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2 UITKOMSTEN ANALYSE

2 1 Analyse overall

Overzicht betrokken vraagouders

onderwerp aantal percentage

betrokken bsns 125

onvoldoende gegevens 2430

naderonderzoek nodig S 6

Relevant en verder onderzocht 7087

De kinderopvang instelling heeft aangegeven dat de informatie van alle betrokken vraagouders

beschikbaar was Het valt dan ook op dat er voor 30 van de vraagouders “onvoldoende

gegevens” beschikbaar zijn c q “nader onderzoek nodig” is

De vraagouders waarvan “onvoldoende gegevens” beschikbaar zijn c q waarnaar “nader

onderzoek nodig is zijn verder niet meegenomen in de analyse

De overall uitkomsten voor de “relevante” vraagouders zien er als voIgt uit

Onderwerp o b v jaaropgawen o b v TVS gegevens

2014 2015 2014 2015

totale opvangkosten € 902 219 50 € 1 077 050 44 € 878 228 06 € 1 078 695 01

machtigingen eigen bijdragen € 55 771 84 € 83 061 19 € 55 771 84 €83 061 19

kOTibeschikkingen € 702 738 00 € 857 874 00 € 702 738 00 € 857 874 00

verschuldigde eigen bijdrage € 199 481 50 € 219 176 44 € 175 490 06 € 220 821 01

te weTmgTetaaide eigen SITBrage aEsoluutl ciselTs^

te weihig betaalde eigen bijdrage [perceritage 72 0 62 1 68 2 62 4

Uit deze analyse voIgt dat er langdurig 2014 en 2015 structureel onvoldoende “eigen bijdragen”

in de opvangkosten worden betaald door de vraagouders

2 2 Analyse AANVRAGER NiVEAU

De analyse per “relevante vraagouder ziet er als voIgt uit

Verschil met JO Verschil met JO Verschil met TVS Verschil met TVS
Percentage

2014 2015 2014 2015

100 te weinig eigen bijdrage teveel

ontvangen
7 4 8 3

90 te weinig eigen bijdrage 100 4 3 5 3

80 te weinig eigen bijdrage 90 17 16 15 12

70 te weinig eigen bijdrage 80 7 3 8 5

60 te weinig eigen bijdrage 70 11 17 10 15

50 te weinig eigen bijdrage 60 8 11 7 11

40 te weinig eigen bijdrage 50 9 7 8 8

30 te weinig eigen bijdrage 40 4 4 4 5

20 te weinig eigen bijdrage 30 3 4 4 2

10 te weinig eigen bijdrage 20 2 2 0 3

0 te weinig eigen bijdrage 10 0 0 1 2

teveel betaald 4 6 5 7

Gemiddelde 63 52 62 49

Biz 2
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Uit de analyse voIgt dat

• Bij een enkele vraagouder de som van de “eigen bijdrage” en de KOT groter is dan de

opvangkosten

• Bij een enkele vraagouder de betaalde “eigen bijdrage” groter zou zijn dan de

verschuldigde “eigen bijdrage”

• Het merendeel van de vraagouders langdurig 2014 en 2015 minderen dan 60 van de

verschuldigde “eigen bijdrage” betaalt

3 ADVIES

In hettwee wekelljks overleg van B Toeslagen fraudeteam IST CAF team en HHR I van 28

april 2015 is op basis van de eerste bezoeken het toeslagen convenant in te trekken en de

lopende kinderopvang toeslagen “zacht” te stoppen Uit deze analyses blijkt dat dit besluit wordt

onderbouwd door de analyse van de gegevens die ziJn verzameld bij de kinderopvang

organisatie

Voorgesteld wordt

• dit besluit te handhaven

• mondeling mee te delen aan de kinderopvang organisatie dat

o alle lopende kinderopvang toeslagen per 1 mei 2015 zijn gestopt “zachte” stop

omdat de vraagouders een onvoldoende “eigen bijdrage” in de opvangkosten

betalen

o er op 20 mei 2015 geen betalingen meer plaatsvinden t b v de

kinderopvangtoeslag voor de betrokken vraagouders

• de toeslagen van 87 vraagouders te stoppen per datum waarop ze van kinderopvang bij

de betrokken kinderopvangorganisatie gebruik zijn gaan maken “harde stop

• deze 87 ouders een termijn bv 2 maanden te stellen waarbinnen ze “eigen bijdrage

voor 2015 in orde moeten maken waarop na controle de 2015 toeslag kan worden

hersteld

• de ouders in week 19 over het besluit te informeren

• aanvullend onderzoek te doen naar 38 vraagouders

• een aansprakelijkheidstelling of art 33 Awir in te stellen naar de betrokken kinderopvang-

organisatie

1

Instemming met het advies kan overigens leiden tot een kort geding door de kinderopvang-

organisatie of een faillissement van de kinderopvang organisatie

1
Erzal naar verwachting navde evt herstelde 2015 KOT geen betaling aan aanvragers

plaatsvinden omdat de 2015 toeslagen worden verrekend met openstaande vorderingen

Biz 3
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus
“

Datum 02 04 2015

Versie 0 210 2 g

Casus 10 2 g 7

Algemeen

Deze casus betreft ecu kinderopvang instelling waar mogelijk misbruik van kinderopvangtoeslag plaatsvindt

Constaterin

Subject

Naam

organi
saties

I I I I I I I

Naam

KOI’s

10 2 g

1
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus “[

Datum 02 04 2015

Versie 0 210 2 g

Fiscale analyse

n

67 Awr

2

00211



Organisatie Belastingdienst Comb team Aanpak Facilitators

Onderwerp casus

Datum 02 04 2015

Versie 0 210 2 g

10 2 g

Ove ]heeft een centrale positie in deze organisaties en andere organisaties10 2 e

Het betreft hier een cultuurgebonden casusng

Casus

Trigger voor deze casus was een signaal vanuit de behandeling van een bezwaar van deze organisatie door kantoor

den Haag Ook is eerder een signaal ontvangen m b t een controverse tussen twee vergelijkbare kinderopvang
organisaties niet vastgelegd
De GGD heeft op een aantal momenten geconstateerd dat niet voldaan werd aan de WKO eisen zie verslagen in

LRK

Vraagpunten in deze casus zijn
• Dragen betrokkenen prive en bedrijfsmatig voldoende belastingen en premies af

• Is de aanwezigheidsregistratie betrouwbaar

• Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders
• Is er sprake van opvang van eigen kinderen Zoja zijn de kosten redelijk
• Hoe lopen de geldstromen tussen de vraagouders en de kinderopvang organisaties
• In welke mate wordt de daadwerkelijke kinderopvang opgegeven door de vraagouders bij het aanvragen van

kinderopvangtoeslag

Omvang

10 2 e kinderopvanginstellmgen KOTs Uit een eerste analyse blijkt dat het

zou gaan om stand oktober 2014

• 155 kinderopvangtoeslag aanvragers

• Ca € 1 35 miljoen beschikt voor 2014

■s
a 3

i
KOT € 25 000 3 2

KOT € 15 000 en KOT € 25 000 21 13

KOT € 15 000 133 85

• Nationaliteit aanvragers

I
1
o I

o

£

NEDERLANDSE 149 96

SURINAAMSE 4 3

BURGER VAN INDIA 1

POOLSE 1

TURKSE 1

3
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus

Datum 02 04 2015

Versie 0 210 2 g

• Woonplaats aanvragers

’Ji

S
po

S
s
q

g
o §s

S GRAVENHAGE 123 79

ROTTERDAM 17 11

SCEHEDAM 5 3

RIJSWIJKZH 2

ALMERE 1

AMSTERDAM 1

BREDA 1

CAPELLE AAN DEN 1JSSEL 1

PIJNACKER 1

SPIJKENISSE 1

VOORBURG 1

WASSENAAR 1

ZOETERMEER 1

• Analyse partners

I
1 8

wel toeslag partner en geen bvr partner 17 11

geen toeslag partner en wel bvr partner 8 5

gdijke toeslag partner en bvr partner 52 34

• Analyse betalingen

Sa

I
I

3 s

62

10 2 g10 2 g 13

7

Uit deze analyse blijkt dat de kinderopvangorganisatie beschikt over een “convenant IBRN” Dit klopt met de

gegevens uit de convenant admmistratie van B Toeslagen

4
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus

Datum 02 04 2015

Versie 0 210 2 g

• Analyse opvang

i

I

0 1
3

26

75

32
10 2 g

12

33

49

totaal 227

g
SJD

S

D

3 M

§g
a
q

o

g

98 37 16

110 20 9

122 19 8

109 11 5

230 11 5

73 9 4

92 7 3

195 6 3

42 5 2

146 5 2

65 4 2

67 4 2

83 4 2

87 4 2

97 4 2

131 4 2

219 4 2

• Analyse IP adressen

ip adres aantal aanvragers

71
10 2 e

20

5
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Organisatie Belastingdienst Combiteam Aanpak Facilitators

Onderwerp casus [

Datum 02 04 2015

Versie 0 210 2 g

Maatregelen

Voorgesteld wordt als amipak te hanteren

• Onderzoeken bezittingen ^ aanvragen vermogensscan

• Bepalen evt op te leggen aanslagen en heffmgen door B Belastingen kantoor den Haag gevolgd door evt leggen
beslag

• Waamemen of de opvang daadwerkelijk plaatsvindt inzet CAF schil combineren met boekenonderzoek LB en in

beeld brengen geldstromen
• Na de waamemingen is contra informatie beschikbaar en kunnen de aanvragen worden gecontroleerd ^

kinderopvangtoeslag aanvragers laten deelnemen aan “dienstverlenend toezicht”

