
Gefingeerde dienstbetrekkingen

In een bepaalde casus is duidelijk geworden dat een persoon samen met zijn zogenaamde

werkgever heeft getracht om middels een valselijk opgemaakte arbeidsovereenkomst valselijk

opgemaakte loonstroken en een valselijk opgemaakte werkgeversverklaring een

verblijfsvergunning wegens gezinshereniging te verkrijgen bij de IND Het zogenaamde
uitbetaalde nettoloon kwam via een kasrondje weer retour bij de werkgever die zich voor dit

opzetje geleend heeft Ook de urenstaten die werden getoond om aan te tonen dat deze

persoon werkzaam was zijn aantoonbaar vervalst 0ns voorwerp van onderzoek was fulltime in

opieiding en bij het opieidingsinstituut zijn de aanwezigheidslijsten desgevraagd aan onze

speurneus verstrekt Deze zijn vergeleken met de urenregistratie bij de werkgever De

werkgever heeft inmiddels aangegeven spijt te hebben van zijn handelen en slechts de intentie

gehad te hebben de persoon in kwestie te willen helpen Door IND wordt in deze zaak aangifte

gedaan 10 2 e

10 2 e

Tijdens een ander onderzoek is opnieuw gebleken dat in het kader van het stimuleren van

werkgelegenheid door een Gemeente behoorlijke subsidies zijn verstrekt om iemand in dienstte

nemen waarvoor eigenlijk helemaal geen ruimte is in de bedrijfsvoering van de betrokken

onderneming Zou de gemeente dit niet doen zou zij per saldo meer kwijt zijn aan een

bijstandsuitkering Als de subsidie stopt zal de persoon volgens de eigenaar ook zeker weer worden

ontslagen want dan is de werknemer te duur en krijgt de medewerker vervolgens een NWW

uitkering andere instantie dus een ander potje met aanvulling vanuit de bijstand Het bedrijf geeft

aan overstag te zijn gegaan om de persoon in dienst te nemen vanwege deze ruimhartige subsidie

Voor de maatstaven van IND kwalificeert dit dienstverband onvoldoende en dus zal ook dit verzoek

om gezinshereniging worden afgewezen Het vermoeden bestaat dat de persoon er niet^ althans

zeker niet voor de voile omvang werkt omdat het behoorlijk specialistisch werk is [ 11 1

11 1

Overig

Met een bank is gesproken over de opzet van een pilot Dit dit gesprek is ons duidelijk dat het zeker

mogelijk is om een scherp profiel samen te stellen waaruit een harde uitworp van vermoedelijk

frauduleuze gevallen zou kunnen komen Het is nu even afwachten of we de bank ook zover kunnen

krijgen om hier de medewerking ook daadwerkelijk aan te gaan verlenen Vooralsnog lijkt de wil

hiertoe aanwezig zeker nu bij onze testcase een duidelijk wederzijds belang kon worden

aangetoond
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| UITVOERINGSBELEID | 1Q 2 e @minfin nl1

lid io 2 e l@belastingdienst nl] I i0 2e |@belastingdienst nl[] i0 2e |@belastingdienst nl]

^@belastingdienst nll

^belastin gdienst nl]

To 10 2 e

| c^peiasTingaiensT n10 2 0

|@belastingdienst nl[|

l@belastingdienst nld
10 2e l@belastingdienst nl

Thur 10 9 2014 7 23 33 AM

Normal

10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject casusbeschrijving RTL

MAIL RECEIVED Thur 10 9 2014 7 23 36 AM

Casusbeschrllving 0 2 docx

Goedemorgen 10 2 6

zoals afgesproken hierbij een beschrijving op hoofdlijnen van de casus die wij willen gebruiken voor RTL Ik ben vandaag nog op cursus

dus het is het handigst als je eventuele vragen per mail stelt dan kan ik daar op reageren

Zie het bijgevoegde hestand Casusbeschrijving_0 2 docx

Met vriendelijke groet

10 2 6

senior beleidsmedewerker Hsndhaving

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

10 2 6

10 2 0 g belastinqdienst nl

http www belastinqdienst nl

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 Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Kern reportage p0 2 e|

• Wat ziet de Belastingdienst in de onderzoeken bij GOB s

• Waarom is er zoveel gedoe rondom GOB s

• Werken de fraudemaatregelen

• Het liefst aan de hand van een concrete casus

Casus 10 2 g

AanleidinQ

Het in deze casus betrokken Gastouderbureau {hierna GOB reageerde nietop informatieverzoeken

van de Belastingdienst De opgevraagde informatie betrof jaaropgaven ten behoeve van hettoezicht

bij Definitief Toekennen 2012 Bovendien ontving de Belastingdienst signalen van de 6GD dat er

geen contact mogelijk was met het bureau en dat het lijkt of er op het kantoor geen economische

activiteit plaatsvond behalve wanneer de GGD op afspraak langskwam Uiteindelijk hebben er wel

inspecties plaatsgevonden Hierbij kwam de GGD de naam tegen van een voorfraude veroordeelde

voormalig houder van een GOB De relatie tussen deze voormalig houder van een GOB en de houder

van het in deze casus betrokken GOB was bij de Belastingdienst bekend

De Belastingdienst is langs gegaan om de benodigde gegevens opte halen dit bleek niet mogelijk

omdat de computer gecrasht was

Bovenstaande signalen leidden er toe dat deze casus is opgewerkt in het Combiteam Aanpak

Facilitators Bij het opwerken van deze casus is een relatiescan en een vermogensscan gemaakt Bij

het opwerken van de casus bleek dat het GOB bij de Belastingdienst niet bekend is voor de

Loonbelasting en dat de laatste jaren geen aangiftes Vpb waren gedaan

Modus operand

Het GOB bemiddelt voor 129 gastouders in meerdere plaatsen De partnervan deze voormalig

houder is de houder van het in deze casus betrokken GOB

Rol GOB

Het GOB hielp vraagouders bij het indienen van de aanvragen die veelal opzettelijk onjuist waren of

zette aan tot het indienen van bewust onjuiste aanvragen Het GOB beschikte over een aantal

DigiD s van vraagouders zodat het GOB mutaties kon doorvoeren Het GOB doet geen aangiften LB

en geen aangiften Vpb

Rol gastouders

Een deel van de gastouders was voorheen aangesloten bij het GOB van de voorfraude veroordeelde

voormalig houder van een GOB en deels familieleden van deze voormalig houder De gastouders

sluiten contracten af met het GOB Het merendeel kon bij de WTP s geen administratieve

bewijsstukken overleggen van hun opvangactiviteiten Het merendeel van de gastouders geven de

inkomsten niet op in de IB

00142



Casusbeschrijving RTL versie 0 29 oktober 2014

Tijdens de bij een aantal gastouders uitgevoerde WTP s bleek

• De kinderen waren niet of niet allemaal bekend bij de gastouder

• Het aantal uren opvang dat werd gegeven was aanzienlijk lager dan door vraagouders was

opgegeven

• Urenstaten ontbraken

• Deels werkten de gastouders niet meer voor het GOB

Rol vraagouders

Het GOB hielp de vraagouders bij het indienen van de aanvragen Alle aanvragen mutaties die op

deze manier worden ingediend gebeuren waarschijnlijk met medeweten van de vraagouder

Aanvragen mutaties werden met de DigiD van de vraagouder voor de vraagouder ingevuld Als er

sprake was van een bewust onjuiste aanvraag mutatie werd vaak ook geen eigen bijdrage betaald

Bij de beoordeling van de bij alle vraagouders opgevraagde bewijsstukken vielen de volgende zaken

op

Veelal opvang in familieverband

Hoog aantal opvanguren ook bij mensen met een uitkering of een klein arbeidscontract

Betalingen rechtstreeks aan de gastouder in plaats van aan het GOB {geen kassiersfunctie en

het schuiven met betalingen tussen gastouders en het GOB

Geen urenstaten aanwezig

Onvolledige gegevens geen gegevens van het kind de kinderen

Gastouder en vraagouder wonen in sommige gevallen bijzonder ver uit elkaar

Aanpak

Op basis van het in het CAP opgewerkte dossier is besloten om bij circa 20 gastouders een WTP uitte

voeren Gemandateerde medewerkers van Belastingen hebben deze WTP s uitgevoerd Omdat het

WTP s bij particulieren betrof is steeds ter plaatse verzocht om toegang tot de locatie Voor de

uitvoering van deze WTP s is een draaiboek gemaakt en een vragenlijst opgesteld De informatie

werd opgevraagd o b v artikel 18 art la letter b ten T besluit Awir

Naar aanleiding van de bevindingen beschreven bij rol gastouder heeft de Belastingdienst twee

vervoigstappen genomen

• Er is conservatoir beslag gelegd in verband met de niet ingediende aangiften LB en Vpb Na

beslaglegging meldde zich een adviseur met administratie Er is een boekenonderzoek

ingesteld waarbij ter afronding is geprobeerd een vaststellingsovereenkomst af te sluiten Bij

gebrekaan reactie is deze vaststellingsovereenkomst niet tot stand gekomen en worden de

opgelegde aanslagen gevorderd

• Alle bij het GOB betrokken lopende toekenningen 2013 zijn op nihil gesteld Alle

vraagouders zijn hierover per brief geinformeerd en uitgenodigd om naarde baliete komen

met bewijsstukken omtrent 2013 Vervolgens is de vraagouders per vraagbrief gevraagd om

bewijsstukken over toeslagjaar 2012 op te sturen

De bevindingen van de behandeling zijn beschreven bij rol vraagouder
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Het betreft 91 vraagouders waarvan het merendeel naar aanleiding van de behandeling voor 2012

en 2013 of voor een van beide jaren is gestopt

VervolQstappen

De Belastingdienst heeft de houder aansprakelijk gesteld op basis van artikel 33 Awir

Het GOB heeft bezwaar gemaakttegen de aansprakelijkstelling Het bezwaarwordt behandeld door

de ontvanger in overleg met DGBel Het GOB heeft zich inmiddels in een andere stad gevestigd Er

vindt regelmatig overleg plaats tussen de Belastingdienst de GGD en de desbetreffende gemeente

Alle aanvragen en mutaties voor LRKP id s van het GOB worden meegenomen in de risicoselectie en

op deze wijze gemonitord

Bij de huidige gastouders gerelateerd aan dit GOB worden WTP s uitgevoerd in het kader van ofwel

het project Kwaliteitsverbetering GOB s ofwel vanuit het CAP

Bespreekpunt vaiit0 2 ^ffectieve handhaving is afhankelijk van het creeren van een belangen

driehoek Vraagouders gastouders en GOB moeten tegengestelde belangen hebben zodat ze

elkaar controleren In cases zoals deze zijn die tegengestelde belangen er niet Gevolg is

samenspannen en misbruik Voor de toezichthouders GGD VlMG B dienst is dat nauwelijks aan te

tonen

Overzicht relevante maatreaelen

Hieronder worden de maatregelen genoemd die misbruik en fraude moeten voorkomen en

bestrijden Concreet zijn de volgende maatregelen ter voorkoming van de hierboven beschreven MO

relevant

vanaf 2012 is er een koppeling tussen het aantal uren opvang met gewerkte uren In de

risicoclassificatie wordt meegenomen of iemand in loondienst is of zelfstandig ondernemer

Deze gegevens zijn voor circa de helft van de toeslaggerechtigden inmiddels bekend Er vindt

ook thematisch toezicht plaats op het onderwerp gewerkte uren

Een maatregel uit2013 is de vormingvan hetCombiteam Aanpak Facilitators {CAP dat zich

richt op het tegengaan van de activiteiten van de facilitators van fraude

onderdeel van de convenanten die wij sluiten in het kader van IBRN is dat er maandelijks

gegevens geleverd worden Met behulp van deze contra informatie kunnen wij snel

vaststellen of kinderen wel of geen opvang genieten

risicoclassificatie verhouding aantal opvanguren gewerkte uren afstand woon en

opvangadres het monitoren van risicovolle IP adressen

vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst Toeslagen de mogelijkheid facilitators van

onrechtmatige of frauduleuze aanvragen bestuurlijk aansprakelijk te stellen {art 33

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen De maatregel is in deze casus toegepast

het project Kwaliteitsverbetering Gastouderbureaus is februari jl van start gegaan Het

project Kwaliteitsverbetering Gastouderbureaus wordt uitgevoerd door de Belastingdienst

en GGD en in samenwerking met de gemeenten Doel van het project is om het toezicht en

de handhaving op gastouderbureaus efficienter en effectiever in te richten Het project loopt

tot eind 2015
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Algemeen

buiten verzoek

MaatreQel Combiteam Aanpak Facilitators

Een maatregel uit 2013 is devormingvan het Combinatieteam Aanpak Facilitators CAF dat zich

richt op het tegengaan van de activiteiten van de facilitators van fraude Het CAF stuit daarbij ook op
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kinderopvangtoeslagen en gastouderregistratiebureaus Daarbij is er sprake van samenwerking met

de GG en GD voor de controles van kinderopvanginstellingen zoals gastouderregistratiebureaus

Als bij een praktijkcontrole blijkt dat de kinderopvang in kwestie niet voldoet aan de regels^ wordt dit

signaal met de GG en GD gedeeld zodat zij hierop actie kunnen ondernemen

buiten verzoek
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io 2 e |@belastingdienst nl[] i02e |@belastingdienst nl]

^@belastin gdien st n I

~~f@belastingdienst nl|f
loXe l@belastinadienst nl|

]@belastingdienst nl]Jo 2 ^10 2 ^ 1Q 2 6 |@belastingdiensinl1Cc 10 2 e 10 2 6

J@belastingdienstnl]
10 2 6 |@belastingdienstnl1

10 2 e ^@belastin gdien st n I]
UITVOERINGSBELEID I 10 2 6 |@minlin nn

ienstnl

10 2 6 10 2 6 gbelastingdienst nl]10 2 6

10 2 6

To

10 2 eBcc

From

Sent

Importance

Subject Re CAP weekbericht

MAIL RECEIVED Mon 10 20 2014 8 16 06 AM

10 2 6

Mon 10 20 2014 8 16 04 AM

Normal

05555

Hoi|10 2 e

Dank voor de aanvulling Goed dat die initiatieven er reeds lagen had dat zijdelings ook wel vemomen Dat we bij bij
buitenland zien dat er sprake is van mogelijk massaal misbruik maakt dit probleem groter 11 1

