB heeft

eerdere ervaringen met deze problematiek en pakt deze zaken daarbinnen op Er bestaan wat lokale

verschillen die aandacht verdienen In de inrichting PDB van 13 naar 4 plaatsen in Nederland wordt

rekening gehouden met de behandeling van dergelijke fenomenen

Deze week zijn bij klanten van een facilitator huisbezoeken gebracht De helft is thuis aangetroffen

en verklaren unaniem dat X de facilitator is en dat de klant geen weet heeft van de opgevoerde

aftrekposten Foute boel dus Dit wetende gaan wij nu onze focus verleggen naar deze facilitator

Bij een andere facilitator waar een aantal klanten reeds bevraagd was is deze week een onderzoek

ter plaatse aangekondigd Kort voor dit moment is op de hoge banktegoeden conservatoir beslag

gelegd om daarmee de nodige belastingclaims cq aansprakelijkstellingen veiligte stellen Er is een

verlofvoor een half jaargegeven om met de onderbouwing te komen
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Fiscale dienstverleners

We gaan een beperkte groep adviseurs in de komende weken onder de loep nemen Volgens een

selectie van de LTO is de performance bij deze adviseurs onder de maat Na een eerste selectie

hebben we nu bij 10 van die adviseurs omdat het een proefballon is beperkt tot 2 voormalige

regio s een blauwdruk opgevraagd Hier maken we een verdiepingsslag Aan de hand van de

blauwdruk gaan we bekijken of het zinvol is bij deze posten een stevig gesprek te houden dan wel

een meer diepgaande aanpak te initieren De vervolg aanpak zal overigens gedaan worden in een

combi tussen de reeds bestaande accountteams FD staande organisatie en de CAF schil

Op deze wijze wordt zichtbaar of de LTO analyse posten naar boven haalt waar we echt op moeten

acteren We kunnen er dus ook weer van leren en zo nodig de criteria bijstellen Een collega in

Utrecht heeft overigens een ander interessant bestand gemaakt dat veel inzichten biedt in de mate

en hoogte waarin dienstverleners mogelijk aftrekposten in de IFI aangiften opvoeren We gaan kijken

hoe we kunnen heipen om deze verhelderende inzichten verder te brengen binnen de dienst

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Vanuit diverse hoeken komen aanmeldingen binnen Ook IND en ISZW denken mee en reiken zaken

aan Volgende week bekijken we onze oogst en gaan we een selectie maken Ondertussen is onze

nieuwe collega uit Rijnmond al zeer actief in het aanreiken van signalen aan UWV over recent door

hem gedane onderzoeken Daaruit valt de voorlopige conclusie te trekken dat met de melding aan

het UWV een aantal potentiele uitkeringsaanvragen kunnen worden voorkomen De IND kwam deze

week nog met een signaal dat zeer interessant is maar minder geschikt lijkt voor een CAF aanpak Op

deze post moet nl een meer regulier boekenonderzoek worden ingesteld IND heeft gesignaleerd dat

er bij een bedrijf vele honderden mensen tijdelijk lijken te werken op een toeristenvisum en dat mag

niet Voor de Belastingdienst is het dan interessant om te zien hoe men denkt dergelijke arbeid te

verlonen als er geen sofinummers zijn Dit signaal is naar het MKB kantoor doorgezet waar deze post

onder valt en zal daar door het TIOS team samen met IND nader worden onderzocht

Overig

Op 18 en 19 maart vinden de 24 uurs intelligencedagen plaats Momenteel zijn onze analysten een

40 tal signalen aan het verzamelen afkomstig vanuit oa Toeslagen Systeemfraude IH Veelplegers

Gefingeerde dienstbetrekkingen en FIOD Deze signalen zullen snel worden opgewerkt en vervolgens

gaan wetijdens deze dagen kijken wat de combi van de diverse intelligenceafdelingen verder nog kan

brengen

AFB CA is bezig om fraudebestrijding een meer prominente plaats te geven in het procesontwerp

voor de toekomst

nog niet automatisch alle procesontwerpen gegarandeerd bezien zijn worden door de fraudebril en

dat hier mogelijk risico s worden gelopen Met name de mogelijkheid om de identiteit van de

inzender van gegevens via de Digipoort eenduidig vast te stellen baart ons als CAF zorgen We

hebben nog geen bevestiging maar eveneens een ontkenning dat dit proces goed geborgd is

Momenteel wordt dit nader uitgezocht

Wel betekent dit dat momenteel dus11 1
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Weekverslag CAF 21 02 2014

Toeslagen

Volgende week starten een aantal nieuwe zaken

De facilitator zelf aanpakken door middel van aanslagen beslagen^ boetes^ intrekken LRK nummer

of strafrecht is een beproefde methode om hen af te stoppen Maar het in beweging laten komen

van de klantenkring is in onze ogen zeker zo effectief In het MT Fraude is besproken dat ook reeds

bij gerede twijfel uitbetaling kan worden stopgezet mits betrokkenen een goede uitleg krijgen en

indien nodig daarbij uitgenodigd worden om bijvoorbeeld naar de balie te komen Flier kunnen ook

zielige gevallen tussen zitten maar met de juiste uitleg dat de reden van het stopzetten is gelegen in

het feit dat de installing of het bureau waarmee de ouders zaken doen de oorzaak is van het stoppen

van de Toeslagen moet dit ons inziens helder overgebracht kunnen worden 11 1

11 1

Oprechte ouders die zo n brief goed lezen kunnen daarmee ook op het idee komen dat het beter is

om over te stappen naar een bonafide bureau dat geen gerede twijfel oproept De wisselwerking

tussen de aanpak van de facilitator en het snel en soepel stoppen van de onderliggende individuele

aanvragen zien wij daarom als een winstpakker” waar we nog meer intensieve afspraken over

zouden willen maken Volgende week spreken we daarover met een MT lid Toeslagen

In het risicomodel van Toeslagen wordt het gedrag van de facilitator voortaan ook nadrukkelijker

meegewogen Nu uit de diverse CAF onderzoeken heel duidelijk naar voren is gekomen dat de

facilitators vaak in negatieve zin bepalend zijn op een groep aanvragen is dit een mooie toevoeging

waarmee de analyse nog scherper kan worden

Systeemfraude IH

Aanstaande maandag is er een gesprek met persvoorlichting inzake de rol van het CAF in de aanpak

van foute facilitators Dit ligt in het verlengde van publicaties die op korte termijn vanuit het OM

zullen worden gedaan vanwege een aantal strafzaken

Bi] de zaak waar wij conservatoir beslag hadden gelegd voor een fors bedrag heeft de advocaat zich

inmiddels gemeld omdat op de bankrekeningen meer geld blijkt te staan dan waarvoor wij het

beslag hadden gelegd De klant wil graag over dat meerdere kunnen beschikken Zonder reeds de

bevestiging van het getroffen saldo via de bankte hebben vernomen weten we nu dus al dat het

beslag ten voile zijn doel geraakt heeft I

Bij 1 van onze facilitators blijkt een veelheid van giften in de aangiften te zijn opgevoerd aan

instellingen die op zich wel de ANBI status hebben verkregen We gaan de 2 instellingen waar de

meeste betalingen aan zouden zijn gedaan laten bezoeken om op deze wijze vast te stellen of de

gelden ook daadwerkelijk betaald zijn Dit is een effectievere methode om de juistheid van de

aftrekposten vastte stellen dan het uitvragen van alle individuele aangiften

Een nieuwe post wordt momenteel volledig op de korrel genomen Mogelijk gaan we gezien de

ernst van de constateringen toch nog richting strafrecht Met FIOD zijn mogelijkheden voor een

versnelde aanpak besproken Ook is er redelijk wat verhaal in beeld en dit gaan we snel veiligstellen

Flet project 1043 systeemfraude IFI heeft onze signalen over het voortvarend oppakken van de

regeling van individuele aangiften gerelateerd aan de aanpak van een facilitator daadkrachtig ter

hand genomen en er ligt momenteel een document met daarin voorstellen voor een aantal

procesaanpassingen 11 1
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Er zijn nog een aantal nieuwe systeemfraudezaken opgestart maar daarover in een volgend

weekbericht meer

Buitenland

Bij Heerlen buitenland was ons via een analyse Bl A 1 casus opgevallen waarin zeer veelvuldig

onkostenvergoedingen werden betaald aan een adviseur We hebben aan Heerlen gevraagd of zijn

konden uitzoeken waar dit over ging en of dit op de een of andere wijze te voorkomen is Er bleek

sprake te zijn van een omissie in ABS bij de berekening van bet premie inkomen bij personen die

slechts een deel van bet jaar bier werkzaam zijn Aanvankelijk zijn bier door een adviseur massa s

bezwaren op ingediend die op zicb alien terecbt waren Met deze adviseur was overlgens al

afgesproken dat bij dergelijke bezwaren op lijsten kon aanleveren waarbi] de adviseur ook verder

afzag van de kostenvergoedingen per individu Het probleem was dus reeds onderkend en

maatregelen waren genomen Inmiddels is overigens ook ABS aangepast zodat dit probleem vanaf