• Stoppen betalingen op rekeningnummer kindercentrum afhankelijk uitkomsten waamemingen en controle

aanvragen

• Inzetten aansprakelijkheidstelling cf art 33 AWIR afhankelijk uitkomsten waamemingen en controle aanvragen

• Contact opnemen met de gemeente afhankelijk van de constateringen kinderdagverblijf uitschrijven uit LRK

• Bij fraude is ad hoc inzet FIOD nodig

Toekomst

Toekomstige maatregelen zijn afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek

6
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Cc 1 10 2 6

Ros AG Adriaan COMM [l io 2e |@min fin nil Opmeer H Herman COMM [] io 2 e |@minlinjT]TTo

From

Sent

Importance
Subject Fwd Informatie met betrekking tot het vanmiddag telefonisch besproken dossier

MAIL RECEIVED Mon 5 11 2015 4 13 56 PM

CAF beschriiving I0 2 e Bay vs 0 2 pdf

ATT00001 htm

10 2 6

Mon o ii i ui04 iJ oi hm

Normal

10 2 6Memo Bay versie 0 4 pdf

ATTQ0002 htm

55

Ha ASaaii

Zoals besproken oj^weet er alles vanaf

Gr

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

Van

Aan

CUITVQERINGSBELEID
’

^
|fSniinFin nl

Kopie e |@belastingdienst nr

@belastingdienst nl @belastingdienst nl10 2 6 10 2 6

UITVOERINGSBELEID

@minfin nl

@belastingdienst nl

10 2 6 @minfin nl 10 2 610 2 6

10 2 6 UITVOERINGSBELEID

fSbelastingdienst nl

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @belastingdienstnl 10 2 6

@belastingdienst nl @belastingdienst nl10 2 6 10 2 6

Onderwerp Informatie met betrekking tot het vanmiddag telefonisch besproken dossier

Goedemiddag

zoals inmiddels telefonisch metiullie besproken stuur ik nu de beschrijving van het dossier m b t kinderopvanginstelling QMi®
Flet betreft de beschrijving van de CAF casus en een overzicht van gebeurtenissen en10 2 6

ucviiiuinycn lul nu luc

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
Flet convenant met deze instelling is inmiddels beeindigd

Flet 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

Aanstaande woensdag zullen we in een gesprek met de ondernemer het volgende bespreken

de zachte stop blijft gehandhaatd

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
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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

hpt hUaevoegde hestand CAF beschrijving
10 2 6

10 2 6 Bay 0 2pdj Zie het bpgevoegde bestand MemoVfj

versie 0 4 pdj

Met vriendelijke greet

10 2 6

senior beleidsmedewerker Handhaving

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

10 2 e

10 2 6 gibelastinqdienst nl

http WWW belastinqdienst nl

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

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele 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

afeender 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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Belastingdienst

Memo 10 2 g

Aan

10 2 e

Van

10 mei 2015 versie 0 4Datum

Kenmerk

Kopieen aan

10 2 e

Auteur s

Dit verslag is geschreven om een beeld te schetsen over de gebeurtenissen random

CAF casus 10 2 g Dit met bet oog op een besluit dat genomen moet warden

betreffende 10 2 g en de daarbij behorende vraagouders KOT

10 2 eProfiel mevrouw

10 2 e heeft twee masters rechten en is een zelfverzekerde vrouw Ze

verzorgt de administrate voor de gehele onderneming en heeft de dagelijkse

leiding van de kinderopvang in Rotterdam Tijdens het bezoekvan

verteld ze juridische stappen te gaan ondernemen als er

rond 20 mei geen geld op de rekening van de kinderopvang en van de outers

wordt gestort Als dit niet het geval is benadrukt ze dat de kinderopvang failliet

gaat Mevrouw went zich op een dwingende wijze jegens toeslagen en belt altijd

namens klanten terwiji ze hier misschien geen recht toe heeft

10 2 e

10 2 6en

Aanleiding

Op 25 September 2014 zijn naar aanleiding van een klik bij hetfraudeteam over

ten behoeve van een steekproef doo

fraudeteam bewijsstukken opgevraagd over 2012 t m 2014 bij ly vraagouders

Geconstateerd werd dat op alle aangeleverde facturen van 2014 aan de

vraagouders korting wordt verleend op de opvangprijs Het gaat hier om

maandelijkse kortingen bedragen opiopend van € 60 tot enkele honderden

euro s De vraagouders claimen bij de aanvraag KOT de maximale aantal uren zodat

erin de meeste gevallen sprake is van een geringe of geen eigen bijdrage De

vraagouders zijn 00k door FSV gehaald waarbij enkele personen in verband met

IH fraude bi] verdachte IP adressen naarvoren kwamen

10 2 g 10 2 e

Pagina Ivan 5
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Daarnaast is tijdens een gesprek van begin oktober 2014 met de gemeente Den

informeel gevraagd over de

De gemeente gaf aan dat ze niet

positief stonden tegenover deze organisatie waarbij naar aanleiding van een klacht

een bezoek werd gebracht aan de kinderopvanginstelling

Haag door

stand van zaken betreffende

10 2 e

10 2 g

Bevindingen CAF analyse

Naar aanleiding van de CAF analyse op 2 april 2015 komen geen bijzonderheden

naar voren die eruit springen Bankafschriften zijn opgevraagd en onderzocht door

het CAF team

Het betreft drie houders met zes ingeschreven kinderopvanginstellingen KOI s

Uit een eerste analyse blijkt dat het zou gaan om stand oktober 2014 155

kinderopvangtoeslagaanvragers die samen voor € 1 35 miljoen beschikt voor

2014 KOT ontvangen Het betreft voornamelijk Nederiandse aanvragers

woonachtigte Den Haag Uit de analyse van de betalingen blijkt dat de

kinderopvangorganisatie beschikt over een convenant IBRN Dit klopt met de

gegevens uit de convenant administratie van B Toeslagen

Rotterdam en

10 2 g

hebben ieder een convenant waarbij

de KOT van 48 vraagouders rechtstreeks op de rekening van de kinderopvang wordt

gestort

10 2 g

Eerste bezoek kinderopvang

Naar aanleiding van de analyse is op 22 april 2015 een eerste bezoek geweest aan

de kinderopvanginstellingen in Rotterdam en Den Haag door collega s van

Belastingen

en het fraude team van B T

10 2 e

10 2 e

Aandachtspunten voor deze bezoeken waren

Betalingen

Korting op facturen die soms erg hoog is

Hoge uren

Aanwezigheidslijsten en aantal kinderen

Contracten jaaropgaven

Personeelsleden

Aanwezig bij de bezoeken

10 2 e

00213



Bij de bezoeken is een aankondigingsbrief afgegeven van het actualiteitsbezoek

Tijdens de bezoeken in Rotterdam en Den Haag leek het alsof 10 2 e

een kant en klaar verhaal in haar hoofd had maar legde wel duidelijkde gang van

zaken uit wat betreft De volgende bevindingen kwamen naar10 2 g

voren

Vraagouders krijgen een korting op maat Als iemand een inkomen van

bijvoorbeeld € 45 000 of € 55 000 zou hebben zou volgens haar een eigen

bijdrage van bijvoorbeeld € 500 teveel zijn Als eerste wordt er een

prijsafspraakgemaakt van bijvoorbeeld € 50 per maand aan eigen bijdrage

Vervolgens wordt er via de site van Toeslagen een proefberekening

gemaakt Afhankelijk van de hoogte van de toeslag wordt de korting

bepaald Uitgangspunt van de korting is de afgesproken eigen bijdrage {€

50 deze wordt in mindering gebracht op de werkelijke eigen bijdrage het

restant is dan de korting die mensen krijgen

Er wordt gerekend met het aantal dagen dat men werkt en de maximale

uren en tarieven van toeslagen

KDV

5 dagen werken aanvraag 230 uur

4 dagen werken aanvraag 195 uur

3 dagen werken aanvraag 146 uur

2 dagen werken aanvraag 98 uur

1 dag werken aanvraag 49 uur

Voor de BSO wordt dezelfde werkwijze gehanteerd Het grootste deel van

de vraagouders is student doelgroeper en daar wordt standaard 230 uur

voor aangevraagd met een eigen bijdrage van € 50 Op de vraag hoe zij

omgaan met ouders die een deeltijd studie volgen was mevrouw

erg duidelijk die hebben wij niet

Als ze deze constructie niet zou volgen bestaat het risico dat er geen

kinderen naar de opvang komen maar dat burgers op een andere manier

voor opvang gaan zorgen door bijvoorbeeld oma te vragen Als mogelijk

gevolg zou

hebben of te weinig De conclusie zou dan zijn da I0 2 e gesloten moet

worden

10 2 e

straks helemaal geen inkomsten meer10 2 g

laat op het kantoorvanl0 2 ede ouders inloggen met hun

eigen Digid Vervolgens vult ze samen met de ouders de proefberekening

kinderopvangtoeslag in hierin wordt overigens gevraagd naar het aantal

gewerkte uren van de ouder die het minst gewerkt heeft Daarna wordt de

toeslag aangevraagd

10 2 e
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Er wordt jaarlijks een nieuw contract opgemaakt doorio 2 e waarbij de

