
10 2 d

4 Aanpak

10 2 eDe vermelde uitleg van de wet en regelgeving is afgestemd met

Voorgesteld wordt dan ook om voor de

de huurtoeslag te stoppen en terug te vorderen

10 2 e

maximaal 325 gevallen uit de casus

voor de periode dat de aanvrager heeft gewoond op de respectievelijke adressen Deze

beslissing kan worden ondersteund door de desbetreffende aanvragers hier schriftelijk over te

informeren

10 2 e

io 2 e heeft aangegeven dat het voorieggen van deze uitleg aan het ministerie niet zinvol

meet worden geacht omdat hier niet op enige termijn zal worden geantwoord Voorgesteld wordt

dan ook om deze aanpak mee te delen aan het ministerie

5 Verzoek

Hierbij verzoek ik je akkoord te gaan met de geschetste aanpak Een draaiboek voor uitvoering

en opdracht aan productie wordt al voorbereid

2
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KUITVOERINGSBELEID io 2 e |@minfin nl1
UITVOERINGSBELEID H i0 2e |@minfin nl1

From

Sent

Importance
Subject Overzicht onderzoeken Toeslagen bij instellingen

MAIL_RECEIVED Fri 4 11 2014 7 40 52 AM
~ 5956119 pdf

To 10 2 e[ 10 2 e

I0 2 e l@belastingdienst nl

Fri 4 11 2014 7 10 00 AM

Normal

I 10 2 e I

Voor jou een overzicht van zaken waarmee we o a in CAF verband bezig zijn Doe we samen met Belastingen maar ook met CCD

SZW en of politie Al deze zaken zijn al eerder individueel langs geweest nu een compleet overzicht

10 2 aGr

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Teamleider team Handhavingsregie Intelligence

Mobiel^
Email Q

10 2 6

]@belastingdien st nl10 2 6

RficrstariFiat 10 2 6

10 2 6

Zie het bijgevoegde bestcmd ~5956119pdf

De Belastingdienst gebrmkt 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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Overzicht casussen B Toeslagen team HHR I

Omschrijving Kwantitatief Opbrengst Aantal

betrokkenen

Aantal

gestopt

Casus Status Organisatie

In onderzoek

Aanleiding was signaal o b v

nationaliteit in onderzoek

Enkele rekeningnummers zijn

gepoetst

Gegevens zijn aangeleverd

voor de rechtszaak

Rekeningnummers zijn

gepoetst

NVT 254 NVT

10 2 gaanvragers

In onderzoek meeliften

met actie kantoor Rotterdam

WtP s bij alle GO S en de

beide GOB s de aanwezige

opvang week af van de

opvang uit de toeslag

aanvragen en de

administratie

Evt invordering wordt

voorbereid door Haaglanden

Rekeningnummers zijn

gepoetst

26 WtP s bi] GO S

2 WtP s bij GOB

160 bsn s

aangeboden voor

stoppen toeslag

zie draaiboek

€1 377 984 278 Loopt

aanvragers

2012 en

2013
10 2 g

FIOD paktdezezaak

op tbv strafrecht

Wordt 11 4

uitgeschreven uit

LRK

Onderzoek loopt bij politic

Amsterdam gegevens zijn

aangeleverd voor onderzoek

Rekeningnummers zijn

gepoetst

DigiD misbruik bij

max 222 bsn s

NVT 42 NVT

aanvragers

In onderzoek

10 2 g

Versie van 10 april 2014 bizl
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Overzicht casussen B Toeslagen team HHR I

Omschrijving Kwantitatief Opbrengst Aantal

betrokkenen

Aantal

gestopt

Casus Status Organisatie

In onderzoek door CAF ^

stoppen van gevallen met

dubbele contracten wordt

voorbereid

Max 325 bsn s Click ontvangen hoe

mee te nemen

In onderzoek voorbereiding

voor CAF

Rekeningnummers zijn

gepoetst

Huurtoeslagen zijn gestopt

i h k v handhaving

Gestopt 3 HT €8 040 3 3

Actie wordt gepland

planning actie mei 2014

10 2 g

10 2 g

In onderzoek voorbereiding

voor CAF

In onderzoek

In onderzoek

Rekeningnummers zijn

gepoetst 2 april 2014 bezoek

t b v beoordeling

administratie ^

WtP s bij deel van de GO S

opvang week in veel gevallen

af van de opvang uit de

toesiag aanvragen ^

gegevens verversen ca 300

stuks stoppen per 1 juli 2014

16 WtP s bij GO S10 2 g I

Versie van 10 april 2014 biz 2
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Overzicht casussen B Toeslagen team HHR I

Omschrijving Kwantitatief Opbrengst Aantal

betrokkenen

Aantal

gestopt

Casus Status Organisatie

1
WtP s bij deel van de GO s

de aanwezige opvang week af

van de opvang uit de

aanvragen en de

administratie

Ca € 1 min al geVnd het

invorderingsproces loopt

Collega s uit Oost

onderzoeken of de GO s hun

verdiensten wel hebben

10 WtP s bij go s €1 068 073 72 Gestopt

2013 2013aanvragers

2012 2013 48

aanvragers

In

behandeling

13 waarvan

2 in bezwaar

aanvragers

eind maart

2014 nog 30

2014

aanvragers

opgegeven

Rekeningnummers zijn

gepoetst
10 2 g

In onderzoek voorbereiding

voor CAP10 2 g

Onderzoek uitgevoerd voor

twee plaatsen in midden en

west Nederland

Onderzoek twee andere

plaatsen wordt voorbereid

gegevens moeten worden

geanalyseerd

In onderzoek i o Logius

aantal toeslagen worden

gestopt en gevraagd gegevens

aan te leveren

€50 195 23 Loopt

aanvragers

2013 en of

2014

^

Toeslagjaren 2012 en 2013

Versie van 10 april 2014 biz 3
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Overzicht casussen B Toeslagen team HHR I

Omschrijving Kwantitatief Opbrengst Aantal

betrokkenen

Aantal

gestopt

Casus Status Organisatie

In onderzoek door CAF

In onderzoek

In onderzoek

1^Huurtoeslagen zijn gestopt

i h k v handhaving

Gestopt 2 HT €5 700 3

In onderzoek tbv CAF

In onderzoek

In onderzoek

■lerschijnsel voor doelgrae^
liet aangetroffeti10 2 g
In onderzoek door CAF

Rekeningnummers zijn

gepoetst

Fiscale schuld IB € 300 000

invordering loopt

10 2 g

|voor|“
lirigen na^

pOiVleei

dre

skeiffl

In onderzoek

In onderzoek

Kleine KOI onduidelijke

geldstroom verbouwing ^

actie Zuid West

^
1 aanvraag was al gestopt

Versie van 10 april 2014 biz 4
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Overzicht casussen B Toeslagen team HHR I

Omschrijving Kwantitatief Opbrengst Aantal

betrokkenen

Aantal

gestopt

Casus Status Organisatie

In onderzoek i s m GGD

Bezoek 17 4

In onderzoek door CAF

Rekeningnummers zijn

gepoetst

In onderzoek door CAF

Rekeningnummers zijn

gepoetst

Lastig gegevens verzamelen

bezoek 17 4 schriftelijk

aangekondigd

Betrof 11 aanvragers

diverse toeslagen zijn gestopt

BiJ 10 aanvragers

zijn betalingen

voorkomen door

rekeningnummers

te poetsen

10 2 g 10 2 g

Bezoek 9 4 brief mbt

aanleveren gegevens

afgegeven zaak in RIEC mbt

andere aspecten

In onderzoek voorbereiding

voor CAF

Actiedag 10 april 2014 ^ vol

verwachting ■

In onderzoek

Versie van 10 april 2014 biz 5
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Overzicht casussen B Toeslagen team HHR I

Omschrijving Kwantitatief Opbrengst Aantal

betrokkenen

Aantal

gestopt

Casus Status Organisatie

Controleren uitkomsten

query s

Lopende huur en

zorgtoeslagen worden gestopt

€20 088 15 Loopt

aanvragers

6 HT 15 ZT

€3 6 mln^

€151 141

2014 KOT

fase 1

211
^

Fiscaal onderzoek door

collega s uit Rijnmond ca €

0 5 min al gemd

invorderingsproces gaat door

beslaglegging op inventaris op

3 april as gedeeld met

gemeente

Administratie is niet goed

Gestart met stoppen

toeslagen en aanleveren

gegevens t b v analyse

rechtmatigheid

1 WtP

20bsns 17

bsn s 2014

KOTifasel

10 2 g10 2 g

Bezoek aan verhuurder wordt

voorbereid

Betrof voorziening voor

fellowship studenten geen

recht op huur en

zorgtoeslagen toeslagen

gestopt

Landelijk aspect moet nog

worden opgepakt

Gestopt

1^ instantie

164 HT 34 ZT

2® instantie

20 HT 14 ZT

^

Toeslagjaren 2012 en 2013 peildatum oktober 2013

Toeslagjaren 2012 en 2013 Peildatum oktober 2013

Versie van 10 april 2014 biz 6
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Overzicht casussen B Toeslagen team HHR I

Omschrijving Kwantitatief Opbrengst Aantal

betrokkenen

Aantal

gestopt

Casus Status Organisatie

In onderzoek voorbereiding

VQor CAP

Actiedag 24 april 2014

10 2 g
In onderzoek

Huurtoeslagen zijn gestopt als

voorbereiding op

handbavingsactie

17 fase 1

3 fase 2

17 fase 1

3 fase 2

Gestopt 20 HT €39 700

€8 000

10 2 g

Onderzoek 80

gastouderbureaus

Onderzoek in opdracht van SZW In voorbereiding

Onderzoek geen

eigen bijdrage

Onderzoek i s m VNG en GGD in voorbereiding

Onderzoek IBRN Onderzoek naar KOI s waarmee

IBRN convenanten zijn

afgesloten

In voorbereiding Ca 20 stuks

aandachtvoor

spreiding

Onderzoek Risico

adressen

Onderzoek naar opvallende

adressen in de regie s Utrecht

Plan van aanpak wordt

opgesteldj uitkomsten casus

Italie worden meegenomen

Versie van 10 april 2014 biz 7
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Weekverslag CAF 11 04 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Bij de broer van loopt het toezicht moeizaam of beter gezegd niet Na ons eerste contact op 5

maart lijkt een smoezenboek open te gaan Hij kon niet of moest heel snel weer weg was op

vakantie nu weer ziek Inmiddels zijn we ruim een maand vender We gaan nu op korte termijn daar

echt naartoe en willen zien wat we willen zien Dit kondigen we schriftelijk aan Niet aanwezigheid

kan in dat geval mits zorgvuldig aangepakt als weigering worden beschouwd met boete

Bij een nieuwe zaak KDV en BSO waar deze week en bezoekter plaatse is gebracht blijkt heel

duidelijk dat ergeen eigen bljdrage aan de klanten isgevraagd Toeslagen heeft voldoende reden om

alle toeslagen te gaan stoppen en dat gaat ook gebeuren In een enkel geval was door Toeslagen al

eens info opgevraagd bij een klant Aanvankelijk stuurde die per ongeluk de verkeerde lees

vermoedelijk de Juiste gegevens op Later werd dit snel gecorrigeerd door bankstukken op te sturen

waaruit zou moeten blijken dat er toch een hoger bedrag zou zijn betaald inclusief eigen bijdrage

Dit bedrag wijkt evenwel af van de ontvangst zoals die in de boeken staat bij het KDV Het

vermoeden bestaat dat de bankstukken zijn gemanipuleerd Een duidelijke aanwijzing daarvoor

vormt het punt dat de klant wel de bedragen op het afschrift heeft aangepast maar op het afschrift

is vergeten een totaaltelling eveneens te corrigeren Het lijkt dus een duidelijke vervalsing De

persoon achter het KDV ligt al om andere redenen bij de OVJ en komt er vermoedelijk een strafzaak

De geconstateerde vervalsing door de klant en is daar wellicht bij te voegen

Bij een volgend KDV dat in beeld kwam vanwege hoge uren blijkt na controle ter plaatse dat het er

goed uitziet Ook wel eens prettig Post supersnel afgerond

Een van onze overduidelijk foute GOB s ligt inmiddels bij de FIOD Ten aanzien van deze post gaat

GGD overigens op korte termijn het LRK nummer intrekken en daarmee stoppen de activiteiten