11 1

11 1

Hartelijke greet

10 2 e

Op 20 okt 2014 om 00 00 heeft 10 2 6

@belastingdienst nl bet volgende geschreven10 2 6

Beste collega’s

Het weekbericht van bet CAF is iedere keer weer interessant en wetenswaardig om te lezen

Ook het onderstaande bericht is daar weer een voorbeeld van

Voor wat betreft het deel over Systeemfraude IH

Indien wij dit binnen het project
systeemtraude doen noemen wat dat onze “korte klap gesprek” Fen term die ooit door de FIOD is gemtroduceerd om aan

te geven dat het doel is een facilitator te overtuigen dat hij beter kan stoppen Inderdaad zijn dit gesprekken waarin wij
onze normen nog eens duidelijk kenbaar maken

11 1

Belangrijker is echter het deel over Buitenland

Flier wil ik ook vanuit mijn kant even aandacht vragenvoor zowel het hiiidige probleem van valse aanvragen door

buitenlandse adviseurs inzake de juiste premieperiode als de mogelijke oplossing voor dit probleem Niet alleenvormt dit

een probleem met betrekking tot de geplande capaciteit bitmen het project systeemfraude IFl ook het snel oplossen lijkt
met de huidige ICT niet mogelijk

Vanuit het project wil ik dan ook de binnen het project en LTO bedachte oplossing bij deze nogmaals onder de aandacht

brengen Deze oplossing is het bouwen in ABS van een “parkeerplaats” Op deze parkeerplaats dienen de nieuw

binnengekomen aangiften drie weken geparkeerd te worden Dit hoeft pas te functioneren na het moment dat de

weegmodule gaat draaien

De huidige detectie door de weegmodule is niet toereikend om deze risicovolle aangiften te onderkennen De

fraudequery’s aan de poort door het VTA team te Limburg zijn beter in staat om deze frauduleuze aangiften te

onderkennen Dit proces van onderkennen en posten opzij zetten duurt drie weken Een week voor het bouwen van de

query een week voor het analyseren daarvan en een week om de risicovolle aangiften apart te zetten

Hiermee wordt voorkomen dat niet onderkende risicovolle aangiften ten onrechte een VDA krijgen en de onterechte

uitbetaling start Met als gevolg het starten van een navorderingsproces en het invorderingsproces In dit geval in het

buitenland

Binnen het Fraudeplatvorm Belastingen is deze maatregel de parkeerplaats ook reeds geadviseerd en besproken Flij is

als een impuls aangeboden aan IMB Echter gezien de drukte bij IMB is het niet bekend of hier tijd ruimte en prioriteit
wordt seseven om deze maatreael verder te ontwikkelen
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By deze myn verzoek ofvanuit management blamv nadere aandacht enprioriteit kan warden gegeven aan IMB om deze

maatregel met voorrang uit te voeren

Dit namelyk als voorwaarde om op korte termijnfraude met risicovolle aangften IH beter te kunnen aanpakken

Ter informatie als bijlage het Memo Aangiften IH even op een parkeerplaats zoals deze aan het Fraudeplatvorm
Belastingen is aangeboden

Zie het bygevoegde bestand 2014 06 30 Memo Aangften IH even naar eenparkeerplaats docx

Met vriendelijke groet

in p

10 2 e

Belastingdienst Amsterdam

Kiagsfordweg 1 | 1043GN | Amsterdam |
Postbus 58944 | 1040EE | Amsterdam

10 2 e

Landelijke Toezichtsorganisatie LTO

Herman Gorterstraat 5 13511 EW | Utrecht

Postbus 18280 I 3501 CG | Utrecht

10 2 e

10 2 e tebelastiiigdienst nl

http www belastingdienst nl

10 2 eDoorgestuurd door Amsterdam BLD op 19 10 2014 23 53

10 2 e lost Brabant BLD

Aan CAP Permanente Schil CAP Kern CAP weekversl^
Datum 17 10 2014 16 34

Onderwerp CAP weekbericht

Van

Dag collegae

hierbij een nieuwe editie van ons weekbericht

lets langereversie deze keer ter compensatie vanhet niet verschijnen vorige week
Bulten verzoek

Zie het bygevoegde bestand Weekverslag CAF I7I020I4pdf

Met vriendelijke groeten en prettig weekend alvast

0 26CA gif
10 2 e

10 2 e

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 e

10 2 e tebelastingdienst nl

http www belastingdienst nl
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2014 06 30 Memo Aangiften IH even naar een parkeerplaats 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 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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1Q 2 e

buiten verzoek

I 10 2 e I

bost Brabant BLD10 2 eVan

Aan \
Datum 21 10 2014 09 30

tominTih nl1u 2 e

Onderwerp toch een beetle anders

Hoi

van de 29 zaken KOI en GOB

Zijn er 7 nog op te starten morgen iwaarschijnlijk 5 zijn er 6 onderhanden morgen waarschijnlijk 8

zitten er 3 in de monitorstand en zijn er 13 afgerond
In de afgeronde zaken was in ruim de helft van de gevallen na onze controle het oordeel akkoord

Over die zaken lees je meestal niet veel in de weekberichten vandaar dat ik ze ook niet meer zo op

het netviies heb In de afgeronde zaken zaten 3 hele foute waarbij in 2 gevallen de facilitator echt

Deze stopt zelf niet maar van zijn klanten

is wel het overgrote deel bij hem vertrokken Een van de nieuwe zaken die nog moet worden

opgestart is daarom[
restje klanten op andere gedachten helpen
Ook zitten hier een paar rafeitjes Bulgarenfraude in Die leverden geen nieuwe verdachten op wel

inzicht in de modus operandus oa gemeente inschrijvingen van kinderen in de GBA

gestopt lijkt De 3e is 10 2 e

] Dat is het hinderlijk volgen van deze persoon en ook het laatste10 2 e

Met vriendelijke groeten

Belastingdiertst

10 2 e
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Teamleider Landelijk Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 e

I 10 2 e ~pjjbelastingdienst nl

http www belastinadienst nl

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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Weekverslag CAF 24 10 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

De meeste aandacht deze week is besteed aan het verder uitwerken van de zaak waar we vorige

week de huisbezoeken hebben gebracht Convenant is per direct ingetrokken De hoofdelijke

aansprakelijkheid die er aan gekoppeld was moet ons mede helpen om de gelden terug te krijgen Er

zijn diverse acties uitgezet om te bezien waar de gelden zijn gebleven De geldstromen worden in

brede zin in kaart gebracht te meer ook om te bezien wat er nu feitelijk naar wie is gegaan en wie er

dus hebben geprofiteerd Aan Toeslagen over 2014 is tot op heden ruim 800 000 uitbetaald De

resterende toeslagen voor 2014 zullen niet meer worden uitbetaald De 800 000 wordt

teruggevorderd evenals het bedrag dat in 2013 is uitbetaald In de aansprakelijkstelling willen het

het maximale uit de kast halen Ook moet nog beoordeeld worden of de uitbetaalde bedragen aan

de gastouders wel allemaal in de IH zijn aangegeven dan wel netjes zijn verloond Ook daar istwijfel

over Het Gastouderbureau staat op naam van de zoon die daarvoor ook een vergoeding ontvangt

naast zijn studiebeurs Moeder defeitelijke spil en leidinggevende krijgt uit het gastouderbureau

een flink salaris Ook zijn er erg veel contante opnames

Systeemfraude IH

De nieuwe reizende facilitator die we op het oog hebben heeft over meerdere jaren voor ongeveer

1 6 miljoen aan ziektekosten in de aangiften van zijn klanten weten op te voeren Gekeken naar de

totale aangiftenstroom heeft hij in meer dan 50 van de gevallen aftrek ziektekosten opgevoerd Dit

is een beeld zonder dat we daarbij nog gekeken hebben naar de invioed van partneraangiften

waardoor het percentage nog hoger wordt Het landelijk beeld ligt onder de 10 Onze facilitator

zit hier dus ruim boven Veruit de meeste biljetten zijn automatisch geregeld Uit onze eerste analyse

bleek dat een 50 tal biljetten handmatig waren geregeld en dat eigenlijk bij geen een biljet een

correctie was aangebracht ook niet bij hogere aftrekbedragen Je zou dan zo maar het beeld kunnen

krijgen dat we wellicht dantoch te maken hebben met een bonafide adviseur Echter bleek dat de

handmatige regeling niet feitelijk heeft plaatsgevonden Uit Eldoc bleek namelijk dat er in die

gevallen sprake is geweest van een doorselectie In feite zijn dus nergens stukken opgevraagd

Opmerkelijk is dat onze facilitator in dit geval een vermogend gepensioneerd man is met een

aanzienlijk inkomen uit vroegere dienstbetrekking De inkomsten voor het invullen van de aangiften

voor derden lijkt hij zelfs als ROW inkomsten aan te geven De drijfveer zit dus vermoedelijk niet in

persoonlijk gewin

Buitenland

Onze buitenlandse facilitator heeft inmiddels een speciale website geopend waarin hij Poolse

mensen oproept om ook over oudere jaren ook nog maar even extra aangifte te doen Als je deze

website opent zie je een foto van een jonge dame in bikini en een ORANJE hoed liggend op het

strand met een cocktail in de hand Daarbij de wervende tekst Extra aangifte verleng je vakantie II

Gebruik hetformulier hieronder als je tot 3000 euro extra wilt terugontvangen uit je Nederlandse

belastingaangifte Daarom nog een stempel met het opschrift 100 satisfaction

Bij FIOD is nogmaals aangedrongen om deze zaak met spoed op te pakken Ook zijn met zowel IMB

als AFB contacten gelegd om in te regelen dat er voor dit soort aangiften van een zogenaamde
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parkeerplaats gebruik kan worden gemaakt

Inmiddels hebben we ook meer zicht gekregen op 3 tot 4 andere buitenlandse facilitators die zich

op een soortgelijke wijze in de markt proberen te zetten Hierop loopt inmiddels een nadere analyse

Sch ijnzelfsta ndjgheid

De persoon die onze warme interesse heeft houdt zich vermoedelijk bezig met het valselijk opstellen

van VAR verklaringen en bijbehorende facturen Om dit zeker te stellen moeten we echter nog een

beperkt aantal bezoeken brengen aan klanten Om eens goed te inventariseren waar we nu precies

staan heeft afstemming plaatsgevonden met medewerkers op het competente kantoor Momenteel

loopt bij deze facilitator toevallig ook al een regulier onderzoek Dit kan wat ons betreft gewoon

doorgaan en daarbinnen kunnen een aantal voor ons interessante vragen worden meegenomen De

facilitator blijkt overigens al eens eerder vervolgd te zijn wegens fiscale fraude en valsheid in

geschrifte Daarnaast zijn ter plaatse nog veel meer verontrustende signalen bekend dat we hierte

maken hebben met een malafide facilitator

Gefingeerde dienstbetrekkingen

In een casus die vanwege een vergunningsverzoek van IND bij ons is binnengekomen loopt onze

collega tevens aan tegen een vermoedelijke RGB fraude Door een schoonmaakbedrijf worden

rekeningen verzonden voor 5000 euro per maand wegens verzorging van een kind is dat wellicht

wat de band R E M bedoelde met de songtekst Shiny Happy People terwiji de moeder

overigens gewoon werkeloos thuis zit De firmanten van het schoonmaakbedrijf staan niet

ingeschreven in het BIG register De ontvangen bedragen worden dezelfde dag meteen content

opgenomen Met dit bedrijf is nog van alias meer aan de hand Zo ziet onze medewerker facturen

wegens verrichten diensten met OB terwiji er al langere tijd geen OB aangiften worden gedaan Voor

een verdergaand onderzoek is de post daarom doorgezet naar het betreffende MKB kantoor Waar

een signaal over een mogelijkgefingeerd dienstverband allemaal toe kan leiden

Vandaag ging ons koppel op pad omdat er op een signaal was binnengekomen over een mogelijk

gefingeerd dienstverband lemand zou actief zijn als assistent beheerder bij een voormalig

asieizoekerscentrum Per direct in vast dienstverband genomen en met een vrij hoge beloning

Volgens de website is er echter een andere beheerder die 24 7 aldaar de beheerder zou zijn Via een

mooi staaitje van gesprekstechniek heeft ons koppel ter plaatse die officiele beheerder zijn verhaal

laten doen over wat hij daar allemaal zoal deed Nergens in dat verhaal werd door deze man enig

gewag gemaakt van het feit dat dit een duo baan zou zijn Hij deed daar alles Toen ons koppel hem

vroeg of hij wellicht dan wist of er wellicht nog een beheerder zou zijn sloeg het verhaal om en

begon hij dit per direct te bevestigen Hij had inderdaad een collega en deze man nam ook heel veel

taken van hem over repareerde regelmatig zaken zoals recent nog een aantal WC potten en

vertegenwoordigde het centrum ook naar buiten toe Ons koppel vroeg waar deze man dan vandaan

Ons koppel gaf aan dat dit inderdaad

wel klopte maar dat de beheerder het steeds over een hij had terwiji het volgens onze gegevens

om een zij gaat De beheerder heeft toen besloten er verder maar het zwijgen toete doen

Gefingeerd dienstverband Wij schatten in van wel

kwam 10 2 e
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Weekverslag CAF 31 10 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

De analyse naar de handelwijze van het gastouderbureau waar we de gastouders recent hebben

bezocht draait op voile toeren Er zijn diverse vervolgacties uitgezet Gebleken is dat ongeveer de

helft van de ontvangen Toeslagen op de een of andere manier richting de feitelijk leidinggevende van

het GOB verdwijnen De vraag die openstaat is in hoeverre dit ook strafbaar is Omdat de toeslagen

zijn stopgezet ontstaat er veel rumoer bij zowel vraagouders als gastouders Het GOB heeft aan de

gastouders een brief gestuurd dat ze niet betaald zullen gaan worden nu er ook geen inkomsten

meer binnenkomen

Enige tijd geleden zijn wij aan de slag geweest met een casus waarin vermoedelijk moedwillig de

huurprijs werd opgeknipt in een kale huurprijs en een prijs voor allerlei andere zaken Op deze wijze

komt de huurprijs binnen het bereik van de toeslagaanvraag terecht 10 2 d

10 2 d

10 2 d 11 1

11 1

In onze eerste grote casus hebben we een facilitator stevig aangepakt Dit heeft tot een miljoen aan

terugvorderingen en naheffingen geleid De man achter de schermen gaat nog steeds door en heeft

zijn activiteiten verplaatst naar een ander deel van Nederland Binnenkort is overigens de datum van

zijn hoger beroep Hij is eerder meerjarig veroordeeld wegens Toeslagfraude Overigens zijn op dit

moment nog maar een fractie van de vraagouders en gastouders via hem actief Bij dit restgroepje is

nu een vervolgactie gepland

Uit een query bij Toeslagen zijn een aantal gastouders geselecteerd met opvallend veel

oppaskinderen De achterliggende GOB s zijn zeer divers Uit onze eerste analyse lijkt er sprake te zijn

van gastouders die zich hebben doorontwikkeld tot een soort kinderdagverblijf Echter zonder

daarbij de juiste papieren te hebben Hierdoor voldoen ze waarschijnlijk ook niet aan de daarvoor

geldende regelgeving Het lijkt dus op het eerste oog niet echt materieel fout maar wel formeel