tarieven jaarlijks wisselen gaf aan dat de

Belastingdienst je dan verplicht om een nieuw contract op te maken

Facturen worden niet maandelijks opgemaakt alleen indien de

Belastingdienst of de ouder daar om vraagt Er wordt wel aangegeven dat

alle facturen dan dezelfde datum hebben namelijk de datum van bet

verzoek

10 2 e

Als de opvang stopt moeten de ouders zelf de toeslag stopzetten Als de

ouder dit niet tijdig doet wordt bet door de Belastingdienst Toeslagen

gestorte geld dooHio 2 e behouden tot het moment waarop een

terugvorderingsbeschikking is afgegeven

Tevens wordt door rerteld dat deze een stuk grond in

Suriname heeft gekocht en van plan is om daar ook een

kinderopvanginstelling te beginnen

10 2 e

Vervolg

Op 23 april 2015 zijn de bevindingen van de bezoeken besproken Hierna werd

tijdens het TWO op 29 april 2015 afgesproken om een zachte stop door te voeren

bij deze burgers ongeveer 80 burgers om 10 2 g tukken op te halen bij

de opvanginstelling en om de convenanten in te trekken

Tussen is overleg geweest om de zachte stop te10 2 e

bespreken waardoor KOT wordt stop gezet maar er nog geen invordering wordt

getroffen

Mevrouw heeft op 30 april 2015 al contact gehad met

omdat ze in het burgerportal had gezien dat de KOT gestopt zou woraen Hier is op

laten weten dat dit o| I0 2 g jaesproken zou worden

10 2 e
10 2 e

Bevindingen bij het ophalen van de stukken op 6 mei 2015

Dit bezoek werd gedaan door 10 2 e

10 2 e

Stukken die zijn opgehaald

1 Contracten plaatsingsovereenkomsten 2014 en 2015

2 Machtigingen van 2015 2014

3 Jaaropgaven 2014

4 Aanwezigheidslijsten Rotterdam

Tijdens het bezoek op 10 2 g s aangeven dat de betalingen van 20 mei 2015

waarschijnlijk nog plaats zouden vinden en dat dit door B Toeslagen zou worden

nagegaan Hierbij is afgesproken dat de bevindingen op 7 mei 2015 zouden worden

teruggekoppeld Echter is gebleken dat betalingen al zijn gestopt en er dus ook

geen betalingop 20 mei 2015 zal plaatsvinden mits B Toeslagen deze zachte stop

hersteld
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10 2 e
benadrukt dat ze het niet eeriijk vind dat de KOT gestopt is

zonder waarschuwing Ook laat ze weten te hebben afgesproken met een advocaat

en heeft ze contact opgenomen met branche organisatie BOINK

Op 7 mei 2015 is uit de analyse van de aangeleverde stukken gebleken dat er

inderdaad onvoldoende eigen bijdrage werd betaald waardoor de vraagouders

geen recht op KOT^ ^jen en er geen betalingen van KOT meer plaats kunnen

vinden

10 2 e
heeft op 7 mei 2015 telefonisch contact gehad met

io 2 g Fn doorgegeven aan

10 2 e

10 2 e dat uitsluitsel over de betalingen

in de loop van week 20 zal plaatsvinden Dit gegeven is op verzoek van dhr

io 2 e per mail bevestigd op 8 mei 2015

B Toeslagen gaat deze stukken verder beoordelen voordat er een definitieve

uitspraak over wordt gedaan Er is al een vervolgafspraak gemaakt op io 2 g

io 2 g te Rotterdam
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1Q 2 e

buiten verzoek

I 10 2 e I

Van

Aan

Datum ua u3

Onderwerp Fwd memo wijzigingen aanvraagprocedure docx

■in }

fo 2 e @belastingdienst

Hoi 10 2 e

We krijgen signalen dat men bij vng bezig is om de LRK aanvraagprocedure inderdaad

scherper te maken Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld ook herinschrijvingen na

faillissement bierdoor veel lastiger worden

Weet niet ofjij deze notitie al kende en in hoeverre je daar nog invloed op kan hebben

maar in onze ogen is dit een goede ontwikkeling

Met vriendelijke groeten

10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

I 10 2 e

Onderwerp Doorst memo wijzigingen aanvraagprocedure docx

00214



Allen

Aanzet tot een positieve ontwikkeling lets wal[io^vorige week ook nog

aanhaalde

Verstuurd vanaf mijn iPad

Pegin doorpestiinrd herirht

I 10 2 e

Datura 12 mei 2015 17 04 34 CEST

I 10 2 e I

10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e

Onderwerp FW merao wijzigiiigen aanvraagprocedure docx

10 2 eHoi

Bijgaand conform afspraak zie in het stuk Categorie 2 Stranger aan de

poort

Met vhendelijke greet

10 2 e
Sminszw nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directie Kinderopvang | Team Beleid i
Anna van Hannoverstraat 4 | Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag

10 2 e

10 2 e

Ministery of Social Affairs and Employment
Directorate Child care |T 10 2 8 pminszw nl10 2 e

10 2 e ilVNG NI]Van

Verzonden woensdag 6 mei 2015 13 48

Aan

CC i
Onderwerp FW memo wijzigingen aanvraagprocedure docx

10 2 e

10 2 8

Hoi

Zie hieronder Was even vergeten dat] had gevraagd het stuk ook naar

jou te sturen Dus hierbij alsnogl

Met vriendelijke groet

10 2 8

Adviseur

Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang
Zie het bijgevoegde bestand M2 2jpeg
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Vereniging Nederiandse Gemeenten

Nassaulaan 12

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Telefoon 10 2 e

twitter @VNGKinderopvang

werkdagen

10 2 e

Deze e mail is informatief van aard Een officiele steilingname van

de VNG wordt alleen schriftelijk i e op papier verstrekt Dit bericht

kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te

verwijderen De VNG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Van i
Verzonden woensdag 6 mei 2015 13 39

Aan
^

Onderwerp memo wijzigingen aanvraagprocedure docx

10 2 e

10 2 e

Ha

Omdat het vandaag 6 mei is en de afspraak was dat we dan de

memo over aanvraag zouden sturen voor het overleg op 22 mei

hierbij de memo

Alleen over voorbeelden voorschriften heb ik nog geen goede
stukken gevonden door tijdgebrek Mogelijk komt dat nog voor 22

mei of anders als het nodig is bij uitwerking afhankelijk van

uitkomsten overleg

Groet

10 2 e

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhuist naar De Resident

Het bezoekadres is vanaf 13 juli 2015 Parnassusplein 5 Den Haag De

telefoonnummers algemeen 070 3334444 en het postadres postbus 90801 2509

LV Den Haag van het ministerie blijven hetzelfde Agentschap SZW en de

Rijksschoonmaakorganisatie verhuizen niet mee naar De Resident Zij verhuizen
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naar De Hoftoren Het bezoekadres is vanaf 13 juli Rijnstraat 50 2515 XP Den

Haag De contactgegevens van beide organisaties blijven hetzelfde

Dit bericht kati informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bentof dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te meldeti en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeSijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt

met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission

of messages Zie het bijgevoegde hestand memo wijzigingen

aanvraagprocedure docx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

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

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

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

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

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

message and notify the sender
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Weekverslag CAF 22 05 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Een mooi voorbeeld van een facilitator die naar aanleiding van de gepleegde interventies het licht

inmiddels heeft gezien kwam deze week per post binnen Aan deze persoon is een

vaststellingsovereenkomst VSO gestuurd waarmee hij afrekent over de niet aangegeven inkomsten

voor het invullen van aangiften voor derden De VSO is door hem voor akkoord getekend In de

begeleidende brief nam deze facilitator de volgende tekst op

10 2 e

Eind mei begin juni gaan we overigens van alle facilitators die op eerdere momenten zijn aangepakt

in beeld brengen of deze facilitators nog aangiften indienen en wat het aangiftegedrag is van de

voormalige klanten Uit een eerdere analyse bleek een spectaculaire daling in het ten onrechte

opvoeren van aftrekposten Wij verwachten dit effect op deze wijze in brede zin inzichtelijk te

kunnen maken Hopelijk hebben we de uitkomsten van deze analyse beschikbaar op 30 juni Op deze

datum is n l onze CAF themadag gepland waarin we aan een diversiteit van onderwerpen aandacht

willen besteden

Zo bereikte ons de afgelopen week een bericht van

een facilitator die zichzelf aangeeft via een fraudemeldpunt De man geeft daarin aan dat hij het

betreurt hij zeer nalatig is geweest bij het doen van aangiften en dat uiteindelijk veel van zijn klanten

daarvan de dupe zijn geworden Hij wil graag meewerken aan een onderzoek en schoon schip maken

We sturen een koppel langs om e e a in beeld te brengen

11 1

De meneer die vorige week nog een beroep wilde doen op de vrijwiiligersvergoeding in verband

mijn zijn advies inkomsten is inmiddels gezwicht voor onze argumenten Ook hij zal een VSO tekenen

en de fiscale schade vereffenen Ook hij heeft verklaard dat hij gestopt is met deze praktijken

Ons team is momenteel zeer druk met een onderzoek naar de impact van giftenaftrek binnen een

bepaalde bevolkingsgroep Dit heeft nauw verband met een lopend FIOD onderzoek Wordt

vervoigd

Vorige week is een gesprek gevoerd opnieuw met een vrij hardleerse facilitator In korte tijd

gebeurt ons dat nu meer dan eens Vermoedelijk komt dit omdat we bij deze facilitators heel snel het

gesprek zijn aangegaan terwiji de aangiften van de klanten nog uitgevraagd moeten worden Met

andere woorden deze facilitator heeft behoudens de confrontatie met ons koppel nog niet heel

veel last gehad van het gedoe waarmee zijn klanten worden geconfronteerd en dat lijkt dus minder

effectief Deze facilitators hebben op dat moment dan nog sterk de neiging om alles te bagatelliseren

en in discussie te gaan
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Afgelopen week in de begeleidersgroep het signaal afgegeven dat het van groot belang is om de te

verwachten PGB informatiestroom vanuit SVB op een gedegen wijze te begeleiden en te

monitoren Deze informatie gaat niet vanzelf op een voldoende kwalitatief niveau binnenkomen

alsmede mogelijk niet op het juiste moment De eerdere ervaringen om PGB informatie in RIS te

krijgen geven voldoende aan dat we hier risico s lopen Tevens hebben we aangegeven dat ook voor

de ROW inkomsten die bijvoorbeeld de gastouders ontvangen eigenlijk ook een adequate

informatiestroom op gang zou moeten komen In onze ogen zou Toeslagen hierin een rol kunnen

spelen Als we dergelijke informatiestromen op een adequate wijze binnenkrijgen zijn we er echter

nog niet helemaal De praktijk wijst namelijk uit dat het daadwerkelijk bijtellen van inkomsten tot

intensieve discussies kunnen leiden over het wel of niet in aftrek brengen van gemaakte kosten 11 1

