
Weekverslag CAF 30 01 2015

Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Naar aanleiding van een deelwaarneming omtrent de verstrekte stukken door vraagouders wordt

in een lopende casus de volledige Toeslagaanvraag teruggevorderd Voor Biauw komen er nog een

aantal correctiepunten uit het bezoek aan dit dagverblijf naar voren

Een nieuwe casus is deze week bij de schil uitgezet voor een eerste nadere analyse

Systeemfraude IH

Een zorgverzekeraar heeft zich bij ons gemeld en is komen praten over een aantal concrete

vermoedelijke fraudegevallen Hieruit komen geen CAP posten maar het zijn wel goede signalen In

onze ogen meer voor een RIEC verband en grotendeels ook al onder de aandacht

Het signaal inzake de VAstroom binnen MKB waarbij mogelijkten onrechte uitbetalingen

plaatsvinden aan van oorsprong buitenlandse ondernemers is nader onderzocht Conclusie is dat

dergelijke teruggaven normaal gesproken door de detectie aan de poort worden gesignaleerd Echter

in hettraject daarna is het signaal niet opgepikt Al met al lijkt dit incidenteel

Buitenland

Uit de eerste bevindingen in de strafzaak is gebleken dat Poolse werknemers bi] de facilitator veelal

hun loongegevens inleveren waaruit de premieperiode duidelijk valt af te lezen en zelfs ook een

formulier invullen waarop netjes de premieperiode correct wordt ingevuld De aangifte wordt op

een later moment digitaal ingediend door onze verdachte die dan de periodegegevens bewust

weglaat of zelfs moedwillig verandert in een andere periode Het bewijs lijkt dus wel rond te komen

De verdachte had een dergelijke ingreep totaal niet aan zien komen Uit alles bleek dat hij het beeld

lad dat hij hiermee makkelijk weg zou komen 10 2 e

10 2 e

10 2 e 11 1 I 10 2 e

Bij betreding van het woonhuis bleek daar

tevens een gloednieuwe keuken te staan nog in de verpakking en klaar om geplaatst te worden Ook

deze is in beslag genomen door het OM Later heeft ook de invorderaar nog beslag laten leggen op zo

goed als de gehele inboedel Naar wij begrijpen spreekt de actie zich behoorlijk rond in het

wereidje Voor een tweede facilitator is inmiddels ook een preweeg in de maak We verwachten

dat dit een aanmerkelijke bijdrage zal leveren om de rest van de doelgroep compliant te maken te

houden

10 2 e

Sch ijnzelfsta ndigheid

Inmiddels zijn 2 nieuwe zogenaamde ondernemers bezocht Ookzij adverteren niet hebben geen

investeringen gedaan en nooit meer dan 1 opdrachtgever gehad De ingediende VAR verklaring is ook

hier volledig buiten hen om gedaan en daar is ook nooit enige informatie voor aangeleverd De

daarop geplaatste handtekening is niet gezet door de betrokken personen Op de VAR verklaringen

staat volstrekt andere informatie dan dat deze personen aan ons verklaren Het bewijs voor valsheid

in geschrifte stapelt zich nu snel op Tegen de eigenaar van het boekhoudkantoor blijken overigens

meerdere aanklachten te lopen o a ook een die veroorzaakt wordt door een van onze eerdere

acties in het kader van gefingeerde dienstbetrekkingen
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Gefingeerde dienstbetrekking

TerwijI een onderzoek naar een gefingeerd dienstverband in voile gang was heeft een advocaat een

bezwaar ingediend tegen een afwijzing bij IND inzake een verzoektot gezinshereniging waarbij

nieuwe stukken worden ingediend die bet bewijs zouden moeten leveren voor een vast

dienstverband Uit het door onze medewerker ingestelde onderzoek zeer kort nadat dit

bezwaarschrift was ingediend blijkt dat van de zogenaamde ingediende bewijsstukken helemaal

niets klopt iND zal deze post dan ook aanmelden voor strafrecht wegens valsheid

Via een experimentele bron zijn nieuwe signalen voor gefingeerde dienstverbanden gekomen Na

een snelle dooranalyse bleek in 2 gevallen sprake te zijn van gefingeerde dienstverbanden Er zijn wel

aangiften LH gedaan terwiji er geen activiteiten zijn geweest Bij UWV zijn in die gevallen

daadwerkelijk uitkeringen aangevraagd die nu per direct worden stopgezet In 1 geval is tevens

sprake van een casus voor IND waarbij dus tevens gezinshereniging een issue is Omtrent de

bruikbaarheid en de trefkans van deze data is zeer binnenkort een overleg

Overig

In MTB2 hebben we gesproken over het jaarverslag 2014 waarbij we tevens heel kort de scope en

positionering van het CAP team hebben aangestipt Daarover is verder doorgesproken met de

directeur handhaving binnen MKB Hierbij is ook gesproken over de invulling van de capaciteit voor

de CAP werkzaamheden Specifiek is ten aanzien van de IND werkzaamheden geconstateerd dat we

de experimentele fase voorbij zijn In onze ogen zijn dit nuttige korte onderzoeken met altijd

resultaat voor IND Piet geeft ons ook in alle gevallen zicht op het fiscale gedrag van de ondernemer

In een aantal gevallen leidt dit tot een spin off voor Blauw waarbij dan vaak wel een

vervolgonderzoek moet plaatsvinden Als dat het geval is zijn de opbrengsten relatief hoog Ook is bij

alle onderzoeken sprake is van een aanmerkelijk uitstralingseffect De tijd lijkt er rijp voor om deze

bijstandsvariant wat meer in formele kaders te gieten 11 1

11 1
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UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

J@belastingdienst nl

Thur 2 5 2015 2 38 14 PM

From

Sent

Importance

Subject vraag van |10 2 | gaat over 2014

MAIL RECEIVED Thur 2 5 2015 2 38 16 PM

10 2 e

Normal

1 Wat is het totaal aantal zaken dat het CAF in 2014 heeft opgepakt uitgesplltst per soort vermoede fraude

Hoi 10 2 e

ik was bezig met het maken van een maiitje voor
in 2014 Dus de vraag is of wij niet kunnen volstaan met de info die we nu al in de conceptbeantwoording hebben gezet

10 2 e en zag dath0 2 e||heeft gevraagd naar opgepakte CAF zaken

Ivragen om een overzichtte maken van alle toeslagenzaken metde datum van aanmelding oppakkenI0 2 eIk zal wel aan

er bij 11 1

Met vriendelljke greet

10 2 0

senior beleldsmedewerker Handhaving

Belastingdienst Toeslagen
Team Handhavingsregie Intelligence
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | 10 2 0

10 2 0

10 2 0 @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 If you

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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I0 2 e |@belastingdienstnl[] iQ 2 e pbelastingdiensinl

l UITVOERINGSBELEID ^ iQ 2 e 1@minfin nn
I0 2 e

To

Cc 10 2 e

|@belastingdienstnl[|
io 2 e |@belastingdienst^ i0 2 e

I ia2 l@belastingdienst nl

Mon 2 9 2015 10 59 46 AM

I@belastingdienst nl1

l@belastingdienst nl I

COMMIll 10 2 6 I@minlin nl110 2 e 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Betr Betr Overzicht CAF zaken B T

MAIL RECEIVED Mon 2 9 2015 10 59 48 AM

Normal

voor mi] is het duidelijk mooi dat het nu bij elkaar aansluit Er is dan alleen nog een verschil tussen 7 GOB zaken die wij nader hebben

toegelicht in onze conceptbeantwoording van de vragen van RTL en de 12 GOB cases die er in totaal in CAF verband zijn

10 2 eFlet gaat daarbij om
hier 2013 cases bij

waarvan er 3 zijn afgevoerd en 2 zijn afgerond Zitten

Met vriendelljke groet

10 2 6

senior beleidsmedewerker Hsndhaving

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

10 2 e

10 2 e igbelastinqdienst nl

http WWW belastinqdienst nl

10 2 6 09 02 2015 10 53 38—Floi ten aanzien van het overzicht van|0 2 ^is ik de casus|0 2 ^Volgens mij een KOI

was onze al

10 2 e ^GO BLDVan

@Belastingdienstin 0 a 10 2 6

10 2 e 10 2 6Cc l UITVOERINGSBELEID [
|@Belastingdienst

]@Belaslingdienst COMM10 2 6 10 2 6

10 2 6

Datum 09 02 2015 10 53

Onderwerp Betr Overzicht CAF zaken B T

Hoi

ten aanzien van het overzicht vanl 0 2 fimis ik de casusl 0 2 6 Volgens mij een KOI was onze allereerste casus

Ik kom ook op 12 GOB dus daar zit geen verschil meer

verder op 14 KOI inclusieffP 2 4Jij komt op 11 |10 2 6tis
als een fenomeen dus overig Ikzall 10 2 6

10 2 6een verschil en verder heb ik

]ook op overig zetten

als een KOI casus geteld en jij

10 2 6Qua huurcasu hebben we er 6 nl

aanpak van 3 studentenhuisvesters in hadden beschreven Dat is in terte dubbelop en die heb ik daarom op afgevoerd gezet Heb ik

inmiddels gedaan Resteert 4 keer studentenhuisvesting en 1 keer een fraude met dubbele huurcontracten

en ook nog 1 waarin we aanvankelijk een verzamelde

Tenslotte aan overige casu 2 stuks kostenvergoeding
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Ik heb er in totaal 3 meer darl I0 2 e 1 dus 51 dal is inclusief casus|Q 2^n 2 keer extra studentenhuisvesters 10 2 e

daarvan zijn er maar liefst IS bij CAF afgevoerd dat wil niet zeggen dat daar bij Toeslagen niets mee gebeurd is maar wij hebben daar

verder niets mee gedaan

10 2 e 10 2 ehuurtoeslag roemeense katvangers
10 2 estudentenhuisvesters zijn door ons afgevoerd

Na alles dus nog eens een keer heel goed te hebben doorgelopen kom ik op de volgende score

totaal 51 Daarvan 18 afgevoerd in caf rapport stond 34 maar na correctie post studentenhuisvesters wordt dit 33

van de 33 zijn dit 12 GOB 12 KOI 5 huur en 4 overig

GOB [ 10 2 e

KOI [ lu 2 e

10 2 eHuur

10 2 eOverig

Met vriendelijke groeten

Belasiingdienst

10 2 e

10 2 6

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 6

I 10 2 6 l@belastingdienst nl

http www belastinadienst nl

10 2 e 10 2 e met hartelijke dank aan 0 2 € oor het08 02 2015 15 24 04—Goedemiddag
uitzoekwerk kom ik wat B T

Van[ [Toeslagen BLD

^UITVOERINGSBELEID | 10 2el

ITCOMM | 10 2 6 I

10 2 6

Aan 10 2 6 ©Belastingdienst 10 2 6 I 10 2 6 ©Belastingdienst10 2 6

Ctf J@Belastingdienst10 2 610 2 6

Datum 08 02 2015 15 24

Onderwerp Overzicht CAF zaken B T

10 2 eGoedemiddag

met hartelijke dank aanl lo z e | oor het uitzoekwerk kom ik wat B T betreft tot het volgende CAF overzicht van in totaal 48 cases

3 huur nr 1 2 29

12 GOB nr 3 8 12 18 19 24 26 38 40 44 46 47 waarvan de rode vette nr s al in het overzicht staan en de andere niet genoemd
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zijn omdat die al afgerond zijn
11 KDV nr 6 7 21 23 28 31 33 35 37

12 afgevoerd nr 11 14 17 25 30 32 34 36 41 42 43 45

2 zorg nr 4 10

8 fenomeen nr 5 9 13 15 16 20 22 27

De nummers refereren aan de nummers uit het bijgevoegde overzicht van 10 2 6

Als ik naar de meest voorkomende modus operand kijk zie ik hetvolgende

Huur dubbele huurcontracten onzelfstandige woonruimten

Zorg onterechte kosten claimen

GOB geen eigen bijdrage hoge uren claimen

KDV geen eigen bijdrage hoge uren claimen

Fenomenen ontbreken ouder kindrelatie DigiD fraude kostenvergoeding

In het kerstoverzicht vat1|0^2^aan 26 GOB KOI en 8 overig datzijn er 34 In het overzicht van1|0 2 ^taan in totaal 48 cases waarvan

12 afgevoerde posten 48 12 36 dus hetverschil is nog 2 met het overzicht var1|0 2 |ein het overzicht van 0 2 ^taal| 10 2 6 |als 2

in de beanwoording van de vragen van RTL isl 10 2 6 [^s 1 casus opgevoerd10 2 6aparte cases opgevoerd

Rest nog 1 post verschil tussen het overzicht van 10 2 6 sn het overzicht vat1|O 2 0

0 2L9can jij de gegevens van10 2 6nnatchen met de gegevens die jij hebt gebruikt voor de Kerstspecial

10 2 6[bijiage 20150208 overzicht CAF zaken tbvjl 0 2 ^ocx is verwijderd door GO BLD]

Met vriendelijke greet

[ 10 2 e ]
senior beleldsmedewerker Handhaving

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

10 2 eM

10 2 e abelastlnadlenst nl

http WWW belastinqdienst nl

10 2 6 UITVOERINGSBELEID 05 02 2015 10 05 07—Primal Graag dan van B T en CAF een nadere toellchting op

de cijfers Daarna leg ik de antwoorden vo

10 2 6Van

Aan

UITVOERINGSBELEIDf

COMM || 10 2 e l^belastingdienst nr | 10 2 6 @belastingdienst nr

Cc II e |^b6lastingdi6nst nr
Datum 05 02 2015 10 05

Ond6rw6rp RE ni6uw6 V6rsi6 b6antwoording vragan RTL

Prima

Graag dan van B T en CAF een nadere toelichting op de cijfers Daarna leg ik de antwoorden voor

aan de hogere iegerleiding
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Gr

10 2 e

10 2 e COMMVan

Verzonden donderdaq Sfebruari 2015 9 59

10 2 e

J@belastingdienst nl

_]@belastingdienst n[

Onderwerp RE nieuwe versie beantwoording vragen RTL

UITVOERINGSBELEID abelastingdienstnlAan 10 2 6

10 2 6

CC 10 2 6

Goedemorgen

De kerstspecial van het CAP wordt volgens mij best breed verspreid De kans dat hij op andere wijze
de cijfers krijgt is dus aannemelijk Tevens lijkt mij dit ook via WOB te verkrijgen is