Onze invorderaar heeft inmiddels ontdekt dat de inschrijvingen van gastouders in het LRK ook voor

de invordering heel interessant zijn Dit maakt het mogelijk om bij personen die als gastouder

geregistreerd staan en waarbij de invorderaar openstaande vorderingen heeft een derdenbeslag te

leggen onder het GOB Daar komen immers periodieke inkomsten vandaan

Systeemfraude IH

Vorige week zijn er in een nieuwe zaak bezoeken aan klanten gebracht Betreft een

administratiekantoor met 3 aandeelhouders directeuren Uit de gebrachte bezoeken aan klanten

blijkt dat 1 van deze directeuren zich veelvuldig schuldig maakt aan het onjuist indienen van

aangiften Het is de vraag of de andere directeuren van dit handelen op de hoogte zijn Uit de

verklaringen van klanten blijkt dat de aftrek van zorgkosten met de natte vinger wordt ingevuld door

deze directeur Hij vraagt niet om bewijsstukken en de klanten verklaren 1 voor 1 dat de kosten ten

onrechte zijn opgevoerd In ongeveer 60 van de gevallen is aftrek zorgkosten opgevoerd De

directeur heeft ruim 500 van dergelijke aangiften per jaar ingevuld ontvangt hiervoor 70 euro of 115

euro bij tevens partneraangiften Alle betalingen gaan contant en er worden geen bonnen of

kwitanties door deze directeur uitgereikt Een van de klanten heeft inmiddels deze directeur gebeld
en teruggekoppeld wat hetantwoord was van meneer DeheerXgqftelefonisch aan datzenupech

hebben want meestal kijkt de belastingdienst de aangiftes niet na Hij gokte er op dat deze aangifte wel zouden

worden goedgekeurd Momenteel overleggen we met de FiOD hoe nu verder Er zijn tevens

verhaalsmogelijkheden
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10 2 e

10 2 e

FIOD gaat nog een aantal

klanten horen Alle overige klanten krijgen van ons een brief waarin we aangeven dat de aangifte is

gedaan door een persoon waarvan gebleken is dat deze op grote schaal onjuiste aangiften heeft

ingediend De brief is stellig en geeft aan dat wij gaan corrigeren Deze klanten krijgen de

gelegenheid om een schriftelijke verklaring af te leggen dan wel alsnog met bewijsstukken te komen

Eerdere casu hebben ons geleerd dat veel mensen dan een verklaring ondertekenen dat ze geen

aftrekposten hadden

Met FiOD is gesproken over een meer thematische aanpak op bet fenomeen onterechte

giftenaftrek in combinatie met onterechte ANBI We gaan dit de komendetijd nader uitwerken

10 2 e

Gefingeerde dienstbetrekking

Deze week is een bezoek gebracht aan een bedrijf i v m een vermoedelijk gefingeerd

dienstverband Ons koppel komt echter in deze zaak tot de conclusie dat dit niet het geval is De

stand op dat terrein is dus nu 3 1 Inzake de bemoeienis van onze facilitator wordt deze zaak nog

vervoigd

Naast deze zaak heeft ons koppel ook alvast een paar zichtwaarnemingen gedaan inzake een

volgende zaak waar men naartoe zal gaan Het betreft hier een 2 tal supermarkten Aanvankelijk

dachten we met 1 geval gezinsherenigingte maken te hebben maar na een wat meer intensieve

uitwisseling blijkt het maar liefst om 5 personen te gaan die op deze wijze zijn geholpen De

supermarkt lijkt zich dus te ontpoppen als een soort facilitator Aan de mensen waarvoor een

verzoek om hereniging is gedaan worden ongebruikelijke lonen uitbetaald via vaste contracten

terwiji in de andere arbeidsovereenkomsten sprake is van 0 uren contracten en een laag uurloon

Dergelijke arbeidsoverkomsten zijn overhandigd aan iSZW bij een door hen ingestelde WTP in 2013

We zien niet alle namen waarvan er arbeidsovereenkomsten zijn terug in de loonadministratie Uit

de zichtwaarnemingen blijkt dat er bij de supermarkten aanmerkelijk meer personen werken dan er

op de loonlijst staan Het loon wordt in de regel contant betaald Binnenkort gaan we hier naar

binnen en ook ISZW zal bij dit onderzoek aanschuiven Naast de CAF actie is het in dit geval nuttig

om ook per direct een feitenonderzoek ter plaatse in te stellen Een edp er zal gevraagd worden om

dan direct de kassagegevens veilig te stellen analoog aan eerdere acties die de Belastingdienst op dit

terrein al vaker heeft gedaan Mocht er weigering plaatsvinden zal FIOD op de achtergrond standby

zijn

Overig

Het signaal van een bank dat er op een rekening helemaal geen activiteiten zijn behoudens

ontvangst van belastinggelden die vervolgens spoorslags worden opgenomen is door ons nader

bekeken De bank was hier tevens zo dapper geweest om de rekening tijdelijk te blokkeren Het

betreft hier misbruik van OB gelden Het signaal hebben wij doorgezet naar het lokalefraudeteam

dat hier dankbaar mee aan de slag kan Aan de bank is inmiddels een verzoek gedaan om inzage in de

onderliggende bankstukken Op het nog aanwezige geld zal beslag worden gelegd Deze casus

onderstreept het belang om nadrukkelijk meer van dit soort duidelijke en tevens actuele signalen

die banken normaal verplicht zijn via FiU te melden door te zetten naar het toezicht
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Weekverslag CAF 18 04 2014

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

Een zaak die al een tijdje voor nadere analyse bij Toeslagen lag wordt op korte termijn weer

opgepakt Het betreft een GOB Ult de analyse Is gebleken dat ook hier veel mis in in de aanvragen

van Toeslagen Vermoedelijk heeft het GOB niet voldaan aan de zgn kasslersfunctle Ook wljkt de

daadwerkelijk opvang behoorlljk vaak af van de toeslagaanvragen Om e e a nog wat concreter vast

te stellen Is nog een bezoek aan het GOB zelf nodIg De verwachting Is wel dat de lopende toeslagen

300 stuks op vrij korte termijn kunnen worden gestopt Klanten ontvangen dan een zgn baliebrief

In de casus waarin mogelijk dubbele huurcontracten zijn opgemaakt is inmiddels ook nog een

concrete klik binnengekomen Naast het stoppen van een aantal Toeslagen gaat een groep huurders

nog vragenbrieven krijgen De klik wordt mede beoordeeld in het kader van het strafrecht

In een 2® casus is nu direct na het onderzoek ter plaatse geconstateerd dat we te maken hebben

met een compliant bedrijf ondanks concrete signalen over hoge opvanguren Het concreet on the

spot gaan kijken werkt dus alle kanten op Foute zaken worden direct duidelijk Voor compliante

zaken geldt dat evenzo

De broer van is gisteren weer bezocht Voorafgaande was het de bedoeling dat hi] een stevige

brief zou krijgen waarin vermeld stond dat hij verplicht is mee te werken en indien hij niet in die

gelegenheid is dan te zorgen dat het onderzoek wel gewoon door kan gaan De brief had hem echter

nog niet bereikt Toch is de medewerking gisteren afdoende geweest en zijn de benodigde gegevens

verkregen We zijn dus een stap verder Toeslagen kan een bestand tegemoet zien waarin exact staat

of en zo ja in welke mate een eigen bijdrage betaald is

In een nieuwe zaak is een signaal binnengekomen dat een ouder haar Digid heeft moeten afstaan

waarna er voor veel meer uren Toeslag is aangevraagd dan werkelijk werden afgenomen Ook voor

blauw zijn er nogal wat vragen Zo hebben er flinke verbouwingen plaats gevonden maar is niet

duidelijk waar die dan van betaald zijn Het betreft op zich een kleine opvanginstelling

Systeemfraude IH

Twee zaken lopen nu mee in een strafrechtelijke aanmelding via de grote zakenlijst van het project

1043 In 1 geval is sprake van een bij NOAB aangesloten advieskantoor Om publicitaire redenen lijkt
het daarom zeker interessant om deze post via een snelle strafzaak aan te vliegen De foute

activiteiten vinden overigens plaats door 1 van de directeuren vermoedelijk buiten medeweten van

de anderen via de eigen laptop De aanpak zou daarom vergelijkbaar kunnen zijn aan de aanpak die

bij onze reizende adviseur is gekozen Met dit verschil dat hier ook duidelijke verhaalsobjecten zijn

Donkerrode adviseurs

De aanpak hier vergt een wat langere adem dan bij de reguliere CAF zaken Toch komen ook hier de

eerste resultaten in zicht In Amsterdam lijkt een van de dienstverleners onze aandacht zodanig beu

dat hij aangeeft met zijn adviesdiensten inch verzorgen aangiften te gaan stoppen In 2 andere

zaken blijkt uit de opgevraagde blauwdrukken dat er bij het doen van aangiften IH ook door deze

adviseurs frequent bedenkelijke aftrekposten worden opgevoerd Deze posten komen via een andere

invalshoek in beeld maar worden door ons wel opgelijnd Ze komen dus ook op de postenlijst van

1043 te staan en lopen mee in de aldar afgesproken procedures Wij willen hier de inmiddels
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beproefde aanpak op gaan loslaten Daarna kijken we hoe we deze FD ers nog in bredere zin kunnen

aanpakken want er speelt meer dan alleen bedenkelijke aangiften IH

Gefingeerde dienstbetrekking

In een zaak waar we ook mede tijdens de intelligence challenge naar gekeken hadden speelt een

mogelijk misbruik van G Gelden Deze zaak is op zich in goede handen in Rotterdam Wij helpen mee

om te zoeken naar een zo effectief mogelijke aanpak 0ns inziens ligt die mede bij de aanpak van 2

actieve bestuurders Gebleken is dat 2 mensen achter deze zaak inmiddels voor ruim een half miljoen

naar hun eigen rekening hebben laten lopen Zijn vormen daarmee de vermoedelijke draaischijf voor

de geldstromen Beide personen zijn voor de IH niet beschreven en daarmee is inzet van strafrecht

lastig Inmiddels heeft onze medewerker de prive bankafschriften binnengekregen Met een klein

deel van het geld worden derden andere medewerkers betaald Maar het overgrote deel van het

ontvangen geld wordt weer in contanten opgenomen Of het geld in de eigen zakken terecht komt

dan wel weer doorbetaald wordt aan anderen is verder niet vast te stellen maar ons inziens ook niet

van belang voor de vervolg aanpak De meest effectieve strategic om deze personen te stoppen is

om voor de IH aanslagen te produceren en direct daarna de invorderaar aan het werk te laten Deze

kan een terugvorderingsactie inclusief beslagen inzetten waarbij de 2 heren verplicht worden aan te

geven waar het geld naartoe is gegaan en dit geld terug te halen Voldoen ze daar niet aan dan

kunnen beide heren in een gijzelingsactie terechtkomen Ook op die manier is stopzetten van hun

praktijken mogelijk

Eergisteren kwam nog een spoedzaakje binnen inzake een gevalletje gezinshereniging Gisteren is

het koppel daar al ter plaatse geweest Formeel lijkt het in orde en wordt er ook geld naar de

werknemer over gemaakt Feitenonderzoek toont echter duidelijk aan dat deze persoon daar niet

werkt of ooit gewerkt heeft Mevrouw zou toevallig verlof hebben maar nergens bleek het verlof

geregistreerd te zijn ook niet een saldo Men kon haar werkzaamheid op geen enkele wijze

aantonen Op bijvoorbeeld de vraag of er wellicht maiitjes waren waaruit bleek dat zij er werkzaam

was kwam het verhaal dat zij niet mocht mailen Mevrouw is in vaste dienst genomen omdat ze

heel erg goed aan de eisen zou voldoen Op de vraag welke diploma s mevrouw dan had had men

geen idee er is geen sollicitatiebrief geen P dossier etc etc etc De reden voor in dienst name zou

een fors stijgende omzet zijn maar dat blijkt dan in ieder geval niet uit de financiele administratie

Het lijkt dus allemaal bezijden de waarheid Stand is dus nu 4 1 Het koppel zoekt nog uit wat deze

werknemer met de ontvangen bedragen heeft gedaan Dit wordt mogelijk terugbetaald maar

hiervoor is inzage in de bankrekening noodzakelijk

Volgende week vindt een actie plaats bij een bedrijf waarbij we ook direct de kasadministratie

willen meenemen FIOD zou aanvankelijk achter de hand zijn indien erzou worden geweigerd Zij

zien daar nu echter vanaf omdat het fiscale nadeel op dit moment nog niet voldoende concreet is

Over de mogelijkheden om SIS in te zetten in relatie tot de AAFD richtlijnen wordt momenteel

verschillend gedacht Vooralsnog zitten wij op de lijn dat we als dienst de grenzen van onze

mogelijkheden niet voldoende benutten dan wel opzoeken Los van de vraag hoe de huidige AAFD

richtlijnen geinterpreteerd mogen worden onderzoeken we samen met FIOD de mogelijkheid of dit

soort SIS achtige acties wellicht concreet in de AAFD richtlijnen vermeld zouden kunnen worden

zodat interpretatieverschillen kunnen worden voorkomen

00089



IfUITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nn

1 io 2 e 1@belastingdienst nl

Wed 4 23 2014 4 18 56 PM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Fwd Betr Fw behoefte MTFraude aan status en cijfers mbt