2013 niet meer speelt

We bebben reeds eerder bescbreven dat we bezoeken bebben gebracbt aan een 25 tal Polen die

we bier ten lande aantroffen en die ons verklaard bebben hoe bet indienen van aangiften via

dergelijke facilitators verliep Allen bleken een macbtiging te bebben getekend en alien hebben

uiteindelijk een percentage van de teruggaaf ook daadwerkelijk van de facilitator ontvangen Geen

van deze Poolse mensen gaf aan dat er extra aftrekposten waren opgevoerd Van deze 4 facilitators

hebben we inmiddels een zgn blauwdruk laten maken 10 2 d

10 2 d

10 2 d

10 2 d

Inmiddels hebben we zicht op een paar facilitators die aangiften verzorgen voor Buitenlandse

werknemers waarvan Heerlen in het verleden heeft geconstateerd dat die wel met grote regelmaat

bepaalde gefingeerde aftrekposten in de aangiften hebben gestopt Deze casu nemen we mee

tijdens onze 24 uurs intelligence sessie in maart om nader te veredelen

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Bij de aanpak van ditfenomeen zijn een aantal andere overheidsdiensten betrokken In de

samenwerking zoekt het CAP voortdurend naar de meest effectieve en snelste aanpak In dat kader

lijkt het handig om de diverse bevoegdheden van de betrokken overheidsdiensten naast elkaar te

leggen en vervolgens per individuele casus te besluiten welke dienst het meest snel en effectief

eventueel misbruik kan laten stoppen In dat kader is een gedegen uitwisselingsplatform onmisbaar

Het uitwisselen van informatie tussen Belastingdienst en UWV en ISZW lijkt afdoende geregeld

Tussen IND en Belastingdienst is dat minder vanzelfsprekend Wij lijken ons met de bestaande

bevoegdheden voldoendete kunnen redden in het opvragen van gegevens bij de IND Echter het

eventueel terugkoppelen van onze bevindingen aan IND lijkt nog niet afdoende geregeld Hier moet

snel een opiossing voor worden gezocht Volgende week gaan de eerste zaken draaien
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lUITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nl1

J@belastingdienst nl]

To 10 2 e

Cc 10 2 e10 2 S

10 2 e |@belastingdienstrini
I io 2 e ]@belastingdienst nl

Fri 2 21 2014 7 05 37 AM

Normal

10 2 S J@belastingdienst nl]
From

Sent

Importance

Subject Fw Betr 3 vraagjes
MAIL RECEIVED Fri 2 21 2014 7 44 57 AM

10 2 6

Tot nu toe geen extra activiteit met BSN s van Roemeense etniciteit Komende woensdag bij de risico selectie VT2014 letten we extra op

Roemeense beschikkingen

Gr 10 2 e

10 2 6

Relastinnrlienst Tneslanen

10 2 6

Mobiel

Email

10 2 6

]@belastingdien st nl10 2 6

10 2 6Secretariaat

10 2 6

10 2 6Doorgsstuurd door ToeslagsiVBLD op 21 02 2014 07 03

VanT ]Toeslagen BLD10 2 6

]@Belastingdienst
^@Belastingdienst

10 a

Cc 10 2 6

Datum 20 02 2014 23 33

Onderwerp Betr 3 vraagjes

hoi

ik heb even naar de roemenen gekeken {aantal unieke bsns per maand die op het portal hebben ingelogd

Maand Aantal Roemenen Totaalaantal ingelogde bsns

feb 14 572 3S9 S73 0 001467

jan 14 717 630 742 0 001137

dec 13 645 661 361 0 000975

nov 13 563 417 814 0 001347

okt 13 518 374 436 0 001383

sep 13 470 357 091 0 001316

het is klein maar is deze maand lets hoger

11 1

de verdeling over alle nationaliteiten vergt een query die ik moet aanvragen die aanvraag doe ik nog even weg zo maar kost een week

om te leveren vakantie tijd

met vriendelijke greet

10 2 6

sr analist intelligence Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators
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team Handhaving

Belastingdienst Toeslagen

10 2 e

geen woorden maar daden

I } 20 02 2014 20 32 3410 2 0 10 2 0 3 vraagjes vanwege een verhoogde dijkbewaking bij bzk

[ Toaslagan BLDVan

Aan

Datum 20 02 2014 20 32

Onderwerp 3 vraagjes

10 2 0

1@belastingdienst | i0 2 e ]@belastingdienst10 2 0 10 2 0

10 2 0

3 vraagjes vanwege een verhoogde dijkbewaking bij bzk

is er vanuit het caf gisteren of vandaag contact geweest met Logins over een verhoogde activiteit van Bulgaarse aanvragen zelfde digid
en bsn s als in de eerste fraude zaken van 2 jaar terug
merken jullie in de portal een verhoogde activiteit van Roemeense aanvragen is niet gebleken in de risico analyse van 31 jan op 26 2

doen we de volgende risico analyse
will 10 2 0 Imorgen een overzicht maken met aanvragen in 2014 op etniciteit Ik wil dat even aanleggen tegen het laatste lijstje over

2013 Kijken ofwe lets raars zien

Dank

Gr 10 2 0

10 2 0

Belastingdienst Toeslagen

[ 10 2 0

Telefoon

Email □
10 2 0

]^Deiastingdienst nl10 2 0

Secretariaat 10 2 0

10 2 0

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 www belastingdienst nl
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10 2 e

TeainleiderLandelijk Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst
Ministerie van Flnancien

M 10 2 e

10 2 e @tielastmgdienst iil

http www belastmgdienst rtl

I0 2 e
21 02 2014 16 32 44—Beste I0 2 a Hierbij de concept Bijlage over de ervaringen van een een

halfjaar CAP Zouje hetwill

Van 10 2 e fCKC BLD

Aan | 1Q 2 e [
Cc | 10 2 e \\
Datum 21 02 2014 16 32

Onderwerp concept Bijlage CAF

10 2 e @Belastingdienst
J@Belastingdienst10 2 e

Beste
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[kop]

Het Combiteam Aanpak Facilitators {CAF is een half jaar bezig Veertig collega s uit meerdere

dienstonderdelen zijn inzetbaar om gezamenlijk defacilitator achter defraudeurte traceren en te

een van de twee teamleiders over de eerste resultaten De10 2 e
stoppen Een gesprek met

komende tijd is er nog werk genoeg

Het CAF heeft niet bepaald stil gezeten

beoordeeld en met inmiddels ruim 50 zaken zijn we aan de slag gegaan Bij de meeste daarvan ligt

de aanleiding op het gebled van Toeslagen of de Inkomenshefflng Er is bijna altijd sprake van een

vorm van systeemfraude en in een deel van de gevallen beperkt zich dat niet tot 1 middel of proces

We hebben zo n 80 zaken op bruikbaarheid10 2 e

KADER 1

[tekst instelling CAF relevante links]

BIND KADER 1

Het CAF bestaat uit een kernteam met daaromheen een schil in de regie s Ze vullen de traditionele

aanpak aan met snelle korte acties De com biteam leden gaan na een eerste analyse direct naar

buiten en doen aan fysiek toezicht zo mogelijk liefst met de invordering voorop

Hoge stapel

Als eersten plukten ze het laaghangend fruit Een mooi voorbeeld was een dubieus gastouderbureau

in Drenthe waar een CAF koppel eind augustus een kijkje nam Het onkruid tierde welig op het

toegangspad terwiji de post in een ordeloze stapel op de mat lag Dit bureau stond duidelijk op non

actief De toeslagen werden vervolgens uiteraard onmiddellijk stopgezet en het bureau is geschrapt

uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Inmiddels komen er ook aanmerkelijk

complexere posten op tafel

Van fraudeur naar facilitator

Een fraudeur staat vaak niet alleen Honderd individuen die hetzelfde doen vormen een fenomeen

Analyse van een fenomeen levert een patroon op Achter dat patroon zit vaak een facilitator iemand

die de illegale activiteit mogelijk maakt Het gaat erom die facilitator te stoppen door deze te raken

in portemonnee of status Ook is er het scenario om de klanten van de facilitator aan te pakken

zodat ze van hem weglopen Het CAF heeft licence to disturb I0 2 e Een facilitator staat soms

bij ons ook bekend als fiscale dienstverlener maar heel vaak werken ze onder onze radar en kennen

we ze niet of nog niet als zodanig

STREAMER Deze persoon heeft behoorlijk wat uitte leggen in zijn omgeving

Bij Toeslagen is de facilitator eigenlijk ook altijd wel uit op eigen gewin bij de systeemfraude IH is dat

niet eens altijd het geval In de eerste maanden kwam het CAF ook aardige buurmannen tegen die

met consequent foutief ingevulde aangiften hun clientele van de wal in de sloot hielpen

Zo was iemand in zijn Turkse gemeenschap een geziene figuur door aangiftebiljetten z6 in te vullen

dat klanten altijd geld terug kregen Hij verdiende zelf ook aan het indienen van de aangiften maar

vergat deze inkomsten bij ons aan te geven Bij deze persoon zijn stevige invorderingsmaatregelen
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genomen hetgeen in zijn omgeving niet onopgemerkt is gebleven Ook worden de aangiften van zijn

klanten gecorrigeerd waardoor deze persoon zijn omgeving behoorlijk wat uit te leggen heeft