11 1

Toeslagen
Een van de eerste facilitators waarmee wij aan de slag zijn gegaan is in hoger beroep opnieuw

veroordeeld overigens voor activiteiten in het pre CAF tijdperk In de strafmaat zit een

aanmerkelijke voorwaardelijke component Omdat wi] deze persoon toch nog steeds actief zien

opduiken in nieuwe zaken^ blijft het interessant om de handelwijze van deze persoon kritisch te

blijven volgen Naar aanleiding van onze acties in het verleden is de klantgroep echter al wel tot een

minimum uitgedund Ook zijn er forse aanslagen opgelegd en gei nd door direct beslag te leggen bij

aanvang van de actie

Gefingeerde dienstverbanden

Diverse korte CAFonderzoeken leiden inmiddels ook via IND tot strafrechtelijke onderzoeken bij
ISZW

In een geval gaat het om fraude met RGB s geld wordt buiten de rechthebbende om binnen

gehengeld door deze organisatie waarbij tevens vermoedelijk zwarte uitbetalingen hebben

plaatsgevonden aan personeel Deze zaak is dus ook zeker voor ons interessant Binnen MKB is deze

post verder opgepakt Ook is er door de eigenaar geen winstaangifte aangifte IFI gedaan Aan PGB

gaat het hier vermoedelijk om een belang van 2 miljoen
In een ander geval gaat het om een facilitator die illegalen helpt aan een verblijfsstatus doordat hij

bedrijfsplannen vervalst Op papier lijkt het dan of deze mensen hier als ondernemer actief zijn In de

praktijk hebben deze personen echter niet daadwerkelijk een onderneming

10 2 g

11 1

11 1

In een derde geval zijn meerdere aangiften wegens valsheid in geschriften opiichting en

mensensmokkel door IND gedaan en ook die zaak pakt ISZW op Ook in deze zaak zit overigens nog

een zeer fors heffingsbelang voor Belastingen Er is voor tonnen uitbetaald aan personen die in de

boeken van deze faciltator als zzp er te boek stonden Echter zijn deze ondernemers geheel niet bij
ons bekend en doen ze op geen enkele wijze aangiften

Overig
In onze poging om via bepaalde banken zicht te krijgen op risicovolle groepen aanvragers van

teruggaven IFI en of Toeslagen is nu bij 1 bank nietalleen groen lichtgegeven maar is ook een

eerste queryverzoek uitgezet bij de betreffende analyse afdeling Flet is nu weer even wachten op de

uitkomst daarvan maar we zijn wel weer een stap verder
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Weekverslag CAF 29 05 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Uit een analyse blijkt dat erook dit jaar weer een klein groepje mensen is die menen dat ze de

betaalde belastingen aan overheidsinstelling als gift in hun aangifte kunnen opvoeren De personen

die dit veroorzaakt hebben en hier reclame voor maken hadden tot op heden niet gedurfd om

zelf dergelijke aftrekposten in de aangifte te zetten maar op de een of andere manier hebben zij dit

jaar meer lef en staan dergelijk aftrekposten nu ook in de aangiften vermeld Alle posten zijn

geblokkeerd PDB probeert de behandeling zoveel mogelijk te coordineren 11 1

11 1

11 1

maakt het noodzakelijk om de rijen goed gesloten te houden Momenteel bekijken we hoe we de

aanpak op deze veroorzakers zouden kunnen intensiveren o a medepieegboete

Aan een huisarts in het zuiden van het land is een bezoek gebracht Het viel ons op dat een aantal

doktersverklaringen die van hem zouden afkomen en die door 1 en dezelfde facilitator werden

ingestuurd wel erg op elkaar leken Deze dokter heeft verklaard dat 1 van de documenten echt is en

de andere documenten niet door hem zijn afgegeven en derhalve vervalst Lijkt een geschikte zaak

voor een korte SIS actie

In ons onderzoek naar mogelijk grootschalig misbruik met vervalste kwitanties tb v de

giftenaftrek lijken de websites van de betrokken achterliggende stichtingen opvallend veel op elkaar

Ook daar lijkt een bepaalde mate van georganiseerdheid achterte zitten Vanuit een FIOD onderzoek

zijn de namen vrijgegeven van nog een aantal andere facilitators die mogelijk veelvuldig dergelijke

aftrekposten in de aangiften van hun klanten opnemen Met het OM is contact gelegd om e e a bij
elkaar te brengen en gezamenlijk de vervoigstrategie te kunnen bepalen

Toeslagen

Onze medewerkers houden bij een aantal aangepakte opvanginstellingen de vinger aan de pols
teneinde na te gaan of de personen hierachter weer niet op de een of andere manier proberen door

te starten Deze week trof men op een van de locaties daarbij een opmerkelijk briefje aan dat daar

was opgehangen door de curator

Per 1 mei bieden we geen opvang meer aan Heeft u al voor mei betaald dan kunt u dat geld niet

terug betaald krijgen U kunt daar voor wel een vordering bij de boedel indienen

Deze instelling is inmiddels overigens ook uit het LRK gehaald door de gemeente
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1Q 2 e

buiten verzoek

I 10 2 e I

Van [
Aan | 10 2 e ^minfin nl

10 2 e JGO BLD

Cc [ ] ^BelastingdienstlO Z e 1Q 2 e

Datum 02 06 2015 11 29

Onderwerp CAF

Hoi Hans

Even een vraagje ten aanzien van het CAF team

Bij aanvang is het CAF team direct onder het MT fraude gepositioneerd waarbij jij ais

vertegenwoordiger van dit MT ais trekker was benoemd en Hans van der Vlist als duwer Dit

omdat het CAF team diverse dienstonderdelen FIOD Toeslagen Belastingen en CA AFB met elkaar

verbind in die opzet is steeds het uitgangspunt gehanteerd dat CAF niet onder een van de

genoemde directies zou moeten vallen maar daar meer onafhankelijk van zou moeten kunnen

opereren Vandaar de ophanging onder MT fraude

Inmiddels bestaat MT fraude niet meer als zodanig Fraude is een onderdeel geworden van het

reguliere MT

Ook heb ik inmiddels van io 2 e begrepen dat jij gezien het feit dat je nu een andere rol hebt

gekregen waarschijnlijk niet meer als trekker bij ons 3 wekelijks overleg zult zijn

Mijn vraag is nu hoe we gaan borgen dat het CAF zijn directs lijn naar het MT gaat behouden

Voor het dagelijkse werk is dit overigens zelden een spannende vraag Meestal redden we ons wel

Toch zie ik wel risico s inzake de bij CAF beoogde doorzettingsmacht als de directe link naar het MT

COO ligt voor de hand niet op de een of andere manier verankerd wordt

Het lijkt in ieder geval wel goed om een bepaalde escalatielijn met elkaar te bespreken voor het

geval dat

Met vriendelijke groeten
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Belascingdienst
m

10 2 e

Teamleider LandelijkCombiteamAanpak Facilitators

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 e

I 10 2 e ]aibelastingdienst nl

http www beiastinadien5t 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 05 06 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

In ons onderzoek naar mogelijk grootschalig misbruik met vervalste kwitanties t b v de

giftenaftrek lukt het ons niet om vanuit de data analyse een volledig beeld te schetsen van de

mogelijke omvang van de problematiek omdat op grond van een recent kabinetsbesluit de daarvoor

benodigde informatie uit BVR deels is verwijderd Dat betekent dat we nu van onderuit facilitator

voor facilitator de omvang in kaart brengen hetgeen aanzienlijktijdrovender is Desondanks zijn we

nog met een poging bezig om een soort van totaalbeeld te creeren m b t dit misbruik Een query is

hoe dan ook nodig om te kijken bij wie dit nog meer speelt en welke facilitators evt nog meer actief

zijn CAF werkt bij de aanpak van dit fenomeen nauw samen met FIOD en OM die inmiddels een

tweede zaak gaan opstarten

We constateren een groeiende groep mensen die giftenaftrek opvoert omdat de overheid als

zodanig een ANBI is In presentaties die de lieden achter dit idee door het hele land geven ook via

youtube te bekijken overigens is een prominent onderdeel van hun verhaal dat dit door de

Belastingdienst zelf op de website wordt verkondigd Na lang zoeken wie we hiervoor konden

benaderen hebben we inmiddels een verzoek ingediend om de teksten op www belastinedienst nl

op dit terrein te verduidelijken dan wel zodanig te nuanceren dat we deze lieden hun argumenten

grotendeels kunnen ontnemen Overigens hebben we tevens geconstateerd dat bij de

bezwaarbehandeling dergelijke posten worden afgewezen met als argument dat in casu geen sprake
is van betaling aan een ANBI Dat argument klopt niet Er is geen sprake van een gift Toekomstige

uitspraken zullen door de bezwaarbehandelaars worden aangepast

Toeslagen
We hebben een nieuwe casus in beeld waarbij kinderopvangtoeslag is geclaimd maarer

vermoedelijkgeen kinderen zijn opgevangen Deze casus krijgt onze bijzondere aandacht

Recent hebben we de resultaten van de eerste centrale brievenactie bij de systeemfraude IFI