MAIL RECEIVED Wed 4 23 2014 4 19 03 PM

10 2 g

10 2 e

Belastingdienst Toeslageii
Teamleider Handhavingsregie Intelligence
Telefoon

Email

10 2 e

@belastingdienst nl10 2 e

Secretariaat 10 2 e

10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

@belastingdienst nlVan

Datum 22 april 2014 10 24 47 CEST

Aan

Kopit
1 io 2 e l@belastingdienst nl

10 2 0 10 2 0

[@belastingdienst nl

@belastingdienst nl

10 2 0

10 2 0
10 2 010 2 0 10 2 0 l@minfm nl |

@belastingdienst nl10 2 0 10 2 0

Onderwerp Betr Fw behoefte MTFraude aan status en cijfers mbt 10 2 g

Allen

De gegevens

10 2 g I in deze zaak is op 10 2 0

10 2 0

Het betreft 137 bsris en een nadeelbedrag van € 676 000

bestand waarbij ogv query is vastgesteld dat ouder kind relatie ontbreekt geen recht op kinderopvangtoeslag voor

2012 en 2013

Hier is het nog niet duidelijk of het strafrecht wordt De FIOD is op dit moment aan het onderzoeken of daar

aanknopingspunten voor zijn als het al zo is zal dat betrekking hebben op een beperkt deel van het geheel
Het gaat om 1009 bsn’s nadeel bedrag € 20 800 789

Met vriendelijke groet
10 2 0

Belastingdienst Toeslagen
Contactambtenaar

Team Flandhavingsregie

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH UTRECHT

10 2 0

10 2 0

10 2 0 @belast inadienst nl

Kunnen jullie nadere info geven over de io 2 g18 04 2014 12 36 27—Besk 10 2 010 2 0

casus aar IO 2 0I0 2 g

00090



FIOD BLD

Aan] 10 2 e lO S e t Toeslagen BLD@Belastmgdienst_
I 102 6 [FIOD BLD@Belastmgdienst
Cc I 10 2 e l@mmfiii nl

Datum 18 04 2014 12 36

Onderwerp Fw behoefte MTFraude aan status en cijfeis mbt[

Varf 10 2 e

10 2 e 10 2 S Toesl^en BLD@Belastmgdienst 10 2 e

10 2 g

Beste 10 2 e

Kuiinen jullie nadere info geven over de

Wat mij betreft kan dit vanwege de gewenste snelheid

I0 2 g I0 2 e

io 2 e ^miTitin nl rechtsTreeks en een cc naar mij

■casus aan

Met vriendeliike groet

I0 2 e
10^ e

Teainleider Combitearn Aanpak Facilitators Systeemfraude
FIOD Belastingdienst
Bemadottelaan 13 15

3527 GA Utrecht

tel I0 2 e

FIOD BLD op 18 04 2014 12 3210 2 eUGorsesnauiQ aoor

^
fUITVOERINGSBELElE ]’’ j 10 2 e |@minfm nl

10 2 e tebelastuigdienst nr’ 10 2 e ^fg belastingdienst nl

1@b dastingdienst nl

Van t
Aan

”

10 2 e

10 2 S 10 2 e Sibelastiiigdienst nlV’

10 2 e

Datum 18 04 2014 11 27

Onderwerp RE cijfers

Hoi 10 2 e

Kun jij mijn vraao mbt

Lukt het om mbt dinsdag lets meer te kunnen zeggen

naa4aJ°^^ Idoorzetten Of 10 2 610 2 g

Gr

10 2 6

q bela5tinadien5t nl [
Verzonden vrijdag 18 april 2014 0 06

UITVOERINGSBELEID

QjbelastinQdienst nl]Van 10 2 6 10 2 6

Aan

Onderwerp Re cijfers

10 2 6

Beste 10 2 6

Terleurstellend nieuws

Kan je niet helpen ichijnt bij
is in behandeling bij het CAfteam Beide dus nog niet in strafrecht

te zitten Mij niet bekend De casus10 2 6
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Exacte status kan ik je vanwege vakanties deze week niet geven

Met vriendelijke groet

10 2 e

Teamleider FIOD

M
10 2 e

T

@belastingdienst nl10 2 e

UITVOERINGSBELEIDOp 17 apr 2014 om 15 04 heeft

@minfin nl het volgende geschreven

10 2 e

10 2 6

Hoi 10 2 6

Zoals besproken als reminder

We willen graag het aantal BSN s weten dat bij
betrokken zijn
Daarnaast graag duiding of strafrecht of toezicht is wordt

En graag een indicatie van de fraudebedragen

10 2 g

Groet

10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

Directoraat generaal Belastingdienst
Cluster uitvoeringsbeleid

Team fraudebestijding

T
10 2 6

IV

@minfin nlE 10 2 6

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
00090



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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I 10 2 6 |@belastingdienst nl[| iQ 2 e |@belastingdienstnl1
102 e n UITVOERINGSBELEID ^ iQ 2 e [@minfin nn

|@belastingdienst nl[[ I0 2 e |@belastingdienst nl]
io 2 e |@belastingdienstnl[| i0 2 e |@belastingdienst nl1 |

10 2 e |@^lastingdienst nl]
From \ i0 2 e ]@belastingdienstnl
Sent Wed 4 23 2014 9 36 14 PM

To

Cc

10 2 e

]@belastingdienst nl|[10 2 e 10 2 e

Importance

Subject Re update
MAIL RECEIVED Wed 4 23 2014 9 36 35 PM

Normal

5

Hoi 10 2 e

Het ligt iets anders

Er ligt beslag op basis van aanslagen blauw Met conservatoir althans nog niet

Als de aanslagen blauw naar beneden gaan verdwijnt in beginsel dus ook het beslag

Er moet dus een beslag overheen komen voor de toeslagen claim Dat kan conservatoir maar beter direct obv de claim

Hartelijke groet
10 2 e

10 2 e | 1|@belastingdienst nl hetvolgende geschrevenOp 23 apr 2014 om 21 28 heeft

hoi

vanmorgen hebben we de stand van de CAF casussen besproken hierbij kwamen twee punten naar voren die ik vast even

kort met je wil delen

in de casus 10 2 6 ^GOB hebben we een conservatoir beslag gelegd op ruim | 67 Awr | obv blauwe

vorderingen er wordt een yaststellingsovereenkomst gesloten tbv blauw voor de jaren tm 2012 voor[s7^^ mki dat

zou betekenen dat we ruiml^^j^mln zouden moeten terugstorten aan 10 2 e we bereiden nu een

aansprakelijkheidstelling obv AWIR art 33 lid 3 voor ter hoogte van[
KOI

dit is betaald op de rekening van deI0 2 e

11 1

11 1

we hebben als Toeslagen geen grond in de AWIR om de banken om gegevens te vragen zoals blauw dit heeft

obv AWR art 53 en de afspraken FISCUS BANKEN we bereiden een tekstvoorstel voor datje incluis

onderbouwing op korte termijn volgens de reguliere kanalen krijgt het zou mooi zijn als dit bij de komende

wetsaanpassingen van juni 2013 nog zou kunnen worden meegenomen reden om je vast mee te nemen

met vriendelijke groet

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen

10 2 6

geen woorden maar daden

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger of voor 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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10 2 6 |@belastinqdienst nl[| iQ 2 e |@belastingdienstnl1
n UITyOERINGSBELEID ^ iQ 2 e bminfin nll

10 2 |@belastingdienst nl[| I02 e |@belastingdienstnl1
10 2 6 I@belastingdienst nl1

10 2 6 ^@belastingdienst nl

Thur 4 24 2014 7 05 15 AM

Normal

To
10 2 6Cc

]@belastingdienst nl|[
]@belastingdienst nl]

10 2 6 10 2 6

J@belastingdienst nl[l10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Betr update
MAIL RECEIVED Thur 4 24 2014 7 46 05 AM

5333

10 2 6

We BT kunnen zelf conservatpir beslaa laten leaoen in afwachting van onze vordering obv onze vordering art 33 lid 3 awir Dan kopen
we wat tijd Vandaag even met afstemmen10 2 6

Gr 10 2 6

10 2 6

aeiasiingaiensT loeslagen
Teamleider team Handhavingsregie lntelligence

10 2 6

10 2 6

10 2 6

twee punten naar vore

23 04 2014 21 28 53 hoi vanmorgen hebben we de stand van de CAF casussen besproken hierbij kwamen

Van ‘slagen BLD
UITVQERINGSBELEID

I 10 2 6 ]@Balastingdianst

10 2 6Aan

10 2 6Cc F ]@Belastingdi6nst10 2 6

]@Bela5tingdienst10 2 6 ®Belastingdi6nst I io 2 e [ 10 2 6

Datum 23 04 2014 21 28

Onderwerp update

hoi

vanmorgen hebben we de stand van de CAF casussen besproken hierbij kwamen twee punten naar voren die ik vast even kort met je wil

delen

• in de casus ^0 2 e GOB hebben we een conservatoir beslag gelegd op ruim 67Awr obv blauwe vorderingen er wordt een

zou betekenen dat we ruim € 0 5 min

we bereiden nu een aansprakelijkheidsteliing obv AWIR art 33 lid 3 voor ter hoogte van

dit is betaald op de rekening van de KOI we verwachten niet dat de aanvragers het terug gaan betalen en als we het

let GOB niet verlengen zijn we het geld kwijt
• we hebben als Toeslagen geen grond in de AWIR om de banken om gegevens te vragen zoals blauw dIt heeft obv AWR art 53 en

de afspraken FISCUS BANKEN we bereiden een tekstvoorstel voor dat je {incluis onderbouwing op korte termijn volgens de

reguliere kanalen krijgt het zou mooizijn als dit bij de komende wetsaanpassingen van juni 2013 nog zou kunnen worden

meegenomen reden om je vast mee te nemen

vaststellingsovereenkomst geslnjen thv hlapw voor de jaren
10 2 6

67Awr

aan

10 2 g

met vriendelijke groet

10 2 6

Beiastingdienst Toeslagen

10 2 6

aeen woorden maar daden I
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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 25 04 2014

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

In een van onze eerste zaken hadden we een banktegoed van ruim 1 mio onder beslag gelegd

Inmiddels is dit geld door de bank aan ons overgemaakt Voor blauw wordt een

vaststellingsovereenkomst gesloten waar ruim 5 ton aan navorderingen en naheffingen mee wordt

voldaan Voor Toeslagen halen we bet nieuwe fraudebestrijdingsartikel van stal waarmee we de

facilitator aansprakelijk stellen voor de via dit GOB uitbetaalde gelden Ook hiermee is ongeveer 5

ton gemoeid zodat er uiteindelijk nauwelijks geld retour hoeft

Ook in een casus waar een belastingplichtige met de noorderzon en vermoedelijk een hoop

Toeslagengeld vertrokken is kan dit nieuwe instrument van stal worden gehaald De claim zal rond

de 850 000 euro liggen Aanslagen voor de IH ongeveer 300 000 zijn inmiddels ook opgelegd en het

paspoort van deze persoon heeft een signalering vanwege openstaande belastingschulden Via CLO

kijken we wat er overigens nog mogelijk is om gelden terug te halen De prive bankrekeningen zijn

eveneens opgevraagd en kunnen ons nog wat meer duidelijkheid verschaffen

WiJ hebben ons de afgelopen periode bezig gehouden met een zaak die oorspronkelijk bij de FIOD

was gemeld wegens vermoed misbruik door Bulgaren Het was bij deze zaak niet gelukt om een

aanmelding rond te krijgen mede omdat feitelijke waarnemingen ontbraken het bleef bij een

analyse op papier Wij hebben deze casus in behapbare stukken gehakt en zijn met een deel

betreffende ruim 140 kinderen van die casus aan de slag gegaan Deze kinderen zouden alien

worden opgevangen bij een KDV Wij hebben ter plaatse geconstateerd dat geen van de ruim 140

kinderen daar ooit zijn opgevangen Vervolgens hebben we via het FEC uitgevraagd of een bank

inzage kon geven wat er met de uitbetaalde Toeslaggelden door de rekeninghouders is gedaan Dat

gaf als indicaties dat de uitbetalingen vrijwel allemaal direct contant zijn opgenomen De casus lijkt te

oud om nog camerabeelden op te vragen Vooralsnog is het lastig om bij een facilitator uit te komen

Want tevens blijkt uit deze casus dat op basis van de Awir geen gegevens bij de banken opgevraagd

kunnen worden indien er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de rechtmatigheid van de uitbetalingen