We kunnen dus de cijfers wel verstrekken maar zelf ook de nuancering aanbrengen Verder kunnen

wij de cijfers toch ook meenemen in de Halfjaarsrapportage van maart Ik begreep dat die rond 20

maart uitkomt

Vriendelijke groet
10 2 6

10 2 e UITVOERINGSBELEID

Verzonden donderdaq 5 februari 2015 9 53

Aan

Van

©belastingdienstnl

|@belastingdienst nr

Onderwerp RE nieuwe versie beantwoording vragen RTL

@belastingdienst nl 10 2 e COMM10 2 6 10 2 6

CC 10 2 6

Allen

Nav vraag 7 twijfel ik

In de Kerst speciaal van het CAP is deze stand op genomen

Totaal aantal opgepakte op te pakken
zaken

Waarvan Toeslagen GOB KOI

Waarvan Toeslagen overig oa Huur

Waarvan Systeemfraude IH

Waarvan Bu tenland

Waarvan Donderrode adviseurs

Waarvan Gefingeerde dienstbetrekking 58

Overig

Als ik daarnaar kijk zie ik een heel interessante vraag voor

het zijn er 26 Tenzij we het uitsplitsen tussen Koi en GOB maar dan zouden er 18 19 Koi s zijn
Ook leuk

Verder gfd is veel interessanter immers bijna 40 van de gevallenl En donkerrode adviseurs

haakt aan op een ander item van RTL van vorig jaar rond de aangiftecampagne

Verder geven we RTL dan meer info dan de Kamer vind ik ook een lastige In de 14^ hjr stond dat

het CAP 100 zaken had opgepakt Nu zijn dat er 152 Op zich mooi maar in de 14^ hjr hebben we

alleen het totaal genoemd en niet uitgesplitst

Piet hoeft allemaal niet erg te zijn maar ik vind dat iig DG en stas hier een oordeel over moeten

geven

26

8

41

6

8

5

Jullie rapporteren er 7 8 maar10 2 6
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@1 10 2 e wat vind jij

Gr

10 2 e

0 belastingdienst nl [ 0belastinqdienst nl1Van

Verzonden dinsdag 3 februari 2015 17 29

Aan

COMM

Onderwerp nieuwe versie beantwoording vragen RTL

10 2 e 10 2 e

10 2 e UITVOERINGSBELEID 0beiastinadienst nl10 2 e 10 2 e

Heren

met dank aan|10 2 e~]voor het stellen van verhelderende vragen hierbij een aangevulde versie

Zie het hijgevoegde hestcmd 20150203 Beantivoording aanvullende vragen RTL O 4 docx

Met vriendelijke greet

10 2 e

senior oeieiasmeaewerKer liandhaving

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

M 10 2 e

@belastinadienst nl10 2 e

http www belastinqdienst nl

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

ingebrekestellingen en soortgelijke fonnele 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

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken kiachten ingebrekestellingen en soortgeiijke fonnele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscaie geheimhoudingsplicht geidt Ais u dit bericht

per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te venrvijderen en de afzenderte 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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Rapportage Belastingen^ aanpak van Fraude 2014

10 2 S

Samengesteld door Directie ABC dd 10 02 2015
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Rapportage aanpak Fraude binnen het dienstonderdeel Belastingen in 2014

Algemeen

In lijn met het Stuurcontract heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van versterken van de

interne organisatie op fraudegebied en tevens de versterking van de samenwerking met externe

partners Er is overde hele linie vooruitgang geboekt Tegelijkertijd zijn binnen het segment PDB de

fraudewerkzaamheden op vier locaties geconcentreerd terwiji binnen het segment MKB op 11

locaties fraude EOS teams zijn ingericht

buiten verzoek
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buiten verzoek
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builen verzoek
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bulten verzoek

CAF team

Vorig jaar is een zgn Combiteam Aanpak Facilitators {CAF ingericht Doel daarvan is het op een

slimme en uiterst voortvarende wijze grensverkennend fysiek toezichttoe te passen op fraudeurs

Aantal aangemelde en naderte beoordelen zaken

Aantal afgevoerd {elders opgepakt niet geschikt veelplegers

Totaal aantal opgepakte op te pakken zaken

Waarvan Lopend

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

Waarvan Afgerond

Nog {evt op te starten

204

52

152

31

11

102

8
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bulten verzoek
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bulten verzoek

00175



bulten verzoek
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buiten verzoek
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]@belastingdienst nl[1

^@belastingdienst nl[]
UITV0ERINGSBELEID F I@minfin nl1 ]

I io 2 e |@belastingdienstnl|1 i0 2 e |@belastingdienstnl1 [
UITVOERINGSBELEID ll
EX|10 2 e| i0 2 e ]@belastingdienst nl1

]@belastingdien st nl

Thur 2 12 2015 6 56 17 PM

Normal

1@belastingdienst nl1

|@belastin gdien st nl]

J@belastingdienst nl|{

To 10 2 S 10 2 0

10 2 e

]@belastin gdienst nl]

Cc 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0

]@min fin nl]10 2 0 10 2 0 10 2 0@belastingdienst nl| @belastingdienst nl]

10 2 0From

Sent

Importance

Subject Betr Halfjaarsrapportage fraude

MAIL RECEIVED Thur 2 12 2015 6 56 23 PM

Rapportage fraudebestriidlng 2e halliaar 2014 versie 110215 I0 2 docx

Rapportage fraudebestriiding 2e halliaar 2014 versie 11Q215Tigcx

ATT00001 txt

Hoi|io 2 ©|

11 1

Bij deze een nieuwe versie

Zie het bijgevoegde bestand Rapportagefraudebestryding 2e haljjaar 2014 versie 110215_ ^■^■^ocx

Met vriendelljke greet

10 2 0

10 S
senior beleidsmedewerker Handhaving

Belastingdienst Toeslagen
Team Handhavingsregie Intelligence
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | Kamer H0

10 2 0M

10 2 0 @belastinqdienst nl

http www belastiriqdienst nl

10j2 e

} 11 02 2015 12 35 42—Dag alien Bijgaand de laatste versie van de halflaarsrapportage ik heb de laatste10 2 0

teksten van |io 2 s|

Van

Aan | 10 2 0

pA BLD10

]@Belastingdienst [ ]@Belastingdienst10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 |@Belastingdienst| 10 2 0 |

JOJITVOERINGSBELEIDTJ
^@Belastingdienst

10 2 0 @Belast ngdienst
10 2 0 |@Belastingdienst 10 2 0VUITVOERINGSBELEID 10 2 eCc T 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Datum 11 02 2015 12 35

Onderwerp Halfjaarsrapportage fraude

Dag alien

] erwerktBijgaand de laatste versie van de hal^aarsrapportage ik heb de laatste teksten van 10 2 0

11 1
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11 1

Uiterlijk vrijdagmiddag 12 00 uur ontvang ik graag jullie reactie dan heeft^o 2 ^roeg in de middag de definitieve rapportage voor publicatie
in iBabs

Zie het bijgevoegde bestand Rapportagefraitdebestryding 2e haljjaar 2014 yersie 1102I5 docx

Met vriendelijke greet

10 2 6

Antifraudebox Belastingdienst

Belastingdienst Centrals Administratis

Ministeiie van FInancIen

T 10 2 e
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Belastingdienst

Den Haag

Coordinator fraudebestrijding

Fraudebestrijding
Belastingdienst

Voortgangsrapportage 2® halfjaar 2014

Datum

13 02 2015

Verslenummer

1 Inleiding algemeen LO

Van

Coordinatoren MT Fraude
In 2014 is onder aansturing van het MT Fraudebestrijding verder gewerkt aan de

optimalisering en verbreding van de fraude aanpak binnen de Belastingdienst
Naast het permanent in kaart brengen van nieuwe fraudefenomenen het

bedenken en beschrijven van anti fraudemaatregeien en cobrdineren van

toezichts en opsporingswerkzaamheden heeft de overheidsbrede aanpak van

fraude veel aandacht gekregen Medewerkers van het Ministerie van Financien en

de Belastingdienst participeren in alle elf overheidsbrede projectgroepen waarbij

wij zelf verantwoordelijk zijn voor het project gefingeerde dienstbetrekkingen

Aan

MT Fraiide Belastingdienst

Kopie aan

Bijlagan

buiten verzoek

Pagina 1 van 18
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek

3 Overige resultaten fraude aanpak

3 1 Belastingen

Combiteam Aanpak Facilitators

Vorig jaar is een zgn Combiteam Aanpak Facilitators CAF ingericht Doel

daarvan is het op een siimme en uiterst voortvarende wijze grensverkennend

fysiek toezicht toe te passen op fraudeurs Onderstaand de resuitaten van de

aanpak in 2014

Aantal aanqemeide en nader te beoordelen zaken 204

Aantal afqevoerd eiders opqepakt niet qeschikt veeipleqers 52

Totaal aantai opqepakte op te pakken zaken 152

Waarvan lopend 31

Waarvan monitor CAF aanpak aereed maarnoa niet def afte sluiten 11

Waarvan afoemnd 102

Nog Cevt op te starten 8

7
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Creep uit de lopende zaken

Toeslagen

Uit een aantal acties die Toeslagen in een eerdere fase heeft uitgevoerd komen een aantal

opvanginstellingen en gastouderbureaus die rood kleuren Deels zullen deze posten door het

fraudeteam van Toeslagen worden behandeld Bij een 5 tal zaken ligt de inzet van het CAF team voor

de hand

Aan de hand van een signaal van Logius inzake veelvuldige inkijk in de Toeslagenportal vanuit een

bepaald adres zin we gestuit op een adres waar enorm veel seizoenarbeiders agrarische sector

werkzaam zijn Het bedrijf hierachter bemiddelt voor duizenden arbeiders Uit een analyse van

Toeslagen lijkt het er niet op dat we vanuit die kant worden benadeeld Deze post was echter wel al

bekend bij onze nieuwe CAF medewerker die afkomstig is uit hetthema arbeidsmarkt Aldaar bestaat

het zeer concrete vermoeden dat het bedrijf in brede zin verkeerde sectorcodes hanteert waarmee

ten onrechte enorm bespaard wordt op de premie afdrachten Omdat er verder ook de nodige

problematiek speelt rondom de huisvesting van de seizoenarbeiders lijkt deze casus in zijn geheel

meer geschikt voor het RIEC Hoe dan ook kan het probleem rondom de onjuiste toepassing van de

sectorcodes prima op en aangepakt worden binnen de reguliere klantbehandeling MKB Daarom

hebben we deze post besproken met een van de handhavingsadviseurs MKB met het verzoek de

behandeling over te nemen

Systeemfraude IH

Vooruitlopend op een aantal acties in het veld is er deze week weer ergens voor enkele tonnen

beslaggelegd Op kortetermijn starten een aantal strafzaken daarbij zitten een 3 tal CAF zaken Ook

gaan er rondom de actiedata via centrale mailing tenminste 4600 brieven naar klanten van dergelijke

facilitators Samen met het proces systeemfraude PDB heeft afstemming plaatsgevonden en is

contact gelegd met persvoorlichting De betrokken piv directeur PDB zal tezamen met de betrokken

Officier van Justitie het doel en strekking van de acties nader toelichten alsmede de preventieve

boodschappen die we willen afgeven Dit gaat gebeuren middels een interview met een landelijk

dagblad De timing is perfect nl vlak voordat de aangifteperiode voor particulieren aanbreekt

Buitenland

Onze verdachte heeft inmiddels een stevige verlenging van het voorarrest gekregen Als aardige spin

off blijken er nogal wat Poolse mensen de pers te zoeken waarin deze verdachte als een fraudeur

wordt neergezet Zie de mail van vorige week Diverse Poolse mensen klagen dat ze de teruggaven

die voor hen zijn aangevraagd ook nooit zelf in handen hebben gehad De media waarschuwt nu in

brede zin deze doelgroep om goed uit te kijken met wie ze nu eigenlijk in zee gaan Dat is precies de

boodschap die we hadden willen afgeven
Een T soortgelijke zaak is inmiddels in opwerking Deze is minder omvangrijk In die zaak zijn

eveneens twijfels gerezen of de door ons uitbetaalde gelden wel allemaal bij de klanten terecht

komen De uitgaande geldstroom naar deze facilitator ligt inmiddels wel stil omdat we de invoering

van 1 bankrekening voor deze groep naar voren hebben laten halen
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Schijnzelfstandigheid

Omdat onze facilitator die zorgdraagt voor vaise VAR verklaringen vermoedelijk op meer terreinen

een facilitaire rol speelt is deze casus minder geschikt voor een korte klap aanpak Als we deze

facilitator op de juiste wijze willen raken zal dit op een andere wijze moeten gebeuren Wij hebben

deze zaak daarom overgedragen aan bet witwasteam van de FIOD waarbij we wel hebben

toegezegd zo nodig nog een aantal huisbezoeken te doen bij een aantal klanten

Gefingeerde dienstbetrekking

Een aardige spin off uit een onderzoekje naar gefingeerde dienstbetrekking Gebleken is dat er ook

gerommeld wordt met OB op de facturen tussen inleners en uitleners Er zijn zowel facturen met OB

verlegd uitgeschreven als facturen met 21 OB Lokaal wordt dit verder opgepikt

Ook zijn weer 2 zaken afgerond waarin eigenlijk puur naar aanleiding van het bezoek van onze

medewerker het dienstverband waaraan onze medewerkertwijfelde of dat ooit wel echt heeft

bestaan direct is opgezegd Noem het maar een soort inkeer van deze werkgever hoewel dat niet

met zoveel woorden werd gezegd Op grond van de kritische blik van onze medewerker is er voor

gekozen kennelijk geen gedoe hierover te willen [
dienstverbanden had bij IND gemeld moeten worden iND gaat beide verzoeken nu afwijzen

IND heeft ernstige behoefte aan onze hulp bij het beoordelen van de verzoeken om

gezinshereniging Zoals al vaker beschreven kunnen zij op basis van onze bevindingen meer dan 80

van de verzoeken afwijzen Op korte termijn komt er een formeel verzoek van IND om hen hierin te

ondersteunen Vanuit EHI trekker manifestgroep zal hierbij een pre advies worden geschreven

Zelfs als we als Belastingdienst de hele vraag van IND zouden honoreren gaat het om een

capaciteitsinzet van max 3 FTE Wat het ons oplevert is een 200 tal signalen over het veelal

dubieuze gedrag van de betrokken ondernemers Uit onze pilot is gebleken dat het in een deel van

die gevallen ook fiscaal zeer de moeite waard is om de betrokken ondernemer verder aan te pakken

Inmiddels zijn er ook eerste bevindingen op basis van een nieuw soort query inzake gefingeerde

dienstverbanden Volgende week analyseren we de precieze impact hiervan en of dit voldoende zicht

geeft op foute facilitators maar voor nu blijkt alvast wel dat er behoorlijk concrete foute gevallen uit

af te lezen zijn In 1 van de eerste zaken blijken er enerzijds ten onrechte uitkeringen te zijn

aangevraagd maar blijkt tevens dat men voor heel 2013 nog vergeten was de omzet aan te geven

zowel voor de Vpb als de OB De korte interventie van onze medewerker leidt in dit geval reeds tot

een additionele afdracht OB van 48 000 euro

] Het verbreken van de11 1

Overig

Recent hebben we met een aantal experts gekeken naar de binnenkomende aangiften stromen en de

diverse kanalen Dit om vast te stellen welke gegevens we nu precies waar binnenkrijgen en wat

daarvan gelogd wordt Na de nodige afstemming met diverse partijen leek de conclusie in eerste

instantie duidelijk uit de door Logius doorgezonden informatie aan de Belastingdienst kunnen we

niet afleiden van wie de gegevens feitelijk afkomstig zijn geweest Dat zou betekenen dat we voor de

toekomstige fraudebestrijding voor alle gegevens die binnenkomen via SBR geen detectie zouden

kunnen doen op samenhang in aangiften patronen voor wat betreft de identiteit van de verzender