Een aantal van deze bureaus zullen worden bezocht Omdat het probleem vermoedelijk zit in het niet

naleven van de formele regelgeving wordt dit een gezamenlijke actie met GGD GGD is ook degene

die in dergelijke gevallen het handhavingsprimaat heeft nl intrekken LRK

Systeemfraude IH

10 2 e

^|jiGen CA tQ Dis t u ribj{
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Deze week heeft een gesprek plaatsgevonden bij een kleine facilitator Aanvankelijk gaf de persoon

aan hooguit wat aangiften te doen voor vrienden Toen ons koppel hem confronteerden dat dit er

dan toch nog 140 per jaar waren schrok hij daar eigenlijk wel van Naar aanleiding van de

confrontatie en vooral met het aangiftegedrag wat we daarin terugzagen kwam deze persoon tot

een juiste conclusie Het bezorgt hem achteraf gezien alleen maar een hoop gedoe de vrienden zijn

uiteindelijk ook niet blij met hem want zij krijgen achteraf de rekening gepresenteerd en hij

verdiende er nauwelijks aan Kortom hij gaat er per direct mee stoppen Wij hebben hem

aangegeven dat wel te monitoren Mocht hij doorgaan met dergelijke praktijken kloppen we zeker

weer aan Terloops is hem verteld dat we tegenwoordig ook een medepleegboete kunnen opieggen

Er is een derde reizende facilitator in beeld die voor veel ellende lijkt te zorgen In tegenstelling tot

de eerste twee lijkt deze wel permanent vanuit Nederland te opereren Een analyse naar de omvang

van het misbruik is opgestart

Buitenland

Inzake het verzoek om een parkeerplaats in te regelen voor de IH aangiften hebben wij inmiddels via

via terug gehoord dat IMB dit niet in ABS gaat inbouwen Het is ook de vraag of dat wel moet

Kennelijk is er een verzoek neergelegd vanuit IMB richting Bl en A om hierin een rol te gaan

vervullen

Schijnzetfstandigheid

Mogelijk is in deze casus ook meervoudig sprake van gefingeerd opgezette dienstverbanden Nader

onderzoek zal dit uit moeten wijzen De bedoeling is om deze casus klein en simpel te houden maar

het lijkt steeds lastiger om dat te gaan realiseren

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Ook deze week is naar aanleiding van een signaal van IND een bezoek ter plaatse gebracht aan een

uitzendbureau Hierbij kwam klip en klaar naar voren dat de persoon waar IND interesse in had er

wel werkte maar niet op de wijze zoals dit op papier bij IND was gepresenteerd Niet de hoeveelheid

uren en ook geen vast dienstverband Het onderzoek ter plaatse gaf echter ook nu weer voldoende

aanleiding om deze post voor nader en diepgaander onderzoek door te zetten naar het lokale MKB

team Dit uitzendbureau heeft nogal wat voorgangers die heel kort hebben bestaan en flinke

schulden hebben achtergelaten

Ook in een andere zaak lijkt het mis weliswaar bestaat hier nog niet de grootste twijfel over het

IND subject maar is onze medewerker in een grote administratieve puinhoopterecht gekomen die

het nader bekijken meer dan waard is Er lijkt veel mis ook in fiscale zin onvolledige aangiften

loonheffing en opvallend veel prive onttrekkingen bij deze facilitator

In een derde zaak is een bezoek gebracht aan een locatie waar een mevrouw sinds enige tijd als

administratieve kracht zou werken De assistent die op het moment van het bezoek als enige

aanwezig was gaf aan nog nooit van deze mevrouw te hebben gehoord en haar ook nog nooit te

Het door INDhebben gezien ondanks dat hij daar zelf al een jaar als vaste kracht in dienst was

aangedragen subject en de eigenaar van het bedrijf wonen beiden in dezelfde gemeente Het

zogenaamd in dienstnemen van deze dame lijkt een dienst waarvan wij constateren dat dit in deze

bewuste gemeenschap[
■

heel erg vaak voorkomt11 1

^|jiGen CA tQ Dis t u ribj{
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UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 6 |@minfin nl11COMM ll 10 2 e I@minfin nl1To 10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Fwd Brief10 2 jl
MAIL RECEIVED Fri 10 31 2014 5 32 19 PM

io 2 e l@belastingdienst nl

Fri 10 31 2014 5 32 17 PM

Normal

Beiden

□it buro is onderdeel van een cat onderzoek Mogelijk zoekt men publiciteit

Gr 10 2 6

10 2 6

Belastinadienst Toeslaoen

10 2 e

I eieTOorTTf TUTZTe

Email | io 2 e |@belastingdienst nl

10 2 6Secretariaat

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

Van

Datum 31 oktober2014 17 26 14 GET

Aan

10 2 6

10 2 6

Onderwerp Antw Brief io 2 g

10 2 6

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 31 okt 2014 om 17 23 heeft 10 2 6

hetvolgende geschreven

Welke codenaam heeft aokweer

10 2 6

BelastingdienstToeslagen

I
Telefoon

Email

10 2 e

10 2 6

@belasti ngdienst nl10 2 6

Secretariaat 10 2 6

10 2 6

Op 31 okt 2014 om 11 28 heeft 10 2 6 het volgende geschreven

10 2 6

van belang om te weten

kunnen vragen vanuit gemeente pers over komen schat ik in

Met vriendelijke groet

sr analist intelligence handhavingsregie Toeslagen

10 2 6
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medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

BelastingdienstToeslagen

10 2 e

Van

Aan

Doorgestuurd door rroesIagen BLD op 31 10 2014 11 2710 2 S

iHaaglanden BLD10 2 6

@belastingdienst10 2 6 10 2 610 2 6

@belastingdienst

|@belastingdie

10 2 6 10 2 6 @belastingdienst
@belastingdienst

10 2 6
10 2 6

10 2 6 10 2 6

Cc

Datum 30 10 2014 10^53
Onderwerp Fwd Briefl io 2 g

@belastingdienst10 2 610 2 6

Ben net bij mevrouw
ze van 10 2 6 heeft ontvangen na onze actie

geweest om de stukken terug te brengen Ze liet bijgevoegde brief zien die10 2 6

Verder is er wel sprake van een beetje chaos omdat de VO s geen KOT meer krijgen en dus de GO niet

betaalt krijgt en dus 00k geen kinderen meer wil opvangen

En nu komt de GO dus 00k financieel in de problemen
meer bereikbaar voor de GO

10 2 6 neemt de telefoon niet op en is dus 00k niet

Heb geadviseerd datze maar naar een ander GOB moet gaan kijken
Meer kan ik er 00k niet van maken

Verstuurd vanaf mijn iPad

Met vriendelijke groet
10 2 6

Belastingdienst kantoor Den Haag
Mobiel 10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

Van

Aan

Onderwerp BrieffO Z d

10 2 6

Verzonden vanuit Lotus Traveler

Met vriendeliike oroet

10 2 6

New Doc 10 pdf Zie het bijgevoegde bestand New Doc 10 pdf10 2 6

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
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 3 november 2014

Nr
i 1

Omschrijving Status

03 11 2014 A

03 11 2014 A

A

C

A

03 11 2014 B

bulten verzoeK

A

A

03 11 2014 c

c

03 11 2014 c

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer

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

C

C

29 9 2014 3 A

A

29 9 2014 4 A

buiten verzoek

A

29 9 2014 5 c

c

Nr
^ 4

10 6 2014 6 A

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer
A actiepunt B besluit C communIcatie T terugkoppelIng

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

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 verzoek28 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

3 3
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Weekverslag CAF 7 11 2014

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

Deze week zijn weer diverse vervolg bezoeken gebracht aan zowel vraagouders als gastouders in

onze casus waar een paar weken geleden de grote actie was De hiermee verkregen informatie wordt

momenteel verwerkt en nader gei nterpreteerd Tevens zijn we op zoek naar verhaalsmogelijkheden

Twee nieuwe acties die nog in november moeten worden uitgevoerd zijn deze week nader

voorbereid en uitgezet bij de schil

Systeemfraude IH

In een casus waar sprake is van een persoon die deels aangiften vanuit huis indient maar ook

tevens ter plaatse bij mensen aangiften indient proberen we zicht te krijgen op de totale omvang

van het misbruik Vermoedelijk zal dat hier uiteindelijk pas echt gaan lukken als we de gebmikte

computer kunnen uitlezen

Buitenland

Onze zaak is door het TPO en wordt nu zo snel mogelijk opgepakt door een opsporingsteam

Uit de nadere analyses die momenteel gemaakt worden op andere facilitators blijkt nog niet dat er

ook concreet anderen zijn die in dergelijke grote mate de fout in gaan

Ten aanzien van de problematiek inzake het inrichten van een parkeerplaats is ons momenteel niet

helder wie hier nu eigenaar is De casus is besproken met IM en procesregie IH die aangegeven heeft

dit niet in ABS te kunnen aanpassen Vervolgens is er contact geweest tussen IM en Bl en A Bl en A

ziet mogelijkheden om op de langere termijn voor de IH een specifiek stuk fraudedetectie in te

richten dat dan loopt naast het reguliere risicomodel Als straks het nieuwe risicomodel gaat

draaien ontstaat overigens wel een parallel belang parkeerplaats van een paar weken nl ook dan

zou het wenselijk zijn om de aangiften eerst even door het risicomodel te halen voordat ze het

productiesysteem in gaan In onze ogen zou voor het snel realiseren van een parkeerfaciliteit de AFB

op dit moment de meest logische partij zijn Vanuit CAF hebben we daarom afgestemd met

directeur PDB een paar weken geleden ook al een signaal richting AFB gegeven Volgens onze laatste

informatie pakken zij het ook op

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Vorige week hadden we in het weekbericht aandacht voor een uitzendbureau dat nogal wat

voorgangers had die heel kort hebben bestaan en flinke schulden hebben achtergelaten Dit signaal is

door onze invorderaar opgepakt en die gaat lokaal deze zaak ondersteunen met het doel dergelijk

misbruik alsnog aan te pakken

Een aantal van de zaken die tezamen met IND zijn aangepakt zijn tevens afgestemd met de collegae

bij UWV Van alle casu gefingeerde dienstbetrekking die hun oorsprong hebben in een verzoek voor

het naar Nederland halen van de partner is er slechts in 1 geval een samenloop met een

aangevraagde uitkering bij UWV In alle andere gevallen is het gefingeerde dienstverband niet tevens

daarvoor gebruikt
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Bij een bezoek ter plaatse aan een bedrijf dat vermoedelijk een gefingeerd dienstverband heeft

gecreeerd werd door onze medewerker bij de aanwezige personeelsleden navraag gedaan over de

mensen die er werkzaam zouden zijn Door de aanwezigen werd het subject waar het om ging in

geen enkel geval genoemd als een eventuele collega De niet aanwezige eigenaar werd telefonisch

door een van de medewerkers op de hoogte gesteld van het bezoek Hij verklaarde aan de

medewerker die hem gebeld had dat de persoon in kwestie wel werkte maar niet voor de bewuste

onderneming hoewel dit wel zo was aangegeven bij IND De eigenaar verklaarde dat deze persoon

voor een van zijn andere ondernemingen werkzaam was Uit onze gegevens is echter geen andere

onderneming van deze eigenaar bekend Overigens zijn bij de onderneming waar het bezoek aan is

gebracht de aangiften loonheffingen sinds mei al niet meer voldaan De loonsom in totaal ligt

aanmerkelijk hoger dan de verantwoorde omzet

In een volgende zaak bleek bij het bezoek ter plaatse de administratie van het bedrijf inmiddels

grotendeels door ISZW is beslag is genomen in verband met een lopend onderzoek naar mogelijke

fraude in de schoonmaakbranche Digitaal was nog wel wat administratie voorhanden Na een tijdje

allerlei verklaringen te hebben gegeven om het dienstverband en de hoeveelheid uren van de

zogenaamde extra werkneemster goed te praten raakte onze ondernemer geheel verstrikt in zijn

eigen woorden Bijvoorbeeld op de vraag hoe de mevrouw op haar werk kwam zij woonde erg ver

van de locatie af waar gewerkt werd gaf de ondernemer aan dat de dame altijd met hem meereed

Op de vraag van onze controlemedewerker hoe die mevrouw dan weer thuis kwam omdat ze

volgens de urenstaten soms aanmerkelijk meer uren maakte dan de ondernemer zelf bleef het

antwoord uit Uiteindelijk heeft de ondernemer toegegeven de dame in kwestie te willen helpen

om op deze wijze de partner naar Nederland te laten komen Hij had daar nu erg veel spijt van

Uit een analyse die we hebben laten maken voor het detecteren van mogelijkegefingeerde

dienstbetrekkingen komt ook een nevenresultaat naar voren Zo bleek onze medewerker op het

vreemde fenomeen te stuiten dat hij bij diverse medewerkers van een bedrijf in de IH aangiften

lonen inclusief inhoudingen zag terwiji hij geen aangiften loonheffingen van het bedrijf kon

ontdekken Deze post is nader uitgezet voor onderzoek naar het lokale kantoor Inmiddels heeft daar

een onderzoek plaatsgevonden en blijkt dit tot een naheffing LH en PVV te leiden van rond de

100 000 euro Hetgeen door de medewerkers in de IH was aangegeven was daadwerkelijk aan hen

betaald maar dit was niet in een aangifte LH terecht gekomen Daarbij zijn stevige boetes opgelegd

Met een collega van EHI hebben we al even kort gesproken of een dergelijke wijze van detectie

wellicht niet nog meer interessante gevallen zou kunnen opieveren
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Weekverslag CAF 14 11 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Komende week is er weer een grotere actie richting diverse gastouders en een berucht GOB