Er komt daarom spoedig een verzoek om aanpassing van de regeling op dit punt Wij vroegen ons

tevens af hoe al deze kinderen in de GBA zijn terecht gekomen en of ze eigenlijk wel echt bestaan

Een deel van deze kinderen staat inmiddels te boek als VOW Dit zou een beter zicht kunnen geven

op de modus operandus Uit een nadere analyse leiden wij af dat deze kinderen niet massaal voor dit

doel misbruik lijken te zijn ingeschreven De GBA inschrijvingen van de kinderen waarvoor de

Toeslagen zijn geclaimd zijn namelijk breed verspreid over een periode 2007 tot en met 2013 Men

heeft dus niet massaal op enig moment kinderen opgevoerd om op deze wijze te frauderen Toch

zijn we nog wel benieuwd naar hoe die inschrijvingsprocedure is verlopen Bij een grote gemeente

gaan we dit uitvragen Met FIOD en Toeslagen samen buigen we ons nog over de vraag het zit dus

fout maar hoe nu verder

Dankzij de wervingsronde bij Toeslagen voorzien wij op kortere termijn verbeteringen en

versnellingen in de processen om posten waar gerede twijfel omtrent de uitbetalingen zijn gerezen

voortaan stop te zetten en aanvragers langs de balie te laten komen Het adagium bij gerede twijfel

stoppen wordt daarmee vaker en beter realiseerbaar
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Systeemfraude IH

Met een dokter die gevraagd was om een uitzonderlijk type dieetverklaring af te geven die een

maximale aftrek zou opieveren is gesproken door de projectleider van project 1043 Deze dokter

heeft naar de belastingadviseur van zijn patient gebeld om verhaal te halen hoe die adviseur aan dit

medische oordeel kwam dat die patient een dergelijke verklaring zou moeten krijgen Hi] heeft

daarbij het advies gegeven aan de belastingadviseur om medische diagnoses voortaan aan

deskundigen over te laten wetend dat het dieettotaal niet bij zijn patient klopte De adviseur

vertelde echter doodleuk dat hi] dit truukje nog 160 keer had uitgehaald en er verder nooit iemand

problemen maakte De naam van deze adviseur staat inmiddels op ons lijstje We gaan aan de hand

van de blauwdruk eens kijken hoe erg het daar daadwerkelijk is

Vandaag vindt ergens een gesprek plaats met een adviseur die bovengemiddelde aftrek van

zorgkosten bij zijn klanten heeft opgevoerd Onze inschatting is dat daar weinig onderbouwing voor

is maar wie weet hebben we het mis Het gaat niet om grote aantallen vandaar dat we voor deze

directe benadering kiezen

In de casus van onze reizende adviseur zijn deze week de brieven aan de klanten verzonden Er

komen inmiddels de nodige telefoontjes binnen met daarin Interessante verklaringen

Gefingeerde dienstbetrekking

Woensdag was de actiedag waarbij we direct de kassabestanden wilden meenemen Dit plan is ook

grotendeels geslaagd De bestanden zijn op de actiedag voor zover nog aanwezig op het

kassasysteem opgehaald Uit eerdere zichtwaarnemingen was gebleken dat er structureel meer

personeel aanwezig was dan op de loonlijst stond De activiteiten zijn sinds 2 maanden overgegaan

naar nieuwe vennootschappen hoewel er feitelijk en ook qua aandeelhouders niets veranderd is

Deze nieuwe vennootschappen hebben nog geheel geen LH nummer aangevraagd De boekhouding

van de oude vennootschappen stond nog wel gewoon in een ruimte in het pand Ten tijde van het

bezoek samen met ISZW kon van niemand een arbeidscontract worden getoond Volgens alle

aanwezige medewerkers waren zij toevallig net zeer recent in dienst gekomen en zou dit op 0 uren

basis zijn Eentje verklaarde alleen maar even te komen helpen met de computer Dat strookt

allemaal niet met de gedane zichtwaarnemingen Loonbetaling zou eens per week per kas

plaatsvinden Kortom fiscaal ruikt het hier behoorlijk Aanleiding om naar deze post toe te gaan

waren signalen van IND dat sprake zou zijn van meerdere aanvragen gezinshereniging Nu er in de

nieuwe vennootschappen helemaal geen arbeidscontracten zijn lijkt het er op dat IND alle 5

verzoeken kan gaan afwijzen In hoeverre de naar IND ingezonden contracten valselijk zijn

opgemaakt moet nog worden bekeken Volgende week evalueren we de actiedag en leggen we de

bevindingen van onze mensen alsmede die van ISZW en IND naast elkaar Fiscaal zijn we hier nog

niet klaar Het is even samen zoeken naar de meest effectieve en efficiente vervolgaanpak

Overig

Deze week werden we bij het kijken naar Opsporing Verzocht blij verrast met het feit dat er

voor zover wij weten voor het eerst in de geschiedenis camerabeelden werden getoond van

mensen die geld stonden te pinnen in een fiscale fraudezaak Of onze oproep een aantal maanden

geleden daaraan heeft bijgedragen is ons onbekend en is verder ook niet van belang Wel dat we het

instrument kunnen inzetten In een casus waar wij mee bezig zijn zie hiervoor werd ons door de

bank verteld dat de beelden maximaal 6 weken bewaard werden De dinsdag getoonde beelden

waren duidelijk ouder dus hebben we hierover nog wel een paar nieuwsgierige vragen over
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB maandag 28 april 2014

Nr
i 2

Omschrijving Status

28 04

2014 1

28 04

2014 2

28 04

2014 3

28 04

2014 4

bullen verzoek28 04

2014 5

28 04

2014 6

28 04

2014 7

28 04

2014 8

28 04

2014 9

28 04

2014 10

I Voorraadlijst actiepunten

31 3 2014

1

buiten verzoek

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer

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

31 3 2014 A

2

31 3 2014 c

3

A

31 3 2014 T buiten verzoek

4

31 3 2014 A

6

31 3 2014 A

7

31 3 2014 A

9

31 3 2014 Met 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

A LKB

10

17 2 14 A

Buiten verzoek

3 2 3 A Dilemma aanpak CAF 80 goed en 20 fout en impact op 20 Hoe

nemen we politiek hierin mee

DGBel

Loopt

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

9 12 2 A

Buiten verzoek

3 3
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IfUITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nil
io 2 e |@belastingdienst nl|] io 2 e |@belastingdienstnl]T[ i0 2 e |@belastingdienst nlfl i0 2 e |@belastingdienst nl]

kUITVOERINGSBELEID
|@belastingdienst nl[1

l@belastingdienst nri

I i X2 e l@belastingdienst nl

Mon 4 28 2014 12 50 31 PM

Normal

To 10 2 S

Cc 1Q 2 e

J@minfin nl]

J@belastingdienst nl]

@belastingdienst nl]

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Betr RE Betr Betr Re Gegevensverstrekking door banken

MAIL RECEIVED Mon 4 28 2014 12 50 36 PM

Hoi

Heb hier vanochtend uitvoerig mef|0 2 ^ over gesproken

11 1

Met vriendelijke groeten

lb

10 2 6

Teamleider Landelijk Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst
Ministerie van Financien

M 10 2 6

I 10 2 6 |@beiastingdienst ni

http www belastingdienst nl

UITVOERINGSBELEID 28 04 2014 12 47 30—Ha I0 2 d Helaas Deze voorbeelden geven op dit moment10 2 6

geen enkele context Hoogstens zijn ze aanleid

Van |
Aan 1 10 2 6 |@b0lastingdienst nr

UiTVOERiNGSBELEiD10 2 6

1 10 2 6 |@beiastingdienst ni

J@belastingdienst nrCc l UITVOERINGSBELEID 1
^belastingdienst nl

10 2 610 2 6

1 10 2 6 J@belastingdienst nl

Datum 28 04 2014 12 47

Onderwerp RE Betr Betr Re Gegevensverstrekking door banken

10 2 6

Ha|0 2 e

11 1

11 1
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Gr

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

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

Secretaresse

10 2 e

@minfin nl |10 2 e 10 2 e10 2 6

T

F 10 2 6

M
cbminfin nl10 2 6

www riiksoverheid nl

@belastingdienst nl [
Verzonden maandag 28 april 2014 7 42

Aan

@belastinadienst nl1Van 10 2 6 10 2 6

@belastingd enst nl10 2 6

CC UnyOEI^NGSBELEID
©belastingdienst nl | io 2 6 l@belastingdienst nl

Onderwerp Betr Betr Re Gegevensverstrekking door banken

J UITVOERINGSBELEID
@belastingdienst nl

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 e

11 1

Gr l0 2 e

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
10 2 6

\ 1obiel [
Email

10 2 6

@belastingdienst nl10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

26 04 2014 19 44 52—dag ik heb drie casussen als voorbeelden10 2 6

yioeslagen BLD

^ UITVOERINGSBELEID ^
^TVQERINGSBELEID lo a e |@rninfin nl 1 |@belastingdienst nr

@belastingdienst nl 1 e |@belastingdienst nl j io 2 e |@belastingdienst nl

l@belastinqdienst nl j
@belastingdienst nl

Van

Aan

10 2 6

@minfin n[10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6

10 2 6

@belastinqdienst nl @belastinqdienst nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Datum 26 04 2014 19 44

Onderwerp Betr Re Gegevensverstrekking door banken
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dag

ik heb drie casussen als voorbeelden

10 2 d

metvriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen

T 10 2 e

geen woorden maar daden

UITVOERINGSBELEID —25 04 2014 12 03 39—Hoi Ikhad^ook
gevraagd om met enkele voorbeelden te komen waarom de uitvraag bij de ban

10 2 6

Van

Aan H l@belastingdienst nl

UITVOERINGSBELEID

10 2 6 |@belastlngdienst nl

Cc i iolie ^belastingdlenst nl l@belastinadlenst nl f
@belastinqdienst nl 1 l@belastinqdienst nr j io 2 e |@belastinqdienst nl

^

l@belastinqdienst nl

@minfin nl10 2 6 10 2 6

@belastinqdienst nl10 2 6

10 2 6

@belastinqdienst nr 10 2 610 2 6 10 2 6

UITVOERINGSBELEID

Datum 25 04 2014 12 03

Onderwerp Re Gegevensverstrekking door banken

@minfin nl10 2 6

Hoi 10 2 e

Ik hadl|0 2 ^ok gevraagd om met enkele voorbeelden te komen waarom de uitvraag bij de banken nodig is en niet op een

andere manier kan plaatsvinden
00095



Zouden jullie dat nog met enkele voorbeelden kunnen aanviillen Nu staat alleen de wens er 11 1

11 1

gr

10 2 e

ivimisierie van i inancien

Directoraat generaalBelastingdienst
Cluster Uitvoeringsbeleid
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

10 2 e

F
10 2 e

@minfm nlI0 2 e

WWW riiks overheid nl

Op 25 apr 2014 om 11 59 heeft @belastingdienst nl I0 2 e @belastingdienst nl het volgende geschrevenI0 2 e

dag 10 2 e

0 2 ^eeft deze week contact met je gehad over het probleem dat Toes agen geen betalings gegevens mag

opvragen bij de banken waar de fiscale collega s AWR art 53 hebben

|l0 2 ^eeft dit opgepakt intern afgestemd met de vakgroep en bijgevoegde notitie opgesteld mag ik jou vragen

snelle realisatie te ondersteunen

11 1

voor de goede orde het voorstel wordt op reguliere wijze aangeboden voor implementatie aan DGBel

met dank en vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen

T 10 2 e

geen woorden maar daden

Doorgestuurd door Toeslagen BLD op 25 04 2014 11 53 —10 2 e

Van

Aan

Toeslagen BLD10 2 6

@be[astinqdienst n[ @be[astinadienst nl10 2 e 10 2 e

JToesla^n BLDl
@Belastingdienst

] Toeslagen BLDCc 10 2 e10 2 6 10 2 6

J@Belastingdienst
Toeslagen BLD I iQ 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@Belastingdienst10 2 6 10 2 6 10 2 6

@Belastingdienst @gmail com10 2 6 10 2 6

Datum 25 04 2014 11 38

Onderwerp Gegevensverstrekking door banken
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Beste 10 2 e

10 2 e en het CAP hebben de wens geuit dat B T de bevoegdheid krijgt om gegevens op te vragen bij
Danken Ik begreep van| 10 2 e^atjij van deze wens op de hoogte bent en ook dat

akkoord is gegaan tijdens een overleg met CAP Ik heb een memo geschreven mag ikjou vragen om dit memo

langs de julste besluitvormingskanalen te leiden zodat PInancien binnenkortaan de slag kan met de

gegevensverstrekking door banken

10 2 e voensdag

Zie het hijgevoegde hestand 20140425 Memo gegevensverstrekking banken docx

Alyast veel dank Mqcht je vragen of opmerkingen hebben Ik ben tot 13 30 en na 17 00 uur telefonisch bereikbaar