Inmiddels is ook nader geanalyseerd dat de populatie die moet bijbetalen in de IFI sfeer voor een

aanzienlijk deel uit personen bestaat die 1 of meer toeslagen hebben geclaimd De aangebrachte
correcties zullen ook daar nogde nodige impact krijgen nu hettoetsingsinkomen als gevolg van de

correcties hoger is geworden

Donkerrode adviseurs

Bij een facilitator is met als aanleiding een klik lokaal een analyse gemaakt van de mogelijk omvang
van de klantenportefeuille door in kaart te brengen welke aangiftenbiljetten erover de lijn van dit

advieskantoor binnen komen Dit geeft een nuttige informatiepositie waaruit blijkt dat er voor

aanzienlijk veel meer klanten activiteiten zijn verricht dan zijn aangegeven in de aangifte van deze

facilitator 11 1

Om dit echter in brede zin te kunnen doen moeten ook de loggegevens van

Logius meeste OB aangiften lopen tegenwoordig via het SBR kanaal beschikbaar komen Flieraan

wordt inmiddels gewerkt Flet vervolg traject bij deze concrete facilitator is met een gerichte

opdracht uitgezet naar het MKB fraudeteam Kijk welke klanten wel verantwoord zijn kijk dan welke

je mist breng bij een paar van die klanten een bezoekom vastte stellen wie de adviseur geweest is

en wat er voor deze diensten is betaald Daarmee kunnen we vermoedelijk kort en snel

onderbouwen dat er op aanzienlijke wijze omzet is verzwegen De constatering dat de vereiste

11 1
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aangifte niet is gedaan maakt het dan mogelijk om zelf een redelijke schatting te maken van het

nadeel Bij de voorbereiding van deze actie is inmiddels gebleken dat deze facilitator niet alleen op

deze wijze blijkt op te vallen maar ook door het feit dat een onwaarschijnlijk groot aantal aangiften
OB die hij voor zijn klanten doet een bescheiden negatief bedrag laten zien Dat maakt deze casus

extra interessant^ omdat we deze casus mede kunnen gebruiken om te bekijken hoe we dergelijke

patronen op meer geautomatiseerde wijze in onze data analyse zouden kunnen krijgen Over dit

laatste hebben we zowel contact met EHI als ook met Bl A

Overig

Een interessante casus waarbi] vermoedelijk van alles mis is rondom een uitzendbureau dat veel

Poolse mensen in dienst neemt is via via via doorgezet naar het betreffende kantoor Het betreft

voor het eerst in de CAP geschiedenis een GO post Reeds op voorhand lijkt hier duidelijk dat

bewust onjuiste premie inhoudingen plaatsvinden uiteraard te laag waardoor er een groot

financieel belang is om hier eens op een normale traditionele wijze te gaan kijken We hebben dan

ook voorgesteld om hier een boekenonderzoek in te stellen Uit stukken die wij inmiddels hebben

verkregen lijkt dit overigens lang niet het enige probleem te zijn Ook zijn ertwijfels of alle

beloningscomponenten wel in de loonheffing terecht komen Er zijn concrete aanwijzingen dat dit

voor een aanzienlijk deel achterwege blijft 11 1

11 1

Mogelijk

spelen er nog andere belangen waarin wij als CAP dan weer zeer geinteresseerd in zijn zoals de e v t

rol die dit bureau wel of niet speelt bij het aanvragen en innen van toeslagen en teruggaven IH

Hierover is op dit moment nog onvoldoende concreet maar daarover houden we graag de vinger

aan depols

11 1
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buiten verzoek

10 2 eVan

Aan bloKpoel HK Hans bLKa AU | 10 2 e teminTin nl

Datum 09 06 2015 11 20

Onderwerp Betr Re queryverzoek

Hcn Hctyyw

VcmhdcuMyacr

op ^ich prima Om voxyr e\€ yxieuwe cuMWy’agen Vcvnuit CAf vCo ditkancuU

vrcv^en in^te TumAven yzhletevi

11 1

Met io 2 e yraatihvol§e4^d^we€hvu g Verder m iyhvcn randere^middelen

een der^eliflotypeyhlcuuudroihte gwM^tyntwCklcelen VOOr evt yncdafCde

va^fdcUZaZor^hij cmdere wiwitieleni Kterover KeW en Wy y ewih hetiomj w

aLeevwvaker mjSt al^ UAJI^oOAn^ dxxtlruervyor dx^^ p vu^wuym v\Jt een

pdyira ht vomaaZd^ptro^oMm^hoard m yet n howh ni ScuneiA met io 2 e

ka^ik dxtar een VOt rg«tvot r mother

Myn vrcuxgpt kvao iogien vo v n£euM}e^ver^pek n querie^ dac^rhy ty no^ wel kcow

dit yCmpeler y ^eler
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11 1

ICtAAvje daar Uvmeedenkeiv

Het ^owel voor

ver^^oeke^hx^ofmyetw rde^ mge^cuMV Scheptdu^^ielCjkheid

aU voor myhandig Cnyute Wet n iuye er metde^CAf10 2 e

Met vriendelijke groeten

Bela tingdienst

10 2 e

1U 2 6

Belastingdienst
Ministerie van Financier

10 2 e

http www belastinadienst nl

10 2 e

10 2 e

10 2 e

I 10 2 e

|1Q2 e|
I 10 2 e 1

5533110 2 e I
l I0 2 e 1

no 2 €i
10 2 e

10 2 e

Datum 09 06 2015 09 43

Onderwerp Re qjeryverzoek

Beste e

De informatievraag is helder In het kader van nieuwe centrale rol van Data Analytics heb

ik io 2 e gevraagd om contact met je op te nemen en deze analyse aan hun kant prioriteit
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te geven

11 1

Groeten

Hans Blokpoel

COO Belastingdienst

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 I 2500 RE I Den Haag

10 2 e

10 2 e

Op 9 jun 2015 om 09 04 heeft ] io 2 e ^belastingdienst nl

1 io 2 e ^helastingdierst nl bet volgende geschreven

Hi 10 2 e

Naar aanleiding van ons gesprek nog even wat toelichting op bet verzoek zodat

duidelijk is dat we niet zo maar naar iets op zoek zijn maar bier een hele duidelijke
aanleiding voor is We realiseren ons terdege dat sprake is van gevoelige
informatie maar vanwege de ernst van de situatie is bet ons inziens noodzaak om

tocb een dergelijk type query aan te vragen

Aanleiding
Uit een regulier onderzoek naar een facilitator bleek dat deze veelvuldig onjuiste
aangiften indiende Deze post was door de centrale intake systeemfraude
aangemeld bij de FIOD Kort voor de actiedag van de FIOD kregen wij signalen
dat deze facilitator niet alleen onjuiste aangiften indiende maar daarbij ook veel en

vaak gebruik zou maken van valse kwitanties op basis waarvan giftenaftrek werd

geclaimd Bij de heffers van PDB bestond dit vermoeden al 1 anger maar op

individueel niveau is lastig aan te tonen dat bier sprake is van een fenomeen Uit de

onderzoeksresultaten tot nu toe is dat nu wel duidelijk

We hebben de FIOD verzocbt bij de actie bier specifiek op te letten Uit de actie

kwam naar voren dat er in bet spcifieke geval van deze ene facilitator een 2 tal

mensen waren die dergelijke bonnen verkocbten aan klanten al dan niet door

tussenkomst van de facilitator Dit voor een klein percentage van de waarde die op

de kwitanties vermeld stonden De klanten betalen 10 tot 15 van de waarde die

op de kwitantie vermeld staat Ook deze mensen zijn opgepakt en verhoord Zij
bebben verklaard dat dit bij bepaalde bevolkingsgroepen al jaren een gebruikelijke
manier van bandelen is en dat dit type fraude zeer breed verspreid is Beide

bonnenhandelaren bebben inmiddels nog de naam genoemd van 5 andere

facilitators Deze groep nemen wij in onderzoek maar ook dan bebben we slecbts

een klein deel van de groep in beeld verwacbten wij
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A1 met al is dit nu al een grote zaak in wezen een fenomeen dat onze aandacht

verdient Het OM heeft op deze zaak inmiddels een officier benoemd die dit

fenomeen meer specifiek gaat behandelen Ook is inmiddels een 2e strafzaak

geopend Te venvachten is dat dit op enig moment tot publiciteit gaat leiden

waarbij onmiddellijk de vraag naar voren zal komen of wij beelden hebben bij de

omvang van deze fraude Deze vraag is ook vanuit dgbel aan ons gesteld Om die

vraag te kunnen beantwoorden is een query noodzakelijk maar niet alleen

daarvoor

Wij zijn dus niet bezig met een doelredenering het is ook niet zo maar een

probeersel maar gebaseerd op een concrete casus waaruit duidelijk naar voren

komt dat sprake van en te bestrijden fenomeen Deze casus wordt iedere dag groter
Los van de lopende strafzaak hebben we inmiddels nog behoorlijk wat meer
informatie verzameld Een drietal stichtingen waarvan dergelijke kwitanties

afkomstig zouden zijn zijn enige tijd geleden bezocht Daaruit blijkt iedere keer

weer dat de kwitanties niet in de boeken van deze stichtingen zijn verantwoord De

stichtingen zelf geven ook aan dat de kwitanties niet van hen afkomstig zijn Een

aantal bestuurders hebben hiervan ook aangifte gedaan bij de politic De informatie

die ons inmiddels bekend is bevestigt het beeld dat door de verdachten is

geschetst namelijk dat het breed verspreid is en ook door heel Nederland zit

onderzoeken zijn gedaan in Amsterdam Rotterdam maar ook in Almelo In een

van de zaken is becijferd dat in het kasboek van een stichting 7 ton aan giften is

verantwoord terwijl aan aftrek in de aangiften van diverse particulieren ongeveer

