
ligt nog een spoor om de geldstroom te volgen Mogelijk biedt dit aanvullende inzichten

2 van onze zaken zitten in het acceptatietraject richting FIOD In 1 geval kunnen we hier publicitair
ook weer een extra dimensie in bereiken Betreft een bij een koepel aangesloten advieskantoor Via

de blauwdrukken is de aanpak strafrechtelijk aanmerkelijk efficienter geworden
Via Huba software dan heb je geen digid nodig dient een vermoedelijk verwarde persoon

behoorlijk frequent aangiften in terwiji de subjecten waarvoor dat gebeurt van niets weten Soms

wel 7 keer achter elkaar voor 1 BSN Deze aangiften overschrijven de echte gegevens die klanten

hebben ingestuurd We hebben daar dus last van Deze persoon gaat zeer spoedig gestopt worden

Het recept daarvoor ligt klaar voor uitvoering

In het geval valt9©rtze reizende facilitator zijn ruim 2300 brieven aan klanten gestuurd Ruim de helft

van de klanten heeft daarop gereageerd In ruim 40 van de gevallen hebben klanten een verklaring
ondertekend dat ze geen aftrekposten hadden De rest claimt wel recht op aftrek vaak echter in

mindere mate Op basis van een steekproef van 60 stuks blijkt dit in 58 gevallen nergens over te gaan

en zal geen aftrek worden verleend In 1 geval lijkt 40 van de geclaimde aftrek redelijk In het

andere geval slechts 12 Kortom een stevige onderbouwing voor de naderende strafzaak

11 1

Fiscale dienstverleners

Bij een tweetal notoir foute fiscale dienstverleners ondersteunt CAF in het weigeringstraject In 1

geval is sprake van een kantoor met een beperkt aantal klanten waarbij de aangiften IH categorisch
fout zijn De dienstverlener lijkt zich richting klanten behoorlijk intimiderend op te stellen We

hebben besloten om de regeling van deze posten via een soort heffing op locatie vorm te geven

Daardoor ontstaat een direct contact dat effectiever maar uiteindelijk ook efficienter zal zijn

Gefingeerde dienstbetrekking
Het aantal behandelde verzoeken vanuit IND vordert gestaag De voorraad die wij hadden liggen is

nu voor het overgrote deel behandeld Ook de afgelopen 2 weken zijn weer een 3 tal onderzoeken

uitgevoerd In alle onderzoeken is sprake van een gefingeerde situatie In een van deze gevallen is

een uitzendbureau betrokken Ons onderzoek bevestigt dat dit bureau een malafide rol speelt bij

dergelijke aanvragen IND pakt mede naar aanleiding van ons onderzoek deze zaak nu breder op via

het eigen bijzondere zaken team

Inzake de facilitator die wij zelf onder de loep hebben is inmiddels voldoende bewijs boven tafel

over de inkomsten die deze persoon ten minste met deze activiteiten moet hebben verdiend

Aanvankelijk kregen wij te horen dat deze persoon bij ruim duizend aanvragen betrokken zou zijn als

bemiddelaar Nu we de formele bevestiging van de aantallen binnen hebben valt dit wel mee of

tegen Het zijn er ruim 470 over een periode die langer is dan onze navorderingstermijn Qua nadeel

ligt het dan in de orde van grootte van een 40 000 euro over een aantal jaren Hiervan is niets

aangegeven Te klein voor strafrecht maar wel voldoende om aanslagen op te leggen en

invorderingsmaatregelen te treffen Gisteren is deze persoon met zijn handelwijze geconfronteerd
In een geval werd een mannelijk persoon in vaste dienst aangenomen bij een nagelstudio Dat kan

natuurlijk maar leek ons toch wat minder waarschijnlijk Ter plaatse bleek de omzet van deze studio

zodanig minimaal te zijn dat er voor personeel volstrekt geen plaats is Bij een onaangekondigd

vervoigbezoek was deze persoon er ook niet Wel vroegen we ons af waar de eigenaar van deze zaak

dan eigenlijk zelf van heeft geleefd De nagelstudio lijkt zelfs voor hem niet meer dan een

dekmanteitje Inmiddels is ons daarbij ter ore gekomen dat bij diezelfde persoon recentelijk een

aantal geestverruimende stekjes zijn aangetroffen De schil ter plaatse buigt zich buiten het CAF om

verder nog wel over de IH perikelen van deze facilitator

In de casus waar meerdere IND zaken tegelijkertijd speelde heeft ons onderzoeksteam inmiddels

ook forse correcties voor de LH in het vizier Op basis van onze berekeningen missen we over 2013 en

2014 ongeveer 17000 uren die niet verloond zijn
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|@belastingdienst nl[|

UITVOERINGSBELEIdI 10 2 6 I@minfin nl1

From

Sent

Importance
Subject Fwd concept evaluatie

MAIL_RECEIVED Mon 5 19 2014 10 20 05 AM

0 902 gif

ATT00001 htm

CAF evaluatie mei 2014 docx

ATT00002 htm

]@belastingdienst nl] [To 10 2 e 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 l@belastingdienst nl

Mon 5 19 2014 10 20 00 AM

Normal

HTartelijke greet

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

10 2 6
Van @belastingdienst nl

Datum 15 mei 2014 12 13 36 CEST

Aan |5 belastingdienst nl @minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

1 10 2 6 _l@belastingdienst nl

@belastingdienst nl

j 1@belastingdienst nl

10 2 e |@belastingdienst nl

@belastingdienst nl

10 2 6 10 2 6 10_2_e

10 2 610 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6

@belastingdienst nlKopie

Onderwerp concept evaluatie

10 2 6
10 2 6

Dag collegae

Voomitlopend op bet weekbericht stuur ik aan jullie alvast de beloofde concept evaluatie CAF

Ik zou deze graag komende maandag widen bespreken en ben benieuwd naar jullie input

Zie het b^gevoegde bestand CAF evaluatie mei 2014 docx

Met vriendelijke groeten
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Weekverslag CAF 23 05 2014

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

Deze week is een onderzoek gestart bij een gastouderbureau waarbij al eerder bezoeken waren

gebracht aan gastouders 0ns team loopt tegen nogal wat opvallende zaken aan Omwille van het

verloop van het onderzoek is het echter nog te vroeg om in detail op de bevindingen in te gaan

Een van de GOB s die bij ons zwaar onder vuur ligt en reeds uit het LRK is geschreven probeert

zichzelf opnieuw in te schrijven Ondanks al onze bevindingen lijkt de gemeente het erg moeilijk te

vinden om de inschrijving tegen te houden Via Toeslagen zou hier druk op gezet moeten worden om

herinschrijving in dergelijke gevallen onmogelijkte maken Waarschijnlijk kloppen een aantal

ingezonden documenten niet en houdt dat nieuwe inschrijving vooralsnog tegen

Systeemfraude IH

Bij een facilitator waar wij eerder het wagenpark in beslag hebben laten nemen blijkt inmiddels dat

vanuit deze locatie geen nieuwe IH aangiften meer worden ingediend Onze facilitator lijkt dus echt

te zijn gestopt Via een actuele blauwdruk op de klanten monitoren we het kwaliteitsniveau van de

ingediende aangiften 2013 Pas na analyse van deze blauwdruk weten we zeker of het

fraudepatroon daadwerkelijk gestopt is

in een zaak waar voor meerdere middelen vermoedelijk misbruik speelt hebben een aantal

huisbezoeken niet het gewenste spoor naar een eventuele facilitator opgeleverd Daarom volgen we

nu het geldspoor Wellicht dat dit ons naar de daders gaat leiden

Bij de zaak van de agressief adverterende facilitator is middels een steekproef een oordeel

gevormd over de kwaliteit van de ingediende aangiften De conclusie is dat de aangiften die daar

vandaan komen niet in hogere frequenties zowel in percentage als omvang aftrekposten laten zien

dan we als landelijk gemiddelde constateren Geen reden dus om hier extra effort op te zetten

Bij een volgend geval waar wij mee bezig zijn constateren we opnieuw het patroon dat iemand

structureel giften aftrekt in aangiften van klanten daarbij zelf de stichting bestuurt waarde

giftenaftrek naartoe gaat en de stichting geen ANBI status heeft

Gefingeerde dienstbetrekking
In onze begeleidersgroep zijn de behandelde casusposities voor IND geevalueerd Op zich verrichten

we hier veel werk in service voor IND maar blijkt er ook in heel veel gevallen ook op de een of

andere manier toch ook wel een belang in fiscale zin Ook past het prima bij de brief van Opstelten
om intensiever samen te werken Ons advies is dan ook om deze werkstroom naar de toekomst toe

voort te zetten We betrekken ABC hierbij
In de zaak waar vermoedelijk een forse naheffingsaanslag LH zal gaan volgen zien we dat er in

maart plotseling 2 nieuwe rechtspersonen zijn opgericht die de activiteiten voortzetten van 2

eerdere vennootschappen Ons vermoeden bestaat dat het de bedoeling is geweest om de oude

vennootschappen met de nodige schulden een stille dood te laten sterven Nu we bovenop de

actualiteit zitten kunnen we in deze casus ook de oude schulden doorschuiven toerekenen aan de

nieuwe vennootschappen
Inmiddels zijn een we een nieuwe groep vermoedelijk gefingeerde dienstbetrekkingen aan het

detecteren Rond medio juni gaan we starten met het behandelen van die signalen
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Schijnzelfstandigheid
Wetend dat dit een gevoelig thema is orienteren wij ons momenteel op een casus waarin wij kansen

zien om een facilitator aan te pakken Met diverse relevante partijen vinden hierover gesprekken

piaats

Overig

Niet voor het eerst constateren wij dat we als Belastingdienst aanmerkelijk voorzichtiger zijn om

bepaalde instrumenten in te zetten dan onze coilegae bij justitie De rechtbanken in Nederiand

klagen momenteel bijvoorbeeld over de grote hoeveelheid gijzelingsverzoeken die door justitie zijn

ingediend en met name de forse stijging daarin van 1 200 in 2012 naar 37 000 in 2013 Het gaat

bier in de regel om simpele verkeersboetes en dan vaak ook nog voor mensen die het geld helemaal

niet hebben De rechtbank geeft aan dat deze maatregel bedoeld is voor mensen die het geld wel

hebben maar aan het zicht hebben onttrokken Laten wij er daar nu een aantal van hebben Als

Belastingdienst maken we hier niet of nauwelijks gebruik van Het lukt ons ook niet goed om iemand

te spreken te krijgen die hier wel ervaring mee heeft Binnenkort gaan wij er2 oppakken Bij justitie

mag het een onsje minder maar bij ons mogen we er echt wel wat vaker lets mee doen

00102



no 2 e |@belastinadienst nl[| iQ 2 e |@belastingdienst nl1
UITVOERINGSBELEID ^ iQ 2 e |@minfin nl1

10 2 |@belastingdienstnl|1 lO S e |@belastingdienst nl] |
io 2 e |@belastingdienst t^ io 2 e |@belastingdienst nll

10 2 e l@belastingdienst nl]
10 2 e pbelastingdienst nlll 10 2 6 |@belastingdienst nl] | i0 2 e

l@belastingdienst nl

Fri 5 23 2014 3 59 21 PM

Normal

To

Cc 10 2 e

©belastinqdienst nlP l@belastingdienst nl]10 2 e 10 2 6

|@belastingdienst nl[| i0 2 e

UITVOERINGSBELEIp ll 10 2 e n@minfin nl]

]@belastingdienst nl[^

10 2 e

10 2 6

J@belastingdienst nl]10 2 6

10 2 6From

Sent

Importance

Subject Re Betr contact [
MAIL RECEIVED Fri 5 23 2014 3 59 26 PM

10 2 6 ]

Hallo alien

Uit bericht SZWiod blijkt dat de operationele zaak bij hen in uitvoering is Uit de korte terugkoppeling blijkt eerder link met

gefingeerde dienstbetrekking en onderwijs dan met toeslagen Wordt maandag verder uitgezocht
Groet

10 2 6

Verstuurd vanafmijn iPad

Op 23 mei 2014 om 14 18 heeft ]
e |@belastingdienst nl het volgende geschreven10 2 6

Dag I 10 2 e L

Politie heeft toegezegd met een bestuurlijk signaal te komen nav deze casus en dat vlgs afspraak in stuurgroep riec te

agenderen Dit is ook vlgs eerder door mij in stuurgroep riec afgesproken procedure Intern zal ik op dat moment korte

lijnen houden via

stukken en toeslagen 10 2 6 | informeren
] met dgbel en ook FIOD zijn ook agendalid stuurgroep10 2 6 10 2 6

Paamaast loopt de operationele kant van deze zaak Dit loopt op dit moment buiten riec om

en vlgs politie via inspectie szw vlgs politie naar FIOD en siod Als deze verbinding door politie
en inspectie szw goed is of nog wordt gelegd dan lijkt me dat er geen probleem is Als daar twijfels over zijn bij FIOD
dan lijkt me dat goed om dat FIOD | ^io 2 e |dat met politie inspectie szw bespreekt Omdat dit niet via riec gaat zie ik

hier geen directe rol voor blauw Wei heb ik politie reeds ondersteuning FIOD caPintelligence aangeboden en dat

aanbod zal ik blijven doen

11 1

11 1

Dit hele balletje is aan het rollen gegaan door een voortijdig informeel signaal vooraankondiging dat ik op enig moment

kreeg van politie En gezien politieke context leek mij dit wel van belang intern te melden De contacten met

politie zijn prima en afspraken over werkwijze bestuurlijk signaal in stumgroep m i ook

10 2 6

Mvgr 10 2 6

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 mei 2014 om 13 24 heeft 10 2 6 @belastingdienst nl het volgende geschreven10 2 6

Hallo ] 10 2 e en anderen

Dank voor je bericht

11 1

Groet

10 2 6
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 23 mei 2014 om 01 00 heeft

volgende geschreven

II
UITVOERINGSBELEID j i0 2 e @minfm nl het10 2 e

Allen

Aan het eind van de middag is e gebeld door 10 2 6 van de politie in Rdam Rijnmond

Zij gaf aan dat er een zaak in onderzoek is en er mogelijk meer komen De zaak is nog in de intelligencesfeer maar er

zijn wel concrete aanwijzingen Het zal nog wel even duren alvorens de zaak leidttoteen arrestatie mogelijk wel dit

najaar Ze heeft tegen h0 2 e| gezegd dat zij haar mensen opdracht zal geven alles aan de voorkant te delen wat kan en

als er van ons uit behoefte is om dat te bespreken dan kan dat

Ik ga ervan uit dat lo z e ditweer verder oppakt Mocht ze vastlopen dan hoor ik dat graag met QO^afgesproken dat

ik dan contact met Kdam Kijnmond opneem

Gr

Van lo z e |@belastinadienst nl [[
Verzonden donderdag 22 mei 2014 15 42

] UITVOERINGSBELEID [
1@belastinqdienst nl | 1Q 2 e n@belastinadienst nl [

I0 2 e l@belastinqdienst nl

Onderwerp Betr [

1@belastinadienst nn Namensl i0 2 e |@belastinadienst nl10 2 e

] UITVOERINGSBELEID
1@belastinqdienst nl

10 2 6Aan [ 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 ]

Beste collega s

10 2 6Zie hieronder de mail van

Meer kan MKB Rotterdam niet meer doen

Metvriendelijke groet

10 2 6

22 05 2014 14 45 03 Collega s Zojuist telefonisch contact gehad met politie10 2 610 2 6

Kdam

Van l
„ „

—

Aan | 10 2 6 [
Datum 22 05 2014 14 45

Onderwerp j

10 2 6 BLD

10 2 6 ]@Belastingdien5t l 10 2 6 || |Q 2 6 IQEtelastingdienst 10 2 6 [

Wm mijn mail problemen graag doorsturen aan

]@Belastingdienst10 2 6

10 2 6 10 2 6

Collega s

Zojuist telefonisch contact gehad met politie Rdam10 2 6

Hij heeft mij bevestigd dat er een lopend onderzoek is door politie rdam dat op een nog naderte bepalen moment gaat
resulteren in een bestuurlijke rapportage signaal
10 2 e Igafaan goed gehoord te hebben de planning van de brief aan de kamer

Hij heeft aangegeven dat Inspectie SZW leidend is en dat zij ook FIOD SIOD zullen aansluiten

10 2 e kan in belang van zorg voor opblazen onderzoek OM verder geen inhoudelijke info delen

11 1
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Dit is dus wat ik maximaal aan info heb kunnen verkrijgen en| 10 2 e ^aangeeft aan infote kunnen delen in het belang
van het lopende onderzoek

Ik heb in de contactenj io 2 e | ervaren als open te staan voor de issue belangen die nu spelen en ons als partner
maximaal te willen informeren

Metvriendelijke groet

10 2 e

piv diredeur MKB

Belastingdienst Rofferdam Dordrechf

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam 11 10 2 e I
Postbus 50 9 60 I 3007 BB Rotterdam

Secretaresse [ 1Q 2 e h[lOj^igibelastinadiensl nl 11 10 2 6 ]