Even later bleek echter dat er door Logius ook zgn dagrapporten worden ingezonden waarin de

benodigde informatie wel staat We gaan testen of we op deze wijze tot de benodigde informatie

kunnen komen Mocht dat zo zijn dan zijn er zowel korte als lange termijn opiossingen mogelijk als

is daar waarschijnlijk wel een impuls voor noodzakelijk

4L»icen iutoJ is tii rib
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BESLUITEN EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 16 februari 2015

Nr
^ 2

Omschrijving Status

16 02 2015 1 c

16 02 2015 2 c

16 02 2015 3 c

buiten verzoeK

A

A

A

Zitten facilitators in het modei van toesiagen
De CAF aanpak is nameiijk een harde aanpak aan het eind van

het proces Kan er niet vanuit de systemen monitoring naar voren

komen dater sprake is van een facilitator

Dit zit niet zozeer in het model van toesiagen Wei gebeurt dit bij
controle aan de poort Daar wordt op een andere manier naar de

stroom gekeken Is op dit moment nog wei een houtje touwtje

proces

T

16 02 2015 4 A

16 02 2015 5 c

buiten verzoek
16 02 2015 6 C

26 01 2015 1

A

26 01 2015 7 T

A

^
De nummering Is als voIgt weeknummer volgnummer

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

I I ii

Voorraadlijst actiepunten

05 01 A

2015 1

05 01 A

2015 7

T

A

T

T

T

15 12 A

2014 2

buiten verzoek

03 11

2014 2

03 11

2014 2

03 11 B

2014 3

A

A

03 11

2014 4

2 4
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Besluiten en actiepuntenlijst MT Fraude

10 6 2014 A

buiten verzoek6

3 4
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Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH
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De in het vorige weekbericht aangekondigde communicatie rondom de actie waarin diverse

facilitators zijn opgepakt is zeer geslaagd verlopen Bijna alle landelijke dagbladen alsmede radio en

TV uitzendingen zie ook de verslaglegging op de interne beeidkrant hebben melding gemaakt van

de actie Ook is de boodschap die we af wilden geven goed aangekomen en overgenomen Zo vlak

voor de start van de reguliere aangifteperiode [

berichten weer opgepikt Dat is de 2® keer binnen een maand tijd Binnenkort een album De

deelname van CAF aan deze acties is in de externe communicatie geheel niet vermeld Bewuste

keuze in overleg met persvoorlichting en DGbel

] Ook de striptekenaar heeft de11 1

Een van onze facilitators die was ondergedompeld in het carnavaisfeest heeft inmiddels een

behoorlijke kater Naar wij begrepen heeft hij in een eerste reactie aangegeven dat hij wel spijt heeft

Deze meneer was overigens partner bij een bij NOAB aangesloten kantoor In hoeverre zijn

medevennoten van zijn gedrag op de hoogte waren zal uit het verdere onderzoek blijken De

accountmanager van NOAB is inmiddels op de hoogte van de actie Bij andere huiszoekingen is een

koffer aangetroffen gevuld met contanten Verder zijn eigendomsbewijzen van tot dan toe

onbekende panden aangetroffen waarop beslag wordt gelegd Herkomst van het geld is nog

onduidelijk Ook zijn er banktegoeden door conservatoir beslag getroffen Bij 1 van de huiszoekingen

trof men bianco kwitantieboekjes numerators aan vermoedelijk gebruikt bij falsificaten

Los van de nu onderhanden strafzaken gaan de acties in het veld volop door Er wordt dus niet

alleen strafrechtelijk ingegrepen Vorige week leidde dat in een van onze zaken tot hetgeen een

keertje moest gebeuren Tijdens een huisbezoek bij een dame waarvan het vermoeden bestond

dat ook haar aangifte was ingevuld met gefingeerde aftrekposten werd door ons koppel keurig

verteld dat ze op de eerstvolgende vraag niet verplicht was te antwoorden maar dat we graag wilde

weten of zij bij het doen van de aangifte geholpen was en zo ja door wie Tot grote verrassing van

ons koppel voigde daarop het antwoord ja hoor ik word geholpen door mijn man daar zit hij I

Ongepland stond ons koppel op dat moment reeds oog in oog met de facilitator die in het hoekje

van de kamer een computerspelletje zat te doen Doodleuk vertelde deze facilitator dat hij dit soort

praktijken inmiddels toch al wel zo n 38 jaar er op nahield Men is hierover al even het gesprek

aangegaan maar nog deze week uiterlijk volgende week gaat het koppel het echte

^[■icen i‘^ 10 B is t uribr
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normoverdragende gesprek aan met deze persoon waarin aan de hand van de blauwdruk de

facilitator geconfronteerd zal worden met de door hem veroorzaakte schade Wordt vervoigd

Bij een andere zaak heeft ons koppel een bezoek gebracht aan een moskee omdat we heel veel

aftrekposten zien vanwege giften De aftrekposten zijn opgevoerd door dezelfde facilitator De

moskee is overigens pas zeer recent een ANBI dus voor oudere jaren geen aftrek Het was de

bedoeling om de giften die daadwerkelijk zijn gedaan vast te leggen zodat er niet later alsnog allerlei

ontvangstbewijzen gaan opduiken als particuliere klanten worden uitgevraagd Dat is niet helemaal

gelukt nu de administratie bi] de moskee verre van op orde is De moskee zal hierdoor mogelijk de

ANBI status gaan verliezen Ons koppel heeft vastleggingen en foto s gemaakt van de gebruikte

kwitantieboekjes en de geregistreerde bedragen Het is nu even afwachten of en zo ja hoeveel

particuliere klanten gaan komen met betalingsbewijzen

Gefingeerde dienstbetrekkingen
Naar aanleiding van een IND verzoek en een CAF actie ter plaatse gaan onze collegae van MKB bij
een post verder aan de slag nu is gebleken dat er ongeveer 7000 uren niet verloond blijken te zijn

Tevens mag men nog uitleggen wat de fiscale duiding is van de opname van een bedrag van 175 000

euro uit de kas van deze thuiszorg organisatie

In samenwerking met UWV lijken we zaken te kunnen detecteren waarin plotsklaps een

arbeidsverleden wordt gecreeerd en vervolgens uitkeringen worden aangevraagd terwijl er bij ons

geen activiteiten bekend zijn Ofwel is hier sprake van volledige gefingeerdheid en ligt het belang bij
UWV ofwel is men bij ons vergeten de omzet aan te geven Van beide situaties hebben we

inmiddels al wel een voorbeeld Enige finetuning is nog nodig om tot een succesvolle query te

komen Ook is nog onvoldoende zicht over hoeveel gevallen dit gaat Mocht e e a succesvol

verlopen dan kan het vervolg hiervan opgepakt worden via de manifestgroep

Bij een onderzoek in een belwinkel naar een mogelijk gefingeerd dienstverband werd door de

oorspronkelijk aangetroffen werknemer aangegeven dat de persoon waarvoor ons koppel op pad
was geheel niet bekend was als werknemer Even later kwam deze persoon alsnog hijgend binnen

vermoedelijk gebeld door de werkgever dat hij moest zien dat hij ter plaatse kwam Betrokkene zou

per direct in vaste dienst genomen zijn vanuit een proefplaatsingsproject bij de gemeente en was

zo bleek uit informatie uit bankstukken meteen in de eerste weken van zijn dienstverband voor

tenminste 7 weken in het buitenland geweest Aanvankelijk beweerde deze persoon dat loon over de

periode volledig doorbetaald zou zijn Later werd deze verklaring bijgesteld en zou er sprake zijn van

een lening Volgens deze persoon wist de gemeente hier van Navraag bij de gemeente wees uit dat

daar geen sprake van was Het gedrag van de belwinkel in deze is op zijn minst dubious IND heeft

het verzoek om gezinshereniging afgewezen

Bij een casus waarin in totaal 16 IND aanvragen zaten is een bezoek ter plaatse ingesteld Er blijkt

sprake te zijn van een grote groep zogenaamde ZZP ers die echter op geen enkele wijze bij ons noch

bij de KvK bekend waren als ondernemer Over een periode van 2 jaar gaat minstens 220 000 euro

gecorrigeerd worden wegens niet aangegeven inkomsten De activiteiten thuiszorg nemen echter

exponentieel toe In 2014 gaat hier al een geldstroom van ruim 1 mio doorheen Ook daar moet nog

fiscaal over worden afgerekend De IND verzoeken worden in de regel allemaal afgewezen wegens

gebruik van valse stukken

Overig

In de pilot met een van de grote banken zijn we eindelijk een flinke stap verder nu ook de

juridische afdeling van de bank in de meewerkstand lijkt te zijn gekomen Binnenkort kunnen we

onze plannen daarmee een stuk concreter maken
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Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Een van onze eerste facilitators voor CAF al enige tijd zo goed als afgerond is deze week in

bewaring gezet vanwege vermeende uitkeringsfraude De gemeente baseert bun casus op bet feit

dat de inkomsten voor bet indienen van duizenden aangiften IH nooit en te nimmer als inkomen zijn

aangegeven De ecbtgenote van deze persoon die een tijd geleden ook al totaal niet blij was toen

CAF aan de deur stond en daar de auto s en computers in beslag kwam nemen was andermaal

furieus Op baar man wel te verstaanf

Een aantal opgepakte facilitators in de actieweek is weer vrij Deels omdat er bekentenissen zijn

afgelegd deels ook omdat de RC als voorwaarde bi] de invrijheidstelling heeft bedongen dat de

facilitator niet actief mag zijn als adviseur Scbeelt in ieder geval een hoop onjuiste aangiften

Bij een van de facilitators die we op een andere manier aanviiegen is een weigeringstraject in de

maak We kunnen hierbij kiezen uit diverse weigeringsgronden waaronder verstoring en

ondeskundigheid Een weigeringsgrond volstaat

Volgende week wordt een in bet buitenland wonende adviseur ontboden op bet politiebureau voor

een gesprek met de FIOD Omdat diverse klanten inmiddels zijn gehoord en verklaringen hebben

afgelegd zal bij inmiddels wel weten waar dit gesprek over gaat De persoon is behoorlijk vermogend

deels onder beslag en wordt in deze casus bijgestaan door een gerenommeerd advocatenkantoor

in een nieuwe zaak heeft de facilitator nog niet zolang geleden in een gesprek met zijn

accountmanager van de Belastingdienst aangegeven dat bij nog maar een kleine 200 IH aangiften

zou doen en dat bij aan bet afbouwen was Uit onze blauwdrukken blijkt echter dat zijn

aangiftepraktijk ongeveer 5 keer zo groot is Uit de inmiddels afgelegde huisbezoeken bij klanten

blijkt dat alle aangiften daadwerkelijk door deze persoon zijn gedaan en ook moedwillig onjuist zijn

ingevuld De zaak gaat ruimschoots over de aanmeldingsgrenzen zeker nu ook al op voorhand

duidelijk is dat de omzet van deze adviseur veel hoger moet zijn dan is aangegeven

Met Dgbel vindt afstemming plaats over een nieuwe zaak waar mogelijk een politiek tintje aan zit

Er is een vestiging van een landelijk opererend groot kantoor in beeld Hier komen vrij massaal

onjuiste aangiften vandaag Deze zaak zit nog in de opwerkfase

Twee van onze zaken zijn inmiddels geselecteerd voor de zgn knock and talk variant Dit vormt in

beginsel bet reguliere CAF gesprek echter aangevuld met aanwezigheid van de FIOD Naast bet feit

dat wij vertellen wat er fout is en dat men beter hiermee kan stoppen vertelt de FIOD medewerker

aan deze persoon hoe bet ook had kunnen aflopen en dat dit ook zal gebeuren indien de facilitator

doorgaat met zijn activiteiten In een pilotfase zijn hierover afspraken gemaakt tussen FIOD en OM

Vorige weekgaven we aan dat een koppel bi] een moskee is langs geweest Inmiddels komen de

antwoorden op de vragenbrieven binnen Vanuit de moskee is kennelijk de spijtige mededeling aan

de klanten gedaan dat alle aftrek over oudere jaren niet mogelijk is omdat men toen nog geen ANBI

was De klanten waren hierdoor onaangenaam verrast maar gaan op deze wijze wel direct akkoord

met de aan te brengen correcties

Tenslotte zijn we bij een zaak een bijzondere modus operandus op bet spoor De nationaliteit van de

indiener in combinatie met een bepaald patroon in de ingediende aangiften geeft een vrij hard

bewijs inzake misbruik Binnenkort gaan we met een paar zeergerichte informatieverzoeken nadere

informatie inwinnen bij een bank over de geldstromen

11 1
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Buitenland

De T adviseur die bij ons in beeld was wegens het doen van onjuiste aangiften gaat niet richting

strafrecht Vooralsnog lijkt het belang nietgroot genoegj alswealleen kijken naar de aangiftestroom

zelf Tot voor kort werden alle teruggaven van de Belastingdienst nog op rekening van deze adviseur

gestort Daar hebben we een inmiddels stokje voor gestoken Wei zien we over eerdere maanden

opvallende bedragen verdwijnen richting Polen waarvan het voor ons de vraag is of dit uiteindelijk

wel bij de klanten terecht is gekomen Voorts vragen wij ons sterk af of men in het woon land

Spanje van deze adviseur wel op de hoogte is van de grootscheepse adviespraktijken van deze

adviseur binnen Nederland veelal via internet 11 1

Zowel voor de verdwenen gelden richting Polen als

ten aanzien van de eigen belastingpositie van deze adviseur willen we de mogelijkheden tot

uitwisseling van informatie nader bekijken via contact met CLO

11 1

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Opmerkelijke ontwikkelingen inzake de IND verzoeken De directie van IND heeft besloten om

verzoeken om nadere informatie voortaan weer te gaan richten aan ISZW en dus niet aan de

Belastingdienst Historisch was dat overigens al zo ingeregeld echter was ISZW enige tijd geleden

gestopt met het behandelen van dergelijke verzoeken omdat er problemen waren bij de informatie

uitwisseling Als ISZW dergelijke verzoeken in de praktijk behandelde leidde dit in 40 van de

gevallen tot afwijzingen van de verzoeken door IND In 2014 hebben we via CAP een aantal van die

verzoeken behandeld Dit leidde in meer dan 80 van de gevallen tot afwijzingen
Dit betekent dat er dus geen formeel verzoek

11 1

11 1

lijkt te komen voor bijstand 11 1

11 1

De verzoeken om informatie leveren namelijk vrijwel allemaal interessante contra informatie

op over misdragingen van onze klanten Vaak is er dan ook fiscaal het nodige aan de hand en in een

behoorlijk aantal gevallen hebben de informatieverzoeken geleid tot forse fiscale correcties