Charitatief

We kwamen ook iemand tegen die het herverdelen van inkomen zelf ter hand nam Hi] dacht

charitatief bezig te zijn door zwakkere medeburgers met een frauduleuze aangifte aan een extra

centje te helpen Niet uit eigen zak wel op kosten van de belastingbetaler Bewijzen voor

aftrekposten ontbraken echter systematisch Soms is een stevig gesprek al voldoende om een

dergelijke facilitator de ogen te openen in andere gevallen moeten we harder ingrijpen

KADER 2

Samenwerking

Het CAP is inmiddels ook aan de slag gegaan met het fenomeen gefingeerde dienstbetrekking

Daarvoor komt er optermijn waarschijnlijk een bredere landelijke actie Tot dietijd

gaan de teamleden van het CAP als verspieders het veld in waar ze de grens van het wettelijk

mogelijke opzoeken
”

10 2 6

Gefingeerde dienstbetrekking raakt handhavingsinstanties als de IND het UWV de Arbeidsinspectie

ISZW en de Belastingdienst die elk over een eigen instrumentarium beschikken De Belastingdienst

kan aanslagen opieggen boetes uitdelen en invorderen De Arbeidsinspectie kan bijvoorbeeld

torenhoge boetes opieggen | lQ 2 e [ Als die bij een bedrijf 100 vreemdelingen aantreffen betekent

dat een boete van 100 keer duizenden euro s Dan is zo n bedrijf ook om We proberen dus steeds te

zoeken naar de kortste weg met het snelste effect

Bij Toeslagen geldt eveneens dat andere overheidspartijen soms sneller en makkelijker de trekker

kunnen overhalen Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een kinderopvangbureau schrappen uit het

Landelijk Register Zo’n bureau is dan direct out of business Het CAP probeertde maatregelen die

allerlei overheidspartijen kunnen nemen daarom breed in kaart te brengen in een soort

receptenboek

BIND KADER 2

Kraan dicht

Het CAP weet dat de kraan hier en daar teveel open heeft gestaan en probeert degenen die eruit

dronken te achterhalen en aan te pakken Ook denkt het CAP mee met de Antifraudebox over hoe

die kraan nog verder dichter gedraaid kan worden want uiteindelijk is dat natuurlijk het beste

benadrukL^o z^ l\ laar tot die tijd is er in het aanpakken van facilitators nog werk genoeg

10 2 6
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Weekverslag CAF 28 02 2014

Toeslagen

Komende week is er een actie bij een broer van een eerdere casus Het betreft een KDV waarbij een

aantal opvallende constateringen in de analyse zijn gedaan Ondere andere lijkt er gepast te worden

op een paar kinderen die VOW zijn is er voor de kinderen van de eigenaar ookfl ink Toeslagen

aangevraagd en zou er zelfs op een kind gepast worden uit de kop van Noord Holland terwiJI het

KDV zich in Zuid West Nederland bevindt

Er gaan nog 2 posten opgestart worden 1 In de buurt van Amsterdam en de andere meer in het

oosten des lands Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een reeds opgesteld draaiboek dat ook in

eerdere zaken is gebruikt

Systeemfraude IH

We hebben te maken met een lerende facilitator die door de Jaren been zijn gedrag lijkt aan te

passen 10 2 d

10 2 d

10 2 d Ook zien we ook hier weer een relatie

tussen de facilitator en een mogelijk aantal betrokken stichtingen

Deze week is er bij een klein zaakje een gesprek gevoerd met een facilitator Uit de blauwdruk bleek

dat in eerdere jaren op een aantal rubrieken sprake was van verzonnen aftrekposten Het

correctieproces daarop loopt Deze mevrouw is bij ons niet als becon bekend en kan geen gebruik

maken van de uitstelregeling Alle nieuwe aangiften waar deze dame bij betrokken is zullen dus

binnenkomen voor 1 april Daarom is dit gesprek snel ingepland Haar is verteld dat haar gedrag niet

getolereerd wordt De nieuwe aangiften stroom zal door ons gemonitord worden en als zij weer op

een dergeliike manier aangiften doet heeft ze een probleem [ 11 1

11 1

Deze week trok een krantenartikel onze aandacht van een redelijk agressief opererende facilitator

Die werft klanten met de tekst dat men zou zoveel mogelijk geld wil wegtrekken bij de

Belastingdienst Dergelijke teksten hebben we ai eens eerdergelezen bij andere facilitators en toen

bleek het goed mis te zijn We proberen te achterhalen hoe de aangiftenstroom van vorig jaar eruit

heeft gezien blauwdruk Op korte termijn willen we vervolgens bij deze facilitator op zijn minst een

gesprek De nieuwe aangifteperiode komt er immers weer aan Geld terugvragen waar iemand recht

op heeft is prima maar als er aftrekposten worden opgevoerd mogen we van een dienstverlener

verwachten dat hij dat niet allemaal maar klakkeloos en zonder onderliggende documentatie

overneemt in de aangiften Laat staan dat er evt wordt aangezet tot

FD aanpak

Om te kijken waar het nuttig zou zijn om met een aantal FD s een corrigerend gesprek te gaan voeren

naast de reguliere systeemfraude IH posten waar dat eigenlijk altijd onderdeel van de aanpak is

hebben we ons gebaseerd op een query van LTO Deze query gaf inzichten in becons met relatief veel

IH klanten waarbij deze becons in negatieve zin opvielen omdat er rondom het aangifteproces en

het gedrag van de klanten te laat verzuimen gefismeldingen etc nogal wat op te merken viel Uit

deze lijst hebben wij een selectie gemaakt van een 8 tal posten Van deze posten zijn blauwdrukken

opgevraagd om te kijken of er ook in de IH aangiften zelf zaken nadrukkelijk opvallen Dat zou stevige
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gespreksonderwerpen kunnen opieveren mettevens een preventieve werking richting de in te

dienen aangiften IH 2013 Dergelijke gespreksonderwerpen zijn echter niet boven tafel gekomen

Slechts in 1 geval bleek er bij een adviseur veelvuldig sprake van loonverschillen Echter was in die

gevallen zowel het loon als de ingehouden LH onvolledig en dan lijkt het allemaal al wat meer per

ongeluk De bevindingen van de analyses worden doorgezet naar het accountteam van dit kantoor

zodat zij dit mee kunnen nemen bij toekomstige klantgesprekken Haast om dit te doen voor 1 april

lijkt echter niet geboden

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Het potentiele uitwisselingsprobleem met IND is op verrassend simpele wijze opgelost Er blijkt

voldoende wettelijke basis te zijn om info wederzijds uit te wisselen We constateren wel dat het

beeld van wat nu wel en niet kan tussen diverse overheidsdiensten binnen onze dienst niet direct

overzichtelijk voorhanden is Onze eerste zaak is gisteren van start gegaan Het is een individueel

gevak maardie moet ons leiden naar een facilitator Aanleiding is een verzoektot gezinshereniging

Het vermoeden bestond dat een dame een vaste dienstbetrekking gefingeerd heeft om zo te

kunnen laten zien dat er voldoende inkomen is dat een gezinshereniging zou rechtvaardigen Het

fiscale risico is dat het evt uitbetaalde nettoloon weer onderhands retour gaat naar de betrokken

werkgever Rondom deze dienstbetrekking blijkt de registratie van de gewerkte uren op zijn minstte

rammelen Volgens de eigenaar van het bedrijf wordt dit dienstverband ook weer spoedig beeindigd

en zijn tevens de laatste 3 maanden al niet meer uitbetaald Mogelijk voldoende voor IND Om de

geldstromen te kunnen volgen is de bankrekening van deze dame opgevraagd Dat roept vraagtekens

op inzake inkomsten en bestedingen De dame heeft inmiddels aangegeven de facilitator contant

betaald te hebben Wat bijzonder was dat de eigenaar van het bedrijf verklaarde dat de man van

deze dame waarvoor dus het verzoek liep bij IND zeer recent even is teruggegaan naar het land van

herkomst omdat dit de aanvraagprocedure zou bespoedigen maar dat hij daarvoor al jaren in

Nederland was vorig jaar via een groot feest hier is getrouwd en zelfs jarenlang als ondernemer

actief is geweest via een VOF Hij zou hier niet werkzaam mogen zijn maar staat bij ons gewoon als

ondernemer in de boeken Wij verbazen ons en leren nog elke dag Nog wat meer om uit te zoeken

dus zullen we maar zeggen Wordt vervoigd

Ook hebben we aan het ketenbureau een risicosignaal afgegeven 10 2 d

10 2 d

10 2 d Het ketenbureau zoekt e e a uit

Overig

Het reeds eerder aangekondigde achtergrondartikel over het CAP in het kader van een reeks

artikelen over fraudebestrijding is deze week op de beeidkrant geplaatst

00071



H] UITVOERINGSBELEID || 10 2 6 |@minfin nl1
1^ 6 I@minfin nl1

lu z e 10 2 eTo

uitvoeringsbeleid

From

Sent
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Subject 20140303 Resultaten RSVT2014