10 2 6

110 2 6l@belastincidienst nl

http iiiwww bela stinadienst nl

De Belastingdienst gebruikt e mail nietvoor 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 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 28 05 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

De resultaten van het GOB dat vorige week bezocht werd zijn teruggekoppeld De eerste indruk ter

plaatse was nog goed Dat beeld verdween echter snel toen een 5 tal willekeurige dossiers werden

opengeslagen In 4 van de 5 gevallen vond er geen betaling plaats van vraagouder naar gastouder via

het GOB Het is dan maar de vraag of hier iiberhaupt wel betaald is In de meeste gevallen is sprake

van oma kleinkind relaties In 1 geval woont oma in West Nederland en zou zij dagelijks oppassen op

kinderen uit Oost Nederland Volgens een analyse van de IH aangiften geven de meeste gastouders

geen Inkomsten aan De aangetroffen urenregistraties zijn duidelijk op eenzelfde moment opgesteld

Het maandblad met uren vertoont altijd eenzelfde patroon nooit een dag vrij zelfs opvang

gedurende de hele zomervakantie en alle overige vakanties inclusief feestdagen zoals 1® en T

kerstdag In een geval schreef men de maandstaat zodanig enthousiast dat er zelfs uren zijn

geschreven op 31 maar ook 32 September en ook op 1 en 2 oktober Bij huisbezoeken in

november vorig jaarhad een koppel vastgesteld dat ter plaatse bij de gastouder urenstaten lagen die

reeds tot en met 31 decernber waren ingevuld Overigens werd toen op een 15 tal plaatsen bekeken

of er ook kinderen werden opgevangen en in het overgrote deel was dat niet het geval Een groot

deel van de gastouders gaf tijdens die bezoeken aan dat ze niet zelf de maandstaten invulden Dat

komt weer overeen met ons beeld dat de maandstaten wel erg op elkaar lijken

In 1 geval liep de betaling van vraagouder naar gastouder wel via het GOB Die leek goed maar ons

opiettende team kwam er na een analyse achter dat ook dit een foute situatie betrof De vraagouder

gaf aan zowel parttime ergens te werken als ook fulltime ondernemer te zijn in een VOF Daarom is

bij Toeslagen de maximale hoeveelheid uren 230 uur per maand geclaimd Klinkt in eerste instantie

aannemelijk De betalingen van de gelden gaan volgens de administratie naar de schoonzus die als

gastouder fungeert Echter uit de analyse van de MKB systemen blijkt dat deze schoonzus samen met

onze vraagouder zelf de bewuste VOF vormen Er wordt betaald aan de VOF om op de eigen

kinderen te passen I Omdat beide firmanten een winstaangifte doen en daarin uiteraard ook

zelfstandigenaftrek claimen vioeit zo de uitgekeerdeToeslag uiteindelijk helemaal netto in de zakken

van de firmanten Deze situatie wordt uiteraard aangepakt De rol van het GOB wordt nader

onderzocht Het GOB schrijft per persoon 2 keer een factuur uit 1 keer op basis van geschatte uren

altijd te hoog later voIgt een definitieve echter ook al op de 20® van de maand met daarin de uren

van de hele maand Beide facturen zien er ook nog eens hetzelfde uit Dus ook de voorlopige

factuur kan gebruikt zijn voor de aanvraag van Toeslagen Van de meeste ouders is het GOB in het

bezit van de Digid dus ook daar kleven nog de nodige rlsico s aan zeker nu er vanult Toeslagen

nabetalingen zijn gedaan Bij dit GOB zouden tevens een aantal kinderen ingeschreven staan die wij

nog kennen uit een lopend fraude onderzoek naar Bulgaren Echter ook hier zijn deze kinderen niet

bekend en lijkt het LRK nummer van dit GOB te zijn misbruikt door anderen De eigenaar wist nog

wel een naam te noemen van iemand die hem in dietijd benaderd heeft Wordt vervoigd

Vanuit een hele grote verhuurorganisatie hebben we via ons koppel dat ter plaatse is geweest een

bestand gekregen met daarop 30 000 regels inzake de aan studenten verhuurde panden in een 5 tal

grote steden Op dit bestand loopt momenteel een query Alle gevallen waarin sprake is van

onzelfstandige woonruimten en van kort verblijf kunnen hiermee worden gecorrigeerd Ook blijkt in

een aantal gevallen de huurprijs bij Toeslagen hoger voorgesteld te zijn dan feitelijk Ook daar gaan

11 1
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correcties volgen Alle nieuwe aanvragen op de foute locaties worden nu reeds tegengehouden

Voor de lopende zaken is de uitkomst van de query nodig om te kunnen stoppen

Voor een 2 tal nieuwe zaken heeft een briefing plaatsgevonden Deze kinderdagverblijven zullen

eind juni begin juli bezocht gaan worden in de tussentijd worden de bestands queries nog wat

scherper aangeleverd zodat een goede keuze gemaakt kan worden van de te bekijken gevallen

Systeemfraude IH

Bij een facilitator waar wij eerder bet wagenpark in beslag hebben laten nemen blijkt inmiddels dat

vanuit deze locatie geen nieuwe IH aangiften meer worden ingediend Via een actuele blauwdruk

hebben we nu ook zicht op de aangiften 2013 van zijn voormalige klanten Slechts in 1 op de 6

gevallen trekken mensen nog kosten of giften af En slechts in 6 gevallen is dat bedrag dan hoger dan

750 euro De conclusie lijkt nu toch wel gerechtvaardigd dat ook deze facilitator daadwerkelijk een

halt toe is geroepen

Gefingeerde dienstbetrekking
Naar aanleiding van ons bezoek aan de nagelstudio 2 weken geleden blijkt dit bedrijf nu

plotseling uitgeschreven te zijn uit de KvK

Overig

Momenteel ligt bij de FIOD een voorstel om de AAFD richtlijnen te verduidelijken zodat over de inzet

van SIS minder interne discussie kan ontstaan Een CAF casus is mede oorzaak van dit voorstel dat op

voorspraak van een teamleider FIOD nu op de agenda staat Een mooie ontwikkeling

Het concept document voor de CAF evaluatie is inmiddels met een groot aantal relevante spelers

besproken De AD Belastingen en de Directeur FIOD nemen deze evaluatie binnenkort mee naar MT

Fraude waarbi] een aantal beslispunten omtrent CAF zullen worden voorgelegd

Inzake een dossier dat in onze ogen kansrijk is om de betrokken facilitator aan te pakken waarin

schijnconstructies spelen VAR voeren we momenteel overleg met diverse spelers
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] UITVOERINGSBELEID r 10 2 e |@minfin nnTo lU ^ e

From

Sent

Importance

Subject Betr Re Betr Re Betr FW Afepraak110 2 61 met SZW
MAIL RECEIVED Wed 6 4 2014 9 04 27 AM

I io 2 e l@belastingdienst nl

Wed 6 4 2014 9 04 17 AM

Normal

buiten verzoek

Met vriendelljke greet

10 2 e

a3c fiavingsenior oeieiosmeaewerKer n

Belastingdienst Toeslagen
Team Handhavingsregie Intelligence
Grzadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht || I0 2 e~

m[ 10 2 S ]
10 2 e abelastinqdienst nl

http www belastinqdienst nl

] UITVOERINGSBELEID 04 06 2014 09 00 58—Van

]@belastingdien st nl

UITVOERINGSBELEID Aan10 2 6 10 2 0

10 2 e

10 2 e l UiTVOERiNGSBELEiD
10 2 6 | a belastinqdienst nl

Van

Aan 1
Datum 04 06 2014 09 00

Onderwerp Re Betr Re Betr FW Afspraak|10 2 6| met SZW

buiten verzoek

Op 4 jun 2014 om 08 56 heeft

volgende geschreven

@belastingdienst nl @belastinqdienst nl bet10 2 e 10 2 e

buiten verzoek

Met vriendelljke groet

10 2 e

senior beleidsmedewerker Handhaving

Belastingdienst Toeslagen
Team Handhavingsregie Intelligence
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | 10 2 e

M i 10 2 6 I
10 2 6 Pbeiastinqdienst nl

http www belastinqdienst nl

} UITVOERINGSBELEID 04 06 2014 08 56 01—Van

l@belastinadienst nl

10 2 6 10 2 6 UITVOERINGSBELEID

10 2 6 @minfin nl Aan 10 2 6
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Van 1
Aan I 10 2 e |{ajbelastinqdienst nl ^

Cc 1 10 2 e febelastingdienst nl ^
Datum 04 06 2014 08 56

Onderwerp Re Betr FW Afspraakpf0 2 e| met SZW

J UITVOERINGSBELEID 10 2 6 |@niinnn nl

Bbelastinadienst nl

10 2 e ]@belastinadienst nl | 10 2 e ^@belastinqdienst nr | 10 2 e |@belastingdienst nl

10 2 «

i j 2 e

Jga ik zo ook stalken Maar van twee kanten helpt natuurlijk altijd 810 2 eIdd

Op4jun 2014 om 08 52 heeft

volgendeg
Hnil10 2 ei

heb jij nog hulp nodig bij deze vragen vanflO ^ g lk zou er vanochtend mee aan de slag gaan maar zie dat[l0 2 e|jou heeft

benaderd en dat jij al razendsnel hebt gereageerd Overigens denk ik dat Belastingen [
op deze vragen aangezien hetvooral ook IB betreft

Laat maar even weten of ik nog iets kan doen Ik zit nu achter mijn DWB

Met vriendelijke greet

@be[astingdienstnl @belastingdienst nl het10 2 6 10 2 6

eschreven

10 2 e ook moei reageren

10 2 e

seniorbeleidsmedewerker Handhaving

Belastingdienst Toeslagen
Team Handhavingsregie Intelligence
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht 10 2 6

10 2 eM

10 2 6 gtbelastinqdienst nl

http www belastinqdienst nl

10 2 6
04 06 2014 08 04 38—Hallol 10 2 ^ Bij een aantal CAF casusposities komen we tegen dat de

10^ 6gastouders de inkomsten niet o

Van [ [Toeslagen BLD

TTuITVOERINGSBELEID | 10 2 6 l@minfin nl

]@ Belastingdienst

10 2 6

Aan l
Cc | 10 2 e|
Datum 04 06 2014 08 04

Ondenverp Betr FW Afspraak|T0 2 e| met SZW

10 2 6

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

Hallo10 2 e

Bij een aantal CAF casusposities komen we tegen dat de gastouders de inkomsten niet of tot een te laag niveau aangeven

een aantal heeft zelfs geen aangifte Je praat dan

in deze casus over 2 3 van de populatie
Echter in maart van dit jaar is er een beeidkrantbericht geweest en zijn er brieven verstuurd zie hieronder»

10 2 e[bijiage Voorbeeld vriendelijke brieven 1 maart 2014 pdf is verwijderd door Toeslagen BLD]

Daarnaast heb ik op ConnectPeople brieven aangetroffen die naar Gastouder belastingplichtigen zijn verzonden zie

onderstaande link

10 2 g
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k heb vanmorgen per mail contact gehad met 10 2 6 fan LTO Zie hieronder zijn toetichting

De brief aan de Gastouders maakt onderdeel uit van een actie op meerdere doelgroepen Zie het beeidkrantbericht van

vandaag over dit onderwerp

10 2 g

De bedoaling van deze mailing is het verlenen van axtra service aan belastingplichtigen die hoogstwaarschijnlijk in hun aangifta IH 2013 inkomen als

gastouder moeten aangeven

Ongeveer 42 000 burgers staan ingeschreven als gastouder en zijn gekoppeld aan een gastouderbureau Een gedeelte van deze groep is niet beschreven

Dit betreft ongeveer 50 Van de 50 die wel beschreven is doet een groot deei onjuist of onvoiiedige aangifte
De naam van het gastouderbureau waar de gastouder staat ingeschreven is bekend bij de Beiastingdienst Deze naam vrardt vooraf ingevuid in de aangifte
Het ontvangen bedrag niet in de brief wordt betrokkene daar op geattendeerd De belastingplichtigen zijn geseiecteerd uit het iandeiijk register kinderopvang
Opdrachtgever is de Directeur PDB

v riftnriftliikft nrnftt

10 2 6

sr analist intelligence handhavingsregie Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

10t2 e

Beiastingdienst Toeslagen

10 2 e

UITVOERINGSBELEID 03 06 2014 16 53 41 fTq^ Ik begrijp dat er niet zijnI0 2 e 10 2 e

Van f
Aan 1
Datum 03 06 2014 16 53

Ondenverp FW Afspraak|10 2 e| met SZW

1 UiTVOERINGSBEU6tD^ 1 10 2 e l@minfin ni

10 2 6 [@belastinQdienst nl H 10 2 6 l@beiastinadienst ni

10 2 e

OfS e

10 2 6Ik begrijp dat sr niet zijn

Kun jij ons van input voorzien

Gr

10 2 6

■auuebestr^gding BeiastingdienstGouruiMdLor rr

Ministerie van Financien

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

Secretaresse

10 2 6

I 10 2 e

@minfin nl10 2 e10 2 e 10 2 e

T

F 10 2 6

M

@minfin ni10 2 e

www riiksQverheid nl

] UITVOERINGSBELEID10 2 eVan

Verzonden din^aa 3 juni 2014 16 23

Aan gibelastinQdienst nl
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Q be astinadienst nl Caibelastinadien5t nlCC 10 2 S 10 2 e 10 2 e

J[UITVOERINGSBELEIDUITVOERINGSBELEID

Onderwerp RE Afspra^
10 2 e

10 2 e meTSZw

lOjp e

Dank

10 2 eIk wacht de reactie van af

Gr

10 2 e

10 2 9

Ministerie van Financien

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

10 2 e

Qiminfin nl10 2 e10 2 6 10 2 6

10 2 6

lOJp e

@minfin nl10 2 6

10^ 6
www riiksQverheid nl

gibelastinQdienst nl [ gbelastinqdienst nllVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden dinsdag 3 juni 2014 16 22

I UITVOERINGSBELEID

cgbelastinadienst nl

Aan 10 2 6

lcgbelastinadienst nl

UITVOERINGSBELEID

CC 10 2 6 10 2 6 10 2 6

UITVOERINGSBELEID

Onderwerp Re AfspraaM nriet SZW

10 2 6

Hallo 10 2 e

Alleen de eindrapportage is verstrekt De aanbevelingen worden vanuit de WOB beschouwd als

persoonlijke beleidsopvattingen en om die reden niet verstrekt De vraag of Belastingen de inkomsten

van gastouders controleert kan ik alleen in zijn algemeenheid beantwoorden met de reactie dat ook

gastouders onderdeel uitmaken van onze selecties Ik denk dat wellicht de collega s van Toeslagen
hiervoor wat meer input kunnen leveren

Met vriendelijke groeten

10 2 6

Belastingdienst Directie MKB

10 2 6

W O LSI en LIL J KIL J

10 2 6M

@belastingdienst nl10 2 6

LET OP ik ben alleen mobiel of mail bereikbaar

Op 3 jun 2014 om 16 13 heeft UITVOERINGSBELEID10 2 6

@minfln nl het volgende gescnreven10 2 6
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Ha 10 2 e
I 10 2 6

Donderdag is het overleg met| io 2 e over gastouderbureaus Het vermoeden is dat we daar bij zitten

Daarom hebben we een aantal vragen

1 Zie bijgevoegde documenten Het LSI rapport heefti | Heeft hij ook het andere bijgevoegde
document Zo ja wat is de stavaza van de niet gerealiseerde onderwerpen

2 Controleert en zo ja hoe Belastingen de inkomsten van gastouders

Mogelijk hebben we nog meer vragen Dan melden we ons weer

Graag morgenmiddag antwoord

Gr

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Uitvoeringsbeleid

Korte Voorhout 7 | 2511 CW| Den Haag | 10 2 e

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

Secretaresse @minfin nl |10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6

10j2 6

10j2 6

@minfin nl10 2 6
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www riiksoverheid nl

Van

Verzonden dinsdag 3 juni 2014 15 22

Aan

UITVOERINGSBELEID10 2 e

UITVOERINGSBELEID

Onderwerp hW Betr Betr Fwd Re Fwd AFSPRAAK

10 2 e

10 2 e

10f2 s

Van COMM

Verzonden dinsdag 3 juni 2014 15 21

Aan

10 2 6

] UITVOERINGSBELEID
Onderwerp FW Betr Betr Fwd Re Fwd AFSPRAAK]

10 2 6

Van COMM

Verzonden maandag 2 juni 2014 11 32

iCOMMI

10 2 8

Aani 10 2 8

fcOMMCC

Onderwerp hW betr Betr Fwd Ke Fwd AFSPRAAK

10 2 6

10 2 6

10 2 8

Even over het overleg van aanstaande donderdag met] iP 2 e 10 2 8

Aanleiding van het gesprek

heeft nav een gesprek met SZW een lijst gekregen met 134 LSI projecten Landelijke
Stuurgroep Interventieteams SZW is bestuurlijk verantwoordelijk voor de LSI