Een onderzoek bij een gastouderbureau waarover we nog niet eerder in onze berichten hebben

geschreven leidttot een additionele heffing aan blauwe middelen van om en nabij de 200 000

euro Daarnaast is ten aanzien van een concrete groep vraagouders deToeslagbetalingen gestopt en

is het terugvorderingstraject ingezet Ook voor dat stukje toeslagen gaat het om een belang van

ongeveer 200 000 euro Ten aanzien van de overige uitbetaalde Toeslagen loopt de analyse nog

Inmiddels staat de teller bij Toeslagen aan opbrengsten ivm CAP zaken rond de 11 5 miljoen Het

betreft overigens opbrengsten waar nog niet alle afgewerkte posten in naar voren komen omdat

bier een behoorlijk naijl effect in zit Tevens zijn de opbrengsten die voortvioeien uit de actiesten

aanzien van de studentenwoningen hierin nog niet opgenomen

Systeemfraude IH

10 2 e 10 2 g

Komende week wordt deze zaak intern

geevalueerd Een hoger beroep is zeer waarschijnlijk De rechtbank heeft het nadeel anders gewogen

dan was berekend en zelfs ook al daadwerkelijk door PDB via navorderingen was opgelegd We

verwachten dat onze verdachte na invrijheidsstelling snel de benen zal nemen naar het buitenland

Zowel de proeftijd als het mogelijk hoger beroep zal hem er wellicht van weerhouden in de komende

aangifteperiode weer terug te keren en zijn oude activiteiten weer op te pakken Voorlopig blijft zijn

klantengroep door ons gemonitord worden

Ten aanzien van een andere reizende facilitator zijn deze week huisbezoeken gebracht aan een

aantal klanten Uitkomst van deze bezoeken is dat in alle gevallen is komen vast te staan wie de

aangiften heeft gedaan hoe dit qua proces in zijn werk ging en in hoeverre de massaal opgevoerde

aftrekposten juist dan wel onjuist waren Nagenoeg alle opgevoerde aftrekposten zijn gefingeerd

In een andere zaak die in voorbereiding is blijkt het erg lastig om het plaatje compleet te krijgen

Deze adviseur doet op verschillende manieren voor anderen aangiften Onze indruk is dat we niet

alle aangiften in beeld hebben Ten aanzien van de aangiften die wel in beeld zijn blijken erg veel

foute aangiften over oude jaren Echter 2013 lijkt erg mee te vallen Wij vermoeden dat het feit dat

over oude jaren vanwege een AKI registratie veel aangiften reeds zijn uitgevraagd en gecorrigeerd

daarbij een belangrijke rol speelt In beginsel zou daarom wellicht een stevig gesprek kunnen

volstaan Echter omdat we niet zien dat deze adviseur de opbrengsten van het doen van aangiften in

de eigen aangifte verantwoord heeft is het des te meer interessant om het plaatje van het totaal

aantal aangiften dat door deze persoon gedaan is te completeren We gaan bekijken of we via inzet

van een BOA wellicht in een directe confrontatie aan die informatie kunnen komen

Er is een zaak in opwerking waarin zowel IH belangen als Toeslagen belangen spelen In onze ogen

wordt dit een zeer interessante zaak waarin we ook gaan proberen bij de bank hele gerichte

informatie te gaan opvragen

10 2 e 10 2 g
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Buitenland

De zaak is inmiddels aanbeland bij een opsporingsteam die bier mee aan de slag gaat Via diverse

kanten is aangedrongen om deze zaak ook spoedig in actie om te zetten

Schijnzelfstandigheid

Uit de hoeveelheid gegevens die we ter beschikking hebben is inmiddels een selectie gemaakt van de

10 individuele gevallen die we willen gaan bevragen omtrent de wijze waarop de

schijnzelfstandigheid tot stand is gekomen Het is de bedoeling om met deze lijst gefaseerd aan de

gangtegaan

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Opnieuw zijn deze week een tweetal onderzoeken afgerond In 1 geval was sprake van een bonafide

situatie In het andere geval was daar geen sprake van en is geconstateerd dat de aan IND

ingezonden stukken niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid De persoon die een

aanvraag bij INDheeft ingediend verrichte weliswaarwel werkzaamheden voorde werkgever maar

op een afwijkende basis^ op een ander niveau en tevens ook voor veel minder uren De aan de

aanvraag ten grondslag liggende papieren zijn daartoe valselijk opgemaakt

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat van de ruim 40 vanuit IND ingezonden informatieverzoeken

meer dan 80 heeft geleid tot een afwijzing van het verzoek door IND er meerdere strafrechtelijke

aanmeldingen uit zijn voortgekomen en tevens in een aantal gevallen er ook grotere fiscale

consequenties zijn

Overig

CAF heeft een 4 tal presentaties verzorgd op de BOA dag van de FIOD Hierin is aandacht besteed aan

de snelle wijze van werken de bereikte resultaten en effecten en de positie van het CAF team ten

opzichte van die van de opsporing en hoe we daarin incidenteel samen hebben kunnen optrekken

Daarbij hebben we de wens geuit om dit in die gevallen waarin dat echt nodig is dit vaker te kunnen

doen Deze presentaties zijn enthousiast ontvangen
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Weekverslag CAF 21 11 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

De begin deze week gehouden bezoeken aan geregistreerde gastouders gaat leiden tot een relatief

hoog percentage GO die zulien worden uitgeschreven uit het LRK omdat zij nog slechts op papier

actief zijn Een samenvattende rapportage van de totale bevindingen is nog niet gereed

Ten aanzien van de casus waarin wij op mogelijk dubbele huurcontracten zijn gestuit is de conclusie

van het CAF team dat de splitsing van huurprijzen in 2 delen zodat de basishuur net onder het

toeslagmaximum zit 10 2 d

Wi] hebben de collegae bi] Toeslagen dan ook het advies gegeven om

op dit gebied een verzoek in te dienen voor aanpassing regelgeving

BiJ een lopende casus zien wij dat de betalingen die feitelijk gedaan worden en in het bijzonder de

verdeling van de gelden tussen bureau en gastouder in alle gevallen compleet afwijkt van de

contracten die gesloten zijn en die bij de aanvraag van de Toeslagen desgevraagd worden getoond

Interessant punt daarbij is om te bezien of dit ook in strafrechtelijke zin een vergrijp opievert

In 2 lopende casu worden momenteel voorbereidingen getroffen om 33 Awir aansprakelijkstelling

aan de orde te stellen In 1 van de zaken is het faillissement aangevraagd door de facilitator zelf Het

10 2 d

11 1

jijzelen zou nog wel kunnen maar moet dan

op initiatief van de curator gebeuren Vanuit het CAF willen we druk op de ketel zetten om te zorgen

dat dat dan ook daadwerkelijk gebeurt

11 1

Systeemfraude IH

Bij 1 van de posten waar inmiddels het opvoedende gesprek met de facilitator heeft

plaatsgevonden is aangestuurd op een spoedige regeling van de achterliggende individuele gevallen

Dit signaal is binnen PDB direct en goed opgepakt De facilitator zelf heeft al aangegeven voor de

toekomst dergelijke acties uit zijn hoofd te laten

diverse casusposities zijn inmiddels op weg naar het strafrecht omdat dit in die casusposities toch

het meest voor de hand liggende handhavingsinstrument is Dat maakt het wel wat lastig om

tussentijds de voortgangte beschrijven E e a gaat uiteraard wel binnenkort de nodige publiciteit

genereren hetgeen ook een van de beoogde doelen is bij de inzet van dit middel

Buitenland

Er is een 2® casus in beeld waarbij sprake lijkt te zijn van een bewust onjuist handelen met als doel

op deze wijze een onterechte stroom teruggaves te creeren Of dit zo is en zo ja in welke mate en in

hoeverre dit zeer bewust gebeurt wordt momenteel nadere in beeld gebracht

Het inrichten van een parkeerplaats voor de aangiftenstroom volgend jaar blijkt nog lastiger dan bij

aanvang werd ingeschat Een aantal direct relevante personen zijn hiervan oa door Heerlen

Buitenland op de hoogte gebracht Een alternatief opiossingsvoorstel zal richting MTBD worden

aangeboden
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Gefingeerde dienstbetrekkingen

Deze week is ons koppel op pad geweest bij een vennootschap diethuiszorg zou leveren maar die

daarvoor in onze ogen wat overdreven veel personeel in dienst zou hebben om deze taken te

verrichten Allereerst bleek al wel dat uit de urenstaten fors minder gewerkte uren naar voren

kwamen dan dat er verloond zijn Ook is een match gemaakt met de gedeclareerde uren en ook

daaruit bleek dat ongeveer de helft van de uren die wel verloond zijn uiteindelijk zijn door

gefactureerd Dit onlogische patroon duidt andermaal op gefingeerde dienstverbanden

Overig

Deze week vrij uitgebreid gesproken met

handhavingsacties die vanuit bet CAF denkbaar zouden kunnen zijn en die alien gebaseerd zijn op de

werkwijze zoals die ontwikkeld is Via snelle interventie ingrijpen op bet gedrag met veelal direct

resultaat opbrengsten en met uitstralingseffecten

inzake mogelijke additionele10 2 e

FIOD heeft ons tevens verzocht eens nader mee te kijken in een OB casus De individuele

ondernemer wordt in dat geval strafrechtelijk aangepakt maar er lijkt meer aan de hand bij

meerdere klanten kijkend naar de handelwijze van de betrokken adviseur

Bij 1 van de banken hebben we contact gelegd om te bezien in hoeverre bet mogelijk zou kunnen zijn

om via een scherp gedefinieerde serievraag te komen tot een lijst metgevallen waarvan bet

nagenoeg zeker is dat de uitbetaling van belastinggelden voor weik middel dan ook onterecht heeft

plaatsgevonden Onze conclusie naar aanleiding van een vervoiggesprek deze week is dat dit zeer

wel mogelijk lijkt Voor de bank blijken de uit de vraag naar voren komende gevallen eveneens

interessant omdat ze ook daar een hoog risico vormen Inmiddels heeft ook een 2® bank aangegeven

in gesprek te willen De contacten lopen via FEC

00151



] UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nn
io 2 e |@belastingdienst nl[] iQ 2 e |@belastingdienst nl]

I0 2 e

To 10 2 e

Cc

|@belastingdienstnl
Tue 11 25 2014 6 26 56 PM

From

Sent

Importance
Subject Betr Fwd AFSTEMMING met VenJ over antwoord gesthuizen sp vraag

MAIL RECEIVED Tue 11 25 2014 6 26 59 PM

High

3 33 35

I 10 2 e

Zie onderstaande passage uit de jaarschijf 2014 bij het HHA 2012 2015 gesloten tussen DG Bel en het College van PG s Zie in het

bijzonder de aangelijnde blauwe passages Ook bij de omgevingsgeichte het OM noemt dat pragmatische aanpak is aandacht voor

failissements fraude en veelplegers

Binnen de Belastingdienst is een spedaal MT Fraudebestrijding ingericht waarmee word beoogd een centraal gestuurde en gecodrdineerde aanpak van fraude te bereiken

op de domeinen fiscaal douane en toeslagen Naast maatregelen onder meer met betrekking tot versterking van de invorderingspositie van de Belastingdienst en de

preventie van fraude is ook een intensivering van het toezicht ingezet Versoepeling van de regels voor goedwillenden en aanscherping van de regels voor kwaadwillenden

is daarbij uitgangspunt
Op instigatie van het MT Fraudebestriidinq is voor de aanpak van veelpleaers f facilitators een combiteam aanpak facilitators CAFt inqesteld bestaande uit medewerkers

toezicht en opsporing Hoewel voorop staat om de fraude te stoppen zal voor een deel van deze doelgroep strafrechtelijke aanpak geboden zijn

buiten verzoek

Groeten

\0^

10 2 e UITVOERINGSBELEID 25 11 2014 17 37 04—Voila Zijn julli akkoord met het voorstel van antwoord Ik

^□afgestemd na10 2 6heb al metj

Van UITVOERINGSBELEID

tingdienst nl

in 9 p

Aan 10 2 9

IDatum 25 11 2014 17 37

Onderwerp Fwd AFSTEMMING met VenJ over antwoord gesthuizen sp vraag

10 2 eVoila Zijn julli akkoord met het voorstel van antwoord Ik heb al met

Belastingen
afgestemd namens

Gr

10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

10 2 eVan ’[
Datum 25 november2014 17 18 08 GET

Aan Q~
Kopie

■ BD DRC FO @minveni nl10 2 e

10 2 e [q minfin nlUITVOERINGSBELEID
’’

io 2 6

BD DRC FO j te minveni nl10 2 e
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Onderwerp AFSTEMMING met VenJ over antwoord gesthuizen sp vraag

Begrotingsbehandeling VenJ eerste termijn is heden nu

SP

Hoe zit het met het voorkomen van herhaling bij ik noem een voorbeeld mensen die willens en wetens

ondernemingen laten failleren om er zelf beter van te worden

Voorstel antworod

11 1

10 2 e wil jij ons aangeven als je na overleg met FIOD ook kan instemmen met laatste bullit

Met vriendelijke groet

10 2 e

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening

Turfmarkt 1471 Den Haag |
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

10 2 eM

@minveni nlE 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 verzochtdat 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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

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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Ministry of Security and Justice

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 infomieren

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

formal notices sent by email

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

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Weekverslag CAF 28 11 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

CAF is bezig met een zaak van de lange adem Een van onze eerste facilitators is nog actief zij het

met een aanmerkelijk kleinere groep vraagouders en gastouders Onze eerste actie aldaar heeft dus

al veel effect gehad Tijdens diverse huisbezoeken vorige week hebben we nu het signaal afgegeven

dat we daarna zo n zaak niet loslaten Alle resterende deels nieuwe gastouders zijn bezocht Als

gevolg daarvan gaat een aanzienlijk deel van deze groep zich als GO uit laten schrijven Ook hebben

enkele ouders aangegeven hoe dan ook te gaan stoppen met dit GOB Uit diverse verklaringen bleek

ook al dat het vertrouwen in het GOB bij de mensen zelf ook niet al te hoog was In veel gevallen is

de doorbetaling door het GOB achterwege gebleven Daarom zijn betalingen tussen VO en GO in een

groot deel van de gevallen zonder tussenkomst van het GOB gegaan Het vervelende daarvan is dat

men daarmee niet heeft voldaan aan de spelregels zodat de Toeslagen zullen moeten worden

teruggevorderd Hoewel zeer vervelend denken wij wel dat dit een extra stimulans zal zijn om met

dit GOB te breken

In een nieuwe zaak zijn deze week huisbezoeken gebracht Doel van deze actie is om te achterhalen

of en zo ja er georganiseerdheid zit achter de uitbetaling van een aantal toeslagen in een bepaaide

wijk De resultaten van de huisbezoeken druppelen inmiddels binnen Nog niet duidelijk is of wete

maken hebben met 1 organisator Wel is al duidelijk dat in een groot deel van de gevallen sprake is

van onterecht aangevraagde toeslagen Uit een beperkt aantal verklaringen maken wij op dat de

medewerking mogelijkerwijze is afgedwongen Of en zo ja in hoeverre deze verhalen kloppen^ moet

nog nadere worden onderzocht

Ook in een andere casus zijn deze week de eerste bezoeken gebracht Het gaat hier om GO die

opvallen vanwege een extreme hoeveelheid oppaskinderen De norm is max 6 tegelijkertijd Daarom

doen we deze waarnemingen met GGD erbij In een van de eerste gevallen was het gelijk niet goed