Overigens is de samenwerking tussen CAP en IND op deze wijze niet geheel van tafel Indien IND

bijvoorbeeld concrete aanwijzingen heeft dat er bijvoorbeeld een facilitator actief is die zich

vermoedelijk ook fiscaal misdraagt kunnen zij ons via een zgn aanwijzing nog steeds daarvan op de

hoogte brengen Een dergelijktype zaak loopt momenteel nog binnen CAP en gaat een behoorlijk
fiscaal resultaat opieveren
In een van de laatste individuele gevallen die we nog behandeld hebben bleek opnieuw een

gefingeerd dienstverband De aangiften LH waarin melding werd gedaan van de aanwezigheid van

deze werknemer werden alien op 1 moment ingediend maar niet betaald Piet ontvangen loon werd

door de zogenaamde werknemer direct weer content opgenomen vermoedelijk om dit aan de

zogenaamde werkgeverterugte betalen Erwas geen verantwoording van de uren hoewel de

werkgever uiteraard wel beweerde dat deze persoon als uitzendkracht werkzaam zou zijn Via

derden onderzoeken bij de inleners bleek echter dat de zogenaamde werknemer daar nooit

gesignaleerd was

Spin off uit een eerdere zaak Daar was het bedrijf gestopt onder achterlating van schulden waarbij
alles zo goed als geheel werd doorgezet onder een andere noemer Onze ontvanger heeft een spaak
in dit wiel gestoken De belastingschuld van de oude vennootschap zal worden verhaald in de vorm

van een schadeclaim bij de rechtsopvolger Dit loopt via een conservatoir derdenbeslag Die

mogelijkheid bestaat maar wordt niet al te vaak toegepast

11 1
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eiastingdienstnlll i0 2 e |@belastingdienst nl]
10 2 6

^

|@belastingdienstnir |@belastingdienst nil

I io 2 e ~l@belastingdienst nl
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Normal

10 2 eTo

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject tijdlijn neptweelingen
MAIL RECEIVED Fri 3 6 2015 1 32 35 PM

20150302 Tiidliin neotweelinaen 0 2 docx

3

Goedemiddag 10 2 6

bijgaande tijdlijn had je nog van ons tegoed Ik lichttejou afgelopen woensdag al mondeling toe dat het merendeel van de informatie in

deze casus niet over toeslagen Toeslagen gaat
Mocht je nog vragen hebben dan weetje ons te vinden

10 2 6Komende dinsdag hoop ik met le RTL vragen inzake gastouderbureaus CAF zaken afte ronden eindelijk

Zie het bijgevoegde bestand 20150302 Tijdlijn neptweelingen O 2 docx

Met vriendelijke greet

10 2 6

Tfing

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

10 2 6

10 2 e
fl belastinqdienst nl

http www belastinqdienst nl

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

ingebrekestellingen en soortgelijke fonnele 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 06 03 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Deze week is opnieuw een facilitator aangehouden Deze persoon ziet niet erg in dat zijn handelen

fout is geweest Argumentatie daarvoor vindt hij voornamelijk in het gegeven dat in zijn ogen door

de Belastingdienst Jarenlang de aangiften zijn geaccepteerd Deze persoon komt uit het buitenland

en was voornemens om in de maand maart bij vele mensen aangiften te komen invullen Reeds

voordat hij was opgepakt heeft hij aan zijn klanten een brief gestuurd dat zij dit jaar van zijn hulp

moeten afzien omdat hij er onmiddellijk mee stopt Kennelijk is hij dus toch niet helemaal overtuigd

van het feit dat hij niets verkeerds heeft gedaan

Van een persoon die we via een korte klap gesprek hebben aangepakt zijn de resultaten inzake de

aanslagregeling bij zijn klanten inmiddels bekend Aan additioneel belastinggeld is ruim 2 ton

gecorrigeerd Daarnaast is ons koppel nog bezig met de vraag of en zo ja hoe deze facilitator de

inkomsten uit zijn aangiftepraktijk heeft verwerkt in zijn eigen aangifte Op dit gebied krijgt e e a nog

een staartje Wei is ook in deze casus al gebleken dat de facilitator niet meer actief is

Al vaker is ons gebleken dat personen die actief zijn bij een hulpdienst van een bepaalde politieke

partijj teveel het beeld hebben dat ze mensen kost wat kost aan extra geld moeten helpen Met de

plaatselijke hulpdienst is een normoverdragend gesprek gevoerd Daarin is uitgelegd dat alle klanten

nu niet geholpen zijn maar juist een probleem hebben gekregen Via Dgbel zal defractie hiervan in

algemene bewoordingen op de hoogte gesteld worden zodat ook zij de boodschap aan hun leden

medewerkers kunnen overbrengen dat het onjuist indienen van aangiften IH niet de juiste vorm is

van het helpen van mensen Daarbij loopt men het risico om bij een volgende gelegenheid op een

negatieve wijze in de publiciteit te komen Wij verwachten dat deze boodschap zal worden opgepikt

Met een kleine facilitator die in het verleden relatief veel onjuiste aangiften indiende is een

normoverdragend gesprek gehouden Het beeld bij het koppel dat ter plaatse is geweest is dat hij zijn

leven gaat beteren en op zich van goede wil is De uitleg heeft geholpen

De medevennoot van een kantoor waarvan we de veroorzaker van een groot aantal onjuiste

aangiften in de actieweek hebben laten oppakken heeft een klacht bij ons ingediend Hij is namelijk

van mening dat hij als persoon door de verzonden vragenbrieven aan de klanten wordt geschaad In

deze brieven maken we er namelijk melding van dat er aangiften gedaan zijn door een persoon

waarvan bij ons bekend is dat die veel onjuiste aangiften heeft gedaan Omdat hij en zijn partner

allebei aangiften voor klanten verzorgen onder vermelding van hetzelfde beconnummer voelt hij

zich in zijn goede naam aangetast Bij het sturen van de brieven konden wij niet veel anders dan

uitgaan van het beconnummer De vennoot die is opgepakt heeft overigens volledig bekend Het

klinkt niet onlogisch dat het kantoor nu in zijn goede naam is aangetast maar dan wel ten gevolge

van het handelen van een van deze vennoten die dit ook ruiterlijk toegeeft Maar dat is nog wat

anders dan het aantasten van de goede naam in de schoenen schuiven van de Belastingdienst H i

Overigens blijkt uit een nadere analyse dat ook bij deze klagende11 1

vennoot alle opgevoerde zorgkosten zijn gecorrigeerd [ 11 1

11 1

00185



Vorige week schreven we al dat het preventief bezoek aan een moskee een hele positieve wending

heeft gegeven aan het behandelen van de vragenbrieven aan particulieren De moskee heeft na ons

bezoek duidelijk de boodschap verkondigd in de fout te zijn gegaan en dat de giften niet aftrekbaar

zijn Tevens blijkt uit bepaalde verklaringen dat de betreffende moskee het na ons preventieve

bezoek ter plaatse nu duidelijk niet aandurft om alsnog kwitanties uitte schrijven Alle klanten

accepteren nu zonder problemen de correcties Eventuele verontwaardiging bij de klanten richt zich

op de moskee niet op de Belastingdienst

Ai

^ T

1_

10 2 e

Toeslagen

Bij een van de lopende posten is de berekening van blauwe aanslagen in de maak Bij een van de

vestigingen is geen eigen bijdrage betaald en zal de gehele toeslag worden teruggevorderd gestopt

In een andere lopende casus is ongeveer 2 3 van de Toeslagaanvragen niet rechtmatig Er staan

behoorlijke schulden open en de Belastingdienst is gevraagd om een steunvordering in het

faillissement Dat gaat gebeuren Het einde van deze opvang is in zicht

In een andere lopende zaak zijn massaal de DIGID geblokkeerd omdat Logins signalen heeft dat de

DIGID niet in de juiste handen zijn Voor deze facilitator waarvoor wij ook nog een stevige aanpak
aan het voorbereiden zijn werpt dit in ieder geval een aantal barrieres op

Gefingeerde dienstbetrekkingen
Een zaak waar een facilitator op behoorlijke schaal illegalen naar Nederland laat komen doordat hij
een opzetje regisseert waardoor het lijkt alsof zij hier als ondernemer actief zijn via valse

bedrijfsplannen en fake factureringen gaat waarschijnlijk door de opsporingsdienst ISZW opgepakt
worden CAF blijft op de achtergrond in deze casus actief temeer ook omdat deze facilitator ook een

fors aantal onjuiste aangiften in ieder geval voor de IH lijkt te verzorgen

00185
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To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Re de week van

MAIL RECEIVED Sat 3 7 2015 6 52 59 PM

Normal

10 2 6

11 1 Datzou een publiciteitsmomentje kunnen zijn RTL heeft

11 1interesse

Anders hebben we nog wel een ander bureau dat er toe doet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Teamleider Handhavingsregie Intelligence
Telefoon

Email I0 2 e @belastingdienst nl

10 2 e

10 2 e

10 2 eOp 7 mrt 2015 om 08 50 heeft het volgende geschreven

Beste collega s

Afgelopen woensdag tijdens BAFO hebben we het al even besproken Een paar weken geleden hadden we de week van de

belastingadviseurs met veel strafrecht activiteiten en publiciteit In het kader van effect en impact lijkt een dergelijke aanpak zeer

effectief In het MT Belastingdienst is het ook zeer positief ontvangen en werd voorgesteld om een aantal keren in hetjaar een dergelijke
week te plannen

Aan jullie de vraag of je in je eigen dienstonderdeel wilt inventariseren of er ideeen zijn over onderwerpen voor de week van

11 1

Op 19 maart 15 is het volgende coordinatorenoverleg gepland De concrete vraag aan jullie inventariseer voor die tijd binnen je eigen
dienstonderdeel onderwerpen die zich goed zouden lenen voor zon week van De 19e kunnen we dan de ideeen onderwerpen

bespreken en kijken wat een goede marsroute is om het ook daadwerkelijk van de grond te krijgen

Groeties en fijn weekend
10 2 e

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

ingebrekestellingen en soortgelijke fonnele 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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Weekverslag CAF 13 03 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

10 2 e

Via oude klanten werden wij er op gewezen

dat meneer weer aan het ronselen is en voornemens is om nog een aantal aangiften in te gaan

vullen Het mooie nieuws is dat een aantal klanten niets meer met hem te maken willen hebben en

ons dus zelfs keurig van zijn activiteiten op de hoogte brengen

10 2 e

11 1 10 2 6

A e hebben een alert laten zetten op de aangiftestroom om na te

gaan of hij inderdaad weer actief is Ook staat op korte termijn een huisbezoek gepland FIOD loopt

ook nog pad af om vast te stellen of meneer nog steeds op een foute wijze actief is Bij de eerste

vaststelling daarvan wordt hij opnieuw aangehouden

11 1 10 2 6

Bij een casus waarin tamelijk massaal op valse gronden bepaalde kortingen worden geclaimd gaan

we een preweeg schrijven De modus operandus zoals deze gehanteerd is door het

administratiekantoor is vrij duidelijk in beeld te brengen Via een uitvraag van een concreet aantai

bankgegevens hebben we kunnen vaststeilen dat het administratiekantoor tevens bemoeienis heeft

met de bankzaken van de klantgroep waarmee de fraude wordt gepleegd 11 1

Door deze bevindingen zijn

we er nog meer op gebrand om de pilot met de banken te doen slagen Dit traject loopt moeizaam

Op zijn minst iangzaam

11 1

Het gegeven dat het VTA team nu via BWA inzage heeft in de binnenkomende aangiften nog

voordat ze in het proces zitten maakt dat opvallende zaken nog sneller in beeld kunnen komen Het

belang van een snelle adequate detectie aan de poort is evident en werd deze week nog eens

onderstreept Vandaag kwam een signaal binnen over een individu die inmiddels na 1 maart

meermalen achter elkaar zijn eigen aangifte volstrekt onjuist heeft ingediend over 2014 nadat hij

eerst even in de ViA heeft gekeken wat wij van hem wisten Gaandeweg het verstrijken van de

dagen heeft deze beiastingplichtige zich enorm uitgeleefd op zijn aangifte Mocht binnenkort ergens

in de Bl een buitensporige correctie te zien zijn ben dan niet verbaasd Uitbetaling zai uiteraard niet

plaatsvinden Het signaal is vandaag nader geanalyseerd om vast te stellen of het incidenteel is of

dat er sprake is van meerdere gevallen Vooralsnog lijkt het een individuele actie De zaak is mogelijk

interessant voorSIS

Er staan weer de nodige brievenacties op stapel grotendeels richting klanten van facilitators waar

CAF mee bezig is In 1 specifiek geval lijkt het handig om de facilitator te bewegen om ook een

bericht aan de klanten te sturen dat er gemankeerde aangiften zijn ingediend VJe verwachten in dit

geval dat deze facilitator daaraan zai meewerken Dan moeten de individuele posten nog steeds wel

gecorrigeerd worden maar verwachten we minder weerstand tegen correcties en vervolgens dus

ook minder eventuele bezwaarschriften

00190



Toeslagen

Bij een lopende casus is vastgesteld dat de uitbetaling van de toeslagen veelal is geschied op basis

van een vaste vergoeding per periode Wie in werkelijkheid welke opvang heeft gehad is niet

vastgelegd Dat de praktijk afweek van de inschatting vooraf is eveneens duidelijk Conclusie is dat

voor een fors deel de Toeslagen zullen worden teruggevorderd Vender is gebleken dat de

geldstroom in 1 bepaalde vestiging vrijwel direct naarde eigenaar van het GOB gaat Op de zaak

staan een tweetal auto s waarin eigenaar en familie ook prive rijdt Bijtelling PGA heeft nooit

plaatsgevonden

Een drietal nieuwe zaken is in opwerking richting CAF Daar zit ook een relatief grote instellingen bij
10 mio aan KOT per jaar

Gefingeerde dienstbetrekkingen
Een mooi voorbeeld van hoe ongecompliceerd het bijtellen van additionele inkomsten kan zijn Als

]e valide contra informatie in handen hebt kun Jefors bijtellen zonder al te veel inspanningen Vanuit