10 2 6

110 2 e heeft 6 rapporten opgevraagd en gekregen

Aanstaande donderdag is er een achtergrondgesprek over 2 rapporten
Gastouderbureaus De Belastingdienst was trekker van het project gastouderbureaus vandaar dat het

handig is dat er iemand van ons bij zit

bulten verzoek en

Setting gesprek
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10 2 e woordvoerder Asscher @minszw nl10 2 e 10 2 e

2 mensen SZWvan de LSI

2 mensen SZWinhoudelijk over kinderopvang

buiten verzoek

En io 2 e ^natuurlijk

10 2 e is inhoudelijk verantwoordelijk voor de kinderopvangtoeslag

Grt

10 2 e

Van

Verzonden maandag 19 mei 2014 8 35

Aan

CC [
Onderwerp Betr Betr Fwd Re Fwd AFSPRAAK

@belastinqdienst nl [ @belastingdienst nl110 2 e 10 2 e

@belastingdienst nl10 2 e

10 2 e

10 2 e

10^ 6

10 2 e

Hierbij

Zie het bijgevoegde bestand Eindrapport Gastouderbureaus definitief doc Zie het bijgevoegde
bestand Aanbevelingen uit project Gastouderbureaus definitief doc

Met vriendeliike aroet

10 2 e

sr analist intelligence handhavingsregie Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst Toeslagen

10 2 e

19 05 2014 08 03 24—10 2 6 Flebjij het GOB rapport van het LSI voor 10 2 e10 2 6

Van

Aan

froeslagen BLD

COMM A io 2 e l@minfin nl

©Belastingdienst

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Datum 19 05 2014 08 03

Onderwerp Betr Fwd Re Fwd AFSPRAAK 10 2 6
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10 2 e 10i£ 6

Heb jij het GOB rapport van het LSI voor 10 2 6 f

Gr

10 2 6

BelastingdienstToeslagen

10 2 6

MODiei

Email @belastingdienst nl10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

Ros AG Adriaan COMM 19 05 2014 07 38 59 fm^ Zou je mij het rapport willen sturen over

de gastouderbureau s Dan kan ik dat alvast lezen

Van Ros AG Adriaan COMM l@minfin nl

Aan [
Datum 19 05 2014 07 38

Onderwerp Fwd Re Fwd AFSPRAAK

@belastingdienst nr @belastingdienst nl10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 e

Zou je mij het rapport willen sturen over de gastouderbureau s Dan kan ik dat alvast lezen

Groet

Adriaan

Delivered to you with DME mobile e mail

Original message—
Sender UITVOERINGSBELEID ^ @minfin nl10 2 610 2 6

Sent time 15 mei 2014 12 45

To
’

@belastingdienst nr @belastingdienst nl10 2 6

@belastinqdienst nr @belastinqdienst nl ]
l@belastinqdienst nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@belastinqdienst nr10 2 6 10 2 6 10 2 6

UITVOERINGSBELEID

Cc

g minfin nl10 2 6

@belastinodienst nl

^ yjTVOERINGSBELEID

@belastingdienst nr10 2 6 10 2 6

Z06k

COMM I@min1in nl

^ g minfin nl

Subject Re Fwd AFSPRAAK

10 2 6 10 2 6
hi liii

10 2 6

10 2 6

Hafl^

Danik voor het signaal
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DirComm moet hierin de regie kunnen voeren Het gaat tenslotte om media

@Adriaan graag je gedachten hierover

Gr

10 2 6

Van @be[astinqdienst nl I @belastingdienst nl110 2 e 10 2 6

Verzonden Thursday May 15 2014 12 36 PM

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

ojbelastingdienst nl10 2 6

@belastingdienst nl10 2 6 10 2 6

UITVOERINGSBELEID

Cc

UITVOERINGSBELEID10 2 6

@belastinqdienst nl10 2 6

a belastinqdienst nl10 2 6

Onderwerp Fwd AFSPRAAK 10 2 6

Beste collega s

Zie onderstaand bericht De journalist van RTL heeft interesse in een 2 tal

projecten tw Gastouderbureaus en

door de SVB en de eerste door de Belastingdienst Flet gesprek is

waarschijnlijk op 5 juni as Vraag is of we willen aansluiten Het

secretariaat LSI wil niet teveel mensen aan tafel maar een afvaardiging
vanuitde BD is m i gewenst Graag jullie mening en indien jullie mijn
mening delen graag een naam van een college die we kunnen laten aansluiten

Alvast dank Ik hoor graag van jullie

De laatste is getrokkenbuiten verzo6k

Metvriendeliike groeten
10 2 6

Belastingdienst Directie MKB Directie Handhaving LTO Adviseur Externe

Overheidssamenwerking w o LSI en LIEC RIEC

Mercuriusplein 37 2132 HA Hoofddorp Postbus 222 2130 AE Hoofddorp
m| l@belastingdienst nl

l@belastingdienst nl

LET OP ik ben alleen bereikbaar per mobiel nummer of email

Begin doorgestuurd bericht

10 2 6

Van a MINSZW NL @MINSZW NL‘° ^ ^bult6rrv^rfo[ 10 2 6 10 2 6

Datum 15 mei 2014 11 36 23 CEST

Aan @belastingdienst nl10 2 6

@belastinqdienst nl10 2 6

@belastingdlenst nl @belastingdienstnl10 2 6 10 2 6

Onderwerp FW AFSPRAAK io 2e

Hol 10 2 e

]en mijHierbij ter informatie de mailwisseling tussen

over het gesprek met RTL RTL is ook gei nteresseerd in de huidige stand

van zaken op deze twee dossiers Gastouderbureaus en

10 2 6

bult6n V6rz06k

Ik heb daarom voor Gastouderbureaus onze directie Kinderopvang

00105



benaderd een vertegenwoordiger van deze directie zal aan het gesprek
deelnemen Ik weet nog geen naam

Omdat het IT project door de Belastingdienst is getrokken informeer ik

jou ook

Ik weet niet of de Belastingdienst bij het gesprek aanwezig wil zijn
maarwe willen de delegatie niet te groot maken Datzou naar de

journalist toe een verkeerde indruk geven

10 2 e iemand van KinderopvangWe zitten nu al op 5 personen

iemand van de SVB en ik

NB Ik zal ook het RCF Midden Nederland informeren over dit gesprek
omdat het project In die regio is uitgevoerd

Metvriendelijke greet

10 2 e

Verzonden donderdag 15 mei 2014 10 00

10 2 e

Onderwerp Kb AhSPKAAKl 102 6

10 2 e

ik zullen namens UBN het gesprek met 10 2 e 10 2 e

voeren

1 Data wat ons betreft zou het gesprek op 5 juni tussen 13 30

en 15 00 uur kunnen plaatsvinden Als er nog andere partijen bij moeten

zijn dan kan dat natuurlijk betekenen dat je naar een andere datum en

tijd meet uitwijken Dan zie ik wel een nieuw datumvoorstel tegemoet

2 Inhoudelijke betrokkenheid bij de dossiers

a Gastouderbureaus bij SZWis de directie Kinderopvang hierbij
betrokken Ik heb de directie over het aanstaande gesprek geinformeerd

Mijn contactpersoon is 10 2 e

Aangezien het interventieteamproject door de Belastingdienst is geleid
zal ik ook de Belastingdienst erover inlichten dat dit gesprek zal

plaatsvinden Het kan zijn dat de dienst dan bij het gesprek betrokken

wil worden Mijn contactpersoon is 10 2 e

00105



buiten verzoek

Metvriendelijke groet

10 2 e

Verzonden woensdaa 14 mei 2014 13 56

10 2 e

10 2 e
unaerwerp Kt ai J3Kkaai\

Urgentie Hoog

10 2 e

10 2 e heeft aangegeven niet bij het gesprek met

hoeven zijn
aanwezig te10 2 e

10 2 9 wil met ons vender praten over de volgende twee rapporten

buiten verzoek

Gastouderbur^Wfe

Aan de telefoon gaf | ^ e aan dat hij ook graag van ons wil horen wat

de huidige stand van zaken is op deze dossiers Kunnen jullie daarom
van deze projecten aangeven wie vanuit SZW inhoudelijk berokken was

Dan nodigen we hen ook uit voor het gesprek

Ik stel voor om het gesprek in te plannen op woensdag 4 of donderdag 5

juni

Graag jullie reactie

Metvriendelijke groet

10 2 e

Woordvoerder minister Asscher

Afdeling Woordvoering en Publiciteit

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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10 2 e

@minszw nl @minszw nl10 2 e 10 2 e

10 2 eVan

Verzonden dinsdag 13 mei 2014 11 43
bulteh vefzoek

10 2 e

Onderwerp AhSPKAAKi io 2 e

Collega’s

wil graag komen praten over de LSI rapporten die hij van
ons heeft gekregen Ik kom binnenkort met data voorstel zijn jullie er

alle drie bij

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien

u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If

you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from

the risks inherent in the electronic transmission of messages

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 Eindrapport Gastouderbureaus
definitief doc Aanbevelingen uit project Gastouderbureaus definitief doc ATT00001 txt

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

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

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op \^’T\ w belastingdienst nl
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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

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

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

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

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nn

@belastingdienst nl]

l@belastingdienst nl]

To 10 2 e

^ io 2 e @peiasTingdienst n|
10 2 e l@belastingdienst nir tO Zg

l@belastingdienst nl

Wed 6 4 2014 9 05 35 AM

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Betr Re Betr FW Afspraak met SZW

MAIL RECEIVED Wed 6 4 2014 9 05 44 AM

10 2 e

Normal

hallo 10 2 6

Van LKB particulieren10 2 6Ik heb contact gehad met

10 2 6

Hi] geeft aan dat deze actie dit jaar voor het eerst is uitgevoerd
In augustus gaat men kijken wat het heeft opgeleverd

Ik weet dat een aantal jaar geleden denk 2008 2009 een brievenactie

is geweest vanuit de LTO 10 2 6 ^waarbij gastouders zijn gewezen

op rechten en plichten

Met vriendelijke groet
10 2 6

sr analist intelligence handhavingsregie Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst Toeslagen

10 2 6

10 2 6 UITVOERINGSBELEID 04 06 2014 08 44 19—Van

@belastingdienst nl

UITVOERINGSBELEID Aan10 2 6

10 2 6

10 2 6Van

Aan 1 10 2 6

Ce I 10 2 6 |@belastinqdienst nl

UITVOERINGSBELEID
”

]@belastingdienstnl

]@belastingdienst nr

Datum 04 06 2014 08 44

Onderwerp Re Betr FW Afspraak [10 2 6 | met SZW

10 2 6

10 2 6Ha

Hebben we deze actie dit jaar voor het eerst gedaan Er staat mij bij dat we betook al eerder hebben gedaan
Weet jij dat Zo nee wil je dat nagaan

Gr

2e

10 2 6 10 2 6

Dubb6l zie mallwlsseling van 6 aprll 2014
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Dubbel zie mallwisseiing van 6 aprll 2014

10 2 6 I
I 10 2 6 10 2 6

|10 2 e|

10 2 6
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10 2 e

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Dubb6l zl6 mallwissellng van 6 april 2014

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6
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10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

□ubbel zie mailwisseling van 6 april 2014

10 2 e

00106



10 2 e

10 2 e

10 2 e
Dubbel zie mailwisseling va Jou

10 2 e

10 2 6 10 2 6

10 2 6

00106



10 2 e

10 2 8

10 2 8

Dubbel zie mallwlsseling van S april 2014

10 2 8 10 2 8

10 2 8

10 2 8
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10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 9

Dubbel zie mallwlsseling van 6 april 2014

10 2 9

10 2 e 10 2 e

10 2 9

10 2 9

10 2 9 10 2 9 10 2 9

10 2 9 10 2 9 10 2 9

10 2 9

00106



10 2 e

10 2 e 10 2 e

I0 2 e 10 2 e

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Dubbel zie mailwisseling van 6 april 2014

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6
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Dubbel zie mallwlsseling van S april 2014

I0 2 e

10 2 e 10 2 e
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10 2 0

Dubbel zie mallwlsseling van S april 2014

10 2 0

10 2 0

10 2 0

00106



10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 6 10 2 6

Dubbel zie mallwisseling van 6 april 2014
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Dubbel zie mailwisseling van 6 april 2014
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Weekverslag CAF 06 06 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

In de zaak waarover we vorige week zeer uitgebreid hebben geschreven zijn opnieuw een aantal

dossiers in detail bekeken Tot op heden zijn alle dossiers die zijn opengeslagen niet in orde en

zouden de toeslagen gestopt en teruggevorderd moeten worden Het draaiboek daarvoor is in de

maak Het GOB wil daarbij vooral doen voorkomen dat zij wat te weinig aan control heeft gedaan

maar dat het doen van de urenopgaven toch vooral de verantwoordelijkheid van de gastouders en

vraagouders is Dit beeld strookt echter niet met onze vaststelling dat heel veel van de Toeslagacties

raadplegen muteren afkomstig zijn van het bureau zelf Degeldstroom vanuit Toeslagen lijkt wel

zoveel mogelijk naar de vraagouders te gaan

Bij het KDV waar wij de inboedel hebben laten verkopen is een berichtenstroom in zowel lokale

pers als op de lokale radio De eigenaar speelt daarin het slachtoffer en de vermoorde onschuld Via

marktplaats heeft men weer spullen gekocht om doorte kunnen blijven draaien Nog maar weinig

ouders lijken te beseffen dat er bij dit KDV echt iets mis is en dat men mogelijk beter af is bij een

ander Meer en meer toeslagen worden ondertussen stopgezet

Momenteel loopt een verkennend onderzoekje naar de activiteiten van met elkaar verbonden GOB s

die tezamen een onderdeel vormen van een MGO entiteit Er is twijfel of het daar wel allemaal goed

gaat Dit is de eerste keer dat we van uit het CAF het segment GO raken

Systeemfraude IH

Met PDB samen gaan we op zoek naar enige aanpassingen in de selectie Hierin zouden

aangiften die als groep bij elkaar horen bijvoorbeeld omdat daar eenzelfde facilitator achter

zit maar bijvoorbeeld ook gastouders die bij hetzelfde GOB horen een meer zwaarwegende

plaats dienen te krijgen en ook als zodanig behandeld moeten worden Bij het project 1043

wordt hier in de detectie al veel mee gedaan echter zou dit traject dan geborgd moeten zijn

door de hele keten eenduidig volgen regeling bezwaar EN blokkeren volgende jaren De

ontwikkelde blauwdrukken maken het mogelijk om zeer snel het beeld van de groep te

kunnen analyseren

Wij hebben nog niet het beeld dat er inmiddels gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe

regelgeving op het gebied van de voorlopige teruggaven Als iemand in het verleden is

gecorrigeerd wegens het doen van onjuiste aangiften hebben we de mogelijkheid om

iemand gedurende 5 jaar het recht te ontzeggen op voorschotbetalingen Dat moeten

we in onze processen dan wel daadwerkelijk inbouwen Hoe de stand van zaken op dat

gebied momenteel is is voor ons in ieder geval onduidelijk Zowel procesmatig als

beleidsmatig wel of niet opieggen van boetes vraagt dit de nodige aandacht teneinde te

voorkomen dat dit een papieren tijger wordt

Met de persoon die willekeurig aangiften leek te doen voor volstrekte onbekenden is stevig

gesproken
is het IP van deze persoon dichtgezet Recent constateerde wij vanuit onze monitoring echter

toch nog een poging Het lijkt vooralsnog een incident We houden het verder in de gaten

Ook hebben we de vraag uitgezet hoe het nu kan dat van dit IP adres toch nog een

inlogpoging afkomstig is geweest

Ook11 1
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Buitenland

Hieronder een voorbeeld van de keerzijde van het initiatief van de Belastingdienst om zo veel

mogelijk aangiften direct definitief te regelen Sommige mensen verbinden hiertoch wel wat

onjuiste conclusies aan Via een tipgever ontvingen wij een in het Engels vertaalde Poolse

tekst die deze euforische Poolse facilitator op zijn website heeft gezet

On the 14th of April we informed you that tax refunds for year 2013 will be more than likely
calculated the old wa today we confirm this wonderful news

Refunds will be as high as they were in previous years unless you were unlucky and you send

your tax declaration according to new rules then unfortunately you have a problem
In May 2014 we received a lot of final decisions Aanslag 2013 from which it shows that there were

full heffingskorting allowed without including the work period
If you waited with sending tax declaration for year 2013 today is a good moment to do so I and get

even 100 of a tax refund Visit our offices

Voor de goede orde Het is niet zo dat wij dit toestaan zoals deze meneer schrijft Het is wel zo

dat deze facilitator aanzet tot het bewust onjuist invullen van de aangiften Zijn advies is om in te

vullen dat men het hele jaar actief is geweest in Nederland 01 01 tot 31 12 ook als dat in

werkelijkheid absoluut niet het geval is Dit leidt tot aanmerkelijk hogere teruggaves

Overig

We hebben voorlichting gegeven aan de projectgroep veelplegers over onze aanpak Volgende week

doen we het zelfde bij de handhavingsregisseurs MKB Op deze wijze proberen we de essentie van de

CAF aanpak naar een breder publiekte verspreiden zodat het niet alleen beperkt blijft tot onze

medewerkers in de schil We krijgen terug dat dit als zeer inspirerend wordt ervaren Men zou graag

vaker op de hoogte worden gehouden van onze ervaringen
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB dinsdag 10 juni 2014