Te veel kinderen oncontroleerbare vastleggingen Het gesprek verliep daarom erg chaotisch Vooral

GGD werd niet vrolijk van de aangetroffen situatie

We hebben een signaal ontvangen inzake mogelijk gemanipuleerde huurbedragen Na onze analyse

komen wij tot de conclusie dat dit inderdaad waarschijnlijk is Andere aanwijzingen voor misbruik

hebben we niet gevonden [ 10 2 d

10 2 d

Bij een kinderdagverblijf waar wij bij aanvang onmiddellijk alle panden onder beslag hadden gelegd

is inmiddels de teller voor winstcorrectiesVpb inclusief een AH aanslag over een oud jaar die

definitief is komen vast te staan stil komen te staan rond de 3 miljoen Daarnaast zijn er naheffingen

LH opgelegd voor 287 000 euro en zijn er forse uitdelingen gesteld voor ongeveer 3 miljoen euro

correctie in box 2 is 25 van dat bedrag Vanwege het beslag op de panden komt een aanzienlijk

deel van deze bedragen ook daadwerkelijk binnen
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Systeemfraude IH

We proberen door middel van de blauwdruk onze zaken door de hele keten te volgen Dit om

enerzijds vast te stellen welke effecten we bereikt hebben Anderzijds om te bezien of navorderingen

wel opgelegd worden bezwaren wel gehandhaafd en de bedragen ook worden ingevorderd We zien

dat de effecten ronduit positief zijn Facilitators stoppen daadwerkelijk evenals het overgrote deel

van hun klanten In de keten zien we dat de navorderingen daadwerkelijk worden opgelegd en dat in

bezwaar de correcties overeind blijven Momenteel zijn we in de fase aanbeland om te bezien hoe

het staat met het invorderen van de gelden Dit geeft ons tevens inzichten over bedragen die we

eventueel nog op het bordje van de facilitator kunnen schuiven aansprakelijkstelling Daarover

binnenkort meer

De brievenactie die binnen PDB project 1043 is gehouden inzake een fors aantal posten met

vermoedelijk onjuiste aftrekposten levert ook ten aanzien van de CAF posten interessante

additionele informatie op Ook komen hier ongetwijfeld weer nieuwe facilitators naar voren

Momenteel onderzoeken we een stroom aangiften waarin overduidelijk onjuiste informatie wordt

verstrekt over het partnerinkomen Op deze manier hoopt men de zgn aanrechtkortingen binnen

te hengelen Uiteraard is ook hier een facilitator actief die de zaken begeleid

In een zaak afkomstig van een van de kantoren blijkt een fraudepatroon te zitten met een groepje

inwoners uit Estland Zijn staan in onze bestanden te boek als ondernemers Er zijn vermoedelijk

misbruikpogingen gedaan voor zowel de IH de OB alsToeslagen Voor de IH lijkt tot op heden niet

uitbetaald te zijn Voor de andere middelen wordt dit momenteel onderzocht Het is geen hele

actuele zaak dus ons vermoeden is dat zeker bijToeslagen e e a gestopt zal zijn Alle betrokken

personen blijken inmiddels VOW Voor de IH lijkt het beter de aangiften te verwijderen i p v ze te

regelen aangezien de posttoch niet bezorgd kan worden Voor ons hoe dan ook een interessant

signaal om te kijken of we de organisator erachter nog kunnen vinden en of daar nu nog activiteiten

zijn die wellicht onze aandacht verdienen

Overig

Deze week presentaties op de eerste van een sessie van 4 toezichtsdagen verzorgd Deze worden

gehouden in de voormalige regie s Noord Oost Rivierenland en Randmeren Op deze wijze proberen

we de CAE werkwijze onder een breder publiek nog meer bekend te maken De reacties zijn

positief
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Weekverslag CAF 05 12 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Bij een van de zaken blijkt uit de huisbezoeken dat de uitbetaling van Toeslagen tout is en dat er

mogelijke georganiseerdheid achter zit

omdat er al snel stukken zijn opgevraagd bij deze groep personen Er worden teveel namen genoemd

om op dit moment eenduidig vast te kunnen stellen wie de facilitator is Er zijn echter nog wel een

paar lijntjes die we verder uit kunnen lopen

Over de afronding van een andere casus gaven we vorige week al in meer globale zin inzicht in de

resultaten voor blauw Inmiddels zijn deze concreet in beeld Aan winstcorrecties is 2 8 miljoen

opgelegd in de IH is 2 miljoen gecorrigeerd voor de LH ruim 3 ton Verder nog dividendbelasting en

schenkingen In totaal is aan correcties voor diverse belastingmiddelen 1 7 miljoen additioneel

belastinggeld opgelegd Daarboven op nog eens ruim 9 ton aan boetes Omdat bij aanvang direct

beslag gelegd is op panden en banktegoeden komt een aanmerkelijk deel ook zeker binnen

Bij 2 CAP zaken wordt momenteel de aanslag berekend waarvoor de facilitator aansprakelijk zal

worden gesteld In 1 geval is de belastingplichtige met het geld er vandoor naar een warm zuidelijk

land en heeft hij zelf het faillissement aangevraagd Via de curator willen we voor deze persoon een

gijzelingsprocedure laten opstarten De curator lijkt welwillend om daaraan mee te werken

Samen met GGD zijn een aantal GOB s bezocht die opvallend veel kinderen in de opvang hadden

Voor een deel van de populatie kwam naar voren wat wij bij aanvang hadden vermoed de opvang is

op zich niet erg verkeerd maar de GOB s zijn in de loop der tijd erg groot geworden waardoor er

feitelijk meer sprake is van een KDV Daar horen echter andere registraties zijn en andere

voorschriften Het is in deze gevallen met name aan GGD om hierop te acteren Het bestand aan GOB

en KDV wordt naar aanleiding van deze acties wel gezuiverd Zoals vorige week al aangegeven zaten

er ook incidenteel GOB s tussen die zich simpelweg niet aan de regels houden Ook daar is in eerste

instantie GGD aan zet om in te grijpen

Van de 24 te bezoeken vraagouders in onze vervoigzaak zijn er 5 die uitgeschreven dienen te

worden of inmiddels zijn uit het LRK In een flink deel van de gevallen worden geen urenstaten

bijgehouden en kan deToeslag worden gestopt Een deel van de vraaagouders moet nog worden

bezocht deels omdat ze bij het eerste bezoek niet zijn aangetroffen

mede ook11 1

Systeemfraude IH

Er is een casus bij ons binnengekomen die duidt op een behoorlijk misbruik bij een van de grotere

advieskantoren Uit een eerste analyse lijkt het iets plaatselijks te zijn 11 1

Binnenkort weten we11 1

meer over de omvang

Er loopt in de voormalig regio Oost een pilot met de FIOD samen waarbij is gevraagd of CAP daar

met een aantal posten op wil aansluiten De lijn die daar wordt gevolgd is dat een aantal zaken wel

op TPO worden besproken maar in eerste aanleg nog niet strafrechtelijk worden opgepakt Wel

vindt er een stevig gesprek plaats waarbij PIOD ook aansluit De facilitator krijgt te horen dat hij acuut

moet stoppen Mocht later blijken dat een dergelijk persoon toch doorgaat dan zijn er afspraken met

het OM gemaakt dat een dergelijk persoon in tweede aanleg met voorrang wordt aangepakt | ii i
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11 1 E e a wordt ook vanuit de wetenschap

gevoigd

Gefingeerde dienstverbanden

Na diverse constateringen ter plaatse bij een zorgbureau die door ons zijn doorgegeven aan IND is

een uitgebreid verweer binnengekomen van de werkgever in een poging alsnog aannemelijk te

maken dat een mevrouw wel degelijk in vaste dienst werkzaam zou zijn geweest Onze medewerker

heeft echter zodanige gaten in dit verweer geschoten dat bier niet veel van overblijft Meermalen

heeft hi] duidelijk kunnen aangeven dat het verweer op diverse punten tegenstrijdigheden bevatte

In een onderzoekgisteren zijn onze medewerkers buitengewoon agressief benaderd Duidelijk is dat

deze persoon Never geen pottenkijkers over de vioer heeft Betreft een erg vaag importbedrijf waar

eigenlijk nauwelijks de activiteiten lijken plaats te vinden waarvan men beweert dat die er zouden

moeten plaatsvinden In overleg met het lokale TBAteam wordt nu gekeken hoe we hier passend op

kunnen reageren

In een ander onderzoek is weer eens komen gebleken dat er sprake is van meerdere gefingeerde

dienstverbanden Zo zou hetgaan om huishoudelijke hulpen maartoen daar helemaal niets van

bleek er was ook niets gedeclareerd bij een zorginsteiling zouden de medewerkers zich plotseling

bezig hebben gehouden met werk voor klanten die op zich niet dedarabel zijn Zoals bijvoorbeeld het

op orde brengen van de administrate van de huipbehoevenden De zogenaamde werknemers

werden van poetshulp van het ene op het andere moment dus specialisten in administratieve

dienstverlening zonder daar overigens ook maar enigszins aantoonbaar in te zijn opgeleid Naast

deze constatering is tevens gebleken dat de aangiften loonheffing niet op orde waren en heeft het

bedrijf snel een aanvullende aangifte daarover ingediend Maar ook bleek de eigenaar zelf vergeten

te zijn de inkomsten uit de bedrijven in zijn eigen aangifte te vermelden waarbij onze medewerker

zag dat er wel aanzienlijke bedragen in prive werden opgenomen Kortom opnieuw een zaak waarin

zowel IND belangen zitten maar ook de nodige fiscale belangen naar boven komen drijven Voor de

fiscale afhandeling is de post doorgezet naar het betreffende MKB kantoor

In een volgend onderzoek bleek al heel snel dat de bewuste werknemer die op papier overigens als

enige een vast contract had inmiddels weer uit dienst was Zonder hiervan melding te maken bij IND

Overig

Met EHI LTO is meermalen gesproken over mogelijk voor CAP interessante data analyses Ten

aanzien van een eerste product zijn hierover concrete afspraken gemaakt
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Weekverslag CAF 12 12 2014

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Bij een van de lopende zaken kunnen we mede door een vergelijking van de voor Belastingen

opgevraagde bankgegevens met de door klanten bij Toeslagen ingezonden bewijsstukken aantonen

dat een aanmerkelijk deel van de ingezonden stukken vervalst is Interessant is nu nog om te

onderzoeken of de wijze van vervalsen overeenkomstige kenmerken heeft Dat zou nl duiden op een

georganiseerdheid

Bij de zaak waar we een herhalingsactie op de nog maar beperkte klantgroep 20 stuks van de

facilitator hebben gehouden blijken er 2 in orde De rest niet De meeste gastouders geven aan naar

een nader bureau te gaan dan wel zich helemaal uit te schrijven uit het LRK Toeslagen kan hier mee

verder Een van de laatste bezoeken verliep vervelend waarbij een gastouder een andere meneer

erbij haalde die behoorlijk intimiderend gedrag vertoonde Omdat bi] herhaling reeds was

geconstateerd dat er feitelijk geen opvang heeft plaatsgevonden is er genoeg aanleiding om de

Toeslag te stoppen Middels een brief zal dit kenbaar gemaakt worden Mocht dan nog behoefte zijn

om te reagereOj kan de bewuste klant een afspraak maken op kantoor Gegeven het vertoonde

gedrag zien wij geen reden om nogmaals aan de deurte gaan

Systeemfraude IH

Zoals bekend proberen we de posten die we hebben behandeld door de hele keten te volgen Vorige

week gaven we al aan dat we mochten constateren dat het navorderingsproces goed was opgepakt^

alsmede ook de afhandeling van de bezwaren Bij een van de eerste posten hebben we nu ook een

eerste beeld over de invordering In totaal is daar voor ongeveer 700 000 euro aan navorderingen

opgelegd Daarvan is inmiddels voor ongeveer de helft van de posten het proces invordering

afgerond Ongeveer 75 blijkt ook daadwerkelijkte zijn ingevorderd Hetgaat hier om een groep

mensen gaat met een zeer laag inkomen en geen of nauwelijks vermogen Het resterende deel kan

eventueel in een aansprakelijkstelling richting facilitator worden opgenomen We hebben daar

overigens al behoorlijke aanslagen opgelegd die ook nog betaald moeten worden Van de op te

starten gijzelingsprocedure zal afhangen wat er van de facilitator zelf nog binnen gaat komen Zijn

wagenpark en andere in beslag genomen zaken zijn inmiddels verkocht

In een zaak waarin vermoedelijk sprake is van onterecht geclaimde zorgkosten loopt momenteel

een onderzoek naar al dan niet vervalste dieetverklaringen

Ten aanzien van een 2 tal CAP posten is een verzoek voor centrale mailing van de klanten

ingezonden naar CA Deze klanten gaan stellige brieven ontvangen met daarin de uitnodiging om te

reageren op de in de aangifte vermelde aftrekposten Een van deze acties staat nog voor deze maand

gepland De andere in januari

10 2 e
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Buitenland

We hebben geconstateerd dat tenminste 1 van de buitenlandse adviseurs nog geen hinder heeft

van de invoering van bet 1 bankrekening principe Naar deze facilitator gaat een aanzienlijke

geldstroom Deze post zit in de zgn coulancegroep die tot 1 juli 2015 had om over te gaan naar 1

bankrekening

In overleg met BCA voor deze intermediair dan nu toch versneld het 1 bankrekening principe

ingevoerd Deze zelfde adviseur valt ons eveneens op nu ook bij hem blijkt dat er vergeten wordt

om de premieperiode correct in te vullen Uiteraard leidt het vergeten daarvan ertoe dat er in veel

gevallen meerteruggaaf wordt ontvangen dan waar daadwerkelijk recht op bestaat

11 1

OB

Bij een adviseur die in een strafzaak bij FIOD in beeld was heeft CAF enige hand en spandiensten

verricht Zo konden we aan de hand van een blauwdruk IH snel inzichtelijk maken dat deze adviseur

ook bij menig aangiftenbiljet IH zeer waarschijnlijk onjuiste aangiften heeft gedaan Verder hebben

we een eerste proeve van een blauwdruk voor de OB gemaakt waaruit blijkt dat deze adviseur ook

minstens voor een 7 tal klanten overduidelijk onjuiste aangiften voor de OB heeft gedaan FIOD kan

hier mee verder Voor ons interessant om samen met EHI de blauwdruk nader uit te werken en te

verbeteren

Overig

Deze week gesproken met de teamleiders opsporing FIOD in een zoektocht om de tijdspanne tussen

signaal en strafrechtelijke inzet waar mogelijk te versnellen In onze ogen en vruchtbare bijeenkomst