MAIL RECEIVED Mon 3 3 2014 4 22 50 PM

ibelastingdienst nl

Mon 3 3 2014 4 22 45 PM

io 2 e

Normal

20140303 Resultaten RS VT2014 pdf

Zoals meegedeeld in MT fraude

10 2 0

Belastingdienst Toeslagen
[ 10 2 0
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Email | I0 2 e ^@belastingdienst nl

Secretariaat [ 10 2 e

10 2 6

De Belastingdienst gebrmkt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke infonnatie met de burger of voor 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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Resultaten RisicoSelectie 3 3 2014 VT2014 definitief

Steekproeven percentages
Huur 300 poster 96 gecontroleerd 87 5 terecht geselecteerd
KOT 300 poster 274 gecontroleerd 89 1 terecht geselecteerd

Poster met een hoog risico

KOT 300 241 vraagbrieven 26 baliebrieven

Huur 300 188 vraagbrieven 75 baliebrieven

Bijvangst van harde stoppers

Wat Aantal

Object geeft geen recht

VO V

Huur

77 waarvan 31 uitgesloten

kinderen 16 31 waarvan 14 uitgesloten
Va VKOT bui ten land excl

Belgie en Duitsland

KOT

HOTHOR 339

Alle onbekende aanvragers

KOT 11

Huur 252

Zorg 619

Alle posten worden op de uitsluitlijst FBgezet Volgende week wordt bepaald welke

behandeling alle posten krijgen baliebrief vraagbrief anders

CAP posten Beilen Bulgari

KOT 430

Huur 417

Zorg 418

Vanuit analyses door de CAP medewerkers van Toeslagen zijn een aantal aanvullende

uitsluitingen aangeleverd In totaal gaat het om 437 unieke BSN Van deze 437 zijn er 31 al

gecontroleerd van deze 31 zullen er 24 een verzoek krijgen zich bij de balie te melden

De overige 406 zullen nader geanalyseerd moeten worden De risicovolle aanvragers zal

worden gevraagd zich bij de balie te melden de niet risicovolle aanvragers worden

vrijgegeven voor de volgende select ie

Vektis controle Zorg Buitenland
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Zorg bui ten land 1 665
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Weekverslag CAF 07 03 2014

Toeslagen

De actie bij een broer van is deze week van start gegaan Een mooie ontwikkeling om te zien is

dat voorheen gelden voor 90 naar het KDV gingen en nu gaat alles a g v 1 bankrekeningnummer

naar de ouders Fraude zonder medeweten van de ouders wordt daarmee zeker bemoeilijkt De

eerste indruk ter plaatse is dat er wel nog een aantal vraagpunten zijn maardat in dit geval geen

sprake zal zijn van grootschalig misbruik Kennelijk verleent dit KDV met enige regelmaat wel

kortingen aan de ouders Formeel zou de toeslagaanvraag dan geweigerd kunnen worden In de

stukken die worden ingezonden wordt deze info evenwel niet verborgen gehouden We gaan na hoe

het proces hieromtrent is geregeld Qua kwaliteit van de administrate zijn er nog wel de nodige

vraagpunten zeker ook voor de Belastingmiddelen

In een aantal andere casu kan Toeslagen het inregelen van het 1 bankrekening principe versneld

naar voren halen indien er een directe aanleiding lijkt te zijn In een aantal zaken waar wij mee bezig

zijn is dat het geval en wordt deze maatregel van stal gehaald De geldstroom wordt dan versneld bij

de facilitator weggehaald

Systeemfraude IH

Om de lerende facilitator aan te pakken die veelvuldiger vanuit een grote diversiteit aan locaties

aangiften doet op te sporen wordt de binnenkomst van aangiften die in eerdere Jaren door hem

verzorgd worden nu gemonitord Dat heeft deze week eerste signalen opgeleverd dat hi] mogelijk

weer actief is Bij bezoek ter plaatse hebben we echter de activiteiten van deze persoon nog niet

bevestigd gekregen maar is wel een andere foute facilitator in beeld gekomen Deze persoon gaan

we nader onder de loep nemen

De facilitator die vorige week op vrij agressieve wijze in de pers was verschenen wordt zeer

binnenkort bezocht door een koppel medewerker accountteam samen met een college uit het TBA

team Ter plaatse gaan zij in de actualiteit de kwaliteit van het aangiftenproces aldaar bekijken Wij

hadden gehoopt om van deze facilitator een blauwdruk op te kunnen leveren van eerder ingediende

aangiften maar dat is helaas niet gelukt Deze facilitator levert nl aan via een certificaat Bij Logius

worde gegevens vastgelegd over de identiteit van de aanleveraar maar dat komt niet automatisch

mee naar ons Als op de aangifte zelf vervolgens geen beconnummer staat vermeld kunnen wij op

dit moment vanuit de individuele aangifte onvoldoende vaststellen wie er achter de ingediende

aangiften zit als intermedialr In onze systemen wordt info over de aanleveraar daarbij NIET

vastgelegd Er zou koppeling gemaakt moeten worden tussen aanleveraar en de daarvan afkomstige

individuele aangiften BCA AFB neemt momenteel initiatieven omtot wijzigingsvoorstellen in deze

processen te komen Floe het vaststellen van de identiteit van de verzender verloopt als iemand

zonder certificaat aangifte doet de reguliere particulier wordt momenteel nog onderzocht

Bij een facilitator waar bij bezoek aan de klanten is vastgesteld dat het flink mis is is inmiddels de

nadeelberekening gemaakt Met deze post gaan we alsnog naar het strafrecht met name ook omdat

we samen met de FIOD aandacht willen besteden aan het fenomeen systeemfraude IFI in combinatie

met mogelijk misbruik van stichtingen ANBI Ook zijn er de nodige verhaalsmogelijkheden
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Gefingeerde dienstbetrekkingen

Naar aanleiding van onze eerste casus is intensief gesproken met IND over de kwaliteit van de

aanlevering van casuTstiek Hierover zijn in goed overleg constructieve afspraken gemaakt Er was

aanmerkelijk meer relevante informatie aanwezig dan verstrekt was aan ons koppel Daarnaast bleek

overigens ook dat een IND medewerker in deze casus vermoedelijk buiten een boekje is gegaan Dit

krijgt daar nog een staartje Op basis van de uitgevoerde acties zal overigens in deze concrete casus

de verblijfsstatus worden geweigerd Er bleek al maandenlang geen loonbetaling te hebben

plaatsgevonden hoewel dit wel werd verklaard bij IND Met dienstverband is direct na ons bezoek

ook formeel verbroken Gebleken is dat men in de bewuste gemeenschap behoorlijk ver wil gaan om

elkaar te helpen Het achterste van de tong hebben we ook nog niet gezien Ons vermoeden dat

eerder betaalde loonsommen vermoedelijk weer aan de betrokken werkgever worden terugbetaald

hebben we nog niet boven tafel gekregen Los daarvan zij bepaalde punten opmerkelijk Zo blijkt de

persoon waarvoor het herenigingsverzoek was gedaan bij ons al jarenlang als ondernemer in de

boeken te staan terwiji deze persoon geen verblijfsvergunning heeft en hier niet mag werken Door

middel van een meer intensieve samenwerking tussen diverse overheidsinstanties moeten dergelijke

zaken veel beter tegen het licht te houden zijn We hebben nu 1 observatie ten aanzien van onze

achterliggende facilitator Deze krijgt betaald voor bewezen diensten maar daarvan blijkt niets uit

zijn aangifte We hebben een beperkt aantal additionele verklaringen nodig voordat wij in die

richting gaan acteren Er zijn veel meer redenen denkbaar om een gefingeerd dienstverband aan te

gaan naast de door IND aangedragen signalen omtrent gezinshereniging Om meer zicht te krijgen

op in dat kader relevante casui stiek vinden momenteel een aantal analyses plaats

Intern proces

Komende week gaan we als CAP team aan de slag met onze postenlijst Er komen wekelijks signalen

voor eventuele nieuwe zaken binnen We beoordelen deze op geschiktheid Op deze lijst staan

inmiddels zaken die positief beoordeeld zijn en nog niet draaien We doorlopen daarbij ook niet

steeds de stappen die we wel met elkaar hebben afgesproken Op de meeste posten die al wel

draaien is de begeleiding strak geregeld maar ook hier zitten een paar aandachtsgebieden tussen

Kortom wat meer aandacht voor het eigen proces is ook even nodig
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Weekverslag CAF 14 03 2014

Toeslagen

Deze maand gaan 2 nieuwe zaken van start Ook staan voor april 2 nieuwe zaken op de rol

Bij de actie bij een broer van lijken in ieder geval de toeslagen voor de eigen kinderen dubious

Die kinderen zijn niet aangetroffen op de presentielijsten van de kinderopvang Wordt vervoigd

In de casus inzake dubbele huurcontracten worden nu een aantal gevallen inhoudelijk bekeken