Nr
i 2

Omschrijving Status

10 6 2014 T

1

A

A

A

10 6 2014 T

2

10 6 2014 T

3

10 6 2014 T

4

10 6 2014 T

5

10 6 2014 A buiten verzoek

6

10 6 2014 A

7

10 6 2014 A

8

10 6 2014 T

9

10 6 2014 A

10

10 6 2014 A

11

I

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer

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

A

bulten verzoek

10 6 2014 T

12

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

E Voorraadlijst actiepunten

12 05 T

2014 3

12 05 T

2014 4

A

12 5 2014 A

5

28 04 T

2014 4

A
buiten verzoek

28 04 A

2014 9

31 3 2014 A

2

31 3 2014 T

4

31 3 2014 A

9

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

nemen we politiek hierin mee

DGBel

Loopt

A

9 12 2 A

buiten vet7oek

I

3 3
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1 UITV0ERINGSBELEID H 10 2 e |@minfin nl1 [
UITVOERINGSBELEID H 10 2 6 |@minfin n 1 | io 2 e |@belastingdienst nl[T^

I0 2 e |@belastingdienstnl|1 To 2 e |@belastingdienst nl1

|@belastingdienst nl[1 io~2e |@belastingdienst nl1
10 2 e |@belastin gdien st n I

Wed 6 11 2014 2 08 25 PM

Normal

To 10 2 6 10 2 6

j@Deiastingdienst nl]10 2 e

10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Fwd Actiepunten uit gesprek met S I i0 2 e | op 5 juni 2014

MAIL RECEIVED Wed 6 11 2014 2 08 30 PM

actiepunten uit het gesprek met RTLop 5 juni 2014 2 doc

ATT00QQ1 htm

Ti

Met VTiendelijke sroeten

10 2 6

Belastingdienst Directie MKB

10 2 6

w o LSI eiiLIEC RIEC

M 10 2 6

fe be lastingdienst nl10 2 6

LET OP ik ben alleen mobiel ofmail bereikbaar

Begin doorgestunrd bericht

10 2 6 @minszw nlVan 10 2 6

Datum 11 juni 2014 14 05 31 CEST

Aan [ ] 10 2 6 @MINSZW NL UITVOERINGSBELEID
’

10 2 6 l@svb nl’

10 2 610 2 6

|@minFin nl j i0 2 e |@minfin nl i0 2 e |@minfin nl

10 2 6 l@svb nl i 10 2 6 |@svbmF j 10 2 6 |@svb nl

@minsz\v nl j
10 2 6 l@belastingdienst nl j i0 2 e @belastingdienst nl

Onderwerp Actiepunten uit gesprek met S

10 2 6

@MINSZW NLKopie 10 2 6 | 10 2 610 2 6 10 2 6

It

10 2 6
op 5juni2014

Collega’s

Ik heb na het gesprek met|lQ 2 e

van SZW Communicatie afgestemd

10 2 6
op 5 Juni jl een lijstje met actiepunten gemaakt Ik heb het lijstje met |l0 2 e

10 2 6

Ik stuur het hierbij toe

Ik verzoek jullie om mij de resultaten van de acties uiterlijk woensdag 18 juni a s toe te zenden zodat we kort daama

10 2 6 kunnen informeren

Met vriendeliike eroet
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10 2 S

Beleidsmedewerker

Directie Uitvoeringsbeleid

en Naleving

Ministerie van SZW

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Tel 10 2 e

1Q 2 e [djninszw nlEmail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht

dat aan de afzenderte melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met

risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages
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Gesprek met RTL Nieuws op 5 juni 2014

Tijd
Locatie

13 30 uur 15 00 uur

zaal R1 14

Deelnemers

10 2 e 10 2 eRTL Nieuws 10 2 e

szw Communicatie

UBN NGR

UBN NGR

10 2 e

10 2 6

Kinderopvang10 2 6

Financien Financien persvoorlichting
Financien DG Belastingdienst

10 2 6

10 2 6

SVB beleidsadviseur

communicatieadviseur woordvoerder

10 2 6

10 2 6

Actiepunten

1 Gastouderbureaus

a Verklaring omtrent het gedrag uitzoeken of screening zich ook uitstrekt tot

fmancieel verleden van personen 10 2 6

b Hoeveel kinderopvangverblijven en gastouderbureaus zijn er sinds 2010

verwijderd uit het Landelijk Register LRKP

10 2 6

c Hoe wordt geregistreerd bijgehouden welke KOV’s en GOB’s worden

uitgeschreven en om welke reden dat gebeurt waren er onregelmatigheden in het

spel

10 2 6

d Wat zijn de resultaten van het CAF team van de Belastingdienst tot nu toe

CAF team Combiteam Aanpak Facilitators Systeemfraude Belastingdienst
10 2 6

e Wat zijn de resultaten van het regulier toezicht van de Belastingdienst op

gastouderbureaus sinds het project van 2010 2011 uitgedrukt in kengetallen
10 2 6

1
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buiten verzoek

2
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Weekverslag CAF 13 0G 2014

Behoorlijk wat CAF poster zitten momenteel in een opwerkfase of juist in een afwerkfase Daar is

behoorlijk wat tijd voor nodig ook voor onze CAF teamleden

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Flet doorzetten van de te stoppen posten naar de behandelteams bij Toeslagen heeft nog niet het

tempo dat wij graag zouden willen zien Fleeft te maken met inleren van nieuwe medewerkers

procesaanpassingen en capaciteit

Flet inzetten van artikel 33 AWIR heeft mogelijk ook een bijzondere bijwerking Zou je het geld bij

de vraagouders terughalen dan ontvang je als overheid het bedrag ook daadwerkelijk netto terug

mits er voldoende verhaalsmogelijkheid is De terugbetaling van Toeslagen wordt vender niet

gefiscaliseerd Indien de betrokken ondernemer op grond van artikel 33 aansprakelijk wordt

gesteld leidt ditechtertot een ondernemerslast die voorzover wij op dit moment kunnen nagaan

kan leiden tot aftrekbaarheid voor de winstbelastingen Daarmee trek je de terugbetaling door de

facilitator dus onvoorzien de fiscaliteit in Dit punt is bij Toeslagen aangekaart

Van de persoon die met de noorderzon is vertrokken zijn inmiddels alle bankmutaties rechtstreeks

van de banken ontvangen Momenteel vindt een analyse van deze gegevens plaats Daarin zien we

in ieder geval al diverse overboekingen naar een warm land direct gevolgd door een bezoek ter

plaatse door de voormalige eigenaar Mocht blijken dat ontvangen Toeslaggelden anders zijn

aangewend dan waarvoor die bedoeid zijn dan hebben we op meerdere fronten een zaak Dit wordt

in ieder geval wel een casus waarin we de gijzelingsprocedure willen gaan inzetten In deze zaak

konden alle Toeslagen die op dit GOB nog werden gevraagd direct wordet^estootj^wege het

simpele feit dat de gemeente heel snel het LRK nummer kon intrekkenJ

vrijwei alle klanten overgestapt naar een anderGOB waarmee wij ook volo^iar^^lag zijn Bij dit

laatste GOB zijn inmiddels over 2013 de door het GOB uitbetaalde bedragen aan 190 gastouders

vergeleken met de aangiften IFI over 2013 van de gastouders Een aanmerkelijk deel geeft niets aan

Globaal missen we over dit jaar ruim 600 000 euro de heffing IFI En dat dus in 1 casus over 1 jaar

We gaan dit over meerdere jaren in beeld brengen en laten corrigeren

In een zaak die klaarligt voor het strafrecht is de invordering voorbereidingen aan het treffen om

op de actiedatum tevens een aantal invorderingsmaatregelen in te kunnen zetten

In een zaak die opviel door heel veel hoge opvanguren blijkt e e a verkiaarbaar Een grote

gemeente zorgt hier nl voor een constante stroom richting KDV van kinderen van alieenstaande

jonge moeders die in de gelegenheid worden gesteld om gesubsidieerd te studeren Voor deze uren

jTiag opvang worden verleend Flet is nog wel de vraag of het met de eigen bijdrage steeds goed gaat

Dverigens zijn11 1

liiBg11
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Het gebeurt vaak dat de relatie in het LRK tussen bureau en gastouder geregistreerd blijft zelfs ook

al jaren nadat die relatie verbroken is Het bestand raakt op deze manier erg vervuild en dat werkt

hinderlijk bij analyse en detectie Het zou nuttig zijn aan de gastouderbureaus een verplichting met

sanctie opte leggen om mutaties doorte geven

Systeemfraude IH

Er liggen een aantal zeer interessante zaken klaar waarbij het meest voor de hand liggende
instrumentarium in het strafrecht ligt We hebben een tafeitje georganiseerd waarbij ook de landelijk
hieraan verbonden officier aanschuift

In een lopende casus is een tijdje geleden aan een 2 tal AMBI s een bezoek gebracht Uit de

bevindingen ter plaatse kon worden vastgesteld dat ongeveer de helft van de klanten van een

facilitator daadwerkelijkde giften had betaald De andere helft niet Deze personen zijn

aangeschreven en afgaande op de niet reacties van deze gevallen kunnen we inmiddels

concluderen dat dit deel ook daadwerkelijkfout is Deze zullen worden gecorrigeerd Een hard

mededaderschap van de faciltator is daarmee niet vastgesteld immers in een groot deel van de

gevallen klopte de aftrek wel Wei zullen we hem nog via een normoverdragend gesprek duidelijk
maken dat hij zich terdege moet vergewissen dat de aftrekposten ook daadwerkelijk zijn betaald

Een middei waar nog erg weinig gebruik van wordt gemaakt is de doen pleeg of mede pleeg
boete die aan een facilitator zou kunnen worden opgelegd We willen dit een aantal keren van stal

gaan halen In een variant daarop denkt onze formeel jurist ook aan een variant waarbij een deel van

de op te leggen boete in een of andere vorm een soort van voorwaardelijk karakter zou kunnen

worden gegeven Bijvoorbeeld doordat een deel van de oorspronkelijke boete bij toekomstig goed

gedrag buiten invordering kan blijven Dit zou in onze ogen een positief effect kunnen hebben op het

toekomstige gedrag van een dergelijke facilitator Goed gedrag wordt dan immers beloond

In onze lopende strafzaak heeft 60 van de klanten meer dan 700 inmiddels een verkiaring

ingezonden dat men geen aftrekposten heeft gehad Dit wordt middels een ambtsedige verkiaring
aan het PV toegevoegd

Gefingeerde dienstbetrekkingen
Om een aantal risico s binnen de LH keten in beeld te brengen alsmede aan te pakken posten te

kunnen detecteren hebben we op diverse plaatsen en ook in de weekberichten aangekaart dat het

in de LH keten momenteel ontbreekt aan structurele en actuele analysemogelijkheden Dit signaal is

inmiddels opgepakt en op hoog bestuurlijk niveau interdepartementaal besproken Na de

zomervakantie gaat hier vanuit Bl A analysecapaciteit op worden ingezet

Opnieuw is een geval bekeken waarin een signaal m b t gezinshereniging de aanleiding was Uit het

bezoek ter plaatse blijkt naast het feit dat de dienstbetrekking uitsluitend op papier bestaat en

puur omwille van de gezinshereniging is aangegaan tevens dat het met defiscale aangiften van de

zogenaamde werkgever erg droef gesteld is Heel veel aangiften OB zijn niet gedaan De bewuste LH

aangiften waarin het gefingeerde dienstverband is opgevoerd zijn wel gedaan edoch niet

afgedragen
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Weekverslag CAF 20 06 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Van de persoon die met de noorderzon is vertrokken blijkt nu ook dat er voor de overdracht van

zijn op zich goedlopende GOB een behoorlijk bedrag is betaald door de overnemer Niet geheel

onverwacht is deze betaling grotendeels contant gegaan Vermoedelijk is dit geld ook mee op reis

gegaan naar het buitenland Dit aspect nemen we mee in de vervolgaanpak

In een lopende casus zien we dat er veel meer gastouders 2 keer zoveel I in het LRK gekoppeld

staan aan het GOB dan in werkelijkheid nog het geval is Dergelijke gastouders hebben wel ooit in

relatie tot dit GOB gestaan maar die relatie is in de tijd om diverse redenen verbroken Als een

gastouder niet meer geregistreerd is zie je dit wel in het LRK maar de verbreking van de relatie met

het GOB blijkt er niet steeds uit Volgens het GOB acteren zij hier echter wel degelijk op Het is dus

nu even zoeken naar waar het mis gaat

Deze week zijn er maar liefst 2 successen te melden in de aanpak van onze minder compliante

facilitators Na alle aandacht van Toeslagen heeft in het noordwesten van het land een facilitator

besloten om per 1 Juli de opvang overte dragen aan een ander Men stopt er mee Hetzelfde doet

zich voor in het zuid westen van het land waar een bedrijf met meerdere opvanginstellingen een van

hun vestigingen inclusief pand verkoopt aan een grote bij ons als bonafide bekend staande

opvangorganisatie Wi] vermoeden dat enige druk vanuit de vraagouders hierbij een nadrukkelijk rol

speelt Een deel van de verkoop opbrengst is reeds per direct 1 dag voor de beoogde

verkoopdatum overgemaakt aan de ontvanger om te voorkomen dat daar de inboedel wordt

verkocht Het meerdere dat nog betaald gaat worden valt in het beslag dat reeds is gelegd op het

pand

In een grote casus rondom huurtoeslag bij studentenwoningen vind momenteel een analyse plaats

van de vermoedelijk foutieve aanvragen We hebben een bestand opgevraagd bij de

verhuurorganisatie met daarin gegevens omtrent de hoogte van de huren en de status van de

verhuurde objecten zelfstandig of onzelfstandige woonruimte Het lijkt hier te gaan om behoorlijke

belangen maar om er zeker van te zijn dat dit echt zo is vinden een aantal extra checks plaats Hier

is sprake van fenomeen dat in de aanpak uitgebreid gaat worden naar diverse andere

studentensteden Naast de aanpak van foute gevallen hebben we voorgesteld om een preventief

voorlichtingstraject te starten vanuit Toeslagen

Systeemfraude IH

Deze week 2 opmerkelijke constateringen

Tijdens huisbezoeken aan een aantal particulieren waarvan de aangifte door een facilitator

aanmerkelijk onjuist zijn ingevuld hebben onze mensen na keurige legitimate een aantal kritische

vragen gesteld over de bewuste aangiften Een van deze belastingplichten had daarna toch nog enig

wantrouwen over hetgeen haar was overkomen en belde maar eens met de Belastingtelefoon Daar

werd haarte kennen gegeven dat de Belastingdienst nooit huisbezoeken brengt aan particulieren om

vragen te stellen over aangiften dat dit opiichters moeten zijn geweest dat deze klant de politie
moest bellen en zelfs dat zij ook een nieuwe Digid moest aanvragen Wij hebben inmiddels een

kritische vraag neergelegd bij de Beltel of dit een incident is of een fout in het belscript
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Zoals eerder beschreven hebben we een stevig gesprek gehouden bij een persoon die regelmatig

probeerde in te loggen bij de Belastingdienst en die diverse aangiften van derden overschreven

heeft 10 2 e

Het gesprek heeft op zich prima geholpen Volgens onze monitor komt dit

gedrag nu niet meer voor Wei zagen we nog een 2 tal inlogpogingen hetgeen eigenlijk niet meer

mogelijk zou moeten zljn^ omdat we het IP adres hebben laten blokkeren Dit wordt nog nader

uitgezocht Onze mensen hebben overigenster plaatse wel hun nederige excuses moeten aanbieden

voor het feit dat deze persoon nog wel recent een uitnodiging heeft gekregen of hi] de P monitor

wilde invullen

10 2 e

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Een nevenresultaat van onze ingezette acties is dat in een van de casu gefingeerd dienstverband

en betrokken uitzendorganisatie door IND aangifte isgedaan bij de vreemdelingenpolitie die er een

strafrechtelijk zaak van wil maken

IND houdt ons ook op de hoogte van het verloop van de afwijzingsprocedures Vaak komt er nog

wel een bezwaar maar wordt dat onder het mom van allerlei uitviuchten uiteindelijk toch weer

ingetrokken

Schijnzelfstandjgheid

Deze week hebben we een strategie bepaald in een casus waarbij een groot aantal personen nu

zogenaamd als zelfstandigen aan het werk zijn die voorheen in loondienst waren Onze focus richt

zich op de aanpak van de facilitator en niet op de individuele gevallen De eerste indicaties tonen aan

dat er vermoedelijk massaal valse aanvragen zijn ingezonden door vanuit de facilitator We

onderzoeken of we dit kunnen aantonen In dat geval kunnen we de aanpak op de facilitator volledig

insteken via het zgn commune delict valsheid en raken we geen moeizame fiscale

discussiepunten Op deze wijze denken we toch een voorbeeld te kunnen stellen

Overjg
Met| g afgesproken dat in het MTfraude van 7 Jui de CAP evaluatie zal worden besproken
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liyiTVOERINGSBELEID tf
UITVOEklNGSBELElD | 10 2 6 ^@ininfin nl] | i0 2 e |@belastingdienstnl[] i0 2 e |@belastingdienst nl] [

|@belastingdienst nil

l^elastingdienst nl] | io 2 e ^@belastingdienst nr[| i0 2 e |@belastingdienst nl1