IND kregen we het signaal dat een facilitator voor honderden klanten het proces voor het verkrijgen
van verblijfsvergunningen begeleid en dat daar meerdere honderden euro s per geval voor wordt

betaald Uit de iCOV analyse bleek dat deze persoon geen inkomsten aangeeft die gerelateerd zijn

aan deze bemiddelingsactiviteiten maar wel een sterk stijgend vermogen heeft en tevens een

behoorlijk prijzige auto Vervolgens hebben we bankinformatie opgevraagd en een derden

onderzoek ingesteld bij de leverancier van de auto van deze persoon Bevindingen op de bank zagen

we concreet een fors aantal betalingen door klanten en daarnaast een aanzienlijk aantal

onverklaarbare contante stortingen De auto was bij de garage deels in contanten en op 4

verschillende manieren betaald en inmiddels was er op soortgelijke wijze alweer een nieuwe auto

gekocht Conclusie geen verder boeken onderzoek meer nodig De vereiste aangifte is overduidelijk
niet gedaan we gaan redeiijk schatten wat we aan inkomen missen direct invorderbare aansiagen

opieggen en besiag leggen op een aantai activa waaronder de auto

Een zaak die door CAF in kaart is gebrachte en veredeid waarin een faciiitator tameiijk massaal

mensen heeft gehoipen aan gefingeerd ondernemerschap zodat ze zich in Nederiand kunnen

vestigen wordt strafrechteiijk aangepakt door iSZW CAF zal hier vermoedeiijk nog wei enige

bijstand aan moeten verlenen
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Weekverslag CAF 20 03 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Uit het huisbezoek dat we hadden ingesteld omdat mogelijk onze voormalig reizende facilitator

weer actief was bleek echter dat deze individuele klant zelf geprobeerd heeft om in haar eigen

aangifte de werkwijze van de facilitator voort te zetten Uiteraard gaat haar aangifte gecorrigeerd

worden Een boete lijkt ons in dit geval ook op zijn plaats In zekere zin is immers sprake van recidive

Naar aanleiding van ons vorige weekbericht bespeuren wij hier en daar wat aarzeling inzake onze

bankenpilot

offensieve lijn hierin voortzetten Inmiddels heeft ook de bank mondeling laten weten akkoord te

zijn Een schriftelijke bevestiging voIgt

Na afstemming met de Algemeen Directeur blijven we onze11 1

Het individu waarover we vorige week schreven dat deze erg creatief omging met het indienen van

diverse eigen aangiften 2014 zal door de FIOD voor een nader gesprek worden uitgenodigd

Deze week is bij hetTPO ten aanzien van een aantal zaken ervoor gekozen om zaken anders afte

doen dan door middel van het strafrecht Dit ligt in lijn met een van de doelstellingen van het CAF In

een zaak heeft ook reeds en gesprek plaatsgevonden met een facilitator Dit norm overdragende

gesprek lijkt zonder meer afdoende om deze facilitator te doen stoppen Was hij dit al niet uit

zichzelf van plan dan toch zeker vanwege zijn echtgenote Zij had namelijktussen hettijdstip van

aankondigen van het gesprek en het moment dat dit gesprek daadwerkelijk plaatsvond geen oog

meer dichtgedaan In een andere casus is groen licht gekomen voor de variant van een norm

overdragend gesprek onder aanwezigheid van een FIOD medewerker Naar wij hebben begrepen

wordt een dergelijke aanpak pilotfase enthousiast ondersteund vanuit MT FIOD In een van de

komende zaken gaan we ook de medepleegboete daadwerkelijk in stelling brengen Tot op heden

hebben we in gesprekken nog slechts erop gewezen dat die mogelijkheid bestaat Zoals eerder

vermeld zijn vrijwel al deze facilitators daarna ook daadwerkelijk gestopt

Bij een facilitator die inmiddels al wel grotendeels opgehouden lijkt te zijn met het veelvuldig
indienen van onjuiste aangiften waarschijnlijk omdat die aangiften in de meeste gevallen bij regeling

gecorrigeerd zijn gaan we toch nog even een gesprek ter plaatse houden Enerzijds om daarmee te

borgen dat deze persoon zich echt gerealiseerd heeft dat hij hier beter niet mee kan doorgaan

anderzijds omdat we in zijn eigen aangifte nooit hebben mogen zien dat er inkomsten zijn

aangegeven voor het invullen van aangiften voor derden Dit individu staat op de payroll bij een zeer

gerenommeerd advieskantoor waar men vermoedelijk niets weetvan zijn praktijken

Enige tijd geleden schreven we dat we zicht hadden op een opvallend aangifte patroon bij een

gerenommeerd kantoor Onze analyse wijst uit dat dit specifieke kantoor waarschijnlijk nogal wat

aangiften doet voor gehandicapten De relatief grote aftrek van zorgkosten is daarmee beter

verklaarbaar hetgeen overigens niet wil zeggen dat er niets mee aan de hand zou kunnen zijn In dat

geval zou men tamelijk makkelijk kunnen besluiten om de kosten maar op te voeren ongeacht of zo

ook gemaakt worden Echter kunnen we in de aanpak volstaan met het inschakelen van het

accountteam intermediairs met het doel vast te stellen of het aangifteproces met voldoende

waarborgen is omkieed
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Toeslagen

In een van de lopende toeslagzaken ligt voor blauw een berekening klaar van bet vermoedelijke
nadeel Dan gaat het om enkele tonnen voor zowel IH als LH Deze berekeningen kunnen in beginsel
worden omgezet in aanslagen maar hierbij moet nog afstemming plaatsvinden met de Officier nu

de zaak in ieder geval voor Toeslagen waarschijnlijk strafrechtelijk zal gaan In beginsel zit ook de

berekening voor blauw ver boven de aanmeldingsgrens en zouden deze aspecten dus ook

strafrechtelijk kunnen worden meegenomen Echter lijkt het aanviiegen via het administratieve recht

aantrekkelijker sneller en met omkering bewijslast omdat in een aantal situaties de vereiste

aangiften niet zijn gedaan Daar staat dan weer tegenover dat we in deze casus de kip wel maar de

gouden eieren nog niet gevonden hebben Het geld dat aan de ondernemingen is onttrokken is een

strafrechtelijke aanpak kunnen rechtvaardigen

Gefingeerde dienstverbanden LH

Een eerste berekening bi] onze facilitator die vrij massaal mensen heeft begeleid om bi] IND een

verblijfsvergunning te kriJgeOj maar dat tot voor kort nooit als inkomstenstroom heeft verantwoord

geeft aan dat we een slordige 3 ton bi] het inkomen over de jaren kunnen gaan bijtellen

We hebben een nieuw type facilitator in beeld gekregen die een true uit blijktte halen met de zgn

premiekorting arbeidsgehandicapten in de LH Het vermoeden is dat over meerdere Jaren door

middel van correctieberichten geld wordt teruggevraagd Volgens onze informatie doet hi] dit op een

soort van provisiebasis Een informatieverzoek bi] het ketenbureau staat uit om zichtte krijgen op de

eventuele omvang van dit probleem Daarnaast brengen we het subject in kaart

We zijn bezig de laatste zaken voor IND af te ronden Deze week zijn nog een 3 tal zaken afgerond
die direct te maken hadden met het werk van onze facilitator Alle zaken duiden op onjuiste

voorstelling van zaken bi] IND In het laatste geval zat nog een heel opmerkelijk punt wat maar weer

eens aantoont dat papier erg geduldig is Hoewel ten behoeve van IND juist werd verklaard dat deze

persoon een langdurig dienstverband had en ook een behoorlljk Inkomen verdiende dit om op deze

wijze zijn nieuwe partner naar Nederland te krijgen werd op hetzelfde moment aan het LBIO

bureau inning alimentatiebijdragen met droge ogen verklaard dat deze persoon inmiddels al weer

uit dienst zou zijn en dat er derhalve geen loonbeslag mogelijk was dit om de ex partner naast de

alimentatie te laten grijpen Al deze tegenstrijdige verklaringen zaten keurig bij elkaar in het

personeelsdossier De werkgever toont zich derhalve bereid om de werknemer op diverse manieren

te helpen ook als daar valse en tegenstrijdige verklaringen voor moeten worden opgemaakt
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Weekverslag CAF 27 03 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Over onze bankenpilot is inmiddels ook een schriftelijk akkoord ontvangen van de betreffende bank

Daarnaast lopen er nog initiatieven naar een tweetal andere grootbanken FEC is hierbij betrokken

Hopeiijk kunnen we nu ook op hele korte termijn concrete stappen zetten Het gegeven dat bij een

van onze zaken een grote hoeveelheid bankpassen van derden zijn aangetroffen onderstreept nog

maar eens het belang van de pilot

Find vorige week heeft het nornnoverdragende gesprek plaatsgevonden bij de facilitator die ons

koppel per ongeluk al tegen het lijf gelopen was ruim een week daarvoor Het gesprek in

combinatie met het feit dat de klanten vragenbrieven ontvangen en dat de aangiften van klanten

volop worden gecorrigeerd leidt tot de voorlopige conclusie dat deze persoon met zijn
werkzaamheden gaat stoppen In de huidige aangifteperiode had onze facilitator nog slechts een 30

tal aangiften verzorgd We hebben hem aangegeven dat we zijn aangiftegedrag zullen blijven
monitoren en dat we indien hij niet stopt met deze praktijken bij een volgende gelegenheid in ieder

geval met de medepleegboete willen confronteren Daarnaast zal hem door middel van een

vaststellingsovereenkomst een voorstel worden gedaan voor het bijtellen van inkomsten op zijn

eigen aangiften Van zijn aangiftepraktijk heeft hij namelijk nooit iets in de aangifte vermeld 11 1

11 1

In een van de zaken is gedreigd om een klacht in te dienen wegens laster omdat in de brieven aan

klanten is vermeld dat de aangiften zijn gedaan door een persoon die meerdere onjuiste aangiften
heeft ingediend De gerenommeerde advocaat wil weten waarop wij deze conclusie baseren j ll l

zijn klant tevens onderwerp is van een strafrechtelijkonderzoek wegens
het doen van onjuiste aangiften en in de processtukken de ambtsedige verklaringen zitten waarop

een en ander gebaseerd is Een brief half A4 is echter zo geschreven en houdt de gemoederen hier

en daar dan al snel weer bezig

11 1

In steeds meer zaken komen we giftenaftrek tegen in relatietot een mogelijktwijfelachtige rol die

daarbij de ANBI lijkt te spelen De komende periode gaan we daar wat meer op inzoomen

een aantal nieuwe zaken zijn uitgezet waarin tevens huisbezoeken zijn gebracht aan particulieren
Overal is het beeld hetzelfde Verzonnen aftrekposten op initiatief van de tot op heden redelijk

populaire facilitator Dit beeld gaan we op korte termijn bijstellen

00193



Toeslagen

Een behoorlijke tijd geleden hebben we als CAP team de suggestie geopperd om bij het invorderen

van buitenlandse tegoeden gebruik te maken van externe particuliere bureaus Dat is op dat

moment ook besproken met de Lavaco invordering en de toenmalige PIv directeur van het LIC Via de

beeidkrant en ook externe bronnen hebben we inmiddels kunnen lezen dat in de halfjaarsrapportage
is aangekondigd dat erten aanzien van het terughalen van toeslag gelden daadwerkelijk een proef
komt met particuliere incassobureaus in het buitenland

Doordat bij een bepaalde kinderopvanginstelling een gekunstelde vorm is gekozen in de

administratieve gang van zaken zou het wel eens kunnen zijn dat men tegen een probleem aan loopt
voor de omzetbelasting Facturering vindt nl niet plaats door het kinderdagverblijf vrijgesteld j

maar

voor rekening en risico van een boekhoudkantoor die in de traject bemiddelt belast

Overig

Komende week gaan we een beperkt aantal zaken ontvangen vanuit het AMLC Betreft gegevens

inzake ongebruikelijktransacties of anderszins die mogelijk interessant zijn voor MKB Mogelijk lenen

zich een aantal signalen voor een snelle interventie CAP aanpak We willen de aanpak hiervan in

nauwe samenwerking vormgeven met de teamleiders van de fraudeteams MKB waarmee tevens

volgende week een overleg gepland staat
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Weekverslag CAF 03 04 2015

T ^

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Enige tijd geleden hebben we geconstateerd dat een bepaalde ANBI zich vermoedelijk bezig houdt

met activiteiten die niet des ANSI s zijn Dit hebben we doorgegeven aan het team dat daarvoor

verantwoordelijk is Met als resultaat dat de ANBI status inmiddels is ingetrokken 11 1

11 1

Op de brief van de advocaat waarin hij heeft gedreigd met een aanklacht wegens laster is inmiddels

op passende wijze gereageerd De advocaat wilde de brief gerectificeerd hebben waarin wij aan

klanten vragen om bewijsstukken van hun aftrekposten in te sturen of een verklaring op te sturen

dat de klanten geen aftrekposten hebben gehad Inmiddels hebben we op vrij kortetermijn al ruim

30 verklaringen terugontvangen van klanten die aangeven geen aftrekposten te hebben gehad

Een adviseur viel op vanwege hoge aftrek zorgkosten Een snelle eerste analyse gaf aan dat dit met

name werd veroorzaakt door 1 grote aftrekpost in 1 aangifte Aan een bepaalde aftrekpost waren 3

nullen toegevoegd en dan gaat het snel Het lijkt een incident dat bij regeling wordtgecorrigeerd
Verder bleek nog een T aangifte opte vallen Hierin zat een aftrekpost van 54 000 euro vanwege

een woningaanpassing Deze aangifte is zote zien zonder verdere behandeling geaccepteerd

Deze week bij klanten van een nieuwe facilitator huisbezoeken gebracht Ook hier weer het beeld

dat de aftrekposten niet op waarheid zijn gebaseerd De facilitator ziet waarschijnlijk de bui

inmiddels al wel hangen In dit geval gaat die niet overwaaien

Er is een overkoepelende stichting in beeld die voor heel veel aftrekposten in de giftensfeer zorgt of

althans waarvan de kwitanties op grote schaal worden gefmiteerd Deze stichting heeft invioed op

een 45 tal ANBI s Het vermoeden is dat de kwitanties die bij aanslagregeling worden getoond voor

een groot deel vervalst zijn Om dit nader te onderbouwen gaan we dit breder in beeld brengen Dit

lijkt een omvangrijke zaak te gaan worden

Met een facilitator is deze week indringend gesproken via de knock and talk variant Het is een

gesprek met[ 10 2 e

10 2 e

Het gesprek is goed verlopen De

aanwezigheid van de FIOD heeft een blijvende indruk op deze mevrouw gemaakt Andermaal

verwachten dat hier een heilzame werking van zal uitgaan De dame was ook deze aangifteperiode
actief geweest maar ze heeft aangegeven hier mee te stoppen Mocht ze toch nog aangiften van

mensen begeleiden waarin aftrekposten worden opgevoerd dan zullen deze aftrekposten degelijk
onderbouwd worden

