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Criteria Knock Talk

Wanneer een K T gesprek

• FIRST OFFENDER

• AANMELDINGSWAARDIG

• GEEN FIOD ACCEPTATIE

• TOT GEDRAGSVERANDERING TE

BEWEGEN
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Definitie Knock Talk

Een boetegespt^kvandeBelaSmgdienstmet een

belastingplichtige die verzuimd heeft zich aan de

belastingwetten te houden

Een FIOD rechercheur is aanwezig bij dit

boetegesprek en legt uit wat de gevolgen hadden

kunnen zijn als de FIOD de zaak wel had opgepakt
De toon van de FIOD rechercheur moet

neutraal informatief zijn De uitleg dient de

strekking te hebben van een voorlichting om de

belastingplichtige te wijzen op het feit zij
aan de rand van de afgrond heeft gelopen en

haar te waarschuwen voor de zware gevolgen
Vorderingen huiszoekingen verhoren en zelfs

eventuele gevangenhouding
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WAT HEBBEN WE BEREIKT

• Voorkomen dat ruim 350 aangiften IH 2014

onjuist worden ingediend
• Voorkomen dat vragenbrieven moeten

worden verzonden
• Bezwaarschriften en beroepschriften
voorkomen

• Een opsporingsonderzoek FIOD

van 500 tot 1 000 uur voorkomen
• Compliant gedrag

en
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IN EEN GESPREK VAN 2 UUR
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A Belastingdienst

NAWERK

Heffingstearrrpr^jStt 1043 Emdhoven

Verzending 473 brieven

Navorderings aaiTslagen IH

Bron 10 2 e

17
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Naam dienstonderdeel

FIOD Noord OostBelastingdienst

It
Datum

30 april 2015

Factsheet Knock Talk

Aanleiding
Binnen de FIOD CT NO is ervaring opgedaan met Knock Talk gesprekken Knock Talk is een

voorlichtend gesprek door een medewerker Account van de FIOD met een belastingplichtige en of

facilitator waarvan de aard omvang en maatschappelijk belang van de gepleegde frauds te licht is

bevonden voor het strafrecht in de regel “first offenders” Doel van de Knock Talk gesprekken is

het bevorderen van een fiscale gedragsverandering bij de belastingplichtige of de facilitator De vorm

van het gesprek is een mix van handhavingscommunicatie door de Belastingdienst en voorlichting
door de FIOD Gezien de positieve ervaringen wordt Knock Talk geimplementeerd in de FIOD

praktijk

Welke zaken komen in aanmerking
Zaken die voldoen aan de AAFD richtlijnen worden besproken in een SO en eventueel TPO Indien

wordt besloten de zaak bestuurlijk af te doen wordt een dergelijke zaak terug verwezen naar de

Belastingdienst De Belastingdienst zal vervolgens in gesprek gaan met de belastingplichtige in de

vorm van een eindbespreking van het lopende onderzoek of een boetegesprek De medewerker

Account van de FIOD sluit aan bij dit gesprek van de Belastingdienst Benadrukt wordt dat Knock

Talk geen afdoeningsmodaliteit is van de FIOD maar een aanvullend voorlichtend gesprek door de

FIOD bij een bestuursrechtelijke afdoening doorde Belastingdienst

Inhoud van het Knock Talk gesprek
Direct na afloop van het inhoudelijk gesprek met belastingplichtige door de

belastingdienstmedewerker zal de medewerker van de FIOD zijn voorlichtende gesprek houden De

inhoud van het voorlichtende gesprek ziet op de gevolgen wanneer de zaak door de FIOD en het

OM was geaccepteerd voor een strafrechtelijk onderzoek HierbiJ komen tenminste de volgende

onderwerpen aan de orde

• De aanmelding en het besluit bestuurlijke afdoening
• Het vermoeden van een ernstig strafbaar feit met vermelding van de maximale straf

• Het verzamelen van bewijsmiddelen door het toepassen van dwangmiddelen
• Benoemen welke dwangmiddelen hiervoor ingezet kunnen worden

• OM een vervolgingsbeslissing zal nemen

• Dit mogelijk tot een strafblad kan leiden

• Belastingdienst het aangiftegedrag vanaf nu extra zal monitoren

• Bij een nieuwe aanmelding zal meewegen dat er een Knock Talk gesprek heeft plaatsgehad

Vastleggen van het Knock Talk gesprek
Door de medewerker van de FIOD wordt een interne verslaglegging van het gesprek gemaakt Dit

verslag bevat Een korte casusbeschrijving aanleiding en besluitvorming voor het Knock Talk

gesprek weergave van hetgeen is besproken tussen de belastingdienstmedewerker en

belastingplichtige weergave van het voorlichtende gesprek door de FIOD medewerker en de reactie

verbaal en of non verbaal van de belastingplichtige op het FIOD gesprek

Op dit moment is het nieuwe GEFIS in ontwikkeling Er is een voorstel gedaan om het Knock Talk

gesprek vast te leggen in GEFIS en het verslag als bijiage in GEFIS op te nemen De

Belastingdienst zal verder in haar communicatie bijvoorbeeld boetebrief naar de belastingplichtige
de volgende zinsnede opnemen

“Tevens is er een toelichting gegeven over welke gevolgen een en andergehad zou hebben indien

er voor het strafrechtelijke traject zou zijn gekozen Deze toelichting is gegeven door een

medewerker van de FIOD
”