~@belastingdienst niji|
10 2 e

j@belastingdienst nl]
_

^@bela5tinqdien5t nl1 [

J@belastingdienst nl]

l@belastingdienst nl]

l@minfin nl]To 10 2 e 10 2 e10 2 e

10 2 0

|@belastingdienst nl [|
10 2 0 I@belastingdienst nll1
10 2 0 ~n@belastingdienst nl|| I02 e

UITVOERINGSBELEID 10 2 0 @minfin nl1 |
10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0

I I 1O 2 0 |@belastingdien5t nl [| io 2 e |@belastingdienst nl]

@belastingdienst nl||j@belastingdienst nlL
n@belastingdienst nnl

J~j@belastingdienst nl [

@belastingdienst nl

10 2 0 10 2 0 10 2 0 @belastingdien st nl]
10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Agendapunten coordinatorenoverleg en update voortgang projecten
MAIL RECEIVED Thur 6 26 2014 2 16 54 PM

] BLKB BO10 2 0

Thur 6 26 2014 2 16 52 PM

Normal

I 10 2 0 ]

Graag evaluatie CAF agenderen

10 2 0

Van UITVOERINGSBELEID

Verzonden donderdag 26 juni 2014 14 12

Aan L
10 2 0 If

10 2 0

L UITVOERINGSBELEID | i0 2 e j@belastingdienst nl
■

@belastingdienst nl IQ 2 0 n@belastinqdienst nl jj
IfUITVOERINGSBELEID

10 2 0 j@belastingdienst nl [

BLKB BO

10 2 0 l@belastingdienst nl

10 2 010 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 010 2 0 l@belastinqdienst ril F

j@belastingdienst nl

@belastingdienst nl

Onderwerp Agendapunten coordinatorenoverleg en update voortgang projecten

10 2 0 belastingdienst nl10 2 0

j@belastingdienst nl [

@belastingdienst nl

10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 10 2 010 2 0

Beste collega s

Mag ik van jullie de agendapunten voor volgende week Voor zover van toepassing ook een korte update van de

projecten waar je bij bent betrokken

Graag morgenvroeg aanleveren Zoals jullie gemerkt hebben probeer ik voor het beoordelen van de fenomenen een

apart overleg te plannen

bult0D V0rzo0k

Gr
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Met vriendelijke groet
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Ministerie van Financien

Directoraat generaal Belastingdienst
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Team Fraudebestrijding
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamej 10 2 0

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag
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10 2 0 @minfin nl
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Aantal aangemelde en naderte beoordelen zaken 137

Aantal afgevoerd elders opgepakt niet geschikt veelplegers 37

Lopende zaken 38

Monitor CAF aanpak gereed maar om wisselende redenen nog niet def af te sluiten 11

Afgerond 39

Nog op te starten 12

We draaien al enige tijd met een bestendig aantal lopende zaken van ongeveer 35 40 stuks Met

aantal afgeronde zaken is ten opzichte van het vorige overzichtsmoment 04 04 14 meer dan

verdubbeld

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

De casus waarin we het huizenbestand van een grote verhuurder van studentenwoningen hebben

opgehaald is nader geanalyseerd Hieruit blijkt dat zeer waarschijnlijk in minstens 2000 gevallen over

2014 huurtoeslag is aangevraagd door studenten terwiji de woning daarvoor niet kwalificeert Er

loopt nog wel een extra check richting de leverancier van de gegevens om er zeker van te zijn dat de

definities in de bestanden van de verhuurder overeenkomen met onze definities over al dan niet

zelfstandige woonruimte en of tijdelijk verblijf Deze extra check is nodig uit zorgvuldigheid om er

100 zeker van te zijn dat we hier te maken hebben met wei of geen foutieve Toeslagaanvragen Uit

het ontvangen bestand blijkt daarnaast nog dat in een aantal gevallen de echte huurprijs blijkt af te

wijken van de huurprijs zoals die bij Toeslagen is opgegeven De huurprijs die bij Toeslagen wordt

ingediend leidt er tendentious toe dat er teveel Toeslagen worden uitgekeerd Ook dit gaat nog een

vervolg krijgen Omdat we het probleem van onterechte huurtoeslagen bij studenten al eerder

hadden geconstateerd in een andere studentenstad kunnen we inmiddels nadrukkelijk de conclusie

trekken dat we hier te maken hebben met een fenomeen We hebben Toeslagen gevraagd om in de

voorlichtende sfeer een aantal activiteiten te gaan oppakken Daarnaast loopt er een uitvraag via het

Internet Service Center om verhuurders van studentenwoningen in andere steden op te sporen De

aanpak bij andere verhuurders kan identiek zijn waardoor we met relatief weinig inspanning grote

hoeveelheden contra informatie kunnen binnenhalen Naar verwachting zal dit voor behoorlijk veel

toeslagaanvragen gevolgen hebben 11 1

11 1

Bij een GOB zijn de aanvragen voor nabetalingen vooralsnog tegengehouden omdat ze uitgesloten

zijn van het zgn DT traject Uit de controle ter plaatse bij dit GOB blijkt dat ook geen recht bestaat

op deze nabetalingen We hebben zelfs het vermoeden dat er in een groot aantai gevallen geen

opvang plaatsvindt Het is bijna allemaal binnen de familiesfeer In de administratie is een voorbeeld

berekening aangetroffen waarin het GOB de klant voorrekent welk netto voordeel te behalen valt

met het aanvragen van toeslagen terwiji het familielid IH betaalt over inkomsten als gastouder Bij

eerdere huisbezoeken bijgastouders zijn vrijwel geen kinderen aangetroffen De opgemaakte

urenstaten laten echter in vrijwel alle gevallen een onverstoorbaar patroon zien van voile dagen

opvang Ondanks de voorbeeldberekeningen geeft een groot deel van de gastouders geen of te

weinig inkomsten aan
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Systeemfraude IH

Om het blokkeringsproces van de bij de CAF posten betrokken IH posten solidete laten verlopen
heeft afstemming plaatsgevonden met de projectleider 1043 en een lid van het VTA team in Heerlen

Goed gesprek dat ons ook weer een aantal verbeterde inzichten heeft gebracht
Deze week zijn diverse huisbezoeken gebracht aan klanten van een facilitator Uit eerste indicaties

komt naar voren dat de persoon die wij reeds vermoedde de daadwerkelijke facilitator is en dat in

een aantal gevallen de aftrekposten andermaal verzonnen zijn

Gefingeerde dienstbetrekkingen
Deze week is een bezoek gebracht aan een adres waar een op voorhand zeer duidelijk vermoeden

bestond dat sprake was van een gefingeerd dienstverband i v m gezinshereniging Bij het

bedrijfsbezoek bleek echter uiteindelijk alles in orde te zijn en konden er plausibele verklaringen voor

de aanvankelijk verdachte indicatoren worden gegeven

CAF is momenteel op zoek naar een persoon facilitator die onder een alias op internet een

oneigenlijke constructie aanbiedt i v m gezinshereniging Omdat hier sprake is van vermoedelijk
malafide praktijken achten wij de kans klein dat opbrengsten van dergelijke bemiddelingsactiviteiten

zijn aangegeven Het achterhalen van de identiteit van deze facilitator is echter niet eenvoudig
Zowel ISC als de infodesktrekken e e a na

Een nieuwe zaak waarin een zorginstelling een facilitator lijkt te zijn voor de aanvragen van

meerdere verzoeken om gezinshereniging is in voorbereiding

Buitenland

Omdat onze buitenlandse facilitator zo euforisch op zijn website schreef dat het gelukt was om

aangiften waarin bewust onjuiste tijdvakken werden vermeld door ons systeem te krijgen bestond

bij ons het vermoeden dat dit nog aanmerkelijk meer mensen zou aantrekken Daarom hebben we

een actuele blauwdruk opgevraagd Hieruit blijkt inderdaad dat de klantgroep van deze persoon ten

opzichte van de in april gemaakte blauwdruk nog met ongeveer 700 personen is toegenomen Alle

posten zullen echter uiteindelijk wel alsnog gecorrigeerd worden Voor de aanpak van de facilitator

zelf zijn meerdere scenario s denkbaar 1 daarvan is strafrecht

FD aanpak

Het CAF is betrokken bij een 3 tal lopende zaken waarin een zgn donkerrode adviseur wordt

aangepakt Dit betreft geen reguliere CAF aanpak in die zin dat een langdurigertraject noodzakelijk

is In een 2 tal zaken lijkt het te gaan lukken om de FD te laten inzien dat deze beter kan gaan

stoppen met zijn adviespraktijken In deze beide gevallen heeft de FD overigens ook eigenlijk een

andere core business en doet men de adviespraktijk erbij Echter niet erg succesvol zullen we

maar zeggen Het derde geval is op dat gebied kansloos in die zin dat gedragsverbetering er niet in

zit Daar loopt inmiddels een weigeringstraject en pakken we ook de klantgroep stevig aan Onze

verwachting is dat gedragsbeinvloeding op de klanten wel tot resultaat zal leiden Dit werkt

isolerend richting FD

Overig

10 2 g
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Datum 02 07 2014 16 25

Onderwerp Evaluatie CAP tbv MT Frauds maandag as

10 2 6

10 2 6

Hierbij zoals afgesproken de evaluatie van het CAF voorzien van een opiegnotitie ter bespreking in

het MT Fraudebestrijding van maandag as

Zoals ook afgesproken zal|io 2 e| bij dit agendapunt aanwezig zijn

10 2 6 Zie het bijgevoegde bestand Evaluatie CAF bylage docx Zie het bpgevoegde bestand Evaluatie CAFjuli
2014 docx

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

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

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

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

afzender te informeren

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

formal notices sent by email

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

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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De voor het CAF werkzame FIOD analysten zijn met grote spoed op de zaakgezet die inmiddels in de

pers breed is uitgemeten Om andere redenen zijn ook een paar andere CAF leden momenteel

minder inzetbaar Verder breekt beetje bij beetje de vakantieperiode aan Dit maakt dat we hier en

daar moeten temporiseren

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Van het ISC hebben we info omtrent verhuurders van studentenwoningen ontvangen Deze lijst met

veel grote verhuurders van studentenwoningen is langs de systemen van Toeslagen gehouden

Daaruit komt naar voren dat een groot deel van deze groep verhuurders reeds op actieve wijze

informatie verstrekt omtrent de status van de verhuurde woning Indien een woning niet aan de

juiste vereisten voldoet wordt voor die woning dan ook geen Toeslag uitgekeerd Bi] onze treffer

waar we vorige week over schreven was dat niet het geval Uit de lijst komen echter ook een aantal

gevallen die de moeite waard zijn voor een vervoigstap Deze posten worden volgende week met

collegae uit de schil besproken

In het noord westen van het land heeft een KDV dat zwaar onder de aandacht lag inmiddels

besloten de deuren te sluiten In het zuid westen is bij een ander KDV inmiddels na meermalige

signalering richting Gemeente vanuit de schil het LRK nummer ingetrokken

Systeemfraude IH

Via LTO bereikte ons een link naar een Youtube filmpje waarin een aantal figuren oproepen tot het

indienen van aangiften IFI met daarin een giftenaftrek ter grootte van ALLE bedragen die men aan de

overheid heeft betaald Dit onder het mom dat dit mogelijk zou zijn omdat de overheid een ANBI is

Ridicuul standpunt overheidsbetalingen lijken ons niet bepaald onverschuldigd en was dat nu net

niet een onderdeel van de definitie van een gift Aanvankelijk dachten wij dan ook naar een slechte

imitatie van een Koot en Bie act te kijken Echter uit een snelle check bleek dat er ook wel degelijk

dergelijke aangiften bij ons worden ingediend Floeveel dit er daadwerkelijk zijn is nu in onderzoek

De detectie aan de poort houdt dergelijke posten in de regel wel tegen Een enkele post lijkt er

doorheen te zijn geslipt maar die worden opgespoord en alsnog gecorrigeerd De beide filmhelden

hebben het echter toch maar niet gewaagd om in hun eigen aangiften dergelijke posten op te

voeren Als het even meezit hebben we op korte termijn een vrij ludieke aanpak op deze personen in

petto Flet is nu nog even te vroeg om daar al verder op in te gaan

Deze week zijn vanuit CAF maar liefst 3 concept preweeg documenten vervaardigd voor komende

strafrechtelijke onderzoeken Aan iedere zaak zit een overduidelijke plus waardoor de balans

doorslaat richting voorkeursaanpak strafrecht Deze zaken zijn met de landelijkofficier besproken
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Gefingeerde dienstbetrekkingen

In een casus gefingeerde dienstbetrekkingen is een bezoek gebracht aan de locatie waar deze

persoon zou werken Ter plaatse bleek dat de persoon om wie bet ging niet aanwezig was Het

verhaal erachter was dat dit subject er wel degelijk gewerkt zou hebben^ echter inmiddels ontslag

had genomen Dit was hoe dan ook niet aan de IND doorgegeven dus zal dit verzoek om

gezinshereniging worden afgewezen Degene die de vermoedelijk gefingeerde dienstbetrekking heeft

gefacilieerd is nog niet van ons af Hi] heeft een arbeidsovereenkomst aan ons toegezonden waarin

staat dat het subject vanaf medio december 2013 bij hem zou hebben gewerkt Op de aanvraag bij

IND staat echter op diezelfde arbeidsovereenkomst een aanvangsdatum eind maart 2013 Over de

afgelopen periode ontbreken categorisch aangiften Loonbelasting

Overig

Het evaluatie document CAF wordt komende maandag met het MT Fraude besproken 10 2 e

10 2 e

Bind augustus organiseert CAF een best practisedag voor de schil Verder zijn we in het najaar op

diverse bijeenkomsten uitgenodigd om workshops te verzorgen met betrekking tot de CAF aanpak
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLUST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 7 juli 2014

Nr
^ 2

Omschrijving Status

V7 7 2014 1 B De evaluatie CAF is besproken Besloten is om de werkwijze van het

huidige CAF te continueren Inclusief de daarbij behorende bezetting

VHet CAF maakt gebruik van de bestaande intelligence maar zal daar

waar nodig wel gebmikerswensen formuleren

B

A Het CAF krijgt de opdracht om de werkwijze zoveel mogelijk binnen de

dienst te verinnerlijken Hiermee wordt bedoeld om de werkwijze te

incorporeren binnen de staande organisatie

Bel

Het CAF krijgt de opdracht om bij zijn werkzaamheden andere instanties

te laten aanhaken Op experimentele basis wordt onderzocht of de

huidige werkwijze te verbreden is Kan een dergelijke samenwerking een

nuttige uitbreiding van de gereedschapkist opieveren bij de aanpak van

de doelgroep van het CAF

A Bel

De DG Belastingdienst verzoekt de teamleider CAF om de complimenten
aan zijn team over te brengen voor de geleverde prestaties en behaalde

resultaten

C Bel

7 7 2014 2 A

7 7 2014 3 A

10 6 2014 1 T

A

buiten verzoek

A

A

10 6 2014 6 A 10 2 e

I I

^
De nummering is als voIgt weeknummer volgnummer

^
A actiepunt B besluit C communicatie T terugkoppeling

00119



Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

Nr
^ 2

Omschrijving Status

10 6 2014 7 A

10 6 2014 11 A

buiten verzoek

A

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

Voorraadlijst actiepunten

12 05

2014 3

T

12 05

2014 4

T

A

12 5

2014 5

A

28 04

2014 4

T

A
Buiten verzoek

28 04

2014 9

A

31 3 2014 A

2

31 3 2014 T

4

31 3 2014 A

9

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

nemen we poiitiek hierin mee

DGBei

Loopt

A

9 12 2 A

Buiten verzoek

3 3
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Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Uit de lijsten van het ISC hebben we een 5 tal grote verhuurbemiddelaars geselecteerd die nog

geen gegevens aan Toeslagen aanleveren en waar we verhuurdersgegevens gaan opvragen Het

betreft 3 posten die eigen woningen verhuren waarvan er 1 opereert vanuit het buitenland De

andere 2 zijn bemiddelaars die geen eigen woningen verhuren maar matchen tussen particuliere

verhuurders en studenten Die laatste categorie is waarschijnlijk ook voor Belastingen interessant

omdat het contra informatie kan opieveren over mogelijke huuropbrengsten De posten zijn via een

briefing uitgezet bij onze schil die er gedurende de vakantiemaanden mee aan de slag kan