3 5 miljoen aan giftenaftrek toe te rekenen is aan deze stichting

1 ANBI in Rotterdam is uitgebreid gecontroleerd door het ANBI team en de ANBI

status is begin januah 2014 ingetrokken Uit het FIOD onderzoek blijkt dat er in

whatssapp berichten tussen facilitators wordt gezegd dat het bij de

Rotterdam niet meer kan

De gevraagde query is in eerste instantie nodig om een beeld te vormen over de

mogelijke omvang van het probleem Op dat niveau zou nog volstaan kunnen

worden met een anoniem beeld

Echter zullen de risicovolle aangiften ook gesignaleerd moeten worden en zonodig
geblokkeerd
Tevens willen we aan de hand van de query beoordelen of de lijst met facilitators

nog groter moet zijn dan de 5 plus 1 zoals hierboven beschreven De verwachting
dat de groep nog aanmerkelijk groter is is zeer reeel op basis van zowel de

bevindingen tot nu toe als ook de verklaringen van de verdachten We hebben

hiervoor de detailgegevens uit de query nodig en dus niet alleen het algemene
beeld

De in het volgende spreadsheet genoemde velden zijn nodig om de juiste
beoordelingen te kunnen maken Eventueel kan ook een complete lijst van alle

giften worden verstrekt met daarbij wel de velden rondom de eerste en tweede

nationaliteit Tevens voeg ik het oorspronkelijke opdrachtformulier bij
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Zie het bijgevoegde hestand CAF Giften 2 xlsx Zie het bijgevoegde bestand

opdrachtformulier CIVdoc

11 1

Omdat gebleken is dat we niet op naam van de instelling een query kunnen bouwen

die hoeft nl niet verplicht te worden ingevuld en ook niet op nummer van de

ANBI [ 10 2 d

10 2 d

J0 2 d Ik resteert slechts een query waarin we zicht krijgen op de nationaliteit van

de particulier Inmiddels is ons duidelijk dat men de 2e nationaliteit uit BvR aan het

weghalen is Deels is dat al geschoond en deels nog niet De query zal daarom ook

waarschijnlijk niet helemaal een totaalbeeld kunnen opleveren maar wel de best

mogelijke inschatting topdown Omdat men het veld van de 2e nationaliteit aan het

opschonen is is ons inziens extra haast geboden bij het uitzetten van de query

Kortom bij deze een dringend verzoek om de gevraagde informatie ter beschikking
te stellen

Met vriendelijke groeten

10 2 e

10 2 e

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 e

10 2 e B belastinQdier st nl

http www belastinadienst nl

Op 5 jun 2015 om 10 16 heefi

volgende geschreven
c| io 2 e [S belastingdienst nl het10 2 e

Hoi 10 2 e

Gisteren kwam bij mij het verzoek van CAF aan BCA binnen om een query

uit te voeren op etnische afltomst in verband met jullie onderzoek naar

mogelijke fraude op giftenaftrek 11 1

11 1

11 1 Ik heb daarom het volgende bedacht

BI A maakt een statistische analyse op de giftenaftrek en zoekt naar

anomalieen De uitkomst rechtvaardigt andere en verdere analyse en houdt

de vraagstelling objectieff g |weet ervan en zal aangeven wanneer de

analyse ingepast kan worden in de reguliere werkzaamheden
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Vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst
Centrale Administratie

Bezoekadres John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn
Postadres Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

CAF Giften 2 xlsx

opdrachtformulier CIV doc

105 e

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften
bezwaarschriften verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke foraiele

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 [bijlage 2A188378 gif is verwijderd
door GO BLD]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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Weekverslag CAF 12 06 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

In de zaak rondom het misbruik in de giftenaftrek is inmiddels een uitvraag onderweg die meer

inzicht moet geven in het mogelijke belang landelijk Hoe dan ook is het belang in ieder geval al

tenminste 6 facilitators groot en zijn ertientallen stichtingen bij betrokken Bij een van die

stichtingen hebben we zeer veel informatie over het feit dat de kwitanties op grote schaal misbruikt

zijn Zo zijn er ruim 2500 kwitanties in een tijdsbestek van een jaar uitgeschreven en zijn er slechts

ruim 500 in de administrate van die stichting verantwoord Daarnaast bestaat er twijfel of de hoogte
van de genoemde bedragen op die 500 kwitanties wel klopt en hebben we tevens aanwijzingen dat

er ook nog een reeks vervalste kwitanties bovenop cq afgeleid van de uitgeschreven 2500

kwitanties in omioop zijn Een collega uit de schil is benaderd om de hoofdlijnen van de aanpak het

bewaken en het overzicht te houden

Als het goed is worden aanstaande maandag de teksten op www belastingdienst nl zodanig

aangepast dat nu overduidelijk moet zijn datte betalen bedragen aan overheden nl een ANBI niet

kwalificeren als giften Dit maakt misbruik in ieder geval weer wat lastiger Wel valt ons op dat de

groep die zich hiermee bezig houdt bewust of onbewust aanpassingen doet op hun eerder

ingediende aangiften dan wel deels in de bezwaarfase hier mee komt Daarmee vallen ze buiten de

radar van de detectie aan de poort omdat de aanpassingen pas daarna plaatsvinden [ 11 1

11 1

In een zaak die in eerste instantie door de FIOD leek te worden opgepakt gaan we nu via CAF aan de

slag De facilitator gaat eerst een pittige reeks aanslagen van ons krijgen omdat hij zijn advieswerk

voor het overgrote deel niet heeft aangegeven Tevens wordt beslag gelegd Na deze initiele actie

zullen we hem uitnodigen op kantoor Het onderhoud zal dan vervolgens niet alleen gaan over de

problemen in zijn eigen aangifte maar ook over de ellende die hij veroorzaakt heeft in de aangiften
van zijn klanten Dit is voor het meest recente aangiftejaar tevens een kandidaat voorde

medepleegboete Onze formeel recht specialisten zoeken momenteel precies uit hoe we die vork in

de steel kunnen steken

Bij de komende CAF acties willen we om het maximale effect te kunnen bereiken de gesprekken
met de facilitators zoveel mogelijk in lijn te plannen met de data waarop ook de klanten van deze

facilitators een centrale mailing gaan ontvangen

Bij een lopende strafzaak waarbij de advocaat een klacht heeft ingediend omdat wij in een brief

naar de klanten geschreven hebben dat de aangiften gedaan zijn door een persoon die meerdere

onjuiste aangiften hebben gedaan zijn de resultaten van de brievenactie voor een behoorlijk deel in

beeld We zien dat de klanten duidelijk afstand nemen van deze facilitator en in zeer veel gevallen
verklaren geen ziektekosten te hebben gehad In een aantal gevallen geeft de nieuwe adviseurvan

de klant aan geen idee te hebben waar de oude facilitator zijn aftrekposten op zou hebben

gebaseerd Nog niet alle posten zijn verwerkt maar hetfiscale nadeel zit inmiddels al wel ruim boven

de ton
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Toeslagen
Komende week staan er weer een tweetal actiedagen op stapel In een geval worden weer op

meerdere plaatsen tegelijkertijd huisbezoeken gebracht Naast problematiek omtrent een te lage

eigen bijdrage kortingenj speelt in 1 geval ook het vermoeden dat niet alle kinderen waarvoor

Toeslag wordt geclaimd daadwerkelijk in de opvang zitten

Een andere post waar de facilitator een duidelijk bemiddelende rol heeft bij het verzorgen van

kasrondjes rondom betalen en terugschenken van toeslaggelden kunnen zodanig gaten in de

opzetjes worden geschoten dat alle uitbetaalde toeslagen teruggevorderd kunnen worden De casus

is voorts uitgezet bij formeel recht om te kijken in hoeverre deze facilitator als pleger mede of doen

kan worden beboet
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Op basis van de meldplicht van een notaris is er zicht op een aanzienlijk bedrag aan onverklaarbaar

vermogen De melding van de notaris is evenwel niet concreet genoeg om lets mee te kunnen Zowel

niet binnen het strafrecht als ook niet echt door Belastingen Eigenlijk zou deze notaris eerst nog

even om nadere opheldering moeten worden gevraagd Doen we dat vanuit Belastingen dan komt

vermoedelijk een verschoningsrecht om de hoek kijken Samen met formeel recht zoeken we nu

even uit hoe dit het handigst is aan te pakken

Overig

Naar aanleiding van een gesprek met de Algemeen Directeur enige tijd geleden hebben we

gekeken of er wellicht additionele mogelijkheden zijn om de Internationale invordering nog op de

een of andere wijze te versterken Onder het motto wat je al in Nederland kunt terughalen hoef je

niet in het buitenland te gaan zoeken hebben we een verkenning gedaan 10 2 d

ia 2 d

10 2 d 11 1 n

Wij hebben collega io 2 e [lierover bijgepraat
die sinds kort als opdracht heeft om de Internationale invorderingsmogelijkheden verder te

verbeteren Hij neemt de bovenstaande verkenning daar in mee

11 1
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1Q 2 e

buiten verzoek

I 10 2 e I

10 2 e I 10 2 e 10 2 e ]
1Q2d 1Q2 e10 2 e

10 2 e 1Q 2 e

10 2 e

Datum 18 06 2015 12 17

Onderwerp ING

Dag collegae

Zowel mondeling als via de weekberichten zijn jullie met enige regelmaat op de hoogte gebracht van

het feit dat wij bij diverse banken via een soort piiot wiilen proberen om nadere informatie over een

risicovoile popuiatie in te winnen

10 2 eVanochtend ben ik met een medewerker van het CAF team naar iNG geweest In overieg met