Probleem is dat het splitsen van huurprijzen op zich wel mogelijk en reeel kan zijn In onze casus lijkt

het echter met het vooropgezette doel te gebeuren om zo toch toeslagen te claimen We willen de

evidente gevallen laten stoppen maar daarvoor is nodig dat er een heldere instructie komt voor de

behandelaars Al met al is dit \A el een bewerkelijk proces 11 1

11 1 Tot een bepaalde huursom zijn Toeslagen

mogelijk en een euro meer leidt tot nul Toeslagen

Toeslagen heeftt a v een persoon achter een GOB geconstateerd dat deze met de noorderzon en

met vermoedelijk een zak onterecht geclaimde euro s is vertrokken In dit geval heeft GGD wel snel

ingegrepen en het LRK nummer onmiddellijk ingetrokken Wij sturen een koppel op pad om in ieder

geval de verhaalsmogelijkheden na te gaan Misschien lonkt hier ook het strafrecht nog

In een andere casus KDV vallen heel veel hoge uren op Het vermoeden bestaat daarbij dat wellicht

het LRK nummer van dit KDV is misbruikt door anderen

We constateren in meerdere dossiers dat de LRK inschrijving door GGD niet wordt ingetrokken

hoewel daar in onze ogen zeker aanleiding voor is In het verlengde daarvan constateren we ook dat

er bureaus zijn die wel zijn uitgeschreven die elders in een andere gemeente weer proberen een

inschrijving te verkrijgen Toeslagen neemt dergelijk signalen mee voor aanpassing in regelgeving

Dat is vermoedelijk evenwel niet van vandaag op morgen geregeld Tot die tijd zoeken we samen met

Toeslagen naar mogelijkheden om de aanpak op dergelijke subjecten te intensiveren Hier komen we

nog op terug In een van de casu loopt overigens inmiddels een faillissementsaanvraag

Systeemfraude IH

We hebben een paar keer contact weten te leggen met klanten van onze zeer mobiele facilitator

Dit is een intensieve methode maar geeft wel zicht op de modus operandus Alle aangiften worden

gedaan vanaf de eigen laptop van de facilitator tegen een bescheiden vergoeding Het koppel ziet

nog wel kans om deze persoon daadwerkelijk ergens aan te treffen We onderzoeken de

mogelijkheid om dan de laptop in beslag te nemen Dit zou kunnen op grond van versnelde

invordering maar dan is de inzage in de laptop niet mogelijk maar nog beter zou het zijn om dit te

doen op basis van verdergaande bevoegdheden Zie rubriek overig aan het einde van de

nieuwsbrief Tijdens onze speurtocht naar klanten van deze facilitator zijn inmiddels ook 2 nieuwe

facilitators aangetroffen Deze personen verzorgden aangiften met hetzelfde resultaat en hetzelfde

patroon als de facilitator die wij zochten De klanten verklaarden dat ze niet meer info hadden

verstrekt dan enkel de loonopgaven Van opgevoerde aftrekposten wist men helemaal niets Toch

stonden die prominent in de aangiften opgenomen Het blijft voor ons wel de vraag waarom zo n

facilitator dat nu eigenlijk doet want in alle gevallen werd er niet meer voor het invullen betaald dan

een standaard bescheiden bedrag Het gaat om 1 persoon die een 45 tal klanten had Met deze

persoon is direct stevig gesproken en al zijn klanten zullen worden gecorrigeerd Het beeld is dat

deze persoon zodanig geschrokken is dat hij er in de toekomst niet mee door zal gaan Bij de 2®

facilitator is het belang vele malen groter Daar is inmiddels ook een iCOV scan opgevraagd en bij

^L»ice Pji p is t u rLb
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deze persoon blijkt een fors banksaldo beschikbaar Ook is een blauwdruk opgevraagd Bij deze

facilitator zal de vervolgaanpak daarom ook anders en steviger worden

In de zaak die in december speelde en waar we de facilitator al getroffen hadden met diverse

beslagen is inmiddels ook de Sociale Dienst in actie gekomen De uitkering is stopgezet en deze

meneer wordt vanuit die kant nu strafrechtelijk vervoigd De aanslagregeling bij zijn klanten wordt

voortvarend opgepakt dus ook de emoties bij klanten zijn nu een probleem voor hem Niet

invorderbare bedragen zullen via aansprakelijkheid worden toegerekend Het geld wat naar het

bultenland is gesluisd proberen weterugte krijgen Lukt dit niet via verdragen resteert zo mogelijk

gijzelen Dit is een voorbeeldcasus hoe lastig een foute facilitator het kan krijgen als er vanuit diverse

kanten doorgepakt wordt Mogelijk is hier publicitair nog wat meer effect mee te bereiken

Bij een facilitator die veel giftenaftrek in de aangiften verwerkte is inmiddels van 1 van de 2 ANSI s

die we bezocht wilden hebben een terugkoppeling De giftenaftrek wordt door deze ANSI in de helft

van de gevallen daadwerkelijk bevestigd De andere helft zou wellicht ook nog aan een

zusterinstelling gedaan kunnen zljn^ dus kunnen we nog niet concluderen dat deze fout zijn We

constateren dat in ieder geval niet de hele giftenaftrek gefingeerd is Ten aanzien van de T ANBI

moet terugkoppeling nogvolgen

Van 2 facilitators die aangiften deden voor Poolse mensen blijkt uit de blauwdruk dat de ingediende

aangiften er redelijk uitzien Een actie op de aangiftenstroom is niet nodig Toch gaan we bij de

facilitators langs omdat de inkomsten voor het verzorgen van de aangiften niet zijn aangegeven

FD aanpak

Een FD die uit de query van LTO afkomstig was geeft eveneens uit de door ons opgevraagde

blauwdruk een duidelijk beeld dat er nogal wat zaken niet in de haak zijn Het betreft hier een FD

kantoor met nogal wat medewerkers Via uitvraag van een aantal klanten willen we vaststellen of het

een kantoorbreed probleem is of dat er binnen dit kantoor een of meerdere medewerkers zich erg

facilitair opstellen De blauwdruk geeft een beeld dat er voor om en nabij de 3 mio aan zeer

dubieuze aangiften IH zijn ingediend

Overig

Komende week vindt de intelligence challenge plaats De organisatie is primair vanuit de FIOD

ondersteund door CAE Vanuit allerlei hoeken van binnen en buiten de dienst gaan we een 35 tal

casu doorlichten om te bezien hoe ver we in onze informatiepositie kunnen komen Insteek is

strafrecht Daarom zullen ook 3 Officieren van Justitie deelnemen aan de challenge

We lopen er als CAE team tegenaan dat het ook in evident foute gevallen toch nog wel even duurt

voordat een zaak door alle gremia been is en er zwaardere rechtsmiddelen kunnen worden ingezet

Het gaat ons dan niet om alle inzetbare opsporingsmethoden zoals tappen WOD etc maar meer om

de wat simpelere zaken zoals het direct in beslag kunnen nemen van een deel van de

administrate of bijvoorbeeld een laptop Vanuit het CAE ligt er een pleidooi om zoals gezegd in

evidente gevallen direct te kunnen handelen Wettelijk lijkt hier voldoende basis voorte zijn Het is

de vraag of het feit dat we dit niet meer doen ligt in ontbrekende bevoegdheden of in de wijze

waarin we ons proces hebben ingeregeld inclusief de daarbij geldende interne richtlijnen en

procedures O a samen met vaktechniek willen we nog eens goed op een rij zetten welke

mogelijkheden er zijn wat ons eventueel belemmert in het direct kunnen doorpakken en wat er in

dat geval dan voor nodig is om dat toch weer mogelijk te maken
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB maandag 17 maart 2014

Nr
2

Omschrijving Status

17 3 T

1

17 3 T

2

A bulten verzoeK

17 3 C

3

A

17 3 C

4

A

17 3 T

5

B

17 3 T

6 A

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer

^
A actiepunt B besluit C communIcatie T terugkoppelIng
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Besluiten en actiepuntenlijst klein MT

17 3 T

7

I
3 3 2 A

3 3 8 A

17 2 A bulten verzoek

4

17 2 A

10

17 2 A

14

3 2 2 A

Dilemma aanpak CAF 80 goed en 20 fout en impact op 20 Hoe nemen

we politiek hierin mee

DGBel

loopt

3 2 3 A

CAF aanpak en follow up in de keten Inrichten produktiestraat bij

toeslagen Per 1 april is dit ingericht er zijn 40 fte geworven

3 2 4 A TSL

V

Nieuw CAF gewenst voor andere onderwerpen vraag Peter V3 2 6 A LKB en

FIOD

loopt

6 1 1 A

bulten verzoek

9 12 A

2

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst klein MT

bulten verzoek

3 3
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UITV0ERINGSBELEID [1 10 2 6 |@minfin nl1
UITVOERINGSBELEID l i0 2 ^@minfin nn