Ik kan niet bij mijn mail10 2 eop

Groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Productieregie Beleid en vaktechniek

10 2 e

3 belastinadienst nl10 2 e

De Belastingdienst gebniikt 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 mw belastingdienst nl

20140425 Memo gegevensverstrekking banken docx

De Belastingdienst gebrmkt 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

De Belastingdienst gebrmkt 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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] UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nn
io 2 e |@belastingdienstnl[] io 2 e |@belastingdienst nl]

I l@belastingdienst nl

Mon 4 28 2014 1 39 22 PM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject Re Betr Betr Re Gegevensverstrekking door banken

MAIL RECEIVED Mon 4 28 2014 1 39 35 PM

Hoi

Ik vind het goed

metvriendelijke groet
drs ing [

sr analist intelligence

10 2 e ]

Belastingdienst Toeslagen team Handhaving

Tel 10 2 e

Geen woorden maar daden

Verstuurd vanafmijn iPad

Op 28 apr 2014 om 12 47 heeft

geschreven

10 2 e UITVOERINGSBELEID i0 2 e |@minfin nl het volgende

Ha

11 1

Gr

10 2 e

10 2 e

Ministerievan Financien

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Uit\roeringsbeleid

10 2 eKorte Voorhout 7 12511 CW | Den Haag | Kamer

Postbus 20201 12500 EE | Den Haag

10 2 eSecretaresse I0 2 e || 10 2 e |@mintin nl |

10 2 e
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10 2 6

1@minfin nl10 2 6

wwwriiksovertieid nl

Van

Verzonden maandag 28 april 2014 7 42

Aanil 102 6 l@belastingdienst nl

10 2 6 @belastingdienst nl | 10 2 6 @belastingdienst nn

CC UITVOERINGSBELEID

I 10^2 6 |@belastingdienst n l I l0 2 e l@belastingdienst nTTf

Onderwerp Betr Betr Re Gegevensverstrekking door banken

10 2 6 l UITVOERINGSBELEID

tebelastingdienst nl

10 2 6

10 2 6

10 2 6

11 1

Gr 10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslaqen

10 2 6

10 2 6 T
Email 10 2 6 @belastingdienst nl

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

26 04 2014 19 44 52—dag ik heb drie casussen als voorbeelden10 2 6

10 2 6 liToes aaen BLD

Ul TVO ERIN GSBELEID | 10 2 6 ^@minfin n l

nniTVOERINGSBELEID l 10 2 6 |®minfin nl ] 10 2 6 l@belastinndienst nl | 10 2 6 |@belastinndienst nl fl 0 2 ^belastin idienst nl

n I 10 2 6 l@belastinadienst nl r 10 2 6 [iMelaslinadiCTst nl I 10 2 6 ~1@bela^inqdienst nl ^ 10 2 6 @belaslinodiensl nl

Van

10 2 6Aan

Cc [ 1 U 2 6
^

3lastinadienst

Datum 20 04 2014 19 44

Onderwerp Betr Re Gegevensverstrekking door banken

dag

ik heb drie casussen als voorbeelden

I0 2 d
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met vriendelijke gioet

10 2 e

tOje e

Belastingdienst Toeslagea

10 2 e

geen woorden maar daden

10 2 e UITVOERINGSBELEID 25 04 2014 12 03 39—Hoi| I0 2 e [ Ik had^^ook gevraagd om met enkele

voorbeelden te komen waarom de uitvraag bij de ban

Van [
Aan I 10 2 e ligibelaslingdiensl nl ■

10 2 e l@belastinqdienst nl

Cc 110 2 6 |®belastinf|dienst nr

■tl0 2 ejfa belastinadiensLnl |
DafurTK^5 04 2014 12 03

Onderwerp Re Gegevensverstrekking doa ban ken

{UITVOERINGSBELEID 10 2 6 |iaminfin nl10 2 e

10 2 6 l@belastlngdienst nl 10 2 6 |@belastmgdlenst nl tIO 2 6 @belastlngdienst nl

10 2 6 l@]^astlncidlenst nl I 10 2 6 ~|UITVOERINGSBELEIU | 1Q 2 6 l@nninfin_nl

■ 110 2 6 |@belastingdlenst nl J
10 2 6 febelastingdienst nl 1

Hoi 10 2 e

Ik had |io 2 6bok gevraagd om met enkele voorbeelden te komen waarom de uitvraag bij de banken nodig is en niet op een

andere inamer kan plaatsvinden

Zouden jullie dat nog met enkele voorbeelden kunnen aanvullen Nu staat alleen de wens er 11 1

11 1

gb

10 2 6

Ministerie van Financien

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

10 2 6

10 2 6

@minFm nl10 2 6

www riiksoverheid rtl

Op 25 apr 2014 om 11 59 heeft

geschreven

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

dag 10 2 6

10 2 heeft deze week contact met je gehad over het probleem dat Toeslagen geen betalings gegevens mag opvragen bij de banken

waar de fiscale collega s AWR art 53 hebben 11 1

10 2 6|heeft dit opgepakt intern afgestemd met de vakgroep en bijgevoegde notitie opgesteld mag ik jou vragen snelle realisatie

te ondersteunen

voor de goede orde het voorstel wordt op reguliere wijze aangeboden voor implementatie aan DGBel
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met dank en vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen

10 2 e

geen woorden maai daden

10 2 e raes[agen BLD op 25 04 2014 11 53Doorgestuurd door

Van |
Aan l 10 2 e l fflDeiastinaaienst ni I 10 2 s l@belastinpdienst nl

Cc K

■Toeslagen BLD10 2 e

10 2 e10 2 eI Qesiaqen bLU |

J^BBmstingdienst I 1D 2^

^@Belastingdienst I 10 2 e |@amail com

in 7 g

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Datum 25 04 2014 11 38

Onderwerp Gegsvensverstrekking door banken

10 2 6Beste

]en het CAP hebben de wens geuit dat B T de bevoegdheid krijgt om gegevens op te vragen bij banken Ik begreep

woensdag akkoord is gegaan tijdens een overleg

I0 2 e

van j io 2 e Idat jii van deze wens op de hoogte bent en ook dat [
met CAP Ik heb een memo geschreven mag ik jou vragen om dit memo langs de juiste besluitvormingskanalen te leiden zodat

Pinancien binnenkort aan de slag kan metde gegevensverstrekking door banken

10 2 e

Zie het hpgevoegde bestand 20140425 Memo gegevensverstrekking banken docx

Alvast veel dank Mocht je vragen of opmerkingen hebben ik ben tot 13 30 en na 17 00 uur telefonisch bereikbaar op
o 2 4 lk kan niet bij mijn mail

10 2 e

Groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Productieregie Bdeid en vaktechniek

lo z e

10 2 6 @belastinadienst nl

De Belastingdienst gebraikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst iil

20140425 Memo gegevensverstrekking banken docx

De Belastingdienst gebmOct e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op ww^v belastingdienst nl

De Belastingdienst gebniikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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Weekverslag CAF 01 05 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

In een nieuw opgestarte zaak zijn de eerste terugkoppelingen terug van de bezoeken aan

gastouders Dit geeft als indicatie dat het in het grotere geheel we meevalt De volledige

terugkoppeling is nog niet voorhanden Wordt vervoigd

Onze ontvanger gaat de allereerste aansprakelijkheidstelling op grond van art 33 derde lid Awir

opieggen aan een GOB Onze collegae bij Toeslagen hebben dit samen met de invorderaar verder

uitgewerkt Dit kunnen we toch wel beschouwen als een historische gebeurtenis Het geld wat we

hiermee denken binnen te halen staat overigens al op de rekening van de ontvanger omdat we al

eerder beslag hadden laten leggen op een groot banktegoed Om te voorkomen dat dit geld terug

gaat legt de invorderaar voor de komende aansprakelijkheidsclaim eerst conservatoir beslag

Systeemfraude IH

Vrijdag heeft ergens een gesprek plaatsgevonden met een adviseur die bovengemiddelde aftrek van

zorgkosten bij zijn klanten heeft opgevoerd Hij deed dat afgeleid aan zijn werk als assurantie

adviseur Inmiddels is hij gestopt met al deze activiteiten en werkt nu in loondienst Naar de

toekomst toe doet hij geen aangiften meer De betreffende aangiften IH staan voor uitworp

gesignaleerd en worden waar nodig gecorrigeerd Los van monitoring of deze man nu daadwerkelijk

gestopt is hoeft hier verder niets meer te gebeuren
In de casus van onze reizende adviseur komen {naar aanleiding van de vorige week verzonden brief

superveel telefoontjes binnen Daarbij blijkt onze meneer in het verleden ook met Digid s te hebben

geknoeid en heeft hij ookteruggaven op zijn eigen rekening laten komen Een groot aantal

voormalige klanten wil het hart wel even luchten over deze persoon Over het algemeen is men boos

op hem De mensen geven breed aan dat er feitelijk geen aftrekposten waren Een flink deel van de

mensen gaat ook een dito verklaring ondertekenen Sommige mensen willen nog in een bepaalde
mate kosten gaan aantonen ondanks dat bij het doen van de aangifte nooit bonnetjes of

bewijsstukken ter sprake zijn gekomen Tijdens de gesprekken worden de mensen dan wel op de

voorwaarden en de drempels gewezen Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de mensen

daarna geen poging meer zal ondernemen om nog aftrek aan te tonen

In een buitenland dossier dat nog op het CAF lijstje stond komen signalen naar voren dat deze

facilitator heel bewust de periode van premieplicht niet aanpast bij seizoenarbeiders Deze facilitator

suggereert op diverse plaatsen op het internet in het Pools dat dit vermoedelijk niet door ons

gecontroleerd kan worden omdat we dergelijke contra informatie niet voorhanden hebben Precies

dit punt hebben wij eerder aangekaart Hierdoor krijgen seizoenarbeiders aanmerkelijk te hoge

voorlopige teruggaven Voor de IH regeling worden deze posten allemaal wel uitgeworpen Echter

is het zaak ook de VT tegen te houden Heerlen probeert deze stroom z s m dicht te zetten zodat er

geen geld meer uit gaat Het gaat om een relatief grote stroom rond de 1500 biljetten alleen al 2013

Een van de zaken die wij onderhanden hebben is inmiddels door het TPO been en gaat alsnog het

strafrecht in De CAF aanpak in combinatie met inzicht in de patronen via de blauwdruk maakt deze

zaak ook voor de FIOD aantrekkelijk Zaken kunnen zo effectiever en sneller worden gedraaid Het

nadeel over de periode die strafrechtelijk wordt aangepakt ligt op dit moment rond 450 000 euro Dit

nadeel zal waarschijnlijk nog toenemen als bij deze facilitator data in beslag worden genomen

Momenteel komen als bijvangst in een 2 tal casu activiteiten op het terrein van ondergronds
bankieren aan de oppervlakte Deze zaken worden samen met FIOD en FEC nader in beeld gebracht

Bij een van deze gevallen was een signalering voor systeemfraude IH de aanleiding De andere casus

wordt hier verderop nog kort beschreven
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11 1

is nog geen beeld waarom dit plaatsvindt of

wat de lol hiervan zou zijn want een eventuele geldstroom gaat niet naar deze persoon toe Wei

hebben een aantal belastingplichtigen bier last van Wordt vervolgd

11 1

Gefingeerde dienstbetrekking
De actiedag van vorige week is samen met ISZW en IND geevalueerd Ook is in bredere zin

gesproken over de ervaringen tot op heden Gebleken is dat onze aanpak snel in het veld gaan kijken
en confronteren een zeer effectieve en efficiente manier is om bij verzoeken aan IND om

gezinshereniging gefingeerde dienstbetrekkingen gefingeerde arbeidsovereenkomsten aan het

lichtte brengen We kunnen voldoende onderbouwd 9 1 concluderen dat gefingeerde
arbeidsrelaties in verband met aanvraag voor gezinshereniging een fenomeen is IND is erg blij met

onze inzet Dat zelfde geldt overigens ook voor ISZW Met name vindt men het prettig dat men

binnen de Belastingdienst 1 kanaal heeft waarmee zaken besproken kunnen worden en zo nodig ook

direct ongeacht waar het probleem zich afspeelt in het land worden aangepakt Wij hebben dit

enthousiasme in zoverre wel wat moeten temperen omdat we dit nu doen vanuit een tijdelijk CAP

verband Op zich is dit wel een interessant punt om mee te nemen bij de evaluatie inzake nut en

noodzaak van het CAP voor de toekomst

Als we vanuit IND nog een overzicht krijgen inzake de aantallen zaken waarin onze facilitator

bemiddeld heeft kunnen we deze man fiscaal stevig aanpakken We hebben voldoende bewijzen dat

de aangiften IH onjuist zijn gedaan In deze casus zijn er ook verhaalsmogelijkheden Deze zaak

melden we bij de FIOD want het fiscale nadeel is groot genoeg daarvoor Overigens heeft ook de

opsporingstak van ISZW interesse in deze facilitator omdat er opvallend veel aanvragen

gezinshereniging via hem lopen die achteraf onjuist blijken te zijn Als we kunnen aantonen dat deze

persoon steeds wetenschap heeft van het feit dat hij valse stukken instuurt bij de aanvragen dan kan

hem mededaderschap worden verweten Wellicht zijn beide strafrechtelijke elementen te stapelen