10 2 e
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Systeemfraude IH raakt ook met enige regelmaat MKB winstposten Kleinere correcties die aldaar

aan te brengen zijn worden veelal meegenomen in de brievenacties die door PDB worden

georganiseerd Echter is er een lijst met een 155 tal grootste posten opgesteld waarvan we

eigenlijk wel eens wilde weten of dit mogelijk niet tot meer impact zou kunnen leiden bijvoorbeeld

negatieve vermogensvergelijkingen etc Deze lijst lag nog ter uitreiking aan MKB en is afgelopen
week aangekondigd bi] de teamleiders van de fraudeteams Door 1 van de kantoren is eens nader

gekeken naar de top 5 van de signalen voor dat kantoor Daaruit komen niet direct signalen die

aanleiding geven tot het instellen van boekenonderzoeken maar wel om TENMINSTE deze posten

kritisch te laten bekijken door een heffer In 3 van de 5 posten zat in totaal een onterechte aftrek van

kosten hypotheekrente van tezamen bij 1 7 miljoen euro Al dan niet vanwege on bewuste

verschrijvingen in de aangiften 11 1

Toeslagen

Ten aanzien van een lopende zaak moet de vervoigstap na de CAP analyse gebeuren door middel van

een onderzoekter plaatse Uit de CAP analyse oa inzage in de bankbescheiden blijken een aantal

zaken die het uitzoeken meer dan waard zijn Zo zien we dat er behoorlijke sommen Toeslaggeld
direct binnenkomen bij de KOI maar we zien in mindere mate betalingen van eigen bijdragen
Sterker nog in een aanmerkelijke hoeveelheid gevallen zien we dat er deelbetalingen plaatsvinden
naar de ouders in plaats van andersom Dit duidt op samenspanning waarbij het teveel aan

ontvangen toeslag onderlink lijkt te worden verdeeld Verder zien we behoorlijk wat betalingen aan

oppaskrachten waarbij twijfel is gerezen of dit wel netjes wordt verloond Tenslotte zien we ook

forse bedragen aan contante opnames en eveneens een aantal onverklaarbare contante stortingen

De zaak is uitgezet naar een koppel in MKB voor een gerichte maar wel meer diepgaande

benadering

Gefingeerde dienstverbanden

De correctiebrief voor onze facilitator is in concept klaar Er hoeft alleen nog maar een datum op en

dan kan deze brief worden uitgereikt Tevens laten we penaanslagen vervaardigen In de brief wordt

tevens een vergriipboete van 50 aangekondigd De aanslagen worden direct invorderbaar gesteld
11 1
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rCOMM H 10 2 e I@minfin nl1

]@belastingdienst nl[l
lUITVOERINGSBELEID
3 PM

To 10 2 S

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

From

Sent Tue 4 14 2015 7 15 4

Importance
Subject Aantallen

MAIL RECEIVED Tue 4 14 2015 7 15 00 PM

10 2 e

High

Ha 10 2 e

De aantallen

BT heeft 70 onderzoeken gedaan 1 3 fraude ongeveer25 Deze zijn toeslaggerelateerd

CAF heeft 12 GOB zaken onderzocht 7 fraudegevallen toeslaggerelateerd 2 fiscaal belang 3 afgevoerd

CAF heeft ook 12 KDV s onderzocht Niet alles is fraude

Kortom GOB gerelateerd

Toeslagfraude 25 BTj 7 CAF

Fiscale fraude 2 CAF

Totaal 34

Mocht Ik het mis hebben dan corrigeert 10 2 6me

Gr

10 2 e
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UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nn

[COMM H io 2e I@minfin nl1

To
10 2 e

Cc

J@belastingdienst nl

Tue 4 14 2015 7 52 44 PM

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject Betr Aantallen

MAIL RECEIVED Tue 4 14 2015 7 52 46 PM

Normal

Hoi heren

de aantallen kloppen bijna Eerder hebben we gemeld dat we 75 GOB s bezocht hebben waarvan het merendeel goed doet en dat van het

deel waar we fouten vinden 1 3 fraude is We kwamen eerder op circa 10 25 van de 75 gaven aanleiding voor nader onderzoek circa

1 3 hiervan 7 was daadwerkelijk fraude

We hebben eerder ook wel bedragen genoemd in relatie tot die 7 GOB s die we in onze verhaallijn hebben genoemd We hebben in

januari gezegd dat hiermee 7 miljoen gemoeid is

Met vriendelijke greet

10 2 e

senior beleidsmedewerker Handhaving

Belastingdienst Toeslagen
Team Handhavingsregie Intelligence
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht 11 10 2 ¥

10 2 eM

10 2 e abelastinqdienst nl

http www belastinqdienst nl

10 2 e

]UITV0ERINGSBELEID 14 04 2015 19 15 44—Ha De aantallen10 2 e

Van

Aan

UITVOERINGSBELEID

COMM

Ce 1 10 2 e ^igbelastingdienst nr

Datum 14 04 2015 19 15

Onderwerp Aantallen

10 2 e

Ha 10 2 e

De aantallen

BT heeft 70 onderzoeken gedaan x 1 3 fraude ongeveer 25 Deze zijn toeslaggerelateerd
CAP heeft 12 GOB zaken onderzocht x 7 fraudegevallen toeslaggerelateerd 2 fiscaal belang 3

afgevoerd
CAP heeft ook 12 KDV s onderzocht Niet alles is fraude

Kortom GOB gerelateerd

Toeslagfraude 25 BT 7 CAP

Pi scale fraude 2 CAP

Totaal 34

Mocht ik het mis hebben dan corrigeert 10 2 e me
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Gr

10 2 e

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

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

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

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

afzender te informeren

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

formal notices sent by email

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

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin nl1

l@belastingdienst nl]
TCTZe

10 2 eTo

|@belastingdienst nl[]
]@minfin nl1

] CbMM H io 2 en@minfin nn
I0 2 e ^@belastingdienst nl

Thur 4 16 2015 7 04 48 AM

10 2 e

] UITVOERINGSBELEID |l
Cc 10 2 e 10 2 e

UITVOERINGSBELEID 10 2 e

Ttr2Te
]@minfin nl]10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Re | nalatenschap
MAIL RECEIVED Thur 4 16 2015 7 04 50 AM

Normal

10 2 6

11 1

10 2 6

^eiastingdienst Toesiagen
Teamleider Handhavingsregie Intelligence

10 2 6

10 2 6

Op 15 apr 2015 om 23 29 heeft

geschreven

10 2 6 UITVOERINGSBELEID @minfin nl het volgende10 2 6

Dame heer

De Kamer heeft vanmiddag in zijn wijsheid besloten dater een brief meet komen en een debat zie stenogram SZW heeft het voortouw Ze willen

graag cijfers etc hebben zie meel metvragen Willen jullie een voorzetdoen

Daamaast kunnen wij ook onze boodschap kwijt in de brief In mijn geheugen was die

1 Heel veel GOB’s doen het goed

2 We hebben 70 gevallen selecte steekproef besnuffeld Ca 45 waren daarvan goed Bij 18 klopte er iets niet onbewuste fout en bij 7 was er

sprake van opzet Dat is dus een heel klein deel van de populatie

3 Daamaast heeft het CAF er nog 9 rotte appels uitgehaald 7 KOT 2 fiscaal

4 Deze cijfers geven geen beeld van een verrotte branche

5 Wei is hetzo dat tegen echte samenspanning de toezichthouders kansloos staan

Is dat de boodschap Hebben jullie aanvullingen

De dodelijn is kort Ze willen de brief voor de regeling van werkzaamheden van 21 april verzenden Concreet betekent dit dat de antwoorden er

morgen eind van de dag moeten zijn We hebben al heel veel werk verricht[ 11 1

buiten verzoek

Gr

D

10 2 6 10 2 6 | 5 minszw nl on Wed 15 Apr 2015 17 56 57 0200Message from

00197



n^TVOERINGSBELEID ^ 10 2 e |@minfin iil

io 2 e |@MINSZW NL J 10 2 e

To
10 2 e

@MINSZW NE10 2 6cc

Subject vragen feiten en cijfers

Ha10 2 e

Zoals afgesproken tot slot nog een aantal vragen die wij in ieder geval hebben

E Kunnenjullie in algemene zin eenvoorzet doen voor de vragen van de PVV om “alle feiten en cijfers”

2 Vragen die wij hebben naar aanleiding van bericht in ondermeer het Parool

“De zaken kwamen naar voren toen de administratie van meer dan 700 gastouderbureaus tegen het licht werd gehouden
Meer dan tachtig bureaus werden nader onderzocht Uiteindelijk kwamen daar 34 frauderende bureaus uit

”

Voor hoeveel

geld precies is gefraudeerd kon de woordvoerder niet zeggen maar het zou gaan om miljoenen euro s
”

V Wat wordt bedoeld met tegen het licht houden van 700 gastouderbureaus Gaat dit over de jaarlijkse controle van de

jaaroverzichten artikel 11 Regeling Wetkinderopvang en peuterspeelzalen

V “Meer dan tachtig bureaus werden nader onderzocht Uiteindelijk kwamen daar 34 frauderende bureaus uif’ Kunnen

jullie dit specificeren Wat komt uit welk project of regulier toezicht Is het inderdaad allemaal fraude of ook fouten

Wat is de stand van deze resultaten — RTL spreekt namelijk van het oprollen van deze bureaus Wat is er precies aan de

hand

V Kan aangegeven welke ondeizoeken het betreft en de daarbij horende aantallen het KEF onderzoek 1

bankrekeningnummer en nog een derde onderzoek Bij hoeveel GOB’s die meelopen in het KEF onderzoek is een

handhavingstraject gestart door de BD Toeslagen

V Wei goed om ook te vermelden in welke gevallen sprake is van recent onderzoek B v Het eindrapport
Interventieproject Gastouderbureaus dateert nog van 2012 2013 RTL heeft dit rapport middels een WOB verzoek

verkregen

Wat is de verdeling landelijk opererende en lokale GOB’s in het geheel

3 Omvang fraude

V In het bericht staat dat enerzijds ‘Woor hoeveel geld precies is gefraudeerd kon de woordvoerder niet zeggen maar het

zou gaan om miljoenen euro s
”

en anderzijds wordt aangegeven dat het Haagse GOB heeft gefraudeerd voor 2 min Hoe

verhouden deze uitspraken zich tot elkaar Wat is het totale fraude bedrag voor de 34 frauderende GOB’s en kon

daarover geen uitspraak gedaan worden

V Klopt het dat het Haagse GOB heeft gefraudeerd voor 2 min Kan het al worden uitgesplitst Wat is daarbij toe te

rekenen aan ouders en wat aan het GOB

V Is bij de Haagse GOB zaak sprake van familierelatie gastouder — vraagouder

V Lopen er momenteel nog ander fraudezaken waarbij sprake is van een miljoenen fraude Van de Appelbloesemzaak

zijn we op de hoogte

Groeten

10 2 e

00197



Ditbericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien uniet de geadresseende bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht

dait aan de afzenderte melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met

risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

10 2 e 10 2 e |@minszw nl on Wed 15 Apr 2015 17 27 44 0200Message from

10 2 e UITVOERINGSBELEIDTo

fSjT iinfin nl10 2 6

FW Stenogram RvW hedemniddag met de verzoeken
Subje

van het lid Siderius
ct

inz fraude kinderopvang

Bijgaand vast het stenogram

Van Postbus BO parlement
Varzonden woensdaa 15 aoril 2015 15 32

Aan

CC ^

Onderwerp Stenogram RvW hedenmiddag metde verzoeken van het lid Siderius inz fraude kinderopvang

10 2 6 Sjminszw nll

10 2 e

Collega’s zie bijgevoegd het stenogram van de RvW hedenmiddag met de verzoek van het lid Siderius om een debat en

brief inz de fraude in de kinderopvang

Voigt ook nog via Delphi en Digidoc

Met vriendelijke groet

10 2 e

Parlementaire aangelegenheden en

Ministerraad

10 2 e

e s gjminszw nl

Ditbericht kan informatie bevattsn die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseende bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht

dat aan de afeenderte melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met

risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infomnation 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

2015Z0687Edoc

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

00197



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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kUITVOERINGSBELEID ^ 1Q 2 e |@minfin nl1To 10 2 e

|@belptingdienst nl|] i0 2e |@belastingdienst nl1

I 10 2 |@belastingdienst nl[| |@belastingdienst nl1 | I0 2 e |@belastingdienstnl||
From

Sent

Importance

Subject eerste versie om op te schieten

MAIL RECEIVED Thur4 16 2015 5 54 59 PM

Cc 10 2 e

]@ belastingdienst nl]10 2 e

io 2 e l@belastingdienst nl

Thur 4 16 2015 5 54 56 PM

Normal

20150416 Input BT tbv brief debat nav RTL ultzendina versie 0 2 docx

3

10 2 6Hoi

buiten verzoek

10 2 6Ik stuur je alvast een versie waar

dat voIgt later vanavond Ook de cijfers moeten nog goed bekeken worden Omdatjij altijd nog wel met vragen komt lijkt het me handig als

je alvast naar deze opzet wilt kijken eventuele vragen stelt en dan later vanavond naar een volgende versie kan kijken

al naar hebben gekeken Er moet nog wel e e a aangepast en aangevuld worden

Zie het bijgevoegde bestand 20150416 InputBT tbv brief_debat nav RTL uitzendingjyersie 0 2 docx

TotstraksI

Met vriendelijke groet

10 2 6

senior beleidsmedewerker Handhaving

Belastingdienst Toeslagen
Team Handhavingsregie Intelligence
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | Kamer 3 32

10 2 6

10 2 6 abelastinadienst 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 If you

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Weekverslag CAF 17 04 2015

Greep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Binnen systeemfraude IH loopt nog een zaak die strafrechtelijk wordt opgepakt Deze zaak liep

aanvankelijk buiten CAF om Echter zijn we gaandeweg het traject er bij betrokken geraakt omdat bet

bier om een facilitator gaat die massaal gebruik maakt van vervalste kwitanties waaruit de betaling
zou moeten blijken voor giftenaftrek aan diverse sticbtingen Los van de aanpak van deze specifieke
facilitator zijn wij als CAF met name geinteresseerd in dit fenomeen Zoals in een eerder weekbericbt

al bescbreven speelt dit probleem door beel Nederland en lijkt een dergelijk misbruik vrij massaal

plaats te vinden Aan de FIOD is gevraagd dit fenomeen extra aandacbt te geven bij de aanpak van

deze facilitator CAF gaat ondertussen proberen meer zicbt te krijgen in de omvang van dit

fenomeen

Er is een beconlijst waarin opvallende boeveelbeden aftrekposten staan per becon die niet perse

fout boeven te zijn Deze lijst is recent door VTA samen met een CAF specialist gematcbed met een

query waaruit foute aangiftes zijn gebleken die door becons worden gedaan Het resultante van deze

inspanning is dat we nu een lijst met becons overbouden die aantoonbaaren in boge mate onjuiste

aangiften bebben gedaan Dit vormt een soort vijver van foute facilitators Een deel van die lijst
verdient op zijn minst een gesprek een ander deel een zwaardere aanpak Samen met PDBen MKB

willen we dit traject verder opiijnen Hierin zit een rol voor de fraudeteams maar ook een rol voor de

accountteams De piv directeur PDB neemt deze CAF aspecten mee in een overleg met degenen die

binnen MKB staan opgesteld voorde FD aanpak

Bij een buisartsenpraktijk gaan we navraag doen naar de ecbtbeid van de wellicbt van dit adres

afkomstige mediscbe verklaringen Het viel ons nl op dat de klantenkring van deze buisarts redelijk

wijd verspreid lag en dat de verklaringen erg op elkaar leken De facilitator die verantwoordelijk is

voor bet indienen van de aangiften komt wel uit betzelfde dorp als de buisarts maar dat er klanten

uit de wijde omtrek naar deze buisarts zullen gaan vinden we wat onwaarscbijnlijk