Pagina 1 van 1
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CAF dag

Afgelopen dinsdag heeft onze CAF dag plaatsgevonden We hebben samen met een aantal

medewerkers uit onze schil inzicht gegeven in een aantal zaken die de afgelopen periode zijn

aangepakt Zo is de zgn Knock and Talk gespreksvariant besproken^ hebben we laten zien welke

effecten er bereikt zijn bij de aanpak systeemfraude IH welke informatie er via banken beschikbaar

kan zijn als je zoekt naargeorganiseerdheidj welke zaken er bij Toeslagen zijn aangepakt en tot welke

neven resultaten dit heeft geleid hoe je op een effectieve wijze valse doorstarts zou kunnen

aanpakken en hoe je door het op voorhand goed in beeld brengen van je contra informatiepositie

naar de belastingplichtige toe een harde klap kunt uitdelen Tevens hebben we onze mensen laten

voorlichten over ANBl Dit omdat we in de praktijk met enige regelmaattegen een ANBI aanlopen en

het dan wel handig is als onze mensen hier wat meer over weten Via 7 onderwerpen in een

snelkookpan was het een afwisselende dag In de zaal zaten onder andere vertegenwoordigers van

de fraudeteams van MKB PDB Toeslagen en FIOD 11 1

11 1

Systeemfraude IH

In de problematiek omtrent de vermoedelijk vervalste kwitanties bij de giftenaftrek zijn we

geinteresseerd in de omvang van dit probleem De analyse die bij Bi en A wordt gemaakt geeft een

bevestiging van opvallende patronen daarin Naar verwachting komen de uitkomsten van de analyse

vandaag richting CAF net even te vroeg om er nu dus al nader op in te gaan Wel is al duidelijk dat

het probleem een behoorlijke omvang heeft Als we de informatie binnen hebben zullen we dit

nader uitwerken in een separate notitie met daarbij een aantal scenario s en keuzevraagstukken
Ondertussen gaat het opwerken van de individuele zaken die al in het vizier zijn volop door

30 juni is er een gerechtelijke uitspraak gedaan dat betaalde belastingen op grond van de

wetsgeschiedenis niet aan te merken zijn als gift Lijkt een logische uitspraak maar omdat bepaalde

groepen andere standpunten lopen te verkondigen is deze uitspraak wel welkom
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Toeslagen

Mede gebaseerd op uitkomsten van een aantal CAF zaken krijgt Toeslagen binnenkort de

bevoegdheid om op basis van eigen regelgeving bankinformatiete kunnen opvragen alsmede ook

tenaamstellingen van personen achter IP adressen

Bij een persoon die wel erg veel onjuiste adviezen heeft gegeven bij de bemiddeling tussen

vraagouder en gastouder gaat nog een gesprek plaatsvinden met als doel deze persoon te laten

inzien dat hij zijn klanten op deze manier van de wal in de sloot helpt ledere klant wordt inmiddels

door Toeslagen namelijk geconfronteerd met een terugbetaling Kern van de boodschap is stop

hiermee want er wordt echt helemaal niemand beter van

Loonheffing

Het signaal dat onze medewerker die speurt naar mogelijk gefingeerde dienstverbanden heeft

afgegeven inzake een mogelijke foot in de VIA blijkt een behoorlijke omvang te hebben Uitkeringen
van UWV alsmede de ingehouden LH daarover blijken in veel gevallen dubbel te zijn opgenomen

Dit probleem kan leiden tot veel overbodige bezwaarschriften bij zowel de IH als bij Toeslagen Om

een eventuele aanpassing hierin te bespoedigen hebben we daarom tevens contact opgenomen met

AGL Ook zijn er signalen uitgezet naar het VTA team Waarschijnlijk is echter ook al veel door de

computer geregeld met een vermoedelijke bezwaarstroom als gevolg

10 2 d

10 2 d |Ook zien we in het verlengde daarvan een mogelijkfenomeen dat er werknemers zijn die

mogelijk te goede trouw aangeven dat ze ergens gewerkt hebben en er inhoudingen zouden zijn

gedaan terwiji de werkgever bij ons niet als inhoudingsplichtige bekend is of dan wel voor

aanmerkelijk lagere bedragen loonaangiften heeft gedaan

Met de meneer die als facilitator is opgetreden bij IND en allerlei mensen heeft geholpen met het

indienen van veelal kansloze aanvragen is komende week een gesprek met als onderwerp hoeveel

hij alsnog aan ons mag gaan betalen Ondanks dat we meer dan 2 ton onder beslag hebben gelegd

dreigt deze meneer toch nog wat verhaalsmogelijkheden tekort te komen omdat onze claim nog wel

wat hoger is

is bezig om deze persoon voortaan als gemachtigdete w^igeren Vervelend detail is dat deze

persoon ook nog eens tientallen jaren geen schrijffout in een of andere wachtgeldregeling heeft

gezeten en uiteraard al die tijd geen melding heft gemaakt van zijn forse bijverdiensten Ten aanzien

van dit laatste punt zoeken we nog uit of er mogelijkheden zijn deze persoon nader aan te laten

pakken

IND11 1

Overig

De bankinformatie is inmiddels ontvangen Om deze te matchen met de informatie uit onze

systemen is een query in de maak De doorlooptijd daarvan bedraagt een 10 tal dagen dus gaat het

even duren voordat we tot diepere inzichten komen Wel hebben we alvast een paar analyses
verricht op het ontvangen bestand alsmede de adressen daarachter al wat meer in beeld gebracht
Voor conclusies is het nog te vroeg

^[■icen GMo B is tu
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Onderzoeksopdracht CAF verdachte giftenaftrek

Business Intelligence Anaiytics
7 juli 20^
Analist 10 2 e

Aanleiding
In een onderzoek van het CAF is gebleken dat er bij IH systeemfraude plaats vindt op het gebied
van giftenaftrek Er worden giften afgetrokken waarvan