De betrokken bedrijven waar we geweest zijn op de actiedag komen in een spagaat van

tegengestelde belangen Voor ISZW is het van groot beiang dat men een sluitende urenregistratie

kan overleggen want anders loopt men tegen torenhoge boetes aan Bij de Belastingdienst wil men

zoveel mogelijk doen voorkomen alsof er niet of nauwelijks personeel werkzaam is geweest Voor

IND heeft men er beiang bij om aan te tonen dat een 5 tal personen daar in vaste dienst en full time

werkt Fiscaal is er voldoende aanleiding om de zaak verder aan te pakken Flet vervolg kan ook snel

en effectief Er ligt een beiang om de geldstromen ook naar prive te volgen en dus onze speurtocht in

die richting uit te breiden Zeker nu er naheffingen LFI gaan volgen is de WBA een interessant middel

om in te zetten In de aanlevering van de stukken aan IND zijn mogelijk een aantal valsheden

aantoonbaar Ook hierin is de opsporingstak van ISZW geinteresseerd

Een van onze klanten uit het IND dossier blijkt zich naar eigen verklaring bezig te houden met een

soort ondergronds bankieren richting Iran De meeste bedragen die over en weer geschoven warden

komen content bij deze persoon binnen FIOD kijkt even mee
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Boete opieggen bij klant

Zwaarte

Beoogd effect

Laag

Bestraffen ongewenst gedrag klant

Discussie initieren tussen klant en FD

De FD een signaal in handen geven richting zijn klant

Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Bedrogj liegen waarheid oprekken

Valsheid in geschrifte

Fraude

Beperkte invioed FD op compliance klant

Fouten in aangifte klanten

Medeplegen

Agressieve constructies

Aangiften klanten niettijdig

4 weken

Boete adviseur

Controle of heffingsmedewerker

Er moet sprake zijn van een beboetbaar feit

1 Boete advies aanvragen via boete advies applicatie BAA Lotus Notes

2 Kennisgevingsbrief aan belastingplichtige met reactietermijn

3 Als de FD gemachtigd is tevens FD informeren

4 Boete opieggen binnen 6 maanden na aanslag

Digitale Boeteboek

Modus operandi

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie

10 2 g

Terug naar index IndexiAl
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■

b

Boete opieggen aan FD facilitator 4e

tranche Awb

leidinggever worden beboet Voor die derde geldt dezelfde rechtsbescherming als voor de

belastingplichtige

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

M

Door het opieggen van een boete bij de FD de kwaliteit van de FD te verbeteren door hen

medeverantwoordelijkte stellen voor de inhoud en tijdigheid van de aangiften van hun klanten

Fraude

Agressieve constructies

Voorbeeldfunctie FD in het geding

Valsheid in geschrifte

Medeplegen

Bedrog liegen waarheid oprekken

Fouten in de aangifte klanten

26 weken

DG Bel

piv directeur

VaCo Formeel Recht

Controlemedewerker heffer

Accountteam

Zorgvuldige dossiervorming Duidelijk aangeven om \welke correcties het gaat en wie daarvoor

verantwoordelijk zijn Daarnaast dient er sprake te zijn van medeplegen Zowel de belastingplichtige

als de FD moet minimaal grove schuld verwijtbaar zijn

Interventie moetgoedgekeurd worden door DGBel en Ml

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie Omdat toestemming nodig is van DGBel en pIv directeur is de strafrechtelijke weg soms eenvoudiger

Daarbi] dient tevens rekening gehouden te worden dat indien er een boete opgelegd is of er dan wel

daadwerkelijk verhaal is Voor kleinere gevallen die in het strafrecht niet worden gedraaid kan dit wel

een goed middel zijn

In het geval van medeplegen kan er sprake zijn van een zelfstandig strafbaar feit er moet dan een

keuze worden gemaakt tussen een boete opieggen of zelfstandig vervolgen voor het delict una via

Terug naar index IndexlAl
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Aanmelding bij CCB

constructiebestrijding

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

M

Aanpak constructies bij FD s

Agressieve constructies

26 weken

Accountteam

Coordinatiegroep constructiebestrijding

fiscale behandelaar

fiscale constructies met als doel belastingontwijking ontduiking

Constructie in kaart brengen en aanmelden bij CCB zie onderstaande link

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie

10 2 g

Terug naar index IndexlAl
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INN bijstellen blokkeren BTW

teruggaven
Dit wordt alleen ingezet indien vermoedens ontstaan dat de FD ten

onrechte teruggaven vraagt onjuiste aangifte

Intern blokkeren van teruggaven

De ingediende teruggaaf kan een dag nadat deze is binnengekomen
worden geblokkeerd om te voorkomen dat de teruggaaf automatisch

wordt verleend

Elke teruggaaf van een klant van een FD er of van de FD er kan worden

gesignaleerd door de Individuele neg norm bij te stellen

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

M

Ongeoorloofde teruggaven OB van klanten van een FD en van zichzelf

stoppen

Fouten in aangiften

Fraude

Valsheid in geschrifte

Bedrogj liegen waarheid oprekken

Snelheid inzetbaarheid 1 week

Actoren OB specialist

OB administratie

Accountteam

Aangiften Ob zijn vermoedelijk onjuist

Goede dossiervorming

Zorg dat zichtbaar is voor OB administratie die INN behandelen

waarom negatieve norm is bijgesteld zodat zij weten waar ze op

moeten letten

Voorwaarden

00098



Stappen

Na signaleren onjuistheden

Ga na of onjuistheid Fd zelf betreft of ook zijn klanten

Welke klanten

Intern overleg met Ob specialist

10 2 d

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie
Door bet verhoogde risico bij teruggaven die via betreffende FD lopen
kunnen alle teruggaven gecontroleerd worden Klanten zullen langer op

hun geld moeten wachteOj maar dat is te verklaren door het gedrag van

deFD

10 2 d

Terug naar index IndexlAl
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Toeslagen herzien

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie

Terug naar index IndexlAl
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Toeslagen stopzetten

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie

Terug naar index IndexlAl
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Toeslagaanvraag klanten categorisch

afwijzen met

tegenbewijsmogelijkhetd

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie

Terug naar index IndexlAl
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IH correcties doortrekken naar

Toeslagen

Nader uitwerken

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie

Terug naar index IndexlAl
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Beconnummer intrekken niet doen

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

11 1

11 1

Terug naar index IndexlAl

00098



Blokkeren voor de becon

uitstelregeling

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

H

Beperking uitstel aangiften van klanten van een FD

Aangiften klanten niettijdig

Beperkte invioed FD op compliance klant

Gebrek aan regie en coordinatie

Fraude

Medeplegen

Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

1 week

PIv directeur

CVU

Accountteam

Met blokkeren voor de uitstelregeling is afhankelijk van de

geschiedenis van de FD

Voorwaarden

00098



Stappen In de uitsteiregeling voor de FD is opgenomen wanneer becon

uitstel verkregen kan worden

10 2 d

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie De regeling blokkering voor gehele pakket is officieel nog niet van

kracht Er wordt nog aan gewerkt O a de Becon spelregels

Interventie kan mogelijk binnen het project verder worden

uitgewerkt

Bij de blokkeringsregeling kan de FD nog wel gebruik maken van het

reguliere

individueel uitstel Clienten worden van het Individuele uitstel in

kennis gesteld

Terug naar index IndexlAl
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BAPI machtiging SBR intrekken
Een BAPI certificaat is een certificaat dat door KPN verstrekt wordt

KPN acteert hier als een CSP Cetrtificate Service Provider

De aangiftestroom IB en VpB zijn per 1 januari 2013 verplicht in SBR

OB ICP per 1 januari 2014 Hiervoor wordt een PKI Overheid Services

Server certificaat gebruikt

Een PKI Overheid Services Server certificaat werkt op vergelijkbare

wijze als BAPI Alleen er is dan sprake van niet een maar vier CSP s

Ook daar moet de vertrouwde partij een verzoek doen aan de CPS

Zo n certificaat in technische zin zijn het er twee kan alleen door de

abonnee de FD ze f of door de CSP i c KPN worden ingetrokken

Een vertrouwde partij de Beiastingdienst in deze kan geen verzoek

tot intrekking doen Wij kunnen wel een melding maken aan KPN van

het vermoeden van een omstandigheid die aanleiding kan zijn tot het

intrekken van het certificaat

Zwaarte

Beoogd effect

H

Voorkoming dat frauduieuze aangiften kunnen worden ingediend

middels het BAPI kanaa

De FD verhinderen zijn bedrijfte voeren

Fraude

Fouten in de aangiften klanten opzetteiijke

Valsheid in geschrifte

Snel

DG Be

Formee Recht specialist

BCA

Accountteam

Er moet geconstateerd zijn dat de FD frauduieuze aangiften indient

via het BAPI kanaal

Modus operandi

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

00098



Stappen De belastingdienst kan wel een melding maken aan KPN van het

vermoeden van een omstandigheid die aanleiding kan zijn tot het

intrekken van het certificaat Pit kan schriftelijk en online kan dit via

Eenmaal ingetrokken certificaten

kunnen nooit meer leiden tot een opnieuw geldig certificaat

10 2 g

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden contra indicatie

10 2 g

De FD kan nog wel de aangiften indienen middels de Digi D van

klanten Deze aangiften worden echter gelogd

De FD kan ook nog aangiften indienen middels SBR Van deze

handelingen vindt logging plaats bij DigiPoort Ook kan de FD ervoor

kiezen om aangiften via een portal te verzenden Dit kan enerzijds

nog via BAPI anderzijds via SBR

Terug naar index IndexlAl

Aanvulling bij Bijzonderheid
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Belastingaanslag
direct invorderbaar

stellen

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

M

Verhaalsrechten veilig stellen

Aanstaand faillissement FD

Fraude

Kans op verduistering

Valsheid in gescFirifte

Onbereikbaarheid geen contact mogelijk

Snelheid inzetbaarheid snei

Actoren

Voorwaarden

Ontvanger belastingdeurwaarder

Er moet sprake zijn van faillissement of vrees voor

verduistering zie artikel 10 Invorderingswet 1990

Stappen Ingeval van faillissement vorderingen indienen Ingeval

van vrees voor verduistering aanslag direct en ineens

invorderbaar verklaren reden op aanslagbiljet
vermelden

Invorderingswet 1990 Leidraad Invordering en

Instructie Invordering en belastingdeurwaarders

Samenwerking heffing invordering en

belastingdeurwaarder

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexiAl
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Invorderen

openstaande

belastingaanslagen b

eschikkingen

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

M

Opgelegde aanslagen moeten worden voldaan

Gebrek aan regie en cobrdinatie

Kans op verduistering
Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Onbereikbaarheid geen contact mogelijk

Snelheid inzetbaarheid zie invorderingswet 1990

B CA Apeldoonr en invorderaars op de kantoren vanaf C niveau en

belastingdeurwaarder

Aanslag wordt niettijdig betaald

Aanslag herinnering aanmaning dwangbevel tenuitvoerlegging

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Invorderingswet 1990 Leidraad Invordering 2008 en Instructie

Invordering en Belastingdeurwaarders

Zwaarte is afhankelijk stadium waarin de post zich bevindt en de

achterliggende reden waarom de aanslag niet wordt betaald

Terug naar index IndexIAl
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Beslaglegging bij
derden

Zwaarte M mede afhankelijk van de beslagobject denk

bijvoorbeeld aan bankrekening of levensverzekering

Beoogd effect

Modus operand

Openstaande aanslag invorderen

Houdt zich niet aan termijnen afspraken

betalingsachterstanden

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Invorderaar en belastingdeurwaarder