In de zaak waar wi] alles onder beslag hadden gelegd en de hele inboedel is

afgevoerd heeft onze schil het blauwe onderzoek voortgezet Het controleert

nu wel minder prettig op klapstoeitjes en zonder koffie Het in beslag genomen

wagenpark bleek inmiddels op alternatieve wijze vervangen

Uit de controle blijkt dat er zeer onvoorzichtig met Digid s van de klanten wordt

omgegaan en dat men aan klanten voorschrijft dat die gegevens aan het KDV

worden afgestaan We zien dat deze Digid s gebruikt worden vanuit een zeer

beperkt aantal IP adressen Dat duidt er dus op dat anderen dan de klanten met

de Digid s mutaties verrichten Vanuit Toeslagen is daarom het verzoek aan

Logius gedaan om deze Digid s vanwege deze onveilige situatiete blokkeren

Nadat eerder al een aantal vestigingen daadwerkelijk zijn over gedaan aan een

echte derde die bekend staan als een bonafide KDV zien we nu ook dat men

voornemens is een aantal vestigingen op naam te zetten van de dochter

10 2 e

Bij een post waar een CAF actie op stapel stond is inmiddels in overleg met de lokale gemeente

bereikt dat het LRK nummer gaat worden ingetrokken Daarmee wordt de facilitator gestopt en is het

doel vooralsnog reeds bereikt Zie echter de volgende alinea

Zoals uit meerdere van onze zaken is gebleken is het momenteel nog te makkelijk om jezelf als 60B

of KDV weer elders in te schrijven ook als gebleken is dat je een heel fout verleden achter je

aansleept Dit vergt zowel een bestuurlijke als operationele investering in de relatie met GGD en de

gemeenten Vanuit Toeslagen worden hier de nodige stappen in gezet Daarvoor ligt o a het plan om

het komende jaar vaker samen met de GGD toezicht te houden Meer proberen aan de voorkant te

voorkomen dat iemand nog actief kan worden is beter dan achteraf de brokstukken verzamelen

Er zijn een aantal casu zijn waarin Toeslagen terugvordert bij individuele toeslag ontvangers terwiji

hier sprake is van een groep gelijksoortige gevallen met een facilitator als spin in het web Bij de CAF

zaken is hier altijd sprake van De invordering heeft dan niet direct weet van de samenhang en

handelt per geval Deze posten zouden eigenlijk als groep behandeld moeten worden en dus ook als

groep via een vorm van briefing aangeboden moeten worden aan de invordering Hierdoor kan beter

worden gewaarborgd dat eenduidig wordt gehandeld Daarnaast biedt dit ook kansen om wellicht

nog wat vaker het nieuwe 33 Awir aansprakelijkstelling facilitator van stal te halen Hierover is

gesproken met handhavingsregie Toeslagen en met de Lavaco invordering
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Systeemfraude IH

De eerste zittingsdag in onze strafzaak is afgelopen maandag goed verlopen De verdachte blijft

zekertot de volgende zittingsdatum vermoedelijk over 3 maanden Ondertussen gaat de RC een

aantal klanten horen alsmede een lid van ons kernteam

Vorige week schreven we over het ridicule standpunt dat door bepaalde personen wordt

ingenomen dat alles wat aan de overheid betaald wordt als gift in de aangifte zou mogen worden

opgevoerd Wij hadden ook zicht op een paar aangiften waarin dergelijke aftrekposten ook

daadwerkelijk werden opgevoerd We hebben met spoed een zgn CIV query laten vervaardigen om

zicht te krijgen op aard en omvang van dit probleem Dat is binnen een dag gelukt met dank aan

onze collegae in Apeldoorn De paar posten die wij reeds hadden gezien kwamen in deze query

opnieuw naar voren hetgeen een goede indicatie is voor de kwaliteit van de query Uit deze query

blijkt al wel dat slechts zeer incidenteel mensen zijn meegegaan in dit extreme standpunt en dat dit

recente aangiften 2013 betreft Via de query kunnen we de posten eruit lichten en voor zover ze niet

reeds aan de poort zijn tegengehouden zo spoedig mogelijk laten behandelen en corrigeren

De blauwdrukken voor analyses van de aangiftepatronen bij facilitators kunnen voortaan worden

opgevraagd via CAF Blauwdruk Postbus Tevens is een korte instructie vervaardigd Deze

instructie is geplaatst in de openbare CAF community op connect people

Buitenland

Gisteren is met een belastingadviseur uit Polen gesproken Hij moet noodgedwongen zijn kantoor

gaan sluiten omdat hij naar eigen zeggen te eerlijk is Volgens hem staan wij in Polen te boek als

Centenklaas Het is volgens hem bekend dat je de algemene heffingskorting voor de vrouw kunt

aanvragen en die gewoon krijgt uitbetaald terwiji volgens hem 90 van die vrouwen gewoon werkt

in Polen of Duitsland Op dit moment was de situatie met de periode premieplicht hot en verspreidt

dat zich als een lopend vuurtje in Polen Als adviseur heb je volgens hem 2 keuzes meedoen met het

bewust onjuist invullen van aangiftes of stoppen

Overig

Het evaluatie document CAF is met het MT Frauds besproken Naast complimenten over de aanpak

en resultaten is met name gesproken over hoe nu verder Daaruit komt het beeld dat CAF voor

onbepaalde tijd verder zal gaan Het CAF krijgt als opdracht nog nadrukkelijk mee om de werkwijze

zoveel mogelijk te verinnerlijken Hiermee wordt bedoeld om de werkwijze te incorporeren binnen

de staande organisatie Hetfeit dat binnen MKB perfraudeteam een 3 tal FTE zal worden opgesteld

om meer SIS achtig te werk te gaan biedt een concrete doelgroep waar CAF mee aan de slag kan

Experimenteel verbreden van de werkwijze door andere instanties aan te laten haken kan een

nuttige uitbreiding van de gereedschapskist opieveren waarbij rekening gehouden dient te worden

met reeds bestaande samenwerkingsverbanden Het CAF maakt gebruik van de bestaande

intelligence maar zal daarin wel waar nodig gebruikerswensen formuleren de blauwdruk is daar een

voorbeeld van De komende weken gaan we vaststellen wat dit betekent voor de vervoigbezetting

van het CAF team Aan de leden van MT frauds is op dit terrein commitment gevraagd Inmiddels

zijn de eerste beelden over bezetting en werkwijze gedeeld met de teamleiders van de CAF leden die

afkomstig zijn van FIOD en Toeslagen

Volgende week vindt een gesprek plaats tussen een journalist van RTL nieuws Dgbel en CAF over het

hoe er waarom van het CAF team
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In verband met de zomervakantie verschijnen er de komende periode geen weekberichten Het

eerstvolgende weekbericht staat einde augustus gepland

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

De 2 poster waarbij sprake is van matching van vraag en aanbod op het internet tussen studenten

en woningaanbieders zijn door CAF overgedragen aan LTO

Bij een post waareen stevige inzet heeft plaatsgevonden melden diverse ouders zich nu bij de

ombudsman De klacht ziet niet op ons optreden in het veld maar meer op de info die hen wel of

niet bereikt vanuit het Toeslagensysteem

Bij de post waar we vorige week de foto lieten zien van het nieuwe wagenpark blijkt de opvang

aanmerkelijkterug te lopen De meeste ouders waarvan inmiddels ook de toeslag gestopt is zoeken

elders opvang voor hun kinderen

In een al wat ouder dossier waar ten onrechte Toeslagen aan Bulgaren waren uitbetaald heeft het

CAF nog enig naspeurwerk gedaan naar de facilitator achter een dergelijk misbruik De persoon die

nu in beeld lijkt te komen blijkt toch al wel een oude bekende te zijn die al eerder wegens de zgn

Bulgaren fraude was aangepakt We komen in die oudere zaak dus nog geen nieuwe subjecten tegen

die nog niet zijn aangepakt

CAF is van snelle interventie maar daarnaast zijn we ook van de lange adem Het een kan niet

zonder het ander Een tik uitdelen is prima maar het is daarna wel van wezenlijk belang om het

subject en de klanten daaromheen te blijven volgen Pas dan wordt duidelijk of de aanpak ook echt

effect heeft In een van onze eerste zaken is daarom gemonitord waar de klanten van een GOB zoal

zijn gebleven Daaruit blijkt dat 70 van de gastouders na onze interventie is gestopt De resterende

30 is overgestapt naar een ander GOB Van de 5 GOB s waarnaar is overgestapt zijn er 2 die in

onze ogen een hoog risicoprofiel hebben De andere 3 zijn voor zover bekend bonafide

Systeemfraude IH

Inmiddels is de analyse gereed van een nieuwe post Hierin heeft een dame van ruim boven de 70

voor inmiddels ruim 1 5 miljoen euro aan uiterst dubieuze aftrekposten opgevoerd en blijkt uit de

interviews met klanten dat ze er een behoorlijke negatieve belastingmoraal op na houdt Alleen een

gesprek zal vermoedelijk niet voldoende helpen en strafrecht ziet ons aankomen met zo n post dat

gaat het dus zeer waarschijnlijk niet worden De komende komkommertijd gebruiken we om eens

goed op een rijtje te zetten hoe deze dame wel zodanig te bei nvloeden is dat ze stopt Overigens

geven alle klanten die inmiddels zijn aangesproken aan klaarte zijn met deze mevrouw Enig effect is

er dus al

10E2 e
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Buitenland

Naar aanleiding van de bespreking met onze begeleidersgroep zijn deze week diverse acties ingezet

onder meerom goed zichtte krijgen op de omvang van de problematiek in zijn geheel Hetgaat om

2 delen

Heffingskortineen Met Dgbel zal worden besproken anders met deze biljetten om te gaan Het

adagium daarbij gaat worden pas betalen nadat met documenten is onderbouwd dat er

daadwerkelijk rechten zijn op heffingskortingen Dit omdat zonder een dergelijke maatregel voor ons

onvoldoende contra informatie aanwezig is In binnenlandse situaties is dat wel het geval We

verwachten dat van deze actie een sterk preventieve working uit zal gaan Afhankelijk van de

uitkomst van de analyse moet tevens nog een standpunt worden ingenomen over reeds gedane

betalingen Overigens is ons deze week gebleken dat deze problematiek voor een aanmerkelijk deel

al bi] Dgbel in de pen zit Met ingang van 2015 staan er op dit punt een aantal wijzigingen op stapel

Periode waarin in Nederland is gewerkt Met behulp van de ter beschikking staande intelligence en

de aangevraagde blauwdrukken komt er zicht op het aantal aangiften dat op dit punt onjuist lijkt te

zijn ingediend en de belangen Nadat we dat beeld hebben moet een standpunt worden ingenomen

omtrent het correctiebeleid alsmede de aanpak van de achterliggende facilitators

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Om dit verhaal als lezer goed te kunnen volgen zijn de 2 hoofdrolspelers even omgedoopt tot X en Y

Via IND kregen we een signaal dat er bij een glazenwasser X iemand in loondienst zou zijn genomen

Y Reeds uit onze systemen bleek al heel snel dat deze werknemer Y voorheen zelf zelfstandig

glazenwasser was en de persoon die nu de werkgever is X in dienst had als personeelslid Begin

2013 is is deze voormalige werknemer X zelfstandig ondernemer geworden in november neemt hij

zijn voormalige werkgever Y voor onbepaalde tijd in vaste dienst In de tussentijd zou deze persoon

Y geen inkomsten hebben genoten Overigens had de in 2013 startende ondernemer X wel een

uitkering aangevraagd en gekregen bij UWV waarbij hij vergeten is te vermelden dat hij een

onderneming is gestart In alle jaren 2010 tot en met heden overstijgen de loonkosten de omzet van

het bedrijf Door middel van een bedrijfsbezoek ter plaatse kon heel snel worden vastgesteld dat het

dienstverband waarschijnlijk niet echt is maar dat vermoedelijk ook ten aanzien van de wel

verantwoorde omzet serieus de vraag gesteld moet worden of dit wel allemaal echt is Vlak voor de

netto loon betalingen worden contante stortingen gedaan op de bankrekening van de facilitator Het

loon wordt dus betaald uit onverklaarbare bankstortingen Aan de hand van de bevindingen kan IND

de aanvraag alsnog afwijzen extra vervelend voor de werknemer is dat hij momenteel in het

buitenland is om zijn partner op te gaan halen omdat in eerste instantie een visum wel was

verleend Fiscaal interessant is met name de vraag waar de personen X en Y al die tijd van geleefd

hebben

Overig

Afgelopen week heeft een achtergrondgesprek plaatsgevonden tussen een journalist van RTL nieuws

een collega van Dgbel de persvoorlichter en de teamleider CAF Ondanks dat we hem geen info over

individuele casus posities konden vertellen en ook geen informatie hebben gedeeld die van

strategisch belang is gaf de journalist aan dat het intensiveren van fraude aanpak nu voor hem wel

een stukje concreter en tastbaarder was geworden
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UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nl1

tepdastingdienst nl[[
I 10 2 6 l^belastinqdienst nlll l0 2 » |@belastingdienst nil
From

Sent

Importance

Subject Vertrouwelijk inschrijven kinderen in BRP

MAIL RECEIVED Fri 7 25 2014 7 50 24 PM

To 10 2 S

J@belastingdienst nl]Cc 10 2 e 10 2 e

io 2 e l@belastingdienst nl

Fri 7 25 2014 7 50 21 PM

Normal

dag

we hadden rond april 2013 de|i0 2 g|casus aanvragen kinderopvang toeslag waarbij Geen Ouder ZKind relatie aanwezig was ruim 1 000

aanvragers deels Bulgaars deze casus zou eerstdoorde FIOD Flaarlem worden onderzocht maarkwam in de tweede hefit van 2013 bij
het CAF terecht in het CAF hebben we gekeken of we iets van samenhang konden vinden dit was erg lastig

vanuit het CAF hebben we in juni 2014 collega s van kantoor Rotterdam gevraagd bij een aantal aanvragers langs te gaan om te kijken of

we iets konden achterhalen omtrent deze kinderen bij deze bezoeken in juli 2014 bleken waar werd opengedaan kinderen wel aanwezig
te zijn een check in BVR leerde dat wij in BVR inderdaad Geen Ouder ZKind relatie aantroffen oflewel afwijkend van de werkelijkheid

we hebben de gemeente Rotterdam

kinderen zijn ingeschreven het open en eerlijke antwoord luidde als voIgt

zoals afgesproken het overzichtje
Het feit dat er geen oudergegevens bekend zijn in de BRP heeft te maken met het feit dat er geen geboorteakten

zijn overlegd bij inschrijving in de BRP

Ik hoop dat je zo voldoende geinformeerd bent

10 2 g @rotterdam nl 1 gevraagd aan te geven of ze konden nagaan hoe deze

11 1

|l0 2 ^vroeg me dit gevoelige risico signaal met jou te delen bij deze

wat zullen we verder gaan doen

• checkt de Belastingdienst bij de gemeente Rotterdam BZK of dit inderdaad standaard procedure is

•

vragen we B CA als eigenaar van BVR om nader onderzoek te doen teneinde de mogelijke populatie vast te stellen

ik hoor graag van je

met vriendelijke greet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen

10 2 e

geen woorden maar daden

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

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

gebmik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl
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J UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

io 2 e |@belastin gdien st n I

Fri 8 29 2014 3 33 35 PM

From

Sent

Importance

Subject concept verslag aanpak frauds door Belastingen 1 e halflaar 2014
MAIL RECEIVED Fri 8 29 2014 3 33 40 PM

Normal

Rapportaae Belastingen eerste halfiaar 2014 docx

Ha 10 2 e

Binnenkort zie je waarschijnlijk een officieel verslag over de aanpak van frauds binnen Financien Daarin beslaat het onderdeel afkomstig
uit Belastingen slechts 2 5 kantje

11 1

□aarom stuur ik je mijn uitgebreide concept versie ter kennisneming toe Zo krijg je een goede indruk van wat er zoal speelt bij ons

Wat ik je stuur is niet een officieel stuk dat door onze lijn is goedgekeurd

Met vriendelijke groet

10 2 e

Zie het bygevoegde bestand Rapportage Belastingen eerste haljjaar 2014 docx

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 www belastingdienst nl
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Rapportage Belastingen aanpak van Fraude eerste halfjaar 2014

10 2 eSamengesteld door Directie ABC dd 19 08 2014

Algemeen
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In lijn met het Stuurcontract en op aangeven van de Directie ABC heeft het afgelopen halfjaar in het

teken gestaan van versterken van de interne organisatie op fraudegebied en tevens de versterking

van de samenwerking met externe partners Verder is eind vorig jaar de huisvesting voor fraude

medewerkers bij de Landelijke Toezicht Organisatie gereed gekomen zodat vanaf dat moment

gesproken kan worden van een Expertisecentrum Fraude waarbinnen diverse overheidspartijen

daadwerkelijk samenwerken bij de bestrijding van fraude Ook is veel tijd gaan zitten in het zgn

lopende werk {genereren fraudesignalen cobrdineren aanpakfraudes etc

Externe samenwerking

buiten verzoek

h Vorig jaar is een zgn Combiteam Aanpak Facilitators CAP ingericht Doel daarvan is het op een

slimme en uiterst voortvarende wijze grensverkennend fysiek toezicht toe te passen op fraudeurs

pe evaluatie van het CAF team in mei was zeer

positief en heeft er naast een voortzetting van dit team onder andere toe geleid dat op