J@belastingdienst nl

To
10 2 e

Cc

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject Betr SPOED CHECK

MAIL RECEIVED Thur 3 20 2014 3 11 53 PM

Thur 3 20 2014 3 11 45 PM

Normal

5 5

Hoi

Zie mijn opmerkingen in rood in onderstaande tekst

vrgr

10 2 e

UITVOERINGSBELEID 20 03 2014 15 00 59 Dagl^^^ou jij onderstaande reactie voor RTL op

waarheid kunnen beoordelen en aanpassen waarnodi

UITVOERINGSBELEID

10 2 e l@belastingdienst nl
10 2 e

10 2 e

Datum 2U U j 2U14 lijiuu

Onderwerp SPOED CHECK

Cc UITVOERINGSBELEID

Dag ^ 2 €

Zou jij onderstaande reactie voor RTL op waarheid kunnen beoordelen en aanpassen waar nodig

Groet

10 2 e

10 2 e UITVOERINGSBELEID

Verzbnden donderdag 2U maart 2014 14 59

10 2 e n UITVOERINGSBELEID

Van

Aan

Onderwerp Re Aanvullende vraag RTL

10 2 e

Eerste opzetje

1 Zoals aangegeven kijken we naar patronen van aangiften AFB waarbij de inzender van

aangiften een criterium is

Als die naar een facilitator leiden dan gaan we daar natuurlijk ook naar op zoek

Daarbij maakt het niet uit dat iemand zich voordoet als nette becon of niet we kijken naar de

feiten

2 Nogmaals 3 ^
x we kijken naar patronen dan naar de facilitators Binnen de veelpleger

aanpak CAP en FIOD zijn we dus gericht op zoek op basis van intelligence zoals hierboven

beschreven Er is aparte aandacht vanuit handhavingsregie voor de doelgroep Becon s daarbij
wordt een veelheid aan instrumenten bij niet compliante Becon s ingezet Dat varieert van een

goed gesprek tot het ontnemen van het recht van vertegenwoordiging van een fiscaal
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dienstverlener en eventuele strafven olging

3 Sorry maar dit is een nieuwe wending in de aanviiegroute die RTL voor het item kiest Daar

moeten we eerst meer comfort bij hebben om

hebben we nu dus niet Er is een lijst met foute Becon s die is in beheer bij LTO LKB

Contactpersoon is

positief te adviseren over een reactie Dat10 2 e

Wat daar precies mee wordt gedaan is mij niet bekend10 2 e

M

Van Ros AG Adriaan COMM

Verzonden donderdag 20 maart 2014 14 12

UITVOERINGSBELEID10 2 e ] UITVOERINGSBELEIDAan

Onderwerp Aanvullende vraag RTL

10 2 6

10 2 e

Aanvullende vragen van RTL

Stel dat er een facilitator is met een beconnummer en we nemen dat nummer niet af

kunnen we dan zien dat hij aangiften weet indient Komen aangiften gestickerd met

beconnummer binnen

Heeft de BD een blacklist met foute adviseurs

RTL heeft iemand van de NOAB gesproken en iemand die het slachtoffer is van onjuiste

aangiften RTL focust zich op de betaalde adviseur en niet op het mannetje die gratis

aangiften invult

Graag nog een reactie op de aanvullende vragen Ik heb bij 10 2 8 al het verzoek neergelegd of

hij mee wil werken aan het item

Grt

Adriaan

Met vriendelijke groet
Adriaan Ros

Persvoorlichter Belastingdienst

Ministerie van Financien

Centrale Directies | Directie Communicatie

Korte Voorhout 7 | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 8

T

F 10 2 8

M

g minfin nE

De Belastingdienst gebrmkt e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebmik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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Weekverslag CAF 21 03 2014

Deze week heeft voor ons team met name in het teken gestaan van de intelligence challenge 0ns

weekbericht sluit daar dan ook op aan

Intelligence Challenge

Met veel energie en een groot enthousiasme is op 2 dagen gewerkt aan een aantal potentiele

casusposities Eenmaal vastgebeten in de zaken waren de meeste deelnemers nog nauwelijks door

welk intermezzo dan ookachter de computers uitte krijgen De intelligence afdelingen iCOV Track

FID FIOD CIE LTO Toeslagen AGL UWV Bl A ISC hebben samen met nog een paar regionale

intelligence iconen zich over ruim 30 zaken gebogen De verdere uitwerking van deze zaken moet

zorgvuldig geschieden nu in een aantal van deze dossiers ook info boven tafel is gekomen die

normaal gesproken niet in het administratieve recht gebruikt mogen worden Als deze zaken niet

strafrechtelijk opgepakt gaan worden en dat geldt voor de meeste zaken mag deze info normaal

gesproken ook niet ter beschikking komen Dit gaat de FIOD zorgvuldig borgen

Uit een aantal testcases is gebleken dat bepaalde FlU informatie een directe aanwijzing opievert voor

misbruik bij Toeslagen Vaak is het signaal te klein voor het strafrecht Deze info mag onder

voorwaarden wel naartoezicht worden doorgezet Deze mogelijkheden gaan we metz n alien naar

de toekomst vaker benutten In 1 geval is naar aanleiding van deze info een toeslagaanvraag ook

direct gestopt De kosten voor de challenge zijn alleen daarmee al weerterugverdiend Wel blijkt het

belang van actuele informatie wil het effect het grootste zijn De info moet ook snel worden

opgepakt Dat punt gold overigens ook in een aantal casusposities die bekeken zijn op het gebied van

gefingeerde dienstbetrekkingen Veel info bleektoch al wel een jaarof ouder terwiji dergelijke info

in het hier en nu beschikbaar zou moeten zijn Dan kun je nog ingrijpen en patronen stoppen en

verstoren In onze ogen kan dat ook gerealiseerd worden Daartoe is het nodig om diverse gebruikers

waaronder de manifestgroep LTO en bijvoorbeeld onze specialisten binnen CAF en mensen die de

SAS techniek beheersen bijeen te brengen Dit gebeurt grotendeels al binnen de Manifestgroep en

we hebben lijntjes gelegd om de kennis en ervaringen nog net lets breder samen te brengen De te

ontwikkelen intelligence moet inzichtelijk maken waar de problematiek zich nu voordoet of beter

nog te voorspellen waar het zich voor zal gaan doen Daarnaast liggen er in de regelgeving kansen

aan de voorkant

Door middel van de challenge werd nogmaals bevestigd dat huurtoeslagen in combinatie met

onzelfstandige huurruimte voor buitenlandse studenten duiden op een fenomeen dat aandacht

verdient De uitkomsten van de challenge bieden voldoende aanknopingspunten om dit fenomeen

meer structureel aan te kunnen vliegen

Diverse systeemfraudezaken zijn in een breder verband bekeken Een voorlopige conclusie is dat de

methodiek die we de afgelopen periode met elkaar oa project 1043 hebben ontwikkeld meestal

afdoende is om dit fenomeen mee te kunnen bestrijden als een post niet het strafrecht in gaat

Ten aanzien van de veelplegers is nadrukkelijk gebleken hoeveel informatie er ook soms

meervoudig beschikbaar is Onze aanpak kan effectiever moet minder traditioneel meer proactief

en minder reactief en moet hoe dan ook sneller willen wij dergelijke types weten tegen te houden

Sommige veelplegers scheppen er nadrukkelijk genoegen in als wij weer eens ergens op de stoep
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staarij voelen zich onaantastbaar Een goede kennis van het bestuursrecht strafrecht commune

recht etc is onontbeerlijk om te beoordelen waar mogelijk de achilleshiel te vinden is In deze zaken

maar ook in een aantal andere type zaken bleek vaak dat meerdere personen soms ook teveel

geisoleerd er mee bezig waren zowel in de aanpak als in de profiling zonder dat dit voldoende van

elkaar bekend is Deze challenge heeft daarin veel helder kunnen maken en een aantal verbindingen

tot stand gebracht Maar dat de aanpak redelijk versnipperd is wordt ook wel duidelijk {denk o a

aan intake faillissementen en veelplegers binnen de FIOD maar ook project veelplegers Blauw lokale

teams subjectgerichte aanpak en de inzet van RIEC LIEC [ 11 1

11 1

Resteert deze week nog maar een heel klein greepje uit de lopende zaken

Toeslagen

We constateren in meerdere dossiers dat de LRK inschrijving door GGD niet wordt ingetrokken

hoewel daar in onze ogen zeker aanleiding voor is In het verlengde daarvan constateren we ook dat

er bureaus zijn die wel zijn uitgeschreven die elders in een andere gemeente weer proberen een

inschrijving te verkrijgen Vandaag nog geen terugkoppeling ontvangen vind er met SZW overleg

plaats over de mogelijkheden om vanuit Toeslagen meer invioed te krijgen op het verstrekken en

intrekken van LRK nummers

Bij een nieuwe zaak bestaat de verdenking dat misbruik gemaakt wordt van andere LRK nummers

terwiji de opvang feitelijk plaatsvindt door een bedrijf waarvan de inschrijving door de GGD

geweigerd is Waar mogelijk zijn de Toeslagen voor deze opvang inmiddels stopgezet Voor de GGD is