Tevens gesproken met de teamleider account witwassen om afspraken te maken om een aantal

kansrijke signalen die geschikt lijken voor een korte klap actie en voor de CAF werkwijze met de

invordering voorop die niet leiden tot strafrecht door te zetten naar het CAF team Op korte

termijn geven we hier een concreet vervolg aan

We hebben samen met FEC gesproken met een tweede bank over de mogelijkheden tot het stellen

van een zeer gerichte serievraag ten behoeve van detectie van toekomstige fraudegevallen Er lijkt

sprake van een win win Voor de bank leidt het beantwoorden van de serievraag tot een beter zicht

op ook voor de bank risicovolle subjecten
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Is er een rdatle tussen complexe wetgeving en fraude

21 november 2014
•

bulten verzoek

5 Diverse fraude onderwerpen

• Een fraudeur heeft over het algemeen een eigen domein er wordt zelden

gewisseld tussen die domeinen Stel een fraudeur heeft als speciaiisme de

voorlopige teruggaaf VT Wanneer bij VT een fraudemogelijk wordt

dichtgetimmerd zai de fraudeur eerder gaan zoeken bij andere mazen in de

wet bij VT dan dat hij zij zal overstappen naar b v toesiagen Dit gedrag

wordt bevestigd door het CAP combinatieteam aanpak facilitators In het CAP

zitten medewerkers van verschillende specialismes zoals PIOD toesiagen en

Belastingdienst Zij hebben het afgelopen jaar ongeveer 100 zaken opgepikt

Een voorbeeld van verschuiving van fraude bij VT is de aangifte op het laatste

moment inleveren wanneer de Belastingdienst al onder druk staat om alle

aangiften tijdig af te kunnen handelen Een andere mogelijkheid is om eerst

een goede aangifte te doen en dan hierop bezwaar te maken Bij bezwaar

wordt er namelijk niet opnieuw gecontroleerd

bultsn verzoek
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CAF Kerstspecial 2014 19 12 2014

Aantal aangemelde en nader te beoordelen zaken 204

Aantal afgevoerd elders opgepakt niet geschikt veelplegers 52

Totaal aantal opgepakte op te pakken zaken 152

Waarvan Lopend 31

Waarvan Monitor CAF aanpak gereed maar nog niet def af te sluiten 11

Waarvan Afgerond 102

Nog evt op te starten 8

Totaal aantal opgepakte op te pakken zaken 152

Waarvan Toeslagen GOB KOI 26

Waarvan Toeslagen overig oa Huur 8

Waarvan Systeemfraude IH 41

Waarvan Buitenland 6

Waarvan Donderrode adviseurs 8

Waarvan Gefingeerde dienstbetrekking 58

Overig 5

Beknopt jaaroverzicht per werkstroom

Toeslagen kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus hierna bureaus

In 2015 is het proces om bij de CAF posten de achterliggende individuele Toeslagen te stoppen en

zo nodig terug te vorderen goed op stoom gekomen Toeslagen zal in haar rapportage de resultaten

daarvan opnemen Niet alle 26 casusposities zijn gericht op een bureau In een beperkt aantal zaken

zoekt of zocht CAF namelijk juist naar de op het oog nog ontbrekende verbindende schakel de

facilitator Niet alle bureaus waar wij geweest zijn waren foutief Als dat niet het geval was kon via

de CAF actie vaak op 1 dag snel worden vastgesteld dat het redelijk goed op orde was In 4 gevallen

bleek dit zo te zijn Incidenteel waren er voor Toeslagen op zich geen problemen maar was er voor

de GGD wel alle reden om in te grijpen 1 post is aangemeld voor strafrecht 2 andere zitten op de

een of andere wijze nog in de pijplijn daar naartoe Deze posten vragen aanmerkelijk meer

begeleidingstijd vanuit het CAF In het overgrote deel van de zaken zijn de Toeslagen gestopt en

lopen er terugvorderingstrajecten In tenminste 3 gevallen is het traject opgestart om een bureau

aansprakelijk te stellen o g v art 33 AWIR In 1 geval is een gijzelingsactie in voorbereiding In een 4

tal gevallen heeft naar aanleiding van de CAF actie uitschrijving van een bureau uit het LRK

plaatsgevonden Ten aanzien van betrokken gastouders betreft het een veelvoud daarvan Nog lang

niet in alle gevallen was het mogelijk om op basis van onze bevindingen tot een basis te komen om

een bureau uit te laten schrijven Er loopt overigens wel een voorstel om op dit punt de regelgeving

te wijzigen Als dit er door komt dan kan het oordeel van de Belastingdienst dat een administratie

ondeugdelijk is of dat urenregistraties ontbreken voortaan een grond op leveren voor GGD om

handhavingsmaatregelen te treffen Mede vanwege het gebrek aan handhavingsmogelijkheden bij

deze andere instanties hebben we nog niet alle bureaus waarbij dit wenselijk zou zijn tot stoppen
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kunnen bewegen Een 5 tal is inmiddels daadwerkelijk gestopt Wei hebben alle onderzochte

dubieuze bureaus inmiddels aanmerkelijk minder klanten en of gastouders Het effect is dus hoe dan

ook aanzienlijk Ook zijn een aantal van de bureaus stevig getroffen door het opieggen van hoge

aanslagen voor blauwe middelen alsmede beslagacties Sommigen zijn in een faillissement

verwikkeld De bevindingen vanuit de CAP onderzoeken zijn zo nu en dan ook aanleiding geweest om

vanuit Toeslagen verzoeken te doen om uitbreiding van de bevoegdheden Denk bijvoorbeeld aan

het nog niet kunnen opvragen van bankgegevens

Toeslagen Overig

Dit betrof in hoofdzaak casusposities huurtoeslag In een deel van de gevallen is in deze zaken een

facilitator bezocht niet omdat deze zelf vermoedelijk malafide is maar omdat deze contra

informatie kon aanleveren of verhuurde woningen wel in aanmerking komen voor toekenning van

huurtoeslag Deze zeer nuttige contra informatie kan meedraaien in de risico analyse en vervolgens

adressen signaleren die niet voldoen aan de eisen m n onzelfstandige woonruimten Ten aanzien

van enkele duizenden voornamelijk studenten woningen is of wordt deze informatie aan Toeslagen

uitgeleverd In welke mate dit tot stopzettingen heeft geleid of gaat leiden is ons nog niet bekend

maar wij verwachten ook hierbij een behoorlijk belang Naast dit fenomeen speelt vooral het issue

van de splitsing van huurcontracten in een deel voor kale huur en een deel voor overige kosten Met

deze splitsing kan worden gerealiseerd dat de kale huurprijs onder het maximum van de huurprijs

voor Toeslagen kan worden gebracht zodat de aanvraag van Toeslagen alsnog mogelijk is

Behoudens 1 evident foute casus die wellicht nog naar het strafrecht gaat blijkt dit probleem in de

praktijk niet danwel slechts door een onevenredige inspanning door middel van het inzetten van

het reguliere toezichtinstrumentarium te handhaven Wij hebben daarom dan ook voorgesteld dit

door middel van aanpassing regelgeving op te lossen

Systeemfraude IH

De blauwdruk die we samen met LTO en CA hebben ontwikkeld heeft in diverse casu zijn nut meer

dan bewezen Zo wordt deze blauwdruk gebruikt bij gesprekken met kleinere facilitators om hen te

wijzen op de schade die is aangericht Soms is het confronteren van de facilitator hiermee in

combinatie met het feit dat we hem of haar duidelijk maken dat alle klanten nu problemen hebben

omdat ze alsnog moeten terugbetalen voldoende om de facilitator te laten stoppen Ook wijzen we

de facilitator wellicht ten overvloede op de consequenties indien hij besluit door te gaan met zijn

handelingen Daarin verwijzen we in ieder geval naar de in 2014 ontstane mogelijkheid tot het

opieggen van een administratieve medepleegboete De blauwdruk wordt ook gebruikt in strafzaken

of bij de aanmelding daarvan Uit de blauwdruk wordt immers erg duidelijk wat het patroon van

handelen is Dat is echter op zich nog niet voldoende De kracht van het CAP zit daarnaast ook vooral

in het direct ter plaatse bezoeken van een aantal klanten om op deze wijze vast te stellen hoe de

vork nu daadwerkelijk in de steel zit Daaroverheen komt nog het sausje van een snel gericht

onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en geldstromen Het geheel vormt dan een recept om de

facilitator aan te pakken Heel bijzonder om te constateren is dat vrijwel alle facilitators waar we als

CAP mee aan de slag zijn geweest ook daadwerkelijk gestopt zijn met de voormalige malafide

activiteiten Dit kunnen we vaststellen omdat we de blauwdruk tevens gebruiken om het gedrag van

de facilitator en zijn groep klanten te monitoren Het aangiftetijdvak na de interventies voorzover

we dat tot nu toe konden vaststellen ziet er aanmerkelijk beter uit Ook volgen we met de

blauwdruk het interne proces tot en met de bezwaarfase Recent hebben we ten aanzien van een
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eerste casus ook zicht gekregen op de laatste stap in het proces de invordering Onze conclusie

overall is tot op heden dat de hele keten op dit punt afdoende functioneert

We hebben dit jaar een spectaculaire zaak gedraaid tezamen met de FIOD Daar is binnen 24 uur na

de aanmelding de facilitator die geen vaste woon of verblijfplaats in Nederland had opgepakt en

per direct vastgezet Op de in beslag genomen laptop stonden duizenden door deze facilitator

ingevulde aangiften Vervolgens is het proces van heffing intensief begeleid teneinde er op deze

w ijze zorg voor te dragen dat we ook heel snel zicht hadden op het concrete nadeel dat deze

facilitator ons heeft berokkend Er is snel en effectief samengewerkt Hoewel veruit de meeste CAP

zaken niet bij het strafrecht zijn geeindigd hebben we nu inmiddels nog een 4 tal zaken w v 1

mogelijk combi met Toeslagen die op stapel staan om in het eerste kwartaal van 2015 op een

strafrechtelijke wijze te worden aangepakt Voor de inzet van het CAP team trekt dit wel een wissel

omdat het noodzakelijk blijkt om dan ook het proces in meer brede zin te begeleiden Ten aanzien

van het heffingsproces is een van onze mensen mede vanwege haar dubbelrol met het project 1043

behoorlijk druk met het inregelen van een nieuwe centrale mailing aan de klanten van dit soort fout

opererende facilitators De wijze waarop deze klanten op een dergelijke geconcentreerde manier

worden uitgevraagd en behandeld blijkt zeer effectief Bij een van de recente posten kregen we deze

week het bericht dat de facilitator ermee stopt ondanks dat we daar nog niet echt een aanpak op de

facilitator zelf hebben bepaald Kennelijk is de toegenomen aandacht bij de klanten door middel van

bezoeken ter plaatse maar ook via een eerdere centrale mailing waarin nogal wat klanten van deze

faciliator zijn uitgevraagd a I voldoende reden om met de dubieuze activiteiten te gaan stoppen

Buitenland

in de loop van 2014 zijn we tegen het nieuwe fenomeen aangelopen dat een facilitator kennelijk

bewust onjuiste aangiften voor zijn klanten doet door een verkeerde premieperiode op de aangifte

in te vullen De aanpak op deze zaak loopt In de tussentijd zijn we samen met Pleerlen actief om de

rest van de populatie op dit fenomeen in beeld te brengen Een deel van de groep lijkt het op dit

punt goed te doen maar we zien toch wel een voorspelde teneur dat ook anderen dit gedrag gaan

overnemen We lopen momenteel in ieder geval tegen een T geval aan die zich ook schuldig lijkt te

maken aan dit gedrag In die casus is tevens sprake van een facilitator die het geld naar zijn eigen

rekening laat komen Deze post is vanwege de verlengde coulanceperiode nog niet geraakt door de

invoering van het 1 bankrekeningprincipe We zijn daarom momenteel druk in overleg met B CA om

voor deze post alsnog met grote spoed het betalingsverkeer niet meer naar deze bankrekening van

de facilitator te laten lopen Daarnaast hebben we voor toekomstige aangiften aangegeven dat we

risico s lopen Indien door namens buitenlandse arbeidskrachten aangiften worden ingediend terwiji

waarschijnlijk is dat de aangiften onjuist zijn moet voorkomen worden dat deze personen direct

een voorlopige teruggave krijgen Piet signaal is afgegeven aan APB en via Dgbel ook in MTBD

aangekaart Momenteel zijn zowel project 1043 als APB CA doende om te beoordelen of er op dit

punt maatregelen kunnen worden getroffen en zo ja welke

Donkerrode FD’s

Deze aanpak loopt nog niet goed Op basis van diverse intelligence modellen was aanvankelijk een

selectie gemaakt van mogelijk interessante posten Echter bleek dit na een nadere analyse toch

allemaal minder duidelijk te liggen voor een vervolgaanpak a la CAP dat wil zeggen volgens de
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methode van de korte klap Bij een aantal posten hebben wij wel een stukje begeleiding in de aanpak

gedaan maar we constateren dat we toch te weinig in contact staan met de accountteams die bier in

feite voor opgesteld staan Daarmee krijgen we ook onvoldoende regie op de aanpak zelf Tevens zijn

de signalen op basis waarvan we zouden willen acteren voor ons ook nog niet concreet genoeg Naar

aanleiding van een experiment dat we inmiddels hebben uitgevoerd zien wij er wel veel brood in om

samen met EHI meer gerichter en concreter een vorm van een blauwdruk te gaan ontwikkelen op bet

aangiftegedrag van bepaalde facilitators Dit ziet dan naast de IH waar we dit al hebben op

middelen zoals de OB en de LH In een eerste casus op verzoek van FIOD is bet ons vrij goed gelukt

om bet malafide gedrag van een facilitator meer concreet en ook bet strafbare aspect ervan in

beeld te brengen voor zowel de OB als de IH In 2015 wordt dit nader uitgewerkt

Gefingeerde dienstbetrekkingen

In 2014 zijn tamelijk veel kortstondige onderzoekjes gedaan waarbij de aanleiding vrijwel steeds een

informatieverzoek was afkomstig van IND Bij IND worden veelvuldig verzoeken ingediend om een

partner naar Nederland te laten komen DaarbiJ stuurt men dan stukken in die moeten aantonen dat

de verzoeker in Nederland een stabiel inkomen heeft IND heeft erg vaak redenen om aan de