Aanslag niet geheel betaald en er is een dwangbevel

betekend

Beslagopdracht geven aan beslastingdeurwaarder nadat

beslag is gelegd na vier weken de binnengekomen

verklaring van de derde beoordelen

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering Leidraad

invordering 2008 en Instructie Invordering en

Belastingdeurwaarders

Indiende ontvanger zich niet met de verklaring van de

derde kan verenigen zal hij tot dagvaarding van de derde

burgerlijke rechter over moeten gaan

Terug naar index IndexiAl
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Dienstverlener

aansprakelijk stellen

voor

belastingschulden
klant

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Hoog

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Ontvanger en Rijksadvocaat

Zie BW onrechtmatige daad

Burgerlijk Wetboek

Terug naar index IndexlAl
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Belastingteruggaven
blokkeren van klanten

Laag effect voor klant is hoog doordat klant FD gaat

bevragen wellichttoch groot effect

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Invorderaar

Aanslag en teruggaaf moeten in principe op naam van

belastingschuldige staan in een hand

Signalering aanbrengen in INL

Invorderingswet 1990 en Instructie Invordering en

Belastingdeurwaarders

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexlAl
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Geldstromen richting
klanten blokkeren

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Terug naar index Index A1
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geldstromen richting
klanten blokkeren

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexIAl
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in geval van

faillissement contact

curator

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

M

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Invorderaars binnen insolventieteam

Indienen vorderingen en bewakining belangen

Belastingdienst en voortgang

Invorderingswet Faillissementswet Instructie

Invordering en Belastingdeurwaarders

Terug naar index IndexIAl
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Deze interventie ziet op fout en in de aangiften van individuele

klanten van de FD

Klanten informeren over

vermoedelijke onjuistheid

aangifte aanvraag

Zwaarte

Beoogd effect

M

Door rechtstreeks met de belastingplichtigete communiceren komen

zij er achter hoe hun adviseur omgaat met de fiscale belangen van de

belastingplichtige zelf Omdatde belastingplichtige zelf

verantwoordelijk is zal deze dan ookactie moeten ondernemen Dit

kan zijn het aanspreken van zijn FD tot wellicht het verlaten van zijn

FD

Modus operand Aangiften klanten niettijdig

Voorbeeldfunctie Fd in het geding

Fouten in de aangiften klanten

Tegenwerkend gedrag
Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Gebrek aan kennis

Gebrek aan regie en coordinatie

1 week

Formeel recht

Medewerker controle heffing

Accountteam

Kan altijd Je bent niet verplicht om via de gemachtigde te

communiceren De FD zal van tevoren hierover gemformeerd kunnen

worden

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

00098



Bijzonderheden Informeren kan op allerlei manieren telefonisch een gesprek met

belastingplichtige of per brief Hierin zal een zorgvuldige afweging

moeten worden gemaakt Overweeg een communicatiedeskundige in

te schakelen

Met name richting ondernemer helder formuleren Natuurlijk moet

e e a formeel en taalkundig correct zijn maar een nadere toelichting

in jip en janneke taal is wellicht in sommige situaties ook te

overwegen

Je kan kiezen brieven alleen naar de belastingplichtige te sturen of de

Fd ook een kopie te sturen

Terug naar index IndexlAl
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Deze interventie zet je in als je sterke vermoedens hebt dat de FD bij

een groot deel al zijn klanten fouten maakt in de aangifte

Klanten massaal

vragenbrieven correctiebrieven

sturen

Zwaarte

Beoogd effect

H

Verbeterd gedrag voor de toekomst en herstel van onjuist gedrag uit het

verleden Het besef bij de FD meet komen dat als hi] niet zelf in actie

komt dat wij dat doen

Fouten in de aangiften klanten

Aangiften klanten niettijdig

Gebrek aan kennis

Gebrek aan regie en coordinatie

Minimaal 13 weken

Management BD kantoor

Middel ReVaCo

Intelligence

Accountteam

Communicatiedeskundige gedragspsychoioog

Onderzoek bij de klanten van de adviseur is noodzakelijk indien er

gerechtvaardigd vermoedens zijn dat de FD onjuiste aangiften namens

zijn klanten heeft ingediend

Modus operand

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Eerst zal indien mogelijk via intelligence het klantenpakket in beeld

gebracht moeten worden via ABS IH Vpb moeten de aangiften

geblokkeerd worden

Er worden aan meerdere klanten gelijktijdig brieven gestuurd

De respons moet centraal verzameld worden om effectief te kunnen

handelen

Schakel een communicatiedeskundige in voor een goede brief

00098



Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden Let op competentie klanten kunnen onder andere kantoren vallen

Alvorens je zelf het hele klantenpakket doorlicht kan je natuurlijk ook de

FD eerst de mogelijkheid geven om zelf aan te geven bij welke klanten

hij onjuiste aangiften heeft gedaan zodat hij deze zelf kan verbeteren

De controle kan dan beperkt blijven op het onderzoek of de FD juist

verbeterd heeft

Je kan kiezen de brieven alleen naarde belastingplichtigete sturen of de

Fd ook een kopie te sturen Hierover moet je een zorgvuldige afweging

maken

Terug naar index IndexlAl
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Klanten van een FD informeren hoe de kwaliteit van de FD is volgens de

Belastingdienst

Voor gesprekken met de clienten van de accountant over diens kwaliteit moet

eerst ontheffing van de geheimhoudingplicht ex art 67 lid 3 AWR worden

verkregen

Klanten massaal informeren over

reputatie dlenstverlener

Zwaarte

Beoogd effect

H

Push vanuit de klanten dat de FD betere kwaliteit gaat leveren

Klanten laten beseffen wat de gevolgen kunnen zijn voor de kwaliteit die de FD

I evert

De klant bewegen om naar een betere FD over te stappen

Modus operandi Gebrek aan kennis

Gebrek aan regie en coordinatie

Anti sociaal gedrag

Excessief en onbegrijpelijk communiceren

Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Tegenwerkend gedrag
Onbereikbaarheid geen contact mogelijk

Bedrog liegen waarheid oprekken

Valsheid in geschrifte

Agressief gewelddadig gedrag

Fouten in de aangiften

Voorbeeldfunctie FD in hetgeding

Aangiften niet klanten tijdig

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

13 weken

Communicatie deskundigen
Bureau Gedragsverandering

piv directeur

Formeel Recht specialist

LTO team FD

Accountteam

00098



Voorwaarden Zeer zorgvuldig overleg met alle actoren is noodzakelijk

Vooraf goed vaststellen of de belastingplichtige nog klant is bij de FD in kwestie

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden Voor gesprekken met de clienten van de accountant over diens kwaliteit moet

eerst ontheffing van de geheimhoudingplicht ex art 67 lid 3 AWR worden

verkregen

Let op bij onzorgvuldig handelen BD liggen civiele claims op de loer

In dit geval gaat bet over hettotale klantenpakket Voor individuele onjuistheden

in de aangifte wil ikje verwijzen naar interventie K1 klanten informeren over

vermoedelijke onjuistheid aangifte aanvraag

Terug naar index IndexlAl
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Deze interventie ziet vooral op het gedrag van de FD

Samenwerkingsbereidheid FD laatte wensen over de FD wil bijvoorbeeld

desgevraagd geen informatie verstrekken

Belang van de klant lijkt ondergeschikt aan agenda FD declaratiebelang

FD

Belastingplichtige zelf op de hoogte
houden m b t hun eigen dossier

Zwaarte

Beoogd effect

M

Door de belastingplichtige op de hoogte te houden komen zij ook erachter

hoe hun adviseur omgaat met de fiscale belangen van de belastingplichtige

zelf Omdat de belastingplichtige zelf verantwoordelijk is zal deze dan ook

actie moeten ondernemen Dit kan zijn het aanspreken van zijn FD tot

wellicht het verlaten van zijn FD

Modus operand Gebrek aan kennis

Gebrek aan regie en coordinatie

Anti sociaal gedrag

Excessief en onbegrijpelijk communiceren

Floudt zich niet aan termijnen afspraken

Tegenwerkend gedrag

Onbereikbaarheid geen contact mogelijk

Bedrog liegen waarheid oprekken

Valsheid in geschrifte

Agressief gewelddadig gedrag

Fouten in de aangiften

Voorbeeldfunctie FD in hetgeding

Aangiften niet klanten tijdig

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

1 week

Medewerker controle heffing

Accountteam

00098



Voorwaarden Kan altijd Je bent niet verplicht om via de gemachtigde te communiceren

De FD zal van tevoren hierover geinformeerd kunnen worden

Dit middel is verschillend inzet baar Te denken valt o a aan

niet inleveren van aangiften

niet voldoen aan vragenbrieven

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden Met name richting ondernemer kiezen voor heldere formuleringen

Natuurlijk meet e e a formeel en taalkundig correct zijn maar een nadere

toelichting in jip en janneke taal is wellicht in sommige situaties ook te

overwegen

Terug naar index IndexlAl
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Weigeren FD als gemachtigde
alsmede voor het verlenen van

bijstand Awb 2 2

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

00098



Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

Terug naar index

00098



H

Belastingdienst wil dat de FD tijdelijk stopt met zijn werkzaamheden Het is gericht op bescherming van

belanghebbenden en het bestuursorgaan

Voorbeeldfunctie FD in het geding

Agressieve constructies

Fouten in de aangiften van klanten

Agressief gewelddadig gedrag

Medeplegen

Fraude

Valsheid in geschrifte

Bedrog liegen

Tegenwerkend gedrag
Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Anti sociaal gedrag

Gebrek aan kennis

Gebrek aan regie en coordinatie

52 weken

Plvdirecteur

Formeel recht specialist

Accountteam

00098



Deze interventie heeft verstrekkende gevolgen voor de FD en moet dan ook zeer zorgvuldig met de juiste

onderbouwingen genomen worden

Weigering kan alleen indien sprake is van zeer ernstige bezwaren Voorbeelden hiervan zijn

Evidente en ernstige ondeskundigheid

Het herhaaldelijk verstoren van de normale gang van zaken

Vermoedens van het begaan van strafbare feiten daadwerkelijke strafrechtelijke aanpak heeft de voorkeur

Verschillende malen het bewust onjuist doen van aangiften voor clienten en of van zichzelf

Aangiften verzorgen met ontoelaatbare fiscale constructies

Herhaaldelijk uitlatingen doen die in het algemeen als zeer grievend worden ervaren indien alleen hiervan sprake

is kan gekozen worden om de FD de toegang tot het gebouw te weigeren

Het kunnen weigeren van een gemachtigde is een wettelijke bevoegdheid die in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht

benadrukt wordt De redenen voor het weigeren zijn niet of wij het zinvol vinden of nietj maar of er zwaarwegende

bezwaren bestaan tegen iemand Natuurlijk kan het in ons voordeel zijn en afschrikking in de hand werken maar

uiteindelijk gaat het 66k om het beschermen van burgers tegen malafide adviseurs en de zorg die wij als overheid

hebben in het contact met anderen

Het weigeren kan betrekking hebben op een meerdere of alle dossiers en de duur is afhankelijk van de mate van

ernst

Het gevolg is meestal dat de clienten overstappen naar andere FD s en de FD dus tijdelijk zijn broodwinning kwijt is

Belangrijk is wel dat je de adviseuren zijn ex klanten blijft volgen

De maatregel kan pas worden ingezet na zorgvuldige dossieropbouw en nadat de FD op geschikte wijze is

gewaarschuwd

De beslissing is een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking ondertekend door het managementteam lid of

directeur De clienten van de FD zullen van de weigering op de hoogte worden gesteld Deze clienten zijn dan zelf

verantwoordelijk om zelf dan wel via een andere FD aan hun fiscale verplichtingen te voldoen

memo werkgroep weigeren gemachtigde

Weigering ziet op een persoon niet een geheel FD kantoor

Let op interne communicatie

IndexIAl
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Samenwerkingsbereidheid FD laatte wensen over dit blijkt vooral in de

communicatie besprekingen met de FD Of er is twijfel of de FD het standpunt

van de BD wel opde juiste manier verw oordt richting belastingplichtige

Belang van de klant lijkt ondergeschikt aan agenda FD declaratiebelang FD

Klant gemachtigde laten vergezellen

Zwaarte

Beoogd effect

M

Door de belastingplichtige op de hoogtete houden komen zij ook erachter hoe

hun adviseur omgaat met de fiscale belangen van de belastingplichtige zelf

Omdat de belastingplichtige zelf verantwoordelijk is zal deze dan ook actie

moeten ondernemen Dit kan zijn het aanspreken van zijn FD tot wellicht het

verlaten van zijn FD

Modus operand Voorbeeldfunctie Fd in het geding

Fouten in de aangiften klanten

Agressief gewelddadig gedrag

Bedrog liegen waarheid oprekken
Bureaucratische formele opstelling op zoek naar vormfouten