hier sprake van een economisch delict

Systeemfraude IH

Bij een facilitator die veel giftenaftrek in de aangiften verwerkte is inmiddels van de T ANBI een

terugkoppeling De giftenaftrek wordt ook door deze ANBI in de helft van de gevallen daadwerkelijk

bevestigd De andere helft lijktfout en corrigeerbaar

In een nieuwe zaak heeft de facilitator in meer dan 75 van de gevallen ruim 300 aangiften

zorgkosten in aftrek gebracht

□11 1

FD aanpak

Ten aanzien van de FD die we vorige week bespraken is inmiddels het koppel uit de schil gebriefd Er

worden een 10 tal huisbezoeken gebracht waarin we gaan vast stellen wie de aangiften gedaan heeft

en welke stukken daarbij zijn overhandigd

PS vandaag hebben we de 100® post op de CAF lijst bijgeschreven Niet al deze posten zijn

uiteindelijk ook in de uitvoering gegaan of zijn even intensief opgepakt Maar toch een

gedenkwaardig momentje Binnenkort nemen we weer eens een cijfermatig overzicht in het

weekberichtop
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Weekverslag CAF 28 03 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Onze casus inzake mogelijke malversaties bij huurtoeslagen is door ons koppel ter plaatse zeer

nauwgezet uitgewerkt Er zijn een 5 tal huurders bezocht en daaruit komt eigenlijk wel naar voren

dat in de meeste gevallen de huurprijs opzettelijk is gemanipuleerd om op deze wijze wel toeslagen

te kunnen claimen Juristen bij Toeslagen hebben deze informatie inmiddels verkregen en het is nu

aan hen om te beoordelen in hoeverre hiermee de toeslagaanvragen kunnen worden gestopt cq

worden teruggevorderd Het is geen makkelijke zaak om tot waarheidsvinding te komen moeten we

in hettoezicht behoorlijk arbeidsintensieve inspanningen verrichten 11 1

11 1

11 1 10 2 d

10 2 d

In een nieuwe zaak die vooral opviel vanwege veel hoger uren claims is deze week een eerste

bezoek gebracht Administratief lijkt de dit KDV de boel redelijk op een rij te hebben Het onderzoek

naar de hoge uren loopt nog 10 2 g

10 2 g

Systeemfraude IH

Ladies and gentlemen we got him Dat waren de legendarisch woorden van George W Bush bij

de arrestatie van Saddam Een zelfde soort euforisch gevoel maar dan in het klein viel deze week

het CAF team ten deel 10 2 e

10 2 e
10e2 6

Omdat hi] de aangiften vaak bij de mensen thuis deed was het lastig om

alle aangiften 1 op 1 met hem in verband te brengen Zij computer alsmede een hoeveelheid

contant geld bankpassen en diverse stortingsbewijzen zijn in beslag genomen De bankrekeningen

gaan onder beslag Via een supersnelle SSIS actie deze week is op basis van onze bevindingen een

vooronderzoek geopend waarmee deze meneer door middel van een tap is gelokaliseerd en

vervolgens opgepakt Dit was de enige methode die in dit geval effectief en efficient zou kunnen

werken Uit de tap bleek dat deze persoon niet anders doet dan de hele dag bellen over aangiften

Volgens meerdere verklaringen van klanten werden alle aangiften gedaan via de laptop van deze

facilitator Deze facilitator blijkt zijn zaakjes daarop gelukkig goed bewaard te hebben Uit een

eerste scan van de inbeslaggenomen stukken blijkt zijn betrokkenheid bij ongeveer 5000 aangiften IH

alsmede 500 Toeslagaanvragen over de periode 2008 tot en met heden

10 2 e

lO^ e

10 2 e

10 2 C 11 1

11 1
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10 2 e is door het

lokale accountteam een bezoekgebracht[
] Op zich zien de procedures ter plaatse er redelijk netjes uit en hebben we een

redelijke positieve indruk over dit bedrijf verkregen Wei vraagt het kantoor niet om onderliggende

bescheiden op het moment dat er aftrekposten in de aangiften worden gezet Middels een kleine

steekproef gaan we na of we hier risico s lopen Met dit bedrijf zijn we in gesprek over het op dit

punt verstevigen van de interne procedures

BiJ een facilitator waar we conservatoir beslag hebben gelegd heeft de advocaat inmiddels beweerd

dat niet deze persoon maar een vereniging een deja vue voor ons team de aangiften heeft gedaan

De aangesproken klanten geven aan dat onze persoon in eigen persoon de aangiften verzorglJ io 2 e

11 1

11 1

10 2 e We

vermoeden in dit geval echter ook nog andere activiteiten die voor ons verzwegen zijn De aangroei

van het persoonlijk vermogen is nl aanmerkelijk groter dan mogelijk zou zijn uit de zogenaamde

aangiften praktijk Wei gaf de advocaat als voorschot alvast mee dat zowel de vereniging als de prive

persoon hoe dan ook met de aangiften praktijk wilden stoppen^ want dit geeft teveel ellende en

gedoe Als dit echt waar is lijkt de missie op voorhand geslaagd □

Gefingeerde dienstbetrekking

Zonder dat verder nog een onderzoek ter plaatse nodig was is een 2® zaak die afkomstig was van IND

inmiddels al afgewerkt Uit de bij ons bekende gegevens alsmede uit een opgevraagde bankrekening

kwam ten aanzien van een persoon heel duidelijk naar voren dat er geen sprake was van een

bestendige inkomenspositie Het verzoek om de partner overte laten komen kan reeds daarop

worden afgewezen Komende week start een aanmerkelijk zwaardere casus Naast het onderzoek

naar het wel of niet aanwezig zijn van een daadwerkelijk dienstverband is in de voorbereiding reeds

geconstateerd dat de persoon in kwestie meer dan een ton aan onverklaarbare bankstortingen heeft

uit te leggen Naast het individuele geval richt ons onderzoek zich uiteraard meer op de facilitator

achter de aanvragen
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB maandag 31 maart 2014

Nr
i 2

Omschrijving Status

31 3 2014

1

31 3 2014

2

31 3 2014

3

31 3 2014

4
buiten verzoek

31 3 2014

5

31 3 2014

6

31 3 2014

7

31 3 2014

8

31 3 2014

9

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer

^
A actiepunt B besluit C communIcatie T terugkoppelIng
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

builen verzoek

31 3 2014 A Het project gefingeerde dienstbetrekking wordt gevraagd

Een plan uitte werken hoe om te gaan metde periode voorafgaand

aan de implementatie van de diverse maatregelen in het fiche Hoe

gaan we om met het handhavingstekort

Om bij de opstelling van het plan naast CAF ook de opsporing mee te

nemen

Om na te gaan of en op welke wijze wij gebruik kunnen maken van

de toepassing van de weigeringsgronden voor inschrijving in de KvK

LKB

10

Voorraadlijst actiepuntei

3 3 8

17 2 4

bulten verzoek

17 2 14

3 2 3 Dilemma aanpak CAF 80 goed en 20 fout en impact op 20 Hoe

nemen we politiek hierin mee

DGBel

Loopt

A

V3 2 6 Nieuw CAF gewenst voor andere onderwerpen

Niet in een harnas gegoten wel de methode gebruiken Geen extra team

formeren

A

6 1 1

buiten verzoek

9 12 2

2 3
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Weekverslag CAF 04 04 2014

Aantal aangemelde en naderte beoordelen zaken 106

Aantal afgevoerd elders opgepakt niet geschikt veelplegers 28

Lopende zaken 39

Monitor CAF aanpak gereed maar om wisselende redenen nog niet def af te sluiten 7

Afgerond 18

Nog op te starten 14

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

Bij een al wat te lang lopende CAF zaak is de schuld voor met name de belastingmiddelen

aanzienlijk Een betalingsregeling biedt geen opiossingj daarom is deze week uiteindelijk aanvullend

beslag gelegd op oa inventaris

Bij de casus huurtoeslagen is inmiddels een modus gevonden om een 200 tal huurtoeslagen te gaan

stoppen Met dank aan het koppel dat het nodige spitwerk heeft uitgevoerd

Een van onze eerste facilitators probeert door te starten en heeft ergens weer een bureautje

opgezet Echter kwam daar vorige week een hele boze klant die veel moet terug betalen verhaal

halen De verhuurders van het gebouw gaan nu de verhuur aan onze facilitator niet verlengen want

zij willen dit gedoe niet Mooi voorbeeld van de invioed die de omgeving kan hebben op het stoppen

Systeemfraude iH

Deze week zijn er in een nieuwe zaak bezoeken aan klanten gebracht Een terugkoppeiing van de

resultaten is nog niet voorhanden

Onze reizende facilitator die al een paar prachtige lentedagen heeft moeten missen