Toeslagen

Er zitten inmiddels 6 a 7 nieuwe zaken in de pijplijn vanuit Toeslagen De opwerking van deze zaken

zitten in diverse stadia waarbij bet op dit moment nog even te vroeg is om per geval al te kunnen

aangeven waar we nu precies tegenaan lopen Maar dit wordt ongetwijfeld vervoigd

Afgelopen week beeft een zoeking plaatsgevonden bij een gastouderbureau De vooronderzoeken

biervan bebben enige tijd geleden via bet CAF plaatsgevonden Deze vooronderzoeken vormen de

aanleiding voor de aanmelding In de media is deze week uitgebreid aandacbt voor deze zaak

geweest Er is in dit geval sprake van samenspanning Er zijn grote sommen aan Toeslagen geclaimd

terwiji er in een aanzienlijk deel van de gevallen geen opvang beeft plaatsgevonden De eigenaar van

de GOB een ex college alsmede diverse ouders bebben zicb op deze wijze wederrecbtelijk

verrijkt en de ten onrecbte geclaimde toeslagen onder de 3 partijen verdeeld

httD www rtInieuws nl nieuws binnenland zo gingen frauderende ouders en gastouderbureaus te werk

00201



Gefingeerde dienstverbanden

Onze actie bij een facilitator die veel aanvragen voor verblijfsvergunningen heeft geregeld en

daarvan de inkomsten niet heeft aangegeven is een week uitgesteld omdat er bij het opieggen van

de penaanslagen iets niet goed is gegaan Wordt vervoigd

Over de query die enige tijd geleden gemaakt is samen met UWV zijn afspraken gemaakt ten

aanzien van het Pilottraject en de periode Hierbij is ook iemand van EHI betrokken De query kan van

belang zijn voor het ontdekken van ten onrechte verstrekte uitkeringen UWV het ten onrechte

aanvragen van verblijfsvergunningen IND of het ten onrechte niet aangeven van de omzetgegevens

Belastingdienst Daarnaast zijn nog een aantal nevenresultaten behaald Zo is inmiddels aan de

hand van deze query al meer dan eens vastgesteld dat er sprake is van schijnconstructies waarbij

sprake is van zgn valse doorstarts Bepaalde bedrijven stoppen dan ineens zogenaamd onder

achterlating van grote schulden Echter in de praktijk gaan ze onder een andere naam gewoon door

Dit fenomeen is met het instellen van een paar gerichte derdenonderzoeken echter heel goed in

beeld te brengen en aan te pakken Opnieuw zal naar aanleiding van de bevindingen in een dergelijke
casus conservatoir derdenbeslag worden gelegd bij een aantal opdrachtgevers Verder is bij een

casus geconstateerd dat er een buitenlands bedrijf personeel ter beschikking stelt zonder dat er een

vergunning aangevraagd is Deze problematiek is aangekaart bij CIBA Voorlopige conclusie De query

geeft dus vrijwel steeds een terecht signaal dat er linksom of rechtsom iets mis is

AMLC

Een eerste testcase is ons deze week aangeboden Het betreft een casus waarin bij een bepaalde

onderneming grote sommen geld content zijn opgenomen zonder dat er voldoende aanwijzingen

zijn wie zich hiermee nu precies heeft verrijkt Wij hopen vanuit onze inmiddels opgedane ervaringen

deze casus een stukje verder te kunnen helpen Wordt vervoigd

00201



| UITVOERINGSBELEID H 10 2 e |@minfin nil
UITVOERINGSBELEID n ^o 2 e |@minfin nl]

10 2 e |@MINSZW NL1 | 10 2 e [j 10 2 e |@MINSZW NL1

10 2 6 I 10 2 6 l@MINSZW NL1i 10 2 eTo 10 2 0

I 10 2 6 10 2 e |@MINSZWNL]i[ 10 2 0

Cc
10 2 6

From

Sent Fri 4 17 2015 11 58 19 AM

Importance

Subject brief fraude met gastouderopvang versie voor MT

MAIL RECEIVED Fri 4 17 2015 11 58 21 AM

Normal

brief fraude met aastouderopvana versie voor MT doc

3

Dag allemaal

Bijgaand de laatste versie zoals deze door de BD is aangeleverd en met enkele wijzigingen nog van mijn kant

wil j e meelezen voor laatste wijzigingen
10 2 6

graag voor 13 uur reactie van het MT BD

Zodra 10 2 6 on Ml BD akkoord zijn gaat de brief naar de tas van de bewindsperosnen

10 2 6

Dit bericht kan informatie bavatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan

de afeendertemeiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weikeaard 00k die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

the sender and deiete 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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1 UITVOERINGSBELEID^
UITVOERlrvrGSBELEID H 10 2 6 |@minfin nl1

|@belastingdienst nl[]

I io 2 e |@belastingdienst nl[1 i0 2 e |@belastingdienst nn [
I0 2 e l@belastingdienst nl

Fri 4 17 2015 1 35 31 PM

Normal

Subject Fwd Brief szw Spoedje
MAIL RECEIVED Fri 4 17 2015 1 35 32 PM

I0 2 e |@minfin nl1 r

pOMMin i0 2 e I@minfin nl1

To 10 2 0 10 2 e

10 2 0

10 2 0 10 2 0Cc I@belastingdienst nl1

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

From

Sent

Importance

3

10 2 0

Deze zaak speelt op dit moment hoger beroep
een van de 7 fraude zaken uit het caf

10 2 6 Pers is aanwezig Goed dat eventueel te melden Heeft raakvlakken meet

Voigt de Zitting Ik stuur je hetverslagOnZeCI 10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
10 2 6

Telefoon [
Email

10 2 6

febelastingdienst nl10 2 6

Secretariaat [ 10 2 6

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

|@belastingdienst nl10 2 0Van

Datum 17 april 2015 13 18 58 CE^
Aan [

10 2 6

10 2 0 @belastingdienst nl10 2 6 10 2 0

@belastingdienst nl10 2 6

j 10 2 e |@belastingdienst nl i0 2 e g belastingdienst nlKopie
Onderwerp Brief szw Spoedje

10 2 610 2 6

10 2 0 en 10 2 6

10 2 6
geeft steeds een update van hoger beroep

Idee om nog te noemen richting szw dat dit speelt Mede gezien
Het feit dat de uitspraak wellicht in de pers komt en de relatie naar

10 2 6

I0 2 g

Verstuurd vanaf mijn iPad

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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10 2 e

buiten verzoek

I 10 2 e I

I GO BLD10 2 eVan

Aan l 10 2 e gminfin nl

Datum 21 04 2015 12 14

Onderwerp Internationale invordering

Hoi 10 2 e

Gisteren in ons gesprek wist je me los van alle andere zaken die we besproken hebben nog even

te triggeren met je opmerking inzake de internationale invordering

Prettig dit signaai want dit heipt mij om de gedachten weer eens even te scherpen

Ten aanzien van dit aspect zie ik in ieder geval 3 invalshoeken

1 Als CAP team hebben we enige tijd geleden al aangegeven dat wij brood zouden zien in het

inschakeien van particuiiere buiteniandse bureaus die ter piaatse in het iand van de inwoner die bij
ons een schuld heeft de nodige invorderingsacties op touw gaat zetten Voorzover ons bekend ioopt
er op dit gebied inmiddels ook een pilottraject in met Turkije Wiebes heeft dat ook in de

halfjaarsrapportage aan de kamergeschreven

Dit traject Ioopt dus al

11 1

00204



2 Verder hebben wij momenteel 1 facilitator vast zitten die voor heel veel Poolse mensen ten

onrechte geld heeft teruggevraagd Indien deze persoon voldoende verhaalsmogelijkheden biedt er

loopt momenteel op dat gebied een rechtshulpverzoek aan Polen dan zijn wij voornemens om deze

persoon voor de niet of lastig te verhalen Poolse schulden aansprakelijk te stellen In dit geval heeft

dat kans van slagen omdat deze facilitator zelf in Nederland woonachtig is In het komende

weekbericht zal Ik hier nog een stukje aan wijden

Dit pad kunnen we bewandelen afhankelijk van de verhaalsrechten

11 1

Met vriendelijke groeten

Bda iingdien^t

10 2 e

10 2 e

Belastingdienst
Ministerie van Financien

M 10 2 6

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

00204



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 23 04 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Deze week is de rapportage ontvangen van een 11 tal huisbezoeken die gebracht zijn aan

particulieren die hun aangifte hadden laten invullen door dezelfde facilitator Het vermoeden bestaat

dat deze persoon de inkomsten daarvan niet heeft aangegeven zeer zeker is daarvan in ieder geval

de BTW niet afgedragen Daarnaast is ook het beeld bevestigd dat de aftrekposten in veel gevalien

niet deugen dan wei onvoldoende onderbouwd zijn Het wordt tijd voor minimaal een goed gesprek

Met een andere facilitator heeft deze week een dergelijk gesprek plaatsgevonden Deze facilitator

was vergeten om de inkomsten die behaald werd met zijn adviespraktijken netjes aan te geven

Inmiddels is hi] zelf met het voorstel gekomen om ten aanzien daarvan een bedrag op de aangifte bij

te laten tellen Of dit voor ons acceptabel is moeten we nog even bezien Verder heeft hi] plechtig

aangegeven met dergelijke advieswerkzaamheden in zijn geheel te gaan stoppen

Een van de bekende facilitator viel op^ omdat er voor 2014 nog geen enkele aangifte gedaan was

De gedachte dat hij gestopt zou zijn bleek ijdele hoop lets heeft deze persoon ervan weerhouden

om aangiften in te dienen Wei konden we zien dat de aangiften klaargezet waren voor verzending
Deze week is hij met inzenden begonnen We houden de kwaliteit van de aangiften in de gaten

Ook bij een andere zaak zijn huisbezoeken gebracht waaruit naar voren is gekomen wie de

daadwerkelijke facilitator is Per aangifte wordt er aan deze persoon 25 euro betaald De

aftrekposten zijn in alle gevalien ondeugdelijk waarschijnlijk geldt hetzelfde voor de giften In de

aangifte van deze facilitator zijn geen inkomsten aangegeven Er worden ruim 3000 aangiften per

jaar gedaan Uit de analyse die we hebben gemaakt blijkt dat er behoorlijk veel spaartegoeden zijn

In weer een andere zaak zijn huisbezoeken gebracht vooral om vast te stellen wie nu exact de

facilitator is Dat is nu duidelijk en ook dat er voor betaald wordt Inkomsten worden weer niet

aangegeven Ten aanzien van de aftrekposten deugt het ook hier andermaal niet Zaak is wel

aanmerkelijkkieiner ongeveer450 aangiften per jaar

Op basis van de publiciteitscampagne van een aantal weken geleden waarin werd aangegeven dat

we foute adviseurs aan het aanpakken zijn is ook een tip binnengekomen over de handel en wandel

van een subject De tipgever geeft daarbij letterlijk aan dat de campagne de trigger was om deze

facilitator bij ons aan te geven

Buitenland

In de zaak waarin een facilitator veel foutieve aangiften voor met name Poolse mensen heeft gedaan
wordt momenteel via een rechtshulpverzoek bekeken welke vermogensbestanddelen nog in het

buitenland voorhanden zijn 10 2 d

10 2 d

00206



10 2 d

Toeslagen

Bij een bezoek van ons koppel op locatie blijkt dat een opvanginstelling ook op een nevenvestiging

activiteiten heeft waarvan de GGD reeds had geconstateerd dat op die locatie juist geen opvang mag

plaatsvinden Hier is dus ook geen sprake van geregistreerde opvang Gevolg is dat de hele toeslag

uitgekeerd aan het bureau en niet aan de ouders gaat worden teruggevorderd

Op diverse locaties zijn deze week bezoeken gebracht aan een kinderopvang om op deze wijze

nader te beoordelen of de kinderen daadwerkelijk worden opgevangen en of wel op de juiste wijze

de verschuldigde eigen bijdrage is voldaan Op met name dit laatste punt lijkt het structureel niet

goed te gaan Terugvordering van de uitbetaalde Toeslagen ligt in de lijn der verwachting

Bij een opvang is de hele boedel verkocht wegens grote schulden maandag wil men weer open en

staan er vermoedelijk weer nieuwe spullen Ook die worden weer opgehaald en verkocht We gaan

eens kijken wie dit het langste volhoudt

Gefingeerde dienstverbanden

Vanochtend is onze facilitator onaangenaam verrast met een bezoek

Om 0700 uur is bij hem aangebeld en deed meneer in zijn ondergoed

open Ter plaatse is hem een brief uitgereikt waarin pittige aanslagen
met boete zijn aangekondigd Deze aanslagen zijn als penaanslag

uitgeschreven en tevens direct invorderbaar gesteld Nadat de

facilitator had aangegeven deze aanslagen niet per direct te kunnen

voldoen is beslag gelegd op inboedel voor duizenden euro s op het

pand met een flinke overwaarde en een aantal bankrekeningen
Tevens is de recent aangeschafte auto van de facilitator opgetakeld
en afgevoerd Idem de auto van de echtgenote In het

kantoorgedeelte stonden honderden ordners met daarop allerlei

buitenlandse namen Vermoedelijk de klanten waarvoor hij de

verblijfsvergunningen heeft geregeld

10 2 e

Vorige week schreven we over de mogelijkheid om conservatoir derdenbeslag te leggen onder

klanten van dubieuze bedrijfjes die van de een op de andere dag het bedrijf zogenaamd opheffen
onder achterlating van de nodige schulden In de praktijk starten ze echter gewoon door en stellen

hun klanten daarvan op de hoogte Deze week heeft een van de klanten op dit beslag gereageerd en

daarbij aangegeven dat hij nog meer dan een ton moest betalen aan het fiscaal malafide bedrijf
Deze ton gaat nu op basis van het beslag naar onze invorderaar in plaats van naar het bedrijf dat

zijn schulden probeerde fiscaal te laten verdampen

Bij een van onze onderzoeken is gebleken dat er meerdere werkloosheidsuitkeringen op 1

bankrekening zijn ontvangen Dit duidt op een mogelijk fenomeen dat fiscaal interessant is maar

zeker ook voor UWV We hebben hierover gesproken met UWV Daaruit blijkt dat men wel eens

geprobeerd heeft dit via data analyse inzichtelijk te maken maar dat men teveel false positives

krijgt omdat het voor een deel van de uitkeringsstroom niet ongebruikelijk is dat de uitbetaling
daarvan naar een specifieke instantie rekening gaat Denk daarbij bijvoorbeeld aan Wajong

uitkeringen 10 2d

10 2 d

We hebben om een terugkoppeling daarvan gevraagd

^L»ice Pji B is t u rLb

00206



UITVOERINGSBELEID I 10 2 e |@minfin nl1

]@belastingdienst nl[[
To 10 2 6

J@belastingdienst nl]Cc 10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@belastingdienst nl