FEC hebben we besloten om eerst te iaten testen of een eventueel formeel te

steilen serievraag zou kunnen ieiden tot een zodanige uitkomst dat de popuiatie die in beeid komt

weiiswaar risicovoi is maartevens behapbaar We hebben immers geen behoefte aan teveei

gegevens De te stelien serievraag moet op maat zijn

10 2 e

Op basis van de criteria die we gezameniijk hebben ingeschat komt een risicovoile groep naar voren

van om en nabij de 47 adressen waarop enkele duizenden mensen hun adres hebben voor hun

bankzaken Dit lijkt een behapbare popuiatie om mee verder te gaan Welke adressen dit precies zijn
is bij ons nu uiteraard nog niet bekend omdat het formeie verzoek daartoe nog niet ingediend is

Het zijn heel even grof samengevat adressen waar het afgelopen half jaar meer dan 25 personen

een relatie met ING zijn aangegaan een bankrekening hebben geopend en waarvan is vastgesteld
dat bij een substantieel deel van die groep in de maand april 2015 een teruggave van de

Belastingdienst is terechtgekomen Tevens is nog gekeken of hierdan toevallig nog

bejaardentehuizen of studentenhuizen tussen zouden kunnen zitten Dat blijkt niet het geval Op dat

gebied lijken de gekozen selectiecriteria derhalve goed gekozen want die wiilen we niet hebben

Of deze groep echt zeer risicovoi is zal moeten blijken als wij de adressen en personen gaan

matchen met onze systemen Wei valt op dat het overwegend buitenlandse personen zijn
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Vermoedelijk zitten hier een aantal polenhuisvestingen tussen die lang niet allemaal even risicovol

zullen zijn Wij zullen in eerste instantie zeif nog het kaf of caf van het koren moeten scheiden

Wei bestaat vetvoigens nog de mogeiijkheid om op individueei casusniveau een aanzieniijke

verdieping aan te brengen in de beschikbare informatie bij de bank Zij kunnen nog veel andere

informatie toevoegen die inzicht biedt over de eventueie mate van georganiseerdheid Om dit op

voorhand voor alie 47 casusposities nu al meteen op te vragen is niet nodig en ook niet goed
handelbaar voor de bank

Daarom is het nu zaak om eerst de formeie serievraag te gaan steilen zodat we de informatie over

deze adressen en de daarbij betrokken subjecten gaan binnenhaien Voigens het voorschrift

informatie fiscus banken is de bevoegdheid daartoe zoals al eerder aangegeven belegd bij de

DirecteurGrote Ondernemingen in casu 10 2 e

Mijn voorstei is om tezamen metjio z ^op korte termijn de benodigde brief naar ING op te steiien en

deze vervoigens door io 2 ete laten ondertekenen

Het iijkt me niet handig om hiermee te wachten tot aan ons voigende overieg moment op 29 juni
Vandaardaf ikjuliie nu even per maii benader

Ik hoor graag of Jullie akkoord zijn met met voorstei

Met vriendeiijke groeten

Belaiicingdienst

10 2 e

10 2 e

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 e

I 10 2 e Pibelastingdienst nl

http www beiastinadienst ni

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formeie 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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1lQ 2 et~
I 10 2 e

buiten vsrzoek

10 2 6

[PDB BLD

1 1 10 2 e |@belastingdienst
10 2 e I ^elastingdienst

Van

Aan

CtCQ e

Datum 19 06 2015 13 29

Onderwerp Re ING

10 2 6Hoi

Ook ik ben accoord met jouw voorstel

Met vriendelijke greet

10 2 6

Landelijk directeur Belastingen Particulieren Dienstverlening en Bezwaar

Belastingdienst PDB

te belastinadienst nl10 2 6

10 2 6

Op 18 jun 2015 om 12 18 heeft @belastingdienst nl het volgende geschreven10 2 6

Dag collegae

Zowel mondeling als via de weekberichten zijn jullie met enige regelmaatop de hoogte gebracht van hetfeit datwij

bij diverse banken via een soort pilot willen proberen om nadere informatie over een risicovolle populatie in te

winnen

Vanochtend ben ik met een medewerkervan het CAP team naar ING geweest In overleg met

PEC hebben we besloten om eerst te laten testen of een eventueel formeel te stellen serievraag zou kunnen

leiden tot een zodanige uitkomst dat de populatie die in beeld komt weliswaar risicovol is maar tevens behapbaar
We hebben immers geen behoefte aan teveel gegevens De te stellen serievraag moet op maatzijn

10 2 6

Op basis van de criteria die we gezamenlijk hebben ingeschat komt een risicovolle groep naar voren van om en

nabij de 47 adressen waarop enkele duizenden mensen hun adres hebben voor hun bankzaken Dit lijkteen
behapbare populatie om mee verder te gaan Welke adressen dit precies zijn is bij ons nu uiteraard nog niet

bekend omdat hetformele verzoek daartoe nog niet ingediend is
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10 2 d

Daarom is het nu zaak om eerst de formele serievraag te gaan stellen zodat we de informatie over deze adressen

en de daarbij betrokken subjecten gaan binnenhalen Volgens het voorschrift informatie fiscus banken is de

bevoegdheid daartoe zoals al eerder aangegeven belegd bij de Directeur Grote Ondernemingen in casu| 10 2 S

10 2 e

11 1

Ik hoor graag of jullie akkoord zijn met met voorstel

Met vriendelijke groeten

10 2 e

10 2 e

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 eM

I 10 2 e l@belastinqdienst nl

http www belastinadienst nl

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangifteii 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
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are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Weekverslag CAF 19 06 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

Een totaalbeeld over de mogelijke omvang van het misbruik met de giftenaftrek is nog niet

voorhanden Inmiddels houdt het CAF team zich er mee bezig om meer bottom up concrete zaken

waar het in ieder geval fout zit in kaart te brengen en inzichtelijk te maken Vorige week schreven

we al dat bij een bepaalde stichting ongeveer 2500 kwitanties qua nummering per jaar zijn

uitgeschreven maar dat er daarvan slechts een ruime 500 geregistreerd staan in het kasboek van

deze stichting Op dat moment schreven we dat we het vermoeden hadden dat dit dan nog niet alles

was omdat we ook kwitanties hebben gezien die vervalst lijken te zijn Inmiddels hebben we dankzij

ijverige college s die hebben bijgehouden welke kwitanties er zijn ingestuurd het beeld kunnen

bevestigen dat het probleem vermoedelijk nog vele malen groter is Bij de kwitanties van de

stichting blijken er niet alleen 2500 kwitanties per jaar te zijn uitgeschreven waarvan nummer 1

keurig op 1 januari is uitgegeven en nummer 2500 op 30 december we zien ook een grote

hoeveelheid bonnen die een toevoeging A hebben Vergelijkbaar met een toevoeging bij een

huisnummer Bovendien blijken zowel van de oorspronkelijke bon nummers alsmede van de A bon

nummers meerdere identieke exemplaren te zijn ingezonden Zo is bijvoorbeeld bon nummer 131A

inmiddels al maar liefst door 3 individuele belastingplichtigen als bewijsstuk bij een aangifte

ingediend Alleen al deze ene zaak lijkt daarmee groot groter grootst Waarschijnlijk los van deze

zaak zijn er inmiddels 2 lopende strafzaken en 6 facilitators die in beeld zijn gekomen

De website van de belastingdienst is inmiddels aangepast Voor iedereen die daarop kijkt moet nu

wel overduidelijk zijn dat het betalen van belasting niet als gift aftrekbaar is ondanks dat de

Belastingdienst op zich wel de ANBI status heeft Het groepje dat zich bezig houdt met het opruien

der natie heeft nog een aantal andere ijzers in het vuur zo blijkt op hun site Komende zaterdag is

er een voorlichting ergens in het land Een van onze mensen gaat daar eens gei nteresseerd toehoren

Vorige week schreven we dat er een zaak was die in die week terug is gekomen van de FIOD Met

enige gepaste trots kunnen we vermelden dat bij deze persoon al deze week direct invorderbare

aanslagen zijn opgelegd en er beslag is gelegd op een auto de bankrekeningen een dure stereo

installatie en diverse kunstwerken De facilitator blijkt zeer ontdaan te zijn van deze actie Hij gaat

zijn naderende vakantie gebruiken om moed te verzamelen voor een confronterend gesprek met

onze mensen Het gesprek met deze facilitator laat dus nog even op zich wachten

We hebben inmiddels ook een golfbaan als mogelijke facilitator in beeld Veel leden van deze club

trekken identieke bedragen af als gift in hun aangifte die verdacht veel overeenkomsten vertonen

met de prijs van het lidmaatschap alsmede in een aantal gevallen de bijdrage aan de business club

Giftenaftrek is op zich mogelijk maar niet als hier een tegenprestatie zoals het lidmaatschap

tegenover staat
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Toeslagen

Deze week zijn er 2 acties geweest Bij de grootste actie waarbij op meerdere plaatsen tegelijkertijd

gastouders zijn bezocht is het beeld vrij eenduidig Nergens konden de gastouders op enige wijze
inzicht geven in de oppasactiviteiten In alle gevallen is sprake van directe familierelaties tussen VO

en GO Op aiie plaatsen ontbreekt een urenregistratie GOB verwijst naar de GO die ze moeten

hebben GO geeft aan ze niet te hebben en dat die ook nooit ingevuid hoefde te worden voigens het

GOB

Anekdote Om als gastouder actief te kunnen zijn is een vereiste dat men de Nederlandse taai

machtig moet zijn Toen een van onze koppeis bij een gastouder aanbeide en probeerde duidelijk te

maken waarvoor wij kwamen lukte dat niet echt Toen onze mensen hadden aangegeven voor zijn

gastouderschap een bezoekte komen brengen deed hij de deur van de meterkast open en wees hij

op de kapotte gasmeter Hij had totaal niet begrepen waarvoor we kwamen en dacht dat het

waarschijnlijk de mensen van het energiebedrijf wel zouden zijn die de meter kwamen vervangen