I Na de snelle interventie door de FIOD heeft nu ook het CAF

haar snelheid bewezen Vrijdag kregen we zicht op de onderliggende BSN s waarvoor aangifte werd

gedaan en reeds op 1 april hadden we via een blauwdruk een totaalzicht op ruim 3100 gedane

aangiften 2009 2013

10 2 6

10 2 e

11 1

Van de ruim 3100 aangiften hadden er ruim 2750

aftrek zorgkosten voor een totaal bedrag van 3 5 mio Het resterend deel van de aangiften bestaat

uit behoorlijk wat partneraangiften aftrek zorgkosten wordt dan vaak aan de meestverdienende

toegerekend De tenlastelegging betreft o a medeplegen bij het opzettelijk doen van onjuiste

aangiften Heffing over het geld dat deze meneer verdiende met zijn aangiften praktijken komt voor

]maar de regels zijn zoals

ze zijn Tzt nemen we hierover contact op met CLO informatie uitwisseling In dit geval was

strafrecht dus niet alleen het ultimum maar ook het enige remedium Bovendien was het voor het

reguliere toezicht een speld in een hooiberg om te zoeken naar de aangiften die bij deze meneer

hoorden Bij het in beslagnemen van zijn computer was dit probleem in 1 klap opgelost Dit sterkt

ons pleidooi om in beslagneming bij een redelijk vermoeden sneller en vaker van stal te haien

Bij een facilitator hebben we veelvuldig aftrek van giften geconstateerd aan een vereniging die de

ANBI status heeft Alles leek op zich OK Echter door nog even wat verder te kijken is geconstateerd

dat deze ANBI degelden grotendeels doorsluist naar weer een andere stichting die geen ANBI is Met

de gelden is oa door die stichting een pand gekocht We hebben dit signaal doorgezet naar het ANBI

team in Den Bosch We vragen ons af of hier wellicht weer een volgend fenomeen naar boven komt

11 1
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Bij een nieuw opgestarte zaak krijgen we vanuit het veld te horen dat diverse huisartsen door hun

met name allochtone klanten fors onder druk worden gezet om doktersverklaringen dieet af te

geven We overwegen om contact op te nemen met de landelijk huisartsenvereniging en daarbij te

zorgen dat er een meldpunt zonodig tijdelijk via CAP gaat komen Dit zou het mogelijk maken om

actueel op dergelijke signalen te responderen

Bij een facilitator die op de nominatie stond om nader bekeken te worden op basis van ervaringen

in eerdere Jaren blijkt reeds uit de blauwdruk over meerdere belastingjaren dat deze persoon in

de meest recente jaren aantoonbaar zijn gedrag verbeterd heeft Vermoedelijke reden is de

aanzienlijke hoeveelheid gecorrigeerde aangiften die reeds door de heffing waren aangebracht Ook

een mooie conclusie zeker als onze bedoeling vooral is om facilitators te laten stoppen Piet lijkt er

overigens ook op dat bij een meer dan een facilitator de voorlichtende brieven die massaal

verzonden zijn eveneens een positieve uitwerking hebben op het aangiftegedrag in recentere jaren

Wat ons in meer algemene zin toch wel zorgen baart is de wijze waarop veel intermediairs aankijken

tegen het invullen van een aangifte IPI We horen te vaak dat men gewoon overneemt waar de klant

mee komt want de klant is eindverantwoordelijk en te weinig kritisch is op de juistheid van met

name aftrekposten Belastingadviseur is een vrij beroep en iedereen die zich zo noemt is het ook

Wij maken ons al een tijdje zorgen dat gecorrigeerde aangiften later in het traject toch weer in de

bezwaarfase teruggedraaid kunnen worden Om zeker te zijn dat dit niet gebeurt blijkt in 2013 al

eens een gebruikerswens ingestoken te zijn bij IMB Echtergaf men daar aan dat dit dan op zijn

vroegst in een release 2015 1 zou kunnen worden gerealiseerd en dat deze release al vol zit In 2016

moet het probleem opgelost zijn met de komst van soepel herzien Kortom verzoek is afgewezen

11 1

Gefingeerde dienstbetrekking

Uit 1 van de zaken komt informatie naar voren dat er mogelijk een oneigenlijke uitkeringsaanvraag is

gedaan Deze info is doorgezet naar UWV en wordt daar opgepakt

Op 1 april is een bezoek gebracht aan een bedrijf i v m een vermoedelijk gefingeerd dienstverband

10 2 e

10 2 e Dit deel van het onderzoek wordt

dus nog vervoigd De IND moet verder haar conclusies maar trekken maar in onze ogen is hier sprake

van een gefingeerd dienstverband De stand op datterrein is dus nu 3 0 oftewel 3 casu bekeken 3

keer een gefingeerd dienstverband Deze persoon zat voorheen in de bijstand Wrang om te

constateren is dat de betreffende gemeente de werkgever in deze casus ook nog eens beloond heeft

met een premie van 500 euro per maand gedurende 1 jaar omdat hij iemand mee uit de bijstand

heeft geholpen via deze gefingeerde dienstbetrekking

Overig

Via de PiOD komt een signaal van een bank dat er op een rekening helemaal geen activiteiten zijn

behoudens ontvangst van belastinggelden die vervolgens spoorslags worden opgenomen Dit zou

kunnen duiden op een mogelijk fenomeen en wij gaan hier snel naar kijken Analoog aan dit signaal

start er op korte termijn een pilot om meer actief signalen doorte zetten naartoezicht die

binnenkomen via FlU
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UITV0ERINGSBELEID [1 10 2 e ]@tninfin nl]To 10 2 e
10 2 e

UITVOERINGSBELEID H 10 2 6 |@minfin nl1

From

Sent

I I0 2 e l@belastingdienst nl

Mon 4 7 2014 7 07 14 AM

Importance
Subject Fw casus I io 2 g

MAIL_RECE
memo casusl io 2 g I pdf

Normal

10 2 e

Deze casus via CAF gaat de komende weken spelen De betrokken aanvragers worden geinformeerd Goed om te delen met jullie

partners op bzk huur Mogelijk tegen die tijd wat aandacht in de pers zoeken Flandhavingscommunicatie

Gr I0 2 e

10 2 e

beiastingdienst loeslagen
Teamleider team Flandhavingsregie Intelligence
Mobiel io 2 e H

Email | 10 2 6 |@belastingdienst nl

Secretariaat 10 2 e

10 2 e r
uoorgestuura aooil 10 2 6 ToeslageiVBLD op 07 04 2014 07 04

JToeslagen BLD10 2 6

^@B0lastingdienst
BSelastingdienstlZ

10 2 6

10 2]@BelastingdienstCc ]@Belastingdienst10 2 610 2 6 I 10 2 61U 2 6

]@Belastingdiens1 io 2 e ]@Belastingdienst10 2 6 10 2 6I 10 2 6 ©minfin nlj lo z e |
Datum 06 04 2014 21 26

Onderwerp casusl iq 2 6

dag

10 2 d

Zie het hijgevoegde bestand memo casus 10 2 g

in overleg met diverse deskundigen is eea besproken hetgeen resulteert in bijgevoegde notitie voorgesteld wordt de desbetreffende

huurtoeslagen te stoppen cq terug te vorderen graag willen we je toestemming in afwachting hiervan zijn de voorbereidingen al gestart
om eea uit voeren

met vriendelijke greet

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen

10 2 6T

geen woorden maar daden

De Beiastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebmik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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Memo Aanpak casus 10 2 e

Aan

10 2 e

Van

6 april 2014Datum

Kenmerk

Kopleen aan

10 2 e

Auteur s

1 INLEIDING

In de casus 10 2 e is gebleken dat een aantal panden wordt verhuurd met een huur boven

de huurgrens en de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen Hier is nader onderzoek naar

gedaan en o b v de uitkomsten van dit onderzoek wordt in deze notitie een voorstel voor

behandeling gedaan

2 Casus

De collega’s uit Noord hebben gemeld dat er wordt geadverteerd door intermediairs met de

verhuur van woningen met een huur boven de huurgrens en met het recht op huurtoeslag Bij

nader onderzoek is er gebleken dat er wordt gewerkt met twee contracten een huurcontract met

een huur onder de huurgrens en een contract voor diverse en verschillende voorzieningen soms

wordt hier het begrip “servicekosten” gebruikt De beide bedragen komen overeen met de

geadverteerde huur en worden als afzonderlijke bedragen overgemaakt naar de verhuurder In de

aanvraag voor de huurtoeslag wordt het bedrag uit het huurcontract vermeld waardoor er

huurtoeslag wordt toegekend Er zijn een aantal partijen blij met deze werkwijze

• De intermediair die provisie ed krijgt

• De verhuurder die een pand verhuurd voor een goede prijs

• De huurder die huurtoeslag krijgt

Indirect betekent dit ook dat de huren onnodig hoog worden gehouden en de markt wordt

verstoord

3 Wet en regelgeving

De “wet op de huurtoeslag definieert de huurprijs als “de prijs die bij huur en verhuur is

verschuldigd voor enkele gebruik van een woning” art 1 onder d

De “wet op de huurtoeslag definieert de rekenhuur als “de huurprijs die de huurder per maand is

verschuldigd of a s dat lager is dan de huurprijs een bedrag dat gelijk is aan de maximate

huurgrens vermeerderd met een bedrag voor door de huurder verschuldigde servicekosten art

5 lid 1 en onder a
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