Juistheid van die stukken te twijfelen Omdat bet IND verzoek tevens voor ons aanleiding is om eens

onderzoek ter plaatse in te stellen naar bet fiscale gedrag van de betrokken werkgever die de

aanvrager dus in de gelegenheid stelt faciliteert om de benodigde papieren bij IND te kunnen

tonen zijn korte onderzoeken ter plaatse uitgevoerd Conclusie 1 is dat in meer dan 80 van de

gevallen sprake is van gefingeerde dienstverbanden dan wel op zijn minst dat aan IND een

aanmerkelijk verkeerde voorstelling van zaken is gegeven IND kan op basis van onze rapportage

veelal de aanvraag afwijzen Daarnaast is ook in tenminste een 10 tal gevallen door IND aangifte

gedaan bij justitie wegens valsheid in geschrifte Conclusie 2 is dat er meestal voldoende aanleiding is

om de betrokken werkgever fiscaal nader aan de tand te voelen Vaak is er behoorlijk wat mis

rondom de aangiften LH en zo nu en dan constateren we ook dat er grote vraagtekens zijn bij de

volledigheid van de inkomsten Achter de eerste bulk van zaken zat ook nog op een tweede niveau

een facilitator namelijkeen persoon die al die individuele subjecten heeft begeleid bij bet indienen

van de verzoeken In zijn aangiften IH gaf bij van deze nevenactiviteiten niets aan Dit de gesprekken

met de subjecten bleek echter wel dat bij dit niet voor niets deed Deze facilitator had bet nodige

aan verhaalsmogelijkheden is voor meer jaren met boete nagevorderd en is inmiddels gestopt met

deze nevenactiviteiten

Overig

In 2014 zijn tenminste een 20 tal voorlichtingssessies gegeven aan diverse groepen collegae

teneinde de CAF werkwijze nader toe te lichten en uit de doeken te doen Over bet algemeen zijn

deze bijeenkomsten als interessant en inspirerend ervaren

In 2014 zijn enkele paden gebaand naar een aantal mogelijke trajecten die inzicht kunnen geven

patronen van systematische fraude die wellicht nog niet voldoende bij ons in beeld zijn Zo loopt er

momenteel een traject om specifiek gerichte bankinformatie op te kunnen vragen Verder zijn we

met de FIOD bezig om concrete signalen die daar binnenkomen maar niet direct tot een

strafrechtelijke aanpak leiden via CAF en op een CAF achtige werkwijze op te kunnen pakken
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Aan Begeleidersgroep CAF en team CAF

Van 10 2 e

Overall interpretatie van de anatvses over 2014 en 2015 ptus monitoring aan de poort

We hebben inmiddels zowel een analyse gemaakt over het jaar 2014 als over 2015 waarbij zowel de

jaartotalen zijn beoordeeld als ook de analyse op becon niveau en op IP niveau Daarnaast hebben we

recent voor de vakantieperiode inzicht gegeven in de eerste resultaten van de monitoring aan de poort

waaruit duidelijk naar voren komt dat in de aangiften van zowel de aangepakte facilitator als zijn

voormalige klanten een dalende tendens te zien is in omvang van de aftrekposten

Over het aangiftejaar 2015 is sprake van een eerste analyse wetende dat voor de becon aangiften op

dat moment nog niet de helft van de aangiften zijn ingediend Voor de aangiften die niet via Becon zijn

ingediend en dat is ongeveer 70 van het totaal is echter al wel zo n 90 van de aangiften binnen

Voldoende basis om aan de siagte gaan

Recent hebben jullie ook een update van de analyse over 2014 gekregen We kunnen deze stukken nu

dus ook op of naast elkaar leggen Om te voorkomen dat eenieder dit zelf door middel van noestig

leeswerk moet gaan uitpuzzelen geef ik hieronder in ieder geval ook mijn persoonlijke interpretatie

Overall beeld

1 Ten opzichte van 2014 is de aftrek van scholingskosten fors gedaald maar dat hadden we ook

verwacht aangezien hier sprake is van gewijzigde regelgeving

2 Ook de aftrek van de giften loopt spectaculair terug Overigens niet zozeer in hoeveelheid aangiften

waarin de giften worden opgevoerd maar wel in het gemiddelde bedrag per aangifte Mij is geen

wetswijziging bekend die dit zou kunnen verklaren Dit is het eerste jaar dat bij de giften zo n grote

dalingte zien is

3 De zorgkosten waren over een periode 2011 tot en met 2014 al vrij behoorlijk gedaald Zowel in aantal

mensen dat zorgkosten opvoerde als in het gemiddeld bedrag per aangifte Ten aanzien van de

zorgkosten zie ik op dit moment nog geen verdere daling TENZIJ het zo zou zijn dat in de aangiften die

nog binnen moeten komen aanmerkelijk minder aangiften met zorgkosten zitten Dat is overigens zeker

niet ondenkbeeldig want als je geld terug kunt krijgen zal je wellicht zorgen dat je snel je aangifte hebt

ingediend Later in het jaar kunnen we hier dus pas echt meer over zeggen
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4 Uit de herziene analyse van 2014 zijn 120 000 aangiften die in enige georganiseerd verband zijn

gedaan a s verdacht bestempeld Uit de eerste analyse van 2015 zijn dat er ongeveer 100 000 Deze

populatie bestaat echter voor ongeveer de helft uit aangiften die weliswaar op georganiseerde wijze

gedaan worden^ maar waar geen massa aangiften van eenzelfde IP adres komt de groep 10 en 50

Op die populatie zal bet CAP zich bij de aanpak van georganiseerde fraudepatronen niet primair richten

Onze doelgroep zit vooral in de hoek van de becon en de grotere georganiseerde IP verbanden Deze

groep is dus zo rond de 60 000 aangiften groot en daarmee mijns inziens behapbaar zeker als we dit

aanviiegen via een meerjarenplanj met als adagium de grootste vervuiler s eerst

4 Een aanzienlijk deel van de grootste veroorzakers is inmiddels ook al wel bij CAP in beeld en is reeds

opgepakt of zal dat op korte termijn gaan worden De analyse over 2015 bevestigt in grote lijnen de

namen en IP adressen die we bij de analyse over 2014 ook al hadden gevonden Het is dus gelukkig geen

voortdurend wisselende groep waardoor je de aantallen verdachte aangiften perjaar bij elkaar op zou

moeten gaan tellen Ik vind dat wel een prettige constatering I

5 Gegeven de resultaten van de posten die inmiddels zijn aangepakt en de sterke dalingen die we per

casus zien in het aangiftegedrag van de facilitators en hun voormalige klanten geeft dit mijns inziens

vertrouwen naar de toekomst De doelgroep is steeds meer in beeld neemt niet jaar voor jaar toe maar

eerder af en de door ons gedane uitspraak dat je binnen afzienbare tijd aan de beurt bent als je hiermee

doorgaat is in mijn ogen reeel

6 Neemt niet weg dat op bepaalde terreinen verbeterde wetgeving zou kunnen helpen Denk daarbij

aan het verder afbouwen van de mogelijkheden voor aftrek zorgkosten en aan het schrappen van de

giften zeker indien deze op contante wijze gedaan worden Giften zijn in wezen een soort gefiscaliseerde

subsidiestroom waarbij we als CAP al vaker hebben aangegeven { zo ook bij PQB en KOT dat we meer in

de greep zouden moeten houden naar wie die gelden dan toegaan en dat ze door de ontvanger dan ook

wel netjes in de boekhouding of aangifte verwerkt worden Pollow the money 11
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Inleiding1

De afgelopen jaren heeft Toeslagen veel geinvesteerd in de ontwikkeling
van handhaving passend bij de doelgroep en de organisatie Zo heeft

Toesiagen iaten zien dat een verschuiving van het toezicht naar een zo

vroeg mogeiijk moment in het proces niet alleen mogelijk maar voorai

ook effectief is Aanvragen mutaties en iopende toekenningen aiies staat

onder een vorm van toezicht

Ook voor 2015 heeft Toeslagen w eer plannen voor de door ontwikkeiing
en verdere professionaiisering van de

handhaving
A

In dit Handhavingsplan Toeslagen 2015

beschrijven we op welke wijze we dat

doen Met onderwerpen als green lane

business analytics horizontalisering van

toezicht en effectmeting wordt in dit

Handhavingsplan toegelicht hoe

Toeslagen uitvoering geeft aan haar visie

op handhaving Met dit plan bouwen we

voort aan de realisatie van onze

handhavingsdoelstellingen

Toeslagen verstaat onder

handhaving alle te nemen

maatregelen die er voor

zorgen dat burgers

compliant worden en

blijven van communicatie

en dienstverlening tot

toezicht

massaal individueel en

fraudebestrijding

Bij de vormgeving en uitvoering van de

handhaving zorgen we voor een goede
en weloverwogen balans tussen

dienstverlening toezicht en strafrecht

Onze dienstverlening is erop gericht om

het burgers zo makkelijk mogelijk te maken het goed te doen Bij de

uitvoering van ons toezicht beoordelen we of het ook daadwerkelijk goed
is gedaan Bij strafrecht nemen we maatregelen tegen diegenen die het

bewust niet goed hebben gedaan

V

Ni«t

p«rsoonB

communica

ti«

H Control in

H hat bijrfar
■ portaal

B Uitval an

H uitworp

I w■ blokkad
^

Corractla

»«n da

hand van

diract

bruikbara

dardan ^

Caiavans

►
Handhav^
communica

I Vraac
tiaaanda ■■ Uitval an

I tMZw»c
hind van uitwofp

■ nuttwijM H

■ b ro p H

Intansitf

Tbazicht

Figuur 1 ledereen krijg de behandeling die hij verdient
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De missie van Toeslagen is het juist tijdig en rechtmatig toekennen en

uitbetalen van toeslagen op een efficiente manier en met minimale

inspanning voor de burger

Dit Handhavingsplan beschrijft wat we in 2015 doorontwikkelen en welke

nieuwe ontwikkelingen we in gang zetten De inmiddels gerealiseerde

doelstellingen uit de Handhavingsvisie 2012 2015 zijn verankerd in de

organisatie en daarmee onderdeel van ons reguliere proces

buiten verzoek
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1
Toezicht bij defirilievetoekernira

A

Risicogerichteuitvraagjaarge^evens

Theiratische en doelgrcepgerichte
toezichtsacties

buiten verzoek

Figuur 4 Verschillende vormen van toezicht in iedere fase van het

proces

buiten verzoek
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buiten verzoek

Succesvolle bestaande samenwerkingsverbanden zoals het Combiteam

Aanpak Facilitators CAF Regionale Coordinatiepunten Fraudebestrijding
RCF en Regionale Informatie en Expertise Centra RIEC worden in 2015

voortgezet en waar mogelijk gemtensiveerd

Ook binnen Toeslagen wordt samenwerking gezocht bij detectie en

bestrijding van misbruik Zo wordt in 2015 business analytics ingezet voor

het detecteren van trends en nieuwe patronen in de door de fraudeteams

vastgelegde fraudesignalen

4 2 Inzet strafrecht

Voor het bevorderen van de vrijwillige naleving van wet en regelgeving

zijn diverse handhavingsinstrumenten beschikbaar Denk hierbij aan

duidelijke regelgeving voorlichting en controle maar ook aan het

opieggen van boetes en strafrechtelijke vervolging

Zo zal het strafrecht worden ingezet ter correctie van die gevallen waarin

sprake is van flagrante schendingen van de rechtsorde die grote schade

aan de maatschappij kunnen toebrengen Het strafrecht is daarbij
onderdeel van de totale handhavingsketen Tegelijkertijd kent het

strafrecht verschillende doeleinden zoals normbevestiging en preventie
die een brede werking hebben Deze doeleinden maken het mogelijk het

strafrecht als onderdeel van het totaal aan handhavingsinstrumenten in te

zetten zodat de handhavingsketen als geheel proactief op kan treden om

een zo breed mogelijk maatschappelijk effect te sorteren

buiten verzoek
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buiten verzoek

4 2 3 Focus op georganiseerde fraude

In 2015 zal het strafrecht met name worden ingezet om grootschalig

georganiseerde fraude aan te pakken Door verscherpt toezicht verdere

ontwikkeling van intelligence en onderzoeken in samenwerking met

derden is Belastingdienst Toeslagen steeds beter in staat om aan te tonen

dat de administratieve werkelijkheid niet overeenkomt de feitelijke

werkelijkheid en nieuwe fraudepatronen te ontdekken Ook de

toegenomen kennis van de verschillende doelgroepen bij Toeslagen en het

lerend vermogen van het risicoclassificatiemodel dragen hieraan bij

Voornoemde ontwikkelingen leiden tot meer aandacht voor organisatoren
van fraude met Toeslagen en minder aanbod van individuele

toeslagfraudes Binnen het themateam Toeslagen worden de fenomenen

bepaald waarbij het strafrecht zal worden ingezet Het gaat hierbij naast

georganiseerde fraude met kinderopvangtoeslag ookom fraude in

georganiseerd verband met betrekking tot huur en zorgtoeslag

Bij zowel grootschalig georganiseerde fraude die strafrechtelijk wordt

aangepakt als bij gebundelde individuele zaken die ook in het strafrecht

komen wordt handhavingscommunicatie ingezet om aan te geven dat

fraude met toeslagen niet wordt getolereerd Preventie en strafrecht gaan

hierbij hand in hand
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 5 januari 2015