Belastingkantoren medewerkers zullen worden gestickerd en opgeleidten behoeve van de uitvoering

van een CAF achtige aanpak op die kantoren in de fraudeteams

11 1

buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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3 Project aanpakfraude door zgn Veelplegers

buiten verzoek

Gestart met verdiepend casusoverleg met invordering FIOD en CAF

buiten verzoek

Tot zover de rapportage van Belastingen
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] UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject 20140902 Resultaten RSVT2014

MAIL RECEIVED Tue 9 2 2014 12 23 17 PM

I io 2 e l@belastingdienst nl

Tue 9 2 2014 12 23 06 PM

Normal

20140902 Resultaten RS VT2014 docx

10 2 e

Ter info

Gr 10 2 e

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Teamleider team Handhavingsregie Intelligence

Mobielj[ io 2 e

Email f 10 2 6 @belastingdien st nl

Secretariaat [ 10 2 e

10 2 e

Zie het bijgevoegde bestand 20140902 Resultaten RS VT2014 docx

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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Resultaten RS 01092014 VT2014

Steekproeven Huur

Percentage terecht geselecteerd is 96

300 poster uitgesloten

Steekproeven KOT

Percentage terecht geselecteerd is 89
^

300 poster uitgesloten

Harde stoppers
Huur

VOW

Uitgesloten ad res

123

32

91^

KOT

Kind 15

Aanvrager buiten NLBEDU

Kind buiten NLBEDU

CAP post

19

3

4

5

7

Overig uitgesloten
HOTHOR

Nieuwe Aanvraag 20k

Door Mutatie boven HotHor

HotHor met Mutatie 4K

397

70

308

19

Onbekende aanvragers

KOT 15

Huur 303

Zorg 791

Bulgaren en boetes

De 805 BSN s van de beboete Bulgaren zijn langs de lijst gehaald Er staan 3 BSN s alien huur op

de lijst waar nu een nieuwe aanvraag van is Alle nieuwe aanvragen zijn dooreen expert

beoordeeld als risicovol Deze 3 worden uitgesloten van beschikken

Lopende aanvragen niet uitgesloten
Voor zowel KOT als Huur worden de 300 lopende aanvragen {geen mutaties met de hoogste

risicoscore ter behandeling aangeboden

Casus 10 2 e

’
De score op de steekproeven valt de laatste maanden steeds lets lager uit dan voorheen Voor de meeste

poster die als niet risicovol worden gezien doorde steekproevers is al voldoende contra informatie

beschikbaar meestal dooreerdere acties

^
Dit aantal is opvallend hoog maar kan worden verklaard door het plaatsen van extra studentencomplexen op

de lijst uitgesloten adressen Zo zijn voor 1 studentencomplex in Zwolle 28 aanvragen uitgesloten
Het aantal nieuwe HOT HOR posten is deze maand hoger dan verwacht Mogelijk hebben veel aanvragers

alvastgemuteerd met het oog op het nieuwe schooljaar
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10 2 e ^opgestart in hetOp basis van signaien van DigiD misbmik vanuit Logius is casus

kader van deze casus hebben we deze risicoselectie van een tweetal lijsten de BSN gecontroieerd

op nieuwe aanvragen en mutaties Dit heeft niet tot extra uitsluitingen geleid Wei hebben we de

risicoscores bepaaid en daarmee ook bepaald weike aanvragers een lopende toekenning hebben

11 van de BSN hebben een lopende toekenning KOT een BSN scoort hoog met een score hoger
dan 0 9 vijf BSN scoren gemiddeld met een score tussen de 0 3 en 0 9 de overige vijf BSN

scoorden laag met een score onder de 0 3

55 van de BSN hebben een lopende toekenning Huur 3 BSN scoren hoog 0 9 29 scoren

gemiddeld [0 3 0 9 en 23 scoren laag 0 3

Op dit moment zijn 30 posten uit deze casus in behandeiing bij het 1ST team afhankelijk van de

resultaten van die behandeiing zullen we bepalen hoe we met de rest van de populatie verder

gaan Reeds afgehandelde posten uit deze casus zijn waar nodig op afwijkend behandelen gezet

zodat nieuwe aanvragen of mutaties niet worden beschikt zonder handmatig toezicht
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ZOMERSPECIAL 2014THEMAMIDDAG

FRAUDE EN

LOONHEFFINGEN
van het FOA LH OVERLEG

17 September 2014

Locatie

Utrecht Graadtvan Roggenweg
500 Zaal Driemaster

Aanvang 13 00 uur

Aan
Deelnemers Themamiddag

Van 10 2 6

Datum 8 September 2014

Programma

OMSCHRIJVING Tijd

13 00

13 10
1 Opening

bulten verzoek

P A U Z E

NB gebruik de kannen koffie en thee in de zaal

00128



15 00

15 30

bulten verzoek

5 CombiteamAanpak Facilitators CAF 15 30

16 30

Presentatie door 10 2 e

De presentatie geeft inzicht in het ontstaan en het hoe en waarom van ditteam

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden nemen we je vervolgens mee in

de werkwijze waarbij een aantal kernwoorden leidend zijn Snelle interventie

bundelen van krachten grenzen opzoeken en stoppen Maar zo zal ook uit de

voorbeelden blijken uithoudingsvermogen is tevens een mede bepalende factor

10 2 e10 2 S is bij de Belastinqdlenst werkzaam a Is

10 2 e

16 30

16 40

6 Sluiting
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10 2 e

buiten verzoek

I 10 2 e I

Van

Aan

Datum 10 09 2014 15 46

Onderwerp Re Concept halfjaarrapportage fraude

Oost Brabant BLD

10 2 e @belastingdienst 10 2 6 1 10 2 e Egminfin nl0 2 6

Hoi

Zoiets

11 1

Hartelijke groet

10 2 6

Op 10 sep 2014 om 09 04 heeft

volgende geschreven

I ]@belastingdienst nl het10 2 6 10 2 6

Hoi 10 2 6

Gisteren hebben we met de coordinatoren van het Mt fraude de concept halfjaarsrapportage
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besproken zie bijiage i0 2 e wil graag de door het CAF behaalde resultaten opnemen in deze

rapportage Kun jij uiterlijk vrijdagochtend een stukje tekst aanleveren Graag kort en bondig
mocht je vragen hebben dan bellen we Deze rapportage vormt weer input voor de

halfjaarsrapportage naar de kamer die | 10 2 e [maakt

Met vriendelijke groet

10 2 e

Antifraudebox

Beiastingdienst Centrale Administratie

T[ 10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

H io 2 e 1@belastingdienst nl

fUlTVQERINGSBELEID
10 2 e

Van E
Aan

Kopie [

10 2 e

10 2 e ^minfin ni

gbelasti ngdienst ni

10 2 e

]@belastingdienst ni

10 2 e ^belastingdienst nl io 2 e ^beiastingdienst nl [
UiTVOERINGSBELEID | io 2 e gtninfin ni 1 iQ 2 e n@belastingdienst nl

1 io 2 e t^belastingdienst nl 1 io 2 e ^belastingdienst nl’

lo z e gbelastingdienst nl | io 2 e |L@belastingdienst nl

1 io 2 e ^@belastingdienst nl 1 io 2 e ^belastingdienst nl
’

| iQ 2 e t belastingdienst nl | io 2 e

1 io 2 e |gbelastingdienst nl 1

]@belastingdienst nl [
Ondenwerp Concept halfjaarrapportage fraude

10 2 e

10 2 e

]@belastingdienst nr

BLKB BO 1 10 2 e ^minfin nl

|@belastingdienst nl

10 2 e

10 2 e 10 2 e

Beste collega

Bijgaand de conceptrapportage fraude over het eerste halfjaar 2014 Graag morgen bespreken
zowel inhoudelijk als qua opzet diepgang

Met vriendelijke groet

10 2 e

Antifraudebox Belastingdienst

BelastingdienstfCentrale Administratie

Ministerie van Financien

T 10 2 e

10 2 e

10 2 e 10 2 e

[10 2 e 10 2 e

[ ]10 2 e 10 2 e

10 2 e I 10 2 e I
10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

I 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e ] 10 2 e

10 2 e

10 2 e 10 2 e
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buiten verzoek

Met vriendelijke Greet

] Concept Rapportage fraudebestrijding 1e halfjaar 2014 versie 080914 pdf

Concept Rapportage fraudebestrijding 1e halfjaar2014 versie 080914 pdf

10 2 e

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per

abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

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

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is

confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

message and notify the sender
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A Belastingdienst

Den Haag

Coordinator fraudebestrijding

Fra udebestrijding
Belastingdienst

Voortgangsrapportage 1® halfjaar 2014

Datum

12 September 2014

Versienummer

1 Inleiding algemeen
Van

Codrdinatoren MT Fraude
Het eerste halfjaar van 2014 is onder aansturing van het MT Fraudebestrijding
vender gewerkt aan de optimalisering en verbreding van de fraude aanpak binnen

de Belastingdienst Naast het permanent in kaart brengen van nieuwe

fraudefenomenen het bedenken en beschrijven van anti fraudemaatregelen en

cobrdineren van toezichts en opsporingswerkzaamheden heeft de overheidsbrede

aanpak van fraude veel aandacht gekregen Medewerkers van het Ministerie van

Financien en de Belastingdienst participeren in alle elf overheidsbrede

projectgroepen waarbij wij zelf verantwoordelijk zijn voor het project gefingeerde

dienstbetrekkingen

Aan

MT Fraude Belastingdienst

Kopie aan

Bijlagen

Binnen diverse organisatieonderdelen zijn op organisatorisch vlak de nodige

verbeteringen aangebracht Bij Belastingen heeft het afgelopen halfjaar in het

teken gestaan van het versterken van de interne organisatie op fraudegebied door

de oprichting van een fraudeplatform en het organiseren van een betere

verbinding met IM Daarnaast is de samenwerking met externe partners

versterkt Bind vorig jaar is de huisvesting voor fraude medewerkers bij de

Landelijke Toezicht Organisatie gereed gekomen zodat vanaf dat moment

gesproken kan worden van een Expertisecentrum Fraude waarbinnen diverse

overheidspartijen daadwerkelijk samenwerken bij de bestrijding van fraude

Bij Toeslagen zijn zowel de fraudeteams als het team handhaving en intelligence
in kwantitatieve en kwalitatieve zin vender versterkt

De werking en de resultaten van het Combiteam Aanpak Facilitators zijn na haar

eerste bestaansjaar positief geevalueerd we gaan daar dan ook mee verder

In deze rapportage voIgt een overzicht van de in het afgelopen halfjaar genomen

maatregelen en resultaten ter van bestrijding van systematische fraude

buiten verzoek

Pagina 1 van 14
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buifen verzoek

6
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek

3 3 Combiteam Aanpak Facilitators

Het Combiteam Aanpak Facilitators heeft in het tijdsbestek van een jaar een 100

tal zaken opgestart Het betreft hierde aanpak van facilitators achter misbruik

van belasting danwel toeslaggelden Ook zijn een aantal zaken opgepakt in

verband met vermoedens van manipulaties met dienstverbanden Het betrof bier

een reeks met elkaar verbonden individuele zaken waarachter ook een facilitator

actief was Inmiddels zijn een 70 tal zaken geheel dan wel grotendeels afgerond
Naast het feit dat via de reguliere processen de individuele onterecht uitbetaalde

belastingen en of toeslagen zijn stopgezet en of teruggevorderd is het team

vooral actief geweest met de aanpak van de facilitator zelf Het team pakt deze

facilitators aan met het doel hen tot stoppen te bewegen Soms bleek een stevig

gesprek daarvoor afdoende meestal is een mix van handhavingsmaatregelen

ingezet teneinde het gedrag van de facilitator te bei nvloeden In een enkel geval
bleek het zwaarste middel de inzet van het strafrecht noodzakelijk Uit

monitoring van de facilitator en zijn veelal voormalige klantengroepen is

gebleken dat de handhavingsmix voldoende effectief is geweest en is het misbruik

gestopt de klantgroepen vertonen over recentere aangiftentijdvakken een

aanmerkelijk meer compliant beeld

buiten verzoek
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buiten verzoek
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Weekverslag CAF 12 09 2014

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

Een van de eerste facilitators die vje hebben aangepakt blijkt hardnekkig te proberen weer een

nieuwe GOB op te zetten elders in het land Een nieuwe gemeente nieuwe kansen Onze schil is

deze week samen met GGD ter plaatse gaan kijken Er blijkt op die locatie echter niets te zitten dan

een soort flexwerkplek alle post wordt doorgeleid naar de oorspronkelijke vestigingsplaats Met de

eigenaar is getracht contact te leggen Een uur later kwam er telefoon van de bij ons bekende

hoofdrolspeler die aangaf de partner te zijn van de eigenaar Hi] Met zijn ongenoegen blijken over het

onaangekondigd bezoek We snappen dat dit erg vervelend voor hem is Er is een afspraak gemaakt

voor een gesprek nog dezelfde week De hoeveelheid gastouders die nog bij het bureau zijn

aangesloten is overigens nog maar een fractie van voorheen

Een van de facilitators waar we mee bezig zijn gaf deze week naar aanleiding van een paar vragen

die we nog hebben aan momenteel erg druk te zijn omdat Toeslagen bij de vraagouders stukken

aan het uitvragen is Er bestaan daarbij grote twijfels over de urenstaten die we hebben gezien Hier

worden overdreven hoeveelheden oppasuren geschreven en een groot aantal urenformulieren zijn

aantoonbaar onjuist Echter blijken diezelfde urenstaten ook weer niet altijd de basis te zijn voor de

ingediende claim bij Toeslagen Wat hier nu precies de bedoeling van is

Uit een zaak die we nagelopen hebben blijkt dat bij een gemeente waar het nogal eens druk wil zijn

aan de balie het inschrijven van kinderen uit het buitenland niet al te ingewikkeld is Welke checks

men nu precies wel verricht is ons niet helemaal duidelijk geworden Hiermee lopen we

vermoedelijk risico s op misbruik Dit punt is inmiddels op diverse plaatsen aangekaart

Systeemfraude IH

In het vorige weekbericht schreven we over het feit dat een deel van de noodzakelijke informatie

voor de detectie van nieuwe fraudepatronen niet zonder meer voorhanden is omdat deze info bij

Logius achterblijft Inmiddels is via diverse kanalen aandacht gevraagd voor dit probleem en lijkt een

opiossing nabij Per casus kunnen we CAF maar ook project 1043 hoogstwaarschijnlijk de

benodigde gegevens bij Logius opvragen Hierover moeten dan nog een aantal heldere

procesafspraken over en weer worden gemaakt

Binnen project 1043 zijn een groot aantal stellige brieven verzonden aan klanten waarvan het zeer

waarschijnlijk is dat er gefingeerde aftrekposten zijn opgevoerd De antwoorden stromen daar nu

binnen en veel klanten verklaren niet alleen dat er geen aftrekposten waren maar ook wie de

facilitators achter deze acties zijn Hier zitten zowel bekende als ook nieuwe namen tussen Het

vormt in ieder geval een bron voor nieuwe CAF zaken

Bij een nieuwe zaak is de fase van het brengen van een aantal klantbezoeken inmiddels afgerond

Deze fase levert steeds weer zeer concrete informatie op over de facilitator en de handelwijze
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Buitenland

De nadeelberekening inzake onze facilitator die aanzet tot het doen van onjuiste aangiften is

inmiddels gereed en volgens FIOD voldoende concreet om in een preweeg te worden meegenomen

Volgende stap is de formele aanmelding Het doel is om een voorbeeld te stellen dat we dergelijk

handelen niet accepteren Het gedrag van deze facilitator werkt ook nog eens sterk

concurrentievervalsend men trekt grote groepen klanten weg bij mensen die het wel goed willen

doen en die klagen hier nadrukkelijk over Als we dit niet daadkrachtig een halt toe roepen is

waarschijnlijk het hek van de dam

Donkerrode FD

Bij een FD die op basis van de systemen erg opvalt omdat er duidelijk sprake is van

schattingsaangiften voor de OB gaat volgende week een gesprek plaatsvinden In dit gesprek wordt

aan deze FD uitleg gegeven over de aanscherpingen in het boetebeleid en bijvoorbeeld ook over het

fenomeen medepleegboete DaarbiJ zullen we aangeven dat we over een overzienbare periode het

toekomstige aangiftegedrag zullen monitoren Soort HT gesprek maar dan net even anders