Bij de andere casus waren niet alle gevraagde stukken voorhanden Dit onderzoek wordt begin

volgende week voortgezet

Overig

Ten aanzien van onze bankenpilot is er een eerste beeld omtrent de omvang van een mogelijke
risicovolle populatie Behoudens ditglobale beeld hebben we noggeen detailinformatie Daarvoor is

eerst een formeel verzoek nodig De volgende stap is om het informatie verzoek aan deze bank te

concretiseren en bij hen in te dienen Daarna kunnen we verder
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Weekverslag CAF 26 06 2015

Creep uit de lopende zaken

Systeemfraude IH

De facilitator die wil dat zoveel mogelijk mensen overheidsbijdragen als gift in aftrek brengen
heeft nog grote plannen zo blijkt uit de website Hij zet mensen aan om nog teruggaven te vragen

over 2010 tot en met heden waar mogelijk bezwaar te maken en WOB verzoeken in te dienen Als Je

een betaling doet krijg Je toegang tot een site waarop allerlei standaardbrieven staan die Je in kunt

zenden om het ons lastig te maken Deze activiteit die formeel in een verenigingsvorm wordt

uitgeoefend lijkt echter verdacht veel op het geven van belastingadviezen en is daarmee een belaste

activiteit Het lijkt ons een goed idee om deze vereniging maar eens in de heffing te gaan betrekken

Voor dat we hier echt stappen in ondernemen gaan we eerst nog even in beeld brengen over welke

omvang van activiteiten we het eigenlijk hebben

Zoals eerder aangekondigd zouden we in deze periode monitoring doen op een aantal van de eerder

aangepakte facilitators Dit is nog niet afgerond maar het eerste beeld is al wel duidelijk In de

bekeken gevallen zien we een significante daling van het misbruik en zelfs een daling in het aantal

biljetten Volgende week zullen we hier op de CAF dag kort aandacht aan schenken

Van meerdere stichtingen waar een mogelijk vervalsen van kwitanties speelt hebben we inmiddels

de kasboeken ter beschikking In al die gevallen blijken er veel meer bonnen in omioop te zijn dan in

de kasadministratie staan verantwoord An sich blijft het wel een raar fenomeen dat het overgrote

deel van wat dan wel verantwoord wordt zich schijnbaar per kas zou afspelen We zien soms kassaldi

van enkele tonnen Ook contante uitgaven van vele tienduizenden euro s Als dat waar is lopen deze

stichtingen hoge risico s Alle bevindingen tot nu toe pleiten er op ziJn minst voor om de contante

geldstromen in de giftensfeer aanzienlijk in te perken Om hier beweging in te krijgen wachten we

allereerst nog op een totaalbeeld In het onderzoek naar vervalste kwitanties is een afspraak

gemaakt voor bijstand door Douane documentenanalyse

Toeslagen

De stevige aandacht die is gegeven door Toeslagen CAF maar ook de gemeente aan een GOB

waarin de nodige zaken niet op orde waren heeft ertoe geleid dat de eigenaresse inmiddels tot het

inzicht is gekomen dat ze beter niet door kan gaan met haar activiteiten als GOB De boel is

overgedragen aan een grotere organisatie en het oorspronkelijke GOB is uitgeschreven uit het LRK

Loonheffing

Een tijdje geleden schreven we al dat we een facilitator op het spoor waren die met terugwerkende
kracht premiekortingen aanvroeg voor bedrijven Over het algemeen kreeg deze facilitator 30 tot

40 van de opbrengst als vergoeding betaald In gesprek met onze mensen heeft de facilitator

inmiddels al aangegeven gestopt te zijn met deze werkzaamheden Inmiddels blijkt uit de uitvraag

van een paar van de klanten dat de aanvragen in de regel niet terecht zijn Er is contact gelegd met

de lavaco premieheffing en het landelijk overleg loonheffingen De lijst met risicovolle posten zal

door hen op gecodrdineerde wijze worden behandeld WiJ verwachten voor deze facilitator met

name in de civiele sfeer nogal wat gedoe met zijn klanten Die mogen nu namelijk alles terugbetalen

terwiJI ze een fors percentage van de opbrengst aan onze facilitator hebben moeten afstaan
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Onze medewerker die speurt naar mogelijk gefingeerde dienstverbanden heeft bij CA een signaal

neergelegd inzake een mogelijke fout in de VIA Hij komt bepaalde uitkeringen van UWV daarin

nannelijk soms nneermalen tegen Een aantal uitkeringen lijken dubbel te zijn opgenomen CA kijkt na

of er bij de aanlevering wellicht bier iets niet helemaal goed is gegaan

Uit de query die in de testfase gefingeerde dienstbetrekkingen gebruikt wordt blijken er aangiften
LH gedaan te \worden over meerdere tijdvakken met terugwerkende kracht terwiji er over dezelfde

periode geen omzetten zijn aangegeven voor de omzetbelasting In de regel is bet dan linksom of

rechtsom fout Ofwel zijn de opgeklopte dienstverbanden fake of loopt de onderneming laten we

maar zeggen sterk achter in bet doen van aangiften omzetbelasting Vaak begint onze medewerker

dan maar eens met bellen wat voor bijzonders er bier eigenlijk aan de band is Deze bel actie van

een paar minuten per gesprek beeft inmiddels al in meerdere gevallen geleid tot nabeffingen van

enkele tonnen aan omzetbelasting Om de testfase beter te laten verlopen zouden we een iets

bredere spreiding over bet land willen bebben door ongeveer 3 collegae van MKB bierop te laten

aanbaken Dit punt komt komende maandag daarom nog even aan de orde bij de begeleidersgroep

Een andere testfase is in de maak Het blijkt dat er in de aangiften IH loon en loonbeffing wordt

vermeld door werknemers terwiji de inboudingsplicbtige geen gegevens beeft ingezonden dan wel

fors lager Derbalve minimaal sterk acbterblijft met bet insturen van aangiften loonbeffing en dit

wellicbt zelfs belemaal niet van plan is Ook dit is weer een bele simpele manier om ondernemingen
in beeld te krijgen die ons nog iets verscbuldigd zijn Het uitzetten van een aantal test signalen zou op

een soortgelijke wijze kunnen gescbieden als biervoor Is vermeld Zit de fout tocb bij de particulier
dan is bet voor CAP weer interessant om te weten wie dan de genius acbter bet indienen van een

dergelijke aangifte is geweest

Overig

Ten aanzien van onze bankenpilot is de risicovolle populatie inmiddels officieel opgevraagd

Volgende week vindt de uitwisseling plaats Met een andere bank is over een soortgelijktraject
inmiddels ook meer in detail gesproken Ook zij gaan nu aan de slag

Om bet onderzoek naar georganiseerdbeid acbter bepaalde patronen beter te kunnen ondersteunen

vanuit de data zijn we inmiddels ook in gesprek met Bl en A We willen hierin een gezamenlijk
voorstel doen voor de opzet daarvan
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From

Sent

Importance

Subject Knock and Talk

MAIL RECEIVED Wed 7 1 2015 2 36 45 PM

Normal

2 Best Practice Knock and Talk pgtx

Factsheet Knock Talk def docx

Beste collega s

Hierbij de Knock and Talk presentatie die getoond is op de CAF dag en een factsheet

Zie het bijgevoegde bestcmd 2 Best Practice Knock and Talkpptx

Zie het bijgevoegde bestand Factsheet Knock Talk defdocx

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6
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Belastingdienst
Directie Algemene bestuurszaken en communicatie Belastingen

I0 2 e

I0 2 e|@be I astin gdien st n I

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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Belastingdienst

Hoofdrolspeler

10 2 e

i 1^

Bouwjaar1939
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A Belastingdienst

Aanleiding onderzoek

EEN LOPENDE CAF ZAAK IN MET ZUIDE

VAN MET LAND

AANGIFTEN IH MET AFTREK FICTIEVE EN OF

HOGE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN EN GIFTEN

DE VERONDERSTELLING DAT DE

HOOFDROLSPELER TOT DEZE CAF ZAAK BEHOORT

ECHTER
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A Belastingdienst

DE HOOFDROLSPELER IS ZELF EEN FACILITATOR

VIA HAAR IP ADRES WERDEN JAARLIJKS RUIM

500 AANGIFTEN INGEZONDEN

AFTREK PGA 2009

€ 340 000

AflREI^GA ^^0 PGA 2011

AFTREK PGA 2012^^^StREK PGA 2013

€ 450 000 € 260 000

■
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A Belastingdienst

I

Controle opdracht

HUISBEZOEKEN

ANALYSE BLAUWDRUK

MAXIMAAL FISCAAL NADEEL BEPALEN

OPVRAAG BANKGEGEVENSi 10 2 g
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A Belastingdienst

Constateringen

De aangiften zijn
De aangiften zijn via haar computer ingediend
DigiD van de klanten gebruikt
Gefingeerde aftrekposten
CorrectiebrievenJsevestigen bet niet compliante gedrag
Betalingen aar| |
Fiscaal nadeel € 350 000
Berekend obv correcties PGA bij handmatige geregelde
aangiften en extrapolatie

Bankgegevens
Contante geldstortingen op prive bankrekening
Geen ROW in aangiften IH

10 2 6
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A Belastingdienst

I

Vervol^tappe
Aanmeiaingswaardige zaak

Feit 1

Opzettelijk onjuiste aangiften IH 69 2 AWR

Fiscaal nadeel over verzwegen inkomsten HP € 10 000

Feit 2

Valsheid in geschrifte 225 Wetboek Sr

JA

Aanmelding bespreking TPO

Besluit ^
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Belastingdienst

I

Administratieve afdoening

4b

i
SIS onderzoekGeen capa
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HOE NU VERDER
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