Tegenwerkend gedrag

Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Spel gevecht als uitdaging

Excessief en onbegrijpelijk communiceren

Wantrouwend gedrag

Anti sociaal gedrag

Gebrekaan kennis

Gebrek aan regie en coordinatie

1 week

Medewerker controle heffing

Accountteam

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

00098



Voorwaarden Kan altijd Je bent niet verplicht om via de gemachtigde te communiceren De

FD zal van tevoren hierovergei nformeerd kunnen worden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexlAl
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Machtiging laten verversen

Zwaarte

Beoogd effect De klant een signaal in handen geven richting zijn FD

Klant laten beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van de kwaliteit die de FD

levert

Discussie initieren tussen klant en FD

Push vanuit de klant dat de FD betere kwaliteit gaat leveren

De klant bewegen voor een bepaald middel om naar een betere FD over te

stappen

FD stimuleren zijn vakkennis op te vijzelen c q te actualiseren

Aangiften klanten niettijdig

Fouten in de aangiften klant

Floudt zich niet aan termijnen afspraken

Gebrekaan kennis

Bureaucratische formele opstelling op zoek naar vormfouten

Modus operandi

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

snel

Accountteam

Controle of heffingsmedewerker
Formeel recht specialist

Voorwaarden

Stappen Verzoek aan FD om machtiging te overleggen

Eventueel kan dit nadat een gesprek is gevoerd met bel pl om zijn machtiging

aan de FD te heroverwegen

Vindplaats nadere informatie
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Bijzonderheden Bijvoorbeeld in te zetten indien

een FD steeds ondermaats presteert voor een bepaald middel Dan een

bel pl in overweging geven om die FD niet langerte machtigen voor alle

middelen maar bijv niet meer voor de OB

Er sprake is van slecht gemotiveerde tot zinloze bezwaar en

beroepsprocedures

Of als in bezwaar en of beroepsituaties de vraag rijst of een FD wel

voldoende gekwalificeerd is en gemachtigd om in een bezwaar en of

beroepsfase op te treden voor de bel plichtige Als dat niet in de machtiging

geregeld is kan dat zelfs een reden zijn voor niet ontvankelijkverklaring van

een bezwaarschrift art 2 1 jo 6 6 AWB

als antwoord op een zeer formele adviseur Om te bezien of hi] zijn zaakjes

wel voor elkaar heeft

Let op Een gesprek met bel pl om zijn machtiging te heroverwegen is een

gesprek over de kwaliteit van de FD Dit is vergelijkbaar met K3 Hierbij zal je

zeer zorgvuldig te werk moeten gaan

Terug naar index IndexlAl
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Klanten FD intensief controleren

Zwaarte

Beoogd effect

H

Verbeterd gedrag voor de toekomst en herstel van onjuist gedrag uit het

verleden Het besef bij de FD moet komen dat als hij niet zelf in actie komt dat

wij dat doen

Agressieve constructies

Medeplegen

Fouten in aangifte klanten

Fraude

Valsheid in geschrifte

Gebrek aan kennis

Minimaal 13 weken

Management BD kantoor

ReVaCo Controle

Intelligence

Accountteam

Controle medewerker

Grondig onderzoek naar de klanten van de adviseur is noodzakelijk indien er

gerechtvaardigd vermoedens zijn dat de FD onjuiste aangiften namens zijn

klanten heeft ingediend

Modus operand

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Eerst zal indien mogelijk via intellegence het klantenpakket in beeld gebracht

moeten worden Hieruit kunnen controles geselecteerd worden

Er zal controlecapaciteit voor moeten worden vrijgemaakt dit moet inpassenin

de totale capaciteits en prioriteitsafweging

Stappen

Vindplaats nadere informatie
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Bijzonderheden Let op competentie klanten kunnen onder andere kantoren vallen

Boekenonderzoek is een duur arbeidsintensief toezichtsmiddel Wellicht kan het

ookd m vvragenbrieven worden opgelost zie K2

Alvorens je zelf het hele klantenpakket doorlicht kan je natuurlijk ook de FD

eerst de mogelijkheid geven om zelf aan te geven bij welke klanten hij onjuiste

aangiften heeft gedaan zodat hij deze zelf kan verbeteren De controle kan dan

beperkt blijven op het onderzoek of de FD Juist verbeterd heeft

Terug naar index IndexlAl

00098



Formeel opstellen strak regelen

volgens de wettelijke bepalingen

Zwaarte

Beoogd effect

M

Lastige adviseurs en of hun klanten strak volgens de wettelijke

bepalingen behandelen om zodoende hun speelterrein te verkleinen of

een koekje van eigen deeg te geven Door dezeformele opstelling zal de

FD meer aandacht moeten geven aan zijn eigen kwaliteit en

werkprocessen

Aangiften klanten niettijdig

Agressief gewelddadig gedrag

Fraude

Valsheid in geschrifte

Bedrog liegen waarheid oprekken

Bureaucratische^ formele opstelling^ op zoek naar vormfouten

Tegenwerkend gedrag

Houdt zich niet aan termijnen afspraken

Spel gevecht als uitdaging

Anti sociaal gedrag

Gebrek aan regie en coordinatie

1 week

Formeelrecht specialist

Medewerkers controle heffing

Accountteam

Modus operand

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden
Een goede communicatie met formeelrecht is vereist Per FD zal

bepaald moeten worden welke formeelrechtelijke middelen het beste

ingezet kunnen gaan worden

Goede communicatie naar alle betrokken medewerkers is noodzakelijk

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

00098



Terug naar index IndexlAl

00098



gijzeling tbv betaling

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexlAl

00098



gijzeling tbv

informatieverstrekking

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexiAl

00098



vordering mbt naleving

inzage en admi plicht

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexlAl
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bestuursverbod

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexIAl

00098



Ingebrekestelling

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand
Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexIAl
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FD die strafbare feiten pleegt heeft gepleegd

Het gaat niet alleen om strafbare feiten m b t de eigen fiscale

verplichtingen maar ook m b t strafbare feiten die de FD namens zijn

clienten heeft gepleegd

Zoals opzettelijk onjuist doen van aangiften opzettelijk niet doen

van aangiften valsheid in geschriften witwassen

Strafrechtelijk vervolgen

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operandi

H

Het bestraffen van strafbare feiten begaan door de FD

Stoppen van ongewenst gedrag

Medeplegen

opzettelijke fouten in de aangiften

Fraude

Valsheid in geschrifte

Bedrog

Tenminste 13 weken

BoeteFraudeCoordinator BFC er

Contactambtenaar

FIOD

OficiervanJustitie OvJ

Accountteam

Bovenstaande spelers moeten goedkeuring geven alvorens over te

gaantotstrafrecht

Aanmelding va BFC er

Bespreking in SO^ daarna in TPO met OvJ

Strafrechtprocedure deze kan een lange doorlooptijd hebben

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

00098



Bijzonderheden Neem tijdig contact op metje BFC er Verzamel zoveel mogelijk

strafbare feiten die gepleegd zijn door de FD Geef duidelijk aan wat

het belang is om juist deze FD in het strafrecht te betrekken

Terug naar index IndexlAl

00098



strafbeschikking 76AWR

Zwaarte

Beoogd effect

Modus operand

Snelheid inzetbaarheid

Actoren

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere informatie

Bijzonderheden

Terug naar index IndexIAl
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Dit betreft het beroepsverbod ex artikel 28 lid 1 sub 5

Het opieggen van een beroepsverbod kan voor maximaal 5 jaar
Beroepsverbod

Zwaarte

Beoogd effect

H

Belastingdienst wil dat de FD stopt met zijn werkzaamheden

Het is gericht op bescherming van belanghebbenden en het

bestuursorgaan

Modus operandi

Snelheid inzetbaarheid szweken

Valsheid in geschrifte

Fraude

Actoren Piv Directeur

BoeteFraudeCoordinator BFC er

Contactambtenaar

FIOD

Oficier van Justitie OvJ

Accountteam

De delicten betreffen onder andere

valsheid in geschrift artikel 225 e v Sr

faillissementsfraude artikel 340 e v Sr

belastingfraude artikel 69 AWR

Voorwaarden

Stappen

Vindplaats nadere

informatie

Bijzonderheden het niet naleven van het beroepsverbod levert opnieuw een

strafbaar feit op ex artikel 195 Wetboek van Strafrecht

Terug naar index IndexIAl
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB maandag 12 mei 2014

Nr
i 2

Omschrijving Status

12 05 T

2014 1

12 05 T

2014 2

buiten verzoek

B

12 05 T

2014 3

12 05 T

2014 4

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer

^
A actiepunt B besluit C communIcatie T terugkoppelIng

00099



Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

Voorraadlijst actiepunten

28 04 T

2014 4

A

28 04 A

2014 9

31 3 2014 T

1

A

buiten verzoek

31 3 2014 A

2

31 3 2014 T

4

31 3 2014 A

9

31 3 2014 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

A LKB

10

3 2 3 A Dilemma aanpak CAF 80 goed en 20 fout en impact op 20 Hoe

nemen we politiek hierin mee

DGBel

Loopt

9 12 2 A
buiten verzoek

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

buiten verzoek

3 3

00099



Weekverslag CAF 16 05 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

in vrijwel alle casu constateren wij dat een zeer ruime meerderheid van de gastouders geen

inkomsten aangeeft in de IH Een minderheid doet dat wel en in die gevallen ontstaat veel discussie

over de redeiijkheid van de aftrekposten Wellicht is het een idee om hier in regelgeving enige

uniformering percentage in aan te brengen

Bij een kinderdagverblijf met hoge schulden voor blauw veel Toeslagen
die ten onrechte zijn uitgekeerd en een rammelende administratie is deze

week de complete inventaris opgekocht door de rijksbieder Vlak voor de

verkoop kwam ineens een advocaat van een gerenommeerd kantoor

dreigen met een verzet dagvaarding Toen onze invorderaar in alle rust

aangaf redenen genoeg te zien om de verkoop door te laten gaan is er

daarna niets meer vernomen en is de verkoop gewoon doorgegaan De

zaken zijn inmiddels afgevoerd
Met als gevolg dat de locaties nu dicht zijn en er geen opvang plaats kan

vinden Facilitator lijkt hardnekkig Heeft aan de ouders aangegeven

volgende week op 1 van de vestigingen weer open te willen gaan nadat er

nieuw inventaris is aangeschaft De andere vestiging lijkt dicht te blijven
De gemeente houdt de situatie rondom het welzijn van de kinderen in de

gaten Dit kan een mogelijke uitschrijving LRK tot gevolg hebben maar

zover is het nog steeds niet Een grote groep ouders krijgt een z g n

baliebrief Toeslagen worden stilgezet deels is dat al gebeurd

10 2 e

Bij de allereerste zaak waarwe het nieuwe artikel 33 aansprakelijkstelling gaan inzetten is

conservatoir beslag onder de ontvanger gelegd het geld stond al bij ons op de rekening Het geld

blijft daarmee binnen Dit traject is voor iedereen nieuw gaandeweg ontstaat een stappenplan

Naar aanleiding van een aantal CAF zaken is inmiddels overleg gevoerd met DGbel over aanpassing

regelgeving inzake de bevoegdheden om ook vanuit de Awir bij de banken informatie op te kunnen

vragen Deze mogelijkheid lijkt erte gaan komen

Bij de broer van is de analyse inmiddels in een vergevorderd stadium Vaak is geen eigen bijdrage

betaald sterker nog de installing betaalt juist ontvangen toeslaggeld terug aan de ouders Dit duidt

op te veel geclaimde uren Het feit dat uit de aanwezigheidslijsten heel veel afwezigheid blijkt

bevestigt dit beeld Ook de opvang van de eigen kinderen van deze broer klopt niet

Systeemfraude IH

Met een nieuwe facilitator is een stevig gesprek gevoerd over zijn handelen Nagenoeg alle

aangiften voor de IH van zijn klantenportefeuille zijn inmiddels gecorrigeerd [

Behoorlijk wat klanten zijn inmiddels vertrokken volgens onze facilitator omdat hij zo niet meer wil

werken en gestopt is met deze praktijken Het zou natuurlijk ook waarschijnlijker kunnen zijn dat de

klanten de fiscale aandacht als minder prettig hebben ervaren en nu naar alternatieven zoeken Als

we de blauwdruk over 2013 bekijken zien we inderdaad een aanmerkelijk positiever beeld Het

gesprek in combi met de correcties over het verleden en een toegezegde monitoring van zijn
activiteiten in detoekomst lijken voldoende effectief om deze persoon af te stoppen

In een vermoedelijk hele grote zaak die al lang in de pijplijn zat voor opwerking strafrecht maar

die maar niet van de grond kwam zijn door 2 kernteamleden een aantal huisbezoeken gebracht om

meer zicht te krijgen op de modus operandus Dit heeft geen link opgeleverd naar een facilitator Er

11 1
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