Thur 4 23 2015 7 20 04 AM

From

Sent

Importance
Subject Betr Re WtP

MAIL RECEIVED Thur 4 23 2015 7 20 07 AM

Normal

Hindoestaanse kinderopvang bij 6 KOI s op 3 plaatsen 2 x den Haag 1 x Rotterdam

eerste korte terugkoppeling

1 facturen worden alleen op verzoek gemaakt

2 geen of te lage eigen bijdrage ook onder de noemer korting

3 opvang in niet geregistreerde locatie

4 heeft convenant

5

verdere analyse voIgt

advies wordt snel handhaven KOT stoppen en convenant intrekken

met vriendelijke greet

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen

T 10 2 6

geen woorden maar daden

I UITVOERINGSBELEID 23 04 2015 07 07 30—Je hebt me nu te nieuwsglerig gemaakt Op 23 apr 2015

10 2 6 |@belastingdienst

10 2 6

om 06 17 heeft

Van 1
Aan i 10 2 6 |@belastingdienstnl
Cc l iOXe
Datum 23 04 2015

Onderwerp Re WtP

10 2 6 ] UITVOERINGSBELEID

l@belastingdlenst nr
07 07

Je hebt me nu te nieuwsgierig gemaakt

Op 23 apr 2015 om 06 17 heeft 1 io 2 e l@belastingdienst nl j io 2 6

geschreven

@belastingdienst nl het volgende

Goedemorgen

Gisteren hebben we in CAF verband een bezoek gebracht aan KOI s in den Haag en Rotterdam Wil je gewoon via het

weekbericht worden gemformeerd over de uitkomsten

met vriendelijke greet

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen

Tel 10 2 6

00207



Geen woorden maar daden

Verstuurd vanaf mijn iPad

De Belaslingdienst stelt e mail nietopen voor aanvragen aangiflen 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 geheimhoudingsplichtgeldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht

hette 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

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 onri^ angen 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

00207



Weekverslag CAF 08 05 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Vorige week is opnieuw een facilitator geconfronteerd met zijn handelwijze Ook hier betrof het

iemand die stelde slechts mensen te willen helpen aan wat extra geld Toen ons koppel aangaf dat

hij dat ook uit eigen zak had kunnen doen zag onze facilitator daar de humor niet zo van in Ons

koppel heeft ook duidelijk gemaakt dat dit helpen meer van de wal in de sloot is Al zijn klanten

moeten nu IH gaan bijbetalen A s dat klaar is komt waarschijnlijk ook nog de rekening van Toeslagen

en van eventuele andere instanties bijv CAK die hun bijdragen aanvankelijk hebben gebaseerd op

de te I age IH gegevens

en daar en wel eens een flesje wijn of cognac kan ook behoorlijk opiopen Deze persoon was een

gepensioneerde bankmedewerker maar wel fiscaal geschoold Uit zijn bankrekening bleek echter dat

hij meer dan eens bedragen van rond de 70 euro ontving voor het doen van aangiften Met ons

voorstel om per jaar een stuk inkomen bij tetellen was hij het echter niet eens Wat hij had

gekregen was inmiddels uitgegeven of opgedronken Ons koppel heeft hem er op gewezen dat hij als

fiscaal geschooldetoch eigenlijk wel zou moeten weten dat dit niet het juiste criterium is Bij de

klanten blijken vele aftrekposten niet op waarheid te berusten Deze klanten worden nu via PDB

uitgevraagd Afhankelijk van de uitkomst daarvan lijkt dit een geschikte kandidaat voor het opieggen

van een medepleegboete

Hij werd er volgens eigen zeggen incidenteel voor betaald Een tientje hier

Een andere overigens ook fiscaal geschoolde facilitator is van mening dat op de inkomsten die

hij heeft genoten uit het verzorgen van aangiften van derden de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding in

mindering gebracht zou moeten worden^ vTi L

Wellicht interessant om te weten is dat de resultaten bekend zijn van de eerste centrale

brievenactie die mede is verzorgd en gei nitieerd door de landelijk coordinator systeemfraude IH

tevens CAE kernlid In de mailing zijn ruim 13000 brieven verzonden waaronder een fors aantal

brieven aan klanten van onze facilitators In totaal is 77 van de geclaimde PGA gecorrigeerd voor

een totaalbedrag van ruim 48 5 miljoen euro 11 1

Een fenomeen kwam naar boven bij de analyse van een nieuwe facilitator In de blauwdrukken die

we momenteel krijgen zijn 10 2 d

10 2 d

telfs dan blijkt dat er voor tenminste een half miljoen aan inkomen niet

is aangegeven Mogelijk weet onze facilitator hier ook niet van blijkt zijn klantgroep nog minder

compliant en beperkt men zich niet tot het onjuist opvoeren van aftrekposten

10 2 d

Toeslagen

Bij een bedrijfsbezoek zijn delen van de administrate gekopieerd waaruit blijkt dat er bij een

bepaald kindercentrum kortingen zijn verstrekt op de officieel te betalen eigen bijdrage De

kortingen staan uiteraard niet vermeld op de jaarafrekeningen die naar Toeslagen worden

gezonden De bevindingen hebben vermoedelijk verregaande consequenties voor de betrokken

ouders alsmede het bureau Een reeks terugvorderingen is aanstaande ook staat een art 33 awir

procedure in de planning aansprakelijkstelling

□

00208



Bij 2 zaken in de randstadj waar we als CAF enige tijd geleden de nodige onderzoeksactiviteiten

hebben laten doen zijn zeer recent faillissementen uitgesproken Over een andere zaak met

meerdere vestigingen hebben we al eerder geschreven In relatief korte tijd zijn dus 3 instellingen

gefailleerd 11 1

11 1

Gefingeerde dienstverbanden

De persoon die 2 weken geleden onaangenaam werd verrast mettorenhoge aanslagen en waarbij de

inboedel auto s^ panden en bankrekeningen in beslag zijn genomen onder beslag zijn terecht

gekomePj is vorige week met een adviseur op kantoor gekomen om openheid van zaken te komen

geven over zijn activiteiten en de daaruit verkregen inkomsten Ons koppel heeft de man laten

praten Het verhaal was dat hij dit toch vooral uit barmhartigheid had gedaan^ er vaak niets voor

ontvangen had als dat al zo was dan gebeurde dat 90 contant en voor een gering bedrag Toen ons

koppel hem vroeg of hij daarbij ook nog kosten had gemaakt verklaarde hij dat dit allemaal zeer mee

viel Het stelde allemaal niet zoveel voor en hij deed dit vooral vanuit zijn garage hetgeen de

deurwaarder die wij op pad hadden gestuurd ook al bij de in beslagname had geconstateerd Verder

is door ons koppel gevraag of hij in de afgelopen jaren wellicht nog andere bronnen van gelden zou

kunnen hebben gehad zoals bijvoorbeeld schenkingen leningen of prijzengelden Dat bleek allemaal

niet het geval Nadat de man zijn verhaal uitvoerig had gedaan en men even een kop koffie genomen

had heeft ons koppel vervolgens de man geconfronteerd met de wetenschap die wij inmiddels over

deze zaak hadden Daarbij bijvoorbeeld dat er vaak en veel betalingen per bank binnenkomen en dat

als het verhaal van belastingplichtige klopt dat 90 contant zou zijn onze schattingen dan eerder te

laag dan te hoog zouden zijn en dat uit de vele onverklaarde contante stortingen blijkt dat er nog

veel meet geld moet zijn ontvangen dan ons subject zojuist had verklaard Zo open en transparant als

hij stelde te zullen zijn was hij dus kennelijk niet Ons subject schrok zeer van deze bevindingen zijn
adviseur die vermoedelijk het echte verhaal ook nog niet gehoord had waarschijnlijk nog veel meer

AMLC

Vanuit AMLC hebben ons inmiddels 4 posten bereikt waar een FID melding in zat Twee van deze

posten zijn inmiddels door ons nader bekeken waarbij we onze bevindingen hebben gedeeld met de

FIOD Er is naar aanleiding van de gemaakte analyse een duidelijke stap voorwaarts gemaakt richting

verklaringen omtrent de herkomst van de gelden en in 1 geval is ook meer duidelijkheid gekomen
over waar naar wie het geld vermoedelijk been gaat

In een geval betreft het een persoon waar een melding was gedaan over grote hoeveelheden

contant geld Een nadere analyse vanuit CAF wees uit dat het geld vermoedelijk afkomstig zal zijn uit

niet aangegeven inkomsten uit handel in geestverruimende middelen in de familiaire sfeer

In een ander geval betrof het gelden die door een onbekend persoon onttrokken zouden zijn aan

een vennootschap Ons onderzoek heeft inzicht gegeven in wie deze persoon hoogstwaarschijnlijk is

wie er nog meer bij betrokken is waar een groot deel van dit geld uiteindelijk naar toegaat een

zware crimineel en waar de inkomsten vermoedelijk daadwerkelijk uit afkomstig zijn Wordt

vervolgd maar waarschijnlijk niet door CAF

00208



] UITVOERINGSBELEID ^ iQ 2 e |@minfin nl1

I io 2 e l@belastingdienst nlfl i0 2e ^@belastinqdienst nl1

UITVOERINGSBELEID || loie |@minfin nl1

l@belastingdienst nl [

To 10 2 0

10 2 e

UITVOERINGSBELEID]^ 10 2 a

]@ belastingdienst nl]
]@minfin nl]10 2 e

Cc 10 2 e 10 2 e

@belastingdienst nll10 2 0 10 2 0 @belastingdien st nl]

]@belastingdien st nl

Mon 5 11 20154 03 13 PM

From

Sent

10 2 0

Importance

Subject Betr Informatie met betrekking tot het vanmiddag telefonisch besproken dossier

MAIL_RECEIVED Mon 5 11 2015 4 03 19 PM

memo analyse oovangkosten en

Normal

10 2 g 2014 2015 vs 0 2 pdf

CAF beschriiving 10 2 g Ivs U Z POT

10 2 gMemo versie u 4 bdf

ATTOOuui txt

Goedemiddag

bijgevoegd nog de financiele analyse

10 2 gZie het hijgevoegde hestand memo
_ analyse opvangkosten en KOT 2014 2015 0 2pdf

Met vriendelljke greet

10 2 e

senior beleidsmedewerker Handhaving

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

m[ ]10 2 6

10 2 0 abelastinqdienst nl

http WWW beiastinqdienst nl

} 11 05 2015 16 01 14—Goedemiddag zoals inmiddels telefonisch met jullie besproken stuuriknude10 2 0

beschrijving van het d

Van[ 10 2 e ]Toeslaqen BLD
10 2 6] UiTVOERiNGSBELEiDAan[ 10 2 0 UiTVOERiNGSBELEID ^

]@Belastingdienst

10 2 e

[ 10 2 0 |@Belastingdienst

J@BelastingdienstCc | 10 2 0]
Datum 11 05 2015 16 01

Onderwerp Informatie met betrekking tot het vanmiddag telefonisch besproken dossier

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Goedemiddag

zoals inmiddels telefonisch met jullie besproken stuur ik nu de beschrijving van het dossier m b t kinderopvanginstelling
Den Haag en Rotterdam Hetbetreftde beschrijving van de CAF casus en een overzicht van gebeurtenissen en bevindingen loi nu T ie

uit10 2 g

Voor de betrokken vraagouders is een zachte stop ingevoerd wat inhoudt dat zij op 20 mei aanstaande geen toeslag ontvangen Ouders

ontvangen hierover een brief die a s vrijdag op de mat zal liggen
Het convenant met deze instelling is inmiddels beeindigd

Het betreft circa 120 ouders waarvan het merendeel van de betalingen rechtstreeks naar de KOI is gegaan gaat

Bijna alle ouders hebben veel te weinig eigen bijdrage betaald door een kortingsconstructie Gemiddeld hebben ouders circa 25 van

de eigenlijke eigen bijdrage betaald

00209



Aanstaande woensdag zullen we in een gesprek met de ondernemer het volgende bespreken

• de zachte stop blijft gehandhaafd
• men wordt in de gelegenheid gesteld om hettekort aan eigen bijdrage over de voorbije maanden van 2015 alsnog te voldoen

binnen 2 maanden en hiervan bewijsstukken aan te leveren

• de zachte stop wordt gehandhaafd totdat uit de bewijsstukken blijkt dat de eigen bijdrage inderdaad nu volledig is voldaan

• 2014 wordt beoordeeld waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat vanwege het ontbreken van de eigen bijdrage de

toeslagen in zijn geheel teruggevorderd gaan worden en de eigenaar aansprakelijk wordt gesteld op basis van art 33

Deze aanpak zullen we ook schriftelijk vastleggen en na afloop van het gesprek overhandigen

De eigenaar heeft vorige week in een gesprek aangegeven dat indien de uitbetaling op 20 mei niet plaatsvindt zij een kort geding zullen

aanspannen Daarnaast hebben ze aangegeven dat de onderneming failliet gaat als de toeslagen niet worden uitbetaald

10 2 6

Zie het bijgevoegde bestand CAF beschrijving

Bay versie 0 4 pdf

s 0 2 pdj Zie het bijgevoegde bestand Memo10 2 g

Met vriendelijke groet

10 2 6

senior beleidsmedewerker Handhaving

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

10 2 e
M

10 2 e ipibeiastinadienst nl

http WWW belastinqdienst nl
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1

10 2 dMemo Analyse gegevens casus

Aan

10 2 e

Van

10 mei 2015 vs 0 2Datum

Kenmerk

Kopieen aan

10 2 e

Auteur s

10 2 e

1 INLEIDING

onderzoek gedaan naar de kinderopvang toeslagen van

de vraagouders die gebruik maken van kinderopvang door de kindercentrums

den Haag en Rotterdam In het kader van dit onderzoek zijn medewerkers van B Belastingen en

B Toeslagen op bezoek geweest bij de vestigingen van deze kinderopvang organisaties in den

Haag en Rotterdam Naar aanleiding van deze bezoeken zijn medewerkers van B Belastingen op

Dp bezoek geweest biJ de vestiging in Rotterdam waar de volgende gegevens zijn

opgehaald voor de vestigingen in den Haag en Rotterdam

Opvangkontrakten voor 2014 en 2015

Incasso machtigingen van vraagouders

Jaaropgave opvangkosten 2014

Deze gegevens zijn op 7 en 8 mei 2015 op aanvrager niveau verwerkt door medewerkers

van B Toeslagen IST CAF team De uitkomsten zijn op 9 en 10 mei 2015 geanalyseerd

door medewerkers van B Toeslagen HHR I De uitkomsten van deze analyse zijn

opgenomen in deze notitie

Er wordt als CAF casus 10 2 g

10 2 e uit

10 2 g

BIz 1
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