Oorspronkelijk zijn een aantal FD posten geselecteerd om mee te experimenteren of hier een CAF

aanpak ook mogelijk zou kunnen zijn Een deel van deze posten is lokaal ook inmiddels opgepakt

maar afstemming met het CAF team vindt daarin in de regel nog nauwelijks plaats Positief is dat een

aantal mindere adviseurs daarmee wel aandacht krijgen Het ontbreekt ons momenteel aan inzichten

of dit wellicht ook anders sneller efficienter had gekund

Casus schijnzelfstandigheid

Dit een analyse van diverse VAR verklaringen en de IP waarmee deze verzonden zijn komt een

facilitator naar voren die schijnzelfstandigen op een dergelijke wijze aan de slag helpt Analyse van

de ingezonden stukken leidt tot het vermoeden dat er sprake is van onjuiste verklaringen alsmede

mogelijk vervalste handtekeningen en facturen Ons plan in deze is om de facilitator via het

commune delict aan te pakken in combinatie met een ontneming van het daarmee verkregen

voordeel Kortom een SIS achtige aanpak met een korte klap via het strafrecht Afstemming met de

landelijke stuurgroep handhaving VAR is opnieuw gezocht

Overig

Er zijn wat aanwijzingen dat er subjecten in de samenleving zijn die iets gevonden hebben om de

fraudemaatregel 1 bankrekening te omzeilen We willen via FEC met een bank in gesprek om te

bezien of onze vermoedens Juist zijn

We hebben een hele globale en niet wetenschappelijk onderbouwde check gedaan hoe een paar

van de door ons behandelde facilitators alsmede een enkele veelpleger wegen als we die

meenemen in de toekomstige toedeling MKB in midden en klein De door ons behandelde clientele

vallen dan onder klein of komen helemaal nog niet voor onbekende ondernemers ROW De

belangen die met deze facilitators en hun handelen gemoeid zijn zijn in de regel niet klein

00131



BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 15 September 2014

Nr
^ 2

Omschrijving Status

15 9 2014 1 C De nieuwe structuur van het MT is besproken Vanaf 1 oktober zal het MT

bestaan uit drie delen Het 1® deel waarin de besluiten genomen worden

In het T deel worden onderwerpen besproken en in het 3® deel middag
is ruimte om onderwerpen te bediscussieren aan de hand van thema s

C Het MT Fraude verdwijnt en wordt een onderdeel in de nieuwe structuur

Besloten is dat de voorbereidingsstructuren blijven bestaan zoals het

coordinaterenoverleg

B

C 10 2 e zal niet langer de rol van Fraude Coordinator bekleden

15 9 2014 2 A

15 9 2014 3 A

A

A

15 9 2014 4 A

15 9 2014 5 c
buiten verzoek

A

C

15 9 2014 6 T

7 7 2014 1 VB De evaluatie CAF is besproken Besloten is om de werkwijze van het

huidige CAF te continueren Inclusief de daarbij behorende bezetting

^
De nummering is als voIgt weeknummer volgnummer

^
A actiepunt B besluit C communicatie T terugkoppeling
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

Nr
^ 2

Omschrijving Status

VHet CAF maakt gebruik van de bestaande intelligence maar zai daar

waar nodig wei gebmikerswensen formuieren

B

A Flet CAF krijgt de opdracht om de werkwijze zoveei mogelijk binnen de

dienst te verinneriijken Hiernnee wordt bedoeld om de werkwijze te

incorporeren binnen de staande organisatie

Bel

Flet CAF krijgt de opdracht om bij zijn werkzaamheden andere instances

te iaten aanhaken Op experimenteie basis wordt onderzocht of de

huidige werkwijze te verbreden is Kan een dergeiijke samenwerking een

nuttige uitbreiding van de gereedschapkist opieveren bij de aanpak van

de doeigroep van het CAF

BelA

De DG Belastingdienst verzoekt de teamleider CAF om de complimenten
aan zijn team over te brengen voor de geieverde prestaties en behaaide

resuitaten

C Be

7 7 2014 2 A

7 7 2014 3 A

10 6 2014 1 T

A

buiten verzoek

A

A

10 6 2014 6 A

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

Voorraadlijst actiepunten

12 05

2014 3

T

12 05

2014 4

T

A

12 5

2014 5

A

28 04

2014 4

T

A

buiten verzoek

28 04

2014 9

A

31 3 2014 A

2

31 3 2014 T

4

31 3 2014 A

9

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

nemen we poiitiek hierin mee

DGBei

Loopt

A

3 3
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COMM ^ 1Q 2 e |@minfin nnI 10 2 e tUITVOERINGSBELEID l1 10 2 e |@minfin nn
io 2 e ^@belastingdienst nl|] i0 2e ]@belastingdienst nl]

10 2 e |@^lastingdienstnl
Mon 9 15 2014 9 33 33 AM

Normal

To 10 2 e
Cc

From

Sent

Importance
Subject Re RTL

MAIL RECEIVED Mon 9 15 2014 9 33 35 AM

5

Hoi

Weet niet of 10 2 6 de gedachte heeft dat ik vandaag in Den Haag zou zijn Want dat is niet zo dat is volgende week

maandag weer

11 1

Bij het toezicht door het CAF kijken we met meerdere dimensies naar een gastouderbureau Dus niet uitsluitend voor de

toeslagen Ook of het gastouderbureau aan zijn reguliere belastingplicht voldoet voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting en evt de loonheffmgen De zgn blauwe kant

Voor toeslagen kijken we primair of de administratie GOB ofkdv voldoende betrouwbaar is Is de Kassiersfunctie op oide

zien we dat de ouders ook een eigen bijdrage betalen hoe is de berekening voor toeslagen tot stand gekomen is de

urenregistratie voldoende betrouwbaar wie vraagt de toeslagen aan en wie doet de aanpassingen in beginsel moet dat de

vraagouder doen maar we zien ook wel eens dat het GOB alle digid codes in zijn bezit heeft etc

CAF richt zich blijde onderzoeken niet alleen tot de bureaus maar doet zonodig ook onderzoeken ter plaatsen bij gastouders
en ofvraagouders Indien die onderzoeken plaatsvinden samen met GGD wordt naar een breed spectrum gekeken Zowel de

fmanciele kant als ook de omgevingsfactoren veiligheid voor het kind etc

dartelijke groet

10 2 6

hjITVOERINGSBELEID10 2 6Op 15 sep 2014 om 08 58 heeft

geschreven

@minfm nl het volgende10 2 S

Keren

Zie onderstaand 11 1

Gr

10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

COMM i a |@minfm nl

Datum 12 September 2014 17 44 15 CEST

Aan

Kopie
COMM 1 10 2 e |fSminfin nl

Onderwerp RTL

Van
’ 10 2 e

10 2 6 UITVOERINGSBELEID

Ivan COMM

10 2 6 @minfm nl

@minfm nl 10 2 610 2 S10 2 6
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Hoi 10 2 e

Zoals afgesproken een opzet nav het verzoek van 10 2 6 10 2 6

Wil je deze doorzetten naar 10 2 e We bespreken het maandagochtend metl0 2 toaama wil ik het advies nog

wat aanscherpen en meenemen in het DB maandag

Groet en goed weekend

10 2 e

Verstuurd vanaf mijn iPad

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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Belastingdienst

Apeldoorn
Antifraudebox

memo Tiberdreef 12 Forum Flex

3561 GG Utrecht
Landschap fraudebestrijding BD

Datum

4 September 2014

Versienummer
1 Inleiding

1

In maart 2011 is de Antifraudebox gestart met als doel de bestrijding van systeem

en identiteitsfraude binnen de Belastingdienst te codrdineren Binds de oprichting
van dit concern brede samenwerkingsverband heeft zich een aantai

ontwikkelingen voorgedaan dat aanleiding geeft het landschap van de

fraudebestrijding binnen de Belastingdienst tegen het licht te houden Naast de

instelling van een MT Fraudebestrijding waarvan het aandachtsgebied alle

vormen van systematische fraude is het recente besluit om fraudebestrijding in

te bedden in de reguliere bijeenkomsten van het MT BD de samenstelling van een

fraudeteam bij DgBel de oprichting van hetcombiteam aanpak facilitators CAF

zijn er ook ontwikkelingen binnen de dienstonderdelen zoals de formering van

het landelijk expertisecentrum Handhaving Intelligence en de oprichting van het

fraudeplatform binnen Belastingen die de doelstelling en positionering van de

Antifraudebox raken

Auteur

10 2 e

Aan

CoBrdinatoren MT

Fraudebestrijding

Kopie aan

Bijlagen

Landschap Fraudebeslnjding

BelasDngdienst

buiten verzoek

Papina 1 van 2
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bulten verzoek
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Weekverslag CAF 19 09 2014

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

In een nieuwe casus verhuur van woningen aan studenten wordt een bestand aan Toeslagen

geleverd Het bestand is opgehaald bij de verhuurorganisatie Hiermee kan Toeslagen voor ruim 1000

woningen checken of en zo ja of er terecht huurtoeslag is geclaimd

Voor een nieuwe actie waarin opnieuw sprake is van opvallend hoge opvanguren veei kinderen

per gastouder en diverse rapportages vanuit GGD waaruit blijkt dat er heel vaak geen kinderen zijn

aangetroffen heeft een voorbereidende briefing plaatsgevonden Ook lijken gastouders een vaste

vergoeding per maand te krijgen in plaats van betaling per kind per uur In alles lijkt deze zaak op

een casus die momenteel bij FIOD ligt Bij deze nieuwe casus willen we daarom FIOD in een zo vroeg

mogelijk stadium betrekken zodat ook snel geacteerd kan worden als blijkt dat hier sprake is van

misbruik

In een lopend dossier is de conclusie dat de urenlijsten in een groot deel van de gevallen

onbetrouwbaar zijn Er wordt maar wat ingevuld en op dat punt verricht onze facilitator geen enkele

controle Vermoedelijk is dit voldoende om de individuele Toeslagaanvragen te herzien Er is echter

geen oorzakelijk verband en geloof maar dat we daar behoorlijk naar op zoek zijn gegaan tussen de

urenstaten die we hebben aangetroffen en de Toeslagen die zijn aangevraagd Dat laatste lijkt in de

regel toch wel steeds de verantwoordelijkheid van de vraagouder te zijn We kunnen de facilitator

dus wel degelijk verwijten maken maar een 1 op 1 verband dat daardoor dus te hoge Toeslagen zijn

aangevraagd is onvoldoende te leggen Minimaal gaan we deze facilitator wijzen op het feit dat er

qua wetgeving vanaf 2014 wel het nodige is gewijzigd en dat veel sneller het medeplegen ook in

bestuursrechtelijke zin in stelling kan worden gebracht Daarnaast gaan we toch nog een beperkt

aantal gastouders bezoeken en hen confronteren met de onjuist ingevulde urenstaten Wellicht

brengt dit dan nog zaken aan het licht die wijze op een modus operandus Zo niet dan zit er in de

aanpak van de facilitator even niet meer in dan waarschuwen

Systeemfraude IH

Naar aanleiding van een vorige bespreking met onze begeleidersgroep hebben we contact gelegd

met de projectleider van een IH pilot in de broedkamer Onze vraag was daarbij of in de selectietool

die daar momenteel wordt ontwikkeld ook detectiemogelijkheden worden ingebouwd die

groepsgewijze behandeling bijvoorbeeld behorend bij 1 facilitator van aangiften IH mogelijk maakt

Dat blijkt nog niet het geval te zijn Komende week hebben we hierover nader overleg

In gesprek met Logius via CA komen we er waarschijnlijk wel uit om op casusniveau de logging

beschikbaar te krijgen Indien de loggegevens breder beschikbaar zouden komen zouden we die

tevens voor detectie van nieuwe gevallen kunnen gebruiken
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Systeemfraude Buitenland

Nu de nadeelberekening in de voornaamste zaak is vervaardigd en deze post nu richting strafrecht

gaat is men bezig om nog voor een aantal andere facilitators een nadere analyse te maken

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Een van de zaken waarbij de oorsprong van het onderzoek een paar meldingen van IND waren leidt

tot een additionele naheffing in de LH van om en nabij de 170 000 euro De ontvanger wil versneld

gaan invorderen De inboedel is overgedaan van de ene naar de andere vennootschap maar dit is

dermate onhandig gedaan dat de ontvanger diverse ijzers in het vuur heeft om hier doorheen te

kunnen prikken Hierover lopen momenteel contacten met de rijksadvocaat

In een zaak vanuit IND waar sprake lijkt te zijn van het op oneigenlijke wijze naar Nederland halen

van personen omdat al deze mensen zogenaamd een onderneming zouden hebben hebben we de

facilitator nader geanalyseerd Dit levert ruim voldoende risicopunten op om hiermee in fiscale zin

ook aan de slag te gaan De kern van het probleem ligt echter op een ander terrain zodat we

hierover contact hebben laten leggen met SIOD Zijdelings raakt dit ook ergens de VAR problematiek

Daarover is contact met de landelijk projectleider

Overig

Inzake de registratie postenlijst CAP zijn we samen met een college van bedrijfsvoering een

professionaliseringsslag aan het maken Over de registraties komt een soort schil te liggen waarmee

de zaken beter in beeld blijven en er een automatische logging van de voortgang plaatsvindt

Voor de halfjaarsrapportage is vanuit het CAP de volgende tekst aangeleverd

Piet Combiteam Aanpak Pacilitators heeft in het tijdsbestek van een jaar een 100 tal zaken opgestart

Piet betreft hier de aanpak van facilitators achter misbruik van belasting danwel toeslaggelden Ook

zijn een aantal zaken opgepakt in verband met vermoedens van manipulaties met dienstverbanden

Piet betrof hier een reeks met elkaar verbonden individuele zaken waarachter ook een facilitator

actief was Inmiddels zijn een 70 tal zaken geheel dan wel grotendeels afgerond Naast het feitdat

via de reguliere processen de individuele onterecht uitbetaalde belastingen en of toeslagen zijn

stopgezet en of teruggevorderd is het team vooral actief geweest met de aanpak van de facilitator

zelf Piet team pakt deze facilitators aan met het doel hen tot stoppen te bewegen Soms bleek een

stevig gesprek daarvoor afdoende meestal is een mix van handhavingsmaatregelen ingezet teneinde

het gedrag van de facilitator te beinvloeden In een enkel geval bleek het zwaarste middel de inzet

van het strafrecht noodzakelijk Dit monitoring van de facilitator en zijn veelal voormalige

klantengroepen is gebleken dat de handhavingsmix voldoende effectief is geweest en is het misbruik

gestopt de klantgroepen vertonen over recentere aangiftentijdvakken een aanmerkelijk meer

compliant beeld
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Weekverslag CAF 26 09 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Bij eenToeslagenzaakwaareen behoorlijk lange adem nodig was om de eigenaar op andere

gedachten te brengen hebben we de bevestiging gekregen dat inmiddels alle vestigingen 7 zijn

overgedragen aan andere personen In onze beleving zijn dit onafhankelijke derden met een beter

verleden De facilitator lijkt er nu dus echt mee gestopt Resteert voor ons nog het opieggen van een

behoorlijk aantal aanslagen en het innen van de gelden Er ligt een fors beslag onder andere op een

aantal panden dus naar verwachting gaat er ook heel veel van binnenkomen We zetten in op alles

In dat kader trekken we op dit moment na of en zo ja wat er voor de overdracht is betaald en hoe dat

er evt betaald is Panden worden waarschijnlijk van de oude eigenaar gehuurd Als dat inderdaad zo

is komt op de huuropbrengsten een derdenbeslag De kinderdagverblijven gaan dus wel door

voortgezet door derden op een andere naam 11 1

11 1

Systeemfraude IH

Bij een facilitator waar we al eens een stevig gesprek hadden gevoerd omdat hij foute aangiftes voor

anderen deed is ons koppel deze week nog een keer terug gegaan We wilden namelijk ook nog

vaststellen of deze bijverdiensten wel waren aangegeven in zijn eigen winstaangiften Vrijwel meteen

werd duidelijk dat dit niet het geval was Ons subject krijgt daarom over meerdere jaren nog

navorderingsaanslagen IH en naheffingen OB opgelegd In totaal gaat het uiteindelijkom relatief

bescheiden bedragen maar wel genoeg om toch nog een behoorlijk tikje met beslag uit te delen

De bij dit bezoek aanwezige adviseur van deze facilitator was verbaasd hij wist niets van de

aangiftenpraktijk en geschokt door de constateringen van ons koppel en gaf aan de relatie met deze

meneer per direct te gaan verbreken Overigens had onze facilitator zijn leven inmiddels al wel

gebeterd Uit de blauwdruk 2013 kwamen nl nog nauwelijks foute aangiften naar voren

Bij een facilitator die opvalt vanwege de hoge frequentie aftrek dieetkosten heeft een

bedrijfsbezoek plaatsgevonden Uit dit bezoek wordt duidelijk dat de facilitator de mensen vraagt

naar bepaalde ziektebeelden Indien deze geconstateerd worden geeft men aan de klant een

dieetverklaring mee die door een dokter kan worden ondertekend Meestal geeft een dokter zo n

verklaring wel af Er is dus wel een verklaring hoewel geen onderzoek of navraag wordt gedaan of de

mensen ook echt hogere uitgaven hebben gedaan wegens het daadwerkelijk volgen van een dieet

Systeemfraude Buitenland

Bij de zaak die momenteel voorligt bij de FIOD teneinde deze strafrechtelijk op te pakken hadden wij

het vermoeden dat de facilitator garen aan het spinnen is met de oproep om het onjuiste tijdvak te

vermelden op de in te dienen aangifte IH Deze veronderstelling blijkt juist te zijn De

klantenportefeuille is in een tijdsbestek van 3 maanden met nog eens ruim 1000 klanten

aangegroeid Het wordt dus tijd om snel in te grijpen Verder hebben we inmiddels zicht gekregen

op de nodige vermogensbestanddeien weliswaar in het buitenland
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