Nr
^ 2

Omschrijving Status

05 01 2015 1 T

C

C

C builen verzoek

A

05 01 2015 3 T

05 01 2015 3 A

05 01 2015 4 T 10 2 6 10 2 6

05 01 2015 5 Door Toeslagen werd een presentatie gegeven over toezicht bij

gastouderbureaus Dit zal een volgende keer nog terugkomen als ook de

aantallen en bedragen gegeven kunnen worden De vraag die dan speelt
vanuit toeslagen is hoe er omgegaan moet worden met fouten

gastouderbureaus waarbij uiteindelijk de ouders bedragen moeten

terugbetalen

ToeslagenA

05 01 2015 6 T

05 01 2015 7 A
buiten verzoek

T

^
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

T

T

T

bulten verzoek

T

A

15 12 2014 2 A

2 3
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

Voorraadlijst actiepunten

03 11

2014 2

03 11

2014 2

03 11 B

2014 3

A

A

buiten verzoek

03 11

2014 4

10 6 2014 A

6

28 04 T

2014 4

A

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

nemen we politiek hierin mee

DGBel

Loopt

A

3 3
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Weekverslag CAF 09 01 2015

De eerste CAF week stond vooral in het teken van de draad weer oppakken 0ns team is inmiddels

versterkt met een deeltijd secretaris Dit was al een tijdje erg nodig omdat het consequent

vastleggen van de activiteiten nog wel een slagje beter kon Ook hebben we een nieuwe

zaakbegeleider erbij

Onze immer enthousiaste management assistente

gaat ons daarentegen op hele korte termijn verlaten

De afgelopen weken was het opvallend stil en hebben de meeste van ons even een rustmoment

gepakt maar dat is stilte voor de storm kunnen we al beloven Naast een aantal door ons reeds

bewerkte zaken die in de komende maanden behoorlijk wat aandacht zullen trekken zijn deze week

weer een aantal nieuwe zaken in voorbereiding genomen

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

In een casus waarin een eigenaar van een 7 tal kinderopvanginstellingen op diverse fronten blauw

en rood in defoutging zijn inmiddels alle instellingen failliet Omdat we een zeer breed beslag

hebben en er een behoorlijke verhaal is gaat er nog relatief veel geld binnenkomen Alle tekenen

wijzen er op dat de voormalige eigenaar er genoeg van heeft en definitief gaat stoppen Volgens die

voortekenen wil de eigenaar vertrekken naar een ver oord

stopt het ongewenste gedrag hier in ieder geval Wat we echter ook zien is dat er het nodige contant

geld ook die kant lijkt te zijn opgegaan Dat is uiteraard niet de bedoeling Om dat er in dit verre oord

mogelijk ook nog verhaalsmogelijkheden lijken te zijn oa een woonhuis gaan we hier toch nog even

wat energie in steken

Twee zaken waarvoor einde 2014 CAF acties hebben plaatsgevonden liggen nu in de opwerking

naar het strafrecht Bij 1 zaak betekent dit dat het CAF werk er op zit Bij een andere zaak nog niet

omdat daar ook aan de blauwe kant nog van alles te repareren valt

dan11 1

Systeemfraude IH

Voorafgaande aan de aangifteperiode worden samen met project 1043 afdeling communicatie en

de FIOD een aantal acties op touw gezet met als achterliggend doel de Nederlandse particulier er op

te wijzen dat hij zelf verantwoordelijk is voor de aangifte die gedaan is en dat als een facilitator

beweert dat je via hem of haar veel geld kunt terugkrijgen dit vrijwel nooit juist is en je als

particulier dat zelf dan weerterug moet betalen Als het te mooi lijkt om waarte zijn is dat meestal

ook zo Daarbij zullen diverse facilitators stevig worden aangepakt met daarom been de nodige

exposure

CAF zal met een aantal zaken tevens gaan aansluiten bij een pilot die momenteel in opzet is in het

oosten van het land Daar loopt een test om met bepaalde facilitators een stevig gesprek te voeren

echter reeds met aanwezigheid van FIOD bij het gesprek De bedoeling is dat deze facilitator dan

eieren voor zijn geld kiest en direct stopt Bij toch doorgaan recidive ligt er een toezegging van het

OM dat zo n facilitator dan met voorrang wordt opgepakt In wezen is dit een net lets andere

zwaardere variant op de stevige gesprekken die we al deden Het zou een opiossing kunnen bieden

voor die gevallen waarin de verwachting op voorhand bestaat dat een gesprek onvoldoende effect

00161



zou kunnen hebben In onze portefeuille zit wel een enkeling waarbij die verwachting er is De

gesprekken die wij tot op heden hebben gehad hebben er echter nagenoeg altijd toe geleid dat de

facilitator ermee stopt Maar de reden waarom een facilitator daadwerkelijk stopt is in die gevallen

waarschijnlijk nooit het gesprek alleen^ maar ook het feit dat je de klangroep wel degelijk corrigeert

en navordert Wellicht biedt de alternatieve variant die nu uitgetest wordt ook nog wel kansen om

daar eens een keer anders mee om te gaan Het is in ieder geval het proberen waard

Van een post waarbij de huisbezoeken nog in 2014 hebben plaatsgevonden is inmiddels de analyse

gereed De facilitator is echt fout bezig

we het recept gereed voor de verdere aanpak

11 1 Op hele korte termijn maken

Buitenland

Inmiddels is er zicht op nog tenminste 2 facilitators die proberen op basis van hetzelfde en hier al

eerder beschreven kunstje ten onrechte teruggaven van heffingskortingen claimen In 1 geval gaat

zelfs het totaal uitbetaalde bedrag naar de rekening van de facilitator omdat de invoering van 1

bankrekeningnummer inmiddels een ruimere invoeringsperiode kent tot 1 Juli We hebben er zeer

op aangedrongen deze post in de behandeling van 1 bankrekeningnummer met spoed naar voren te

halen en de betalingen op die rekening onmiddellijk te stoppen

OB

Over de ontwikkeling van een blauwdruk voor de OB is met EHI een nader gesprek gevoerd Een

dergelijke blauwdruk zou het mogelijk moeten maken om het malafide gedrag van bepaalde

belastingadviseurs binnen de OB aangiften inzichtelijk te krijgen Het gaat dan niet om de trajecten

waar toch al aandacht voor is zoals carrousel of INN maarjuist om de aangiften die buiten die

analyses blijven maar waarbij wel sprake is van een multiplier

CAF Werkwijze

De aanpak blijkt effectief zo valt ook te lezen in het jaaroverzicht De aanpak werkwijze biedt in onze

ogen nog meet en bredere kansen Over de implementatie van deze aanpak alsmede over een

betere inbedding van het CAF werk binnen de staande organisatie is deze week kort gesproken met

de AD
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Weekverslag CAF 23 01 2015

Greep uit de lopende zaken

Toeslagen

De casus huurtoeslag waarbij we contra informatie hebben doorgezet naar Toeslagen inzake

onzelfstandige woonruimte met name studentenwoningen is ter behandeling doorgezet naar het

zgn 1ST team Vermoedelijk is in ruim 1300 gevallen sprake van onterecht uitgekeerde huurtoeslag

Nog 2 soortgelijke casu zijn onderweg maar daar is het belang wel kleiner

Een nieuwe casus wordt volgende week besproken met de lokale schilmedewerkers Het lijkt

andermaal van belang om de geldstromen goed in kaart te brengen Hoewel sprake is van een

onderneming waar nogal wat geld doorheen loopt ontbreekt enige winstaangifte Ook zien we

behoorlijk wat geld bij de kinderen van de eigenaren Voor blauw dus een hele interessante post

Daarnaast heeft Toeslagen zo zijn vraagtekens of de uitbetaalde gelden wel allemaal legitiem zijn

Het geld vioeit deels direct naar de opvanginstelling omdat sprake is van een convenantsituatie

Systeemfraude IH

Er komen goede berichten binnen over de mogelijkheid om de aangiften 2014 voortijdig af te

vangen zodat zij eerst op fraudesignalen gecontroleerd kunnen worden alvorens er tot uitbetaling

van voorlopige teruggaven wordt overgegaan Hopelijk kan dit tijdig worden gerealiseerd Er is zowel

aandacht voor een opiossing op korte termijn als voor de langere termijn impuls IMB Naast belang

voor de IH algemeen is dit in het bijzonder van belang voor de zgn buitenlandposten Uit de eerste

analyse blijkt dat ook onze blauwdrukken uit dit voorportaal gehaald kunnen worden waardoor

fraudeposten meeractueel in beeld kunnen komen

Het doen van aangifte 2014 is voor de particulier nog niet mogelijk voor 1 maart 2015 Dit met het

oogmerk dat dan zoveel mogelijk aangiften vooringevuld kunnen worden Dat is niet het geval voor

becon s en partijen die gebruik maken van zgn Huba software Zij kunnen al eerder aangiften doen

Met name die laatste categorie levert voor de systeemfraude IH een aantal risicostromen op

Een zorgverzekeraar heeft zich bij ons gemeld en wil komen praten over een aantal concrete

vermoedelijke fraudegevallen We gaan dit gesprek aan om te bezien of en zo Ja welke informatie er

eventueel voorhanden is en of we daarmee iets zouden kunnen of moeten op een CAF achtige wijze

Uit een aantal andere signalen die ons al enige tijd bereiken blijkt dat er soms grof geld verdiend

wordt in de wereld van de zorgverlening en komt het maar al te vaak voor dat dittevens niet in de

inkomsten of winstsfeer wordt aangegeven

We hebben een signaal binnengekregen over een VA stroom binnen MKB waarbij mogelijk ten

onrechte uitbetalingen plaatsvinden aan van oorsprong buitenlandse ondernemers We doen

momenteel een onderzoek naar aard en omvang van dit mogelijke fenomeen Hier komen we zeer

spoedig op terug

Buitenland

Onze facilitator die via diverse media Poolse medewerkers heeft opgeroepen om de aangiften door

hem te laten indienen met daarop veelvuldig een onjuist ingevulde premieperiode is afgelopen

woensdag van zijn bed gelicht door de FIOD Door de media is het persbericht breed opgepikt en op

vele plaatsen gepubliceerd inclusief de nieuwssite van oa NOS alsmedeeen striptekenaar Daarmee

is een duidelijk signaal afgegeven aan de doelgroep dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd
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Gefingeerde dienstbetrekking

Er is een nieuwe facilitator in beeld die veel en vaak verzoeken bij IND begeleidt De verwachting is

dat ook hier weer veel valse verklaringen tussen zullen zitten We brengen dit op korte termijn nader

in kaart Om dat onze specialist op dit gebied nu vrijwel alle onderzoeken voor zijn rekening neemt

willen we dit specialisme ook bij andere mensen uit de schil gaan onderbrengen Hoewel dit werk

geen zware capaciteitsinzet vraagt moeten we landelijk nog wel een uitspraak doen of en zo Ja

hoeveel van dergelijke IND posten we als Belastingdienst in 2015 willen en kunnen oppakken

Een recent uitgevoerd onderzoek ter plaatse geeft naast het feit dat IND weer een verzoek kan

afwijzen aanleiding om de post voor de verdere fiscale behandeling aan te melden bij het project

schoonmaak in de fastfoodbranche De post is daar inmiddels reeds opgepakt

Schijnzelfstandigheid

Al enige tijd zijn we op zoek naar de facilitator achter een reeks van vermoedelijk vals ingediende

VAR verklaringen Afspraak was dat we na een nadere analyse een beperkt aantal mensen zouden

bezoeken en bevragen Inmiddels is een eerste resultaat daarvan binnen De zogenaamde

ondernemer werkt feitelijk via een uitzendbureau als paprikasteker Hij adverteert niet heeftgeen

investeringen gedaan en heeft nooit meer dan 1 opdrachtgever gehad De ingediende VAR verklaring

is volledig buiten hem om gedaan en hij heeft daar ook nooit enige informatie voor aangeleverd De

daarop geplaatste handtekening is niet door hem gezet Voorts heeft hij verklaard welk bureau dit

vermoedelijk dan wel heeft gedaan Op de VAR verklaring staat volstrekt andere informatie dan dat

deze persoon aan ons heeft verklaard Komende week worden nog andere personen bezocht

Overig

Opnieuw bleek op internet geadverteerd te worden voor inschrijvingen op fake adressen in de GBA

Via ons network is dit signaal doorgegeven aan personen binnen BZK BZK heeft daar inmiddels een

afdeling voor die op dit soort signalen actie onderneemt Zo zijn er afspraken gemaakt met de

advertentiesite dat dit soort berichten zo snel mogelijk weer worden verwijderd Wij hebben

geconstateerd dat de advertenties inmiddels zijn verdwenen We denken te maken te hebben met

een oude bekende op dit gebied Mogelijk is dat deze persoon niet echt de intentie heeft om op deze

wijze mensen daadwerkelijk aan een GBA inschrijving te helpen maar de mensen die zich dan

melden financieel een stukje lichter wil maken
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bjiten verzoek

4 CAF casussen

Bij CAF casussen is er een redelijk vermoeden van feiten en omstandigheden waardoor het

waarschijnlijk is dat de desbetreffende ondernemers en of aanvragers de intentie hebben gehad

een onjuiste aanvraag te doen er is sprake van misbruik De betrokken aanvragen worden

intensief en 1 1 getoetst door B Toesiagen waarbij de toesiag dan na beoordeiing wordt herzien

en veeiai op € 0 vastgesteid Betrokken ondernemers zijn onderwerp van onderzoek binnen CAF

in de voigende CAF casussen is het fenomeen “geen eigen bijdrage” in ernstige mate

aangetroffen

• Casus

• Casus 10 2 g

• Casus

Deze casussen hadden de voigende omvang

Casus Aantal Beschikt

bedrag

Gemiddeid Opmerkingen

aanvragers

Ca 300 Ca € 2 8 min € 9 400 per

aanvrager

Kindercentrum gericht fraude

onderzoek cijfers uit 2013

Ca 55 Ca € 0 55 min € 10 000 per

aanvrager

Kindercentrum gericht fraude

onderzoek cijfers uit 2013

10 2 g

Ca 350 Ca € 2 4 min € 6 500 per

aanvrager

GOB gericht fraude onderzoek

cijfers uit 2013

De weg naar het strafrecht kan voor zowei de ondernemers als de aanvragers nog worden

gekozen indien daarvoor niet wordt gekozen kunnen aisnog bestuursrechteiijke sancties worden

opgelegd

Biz 3

00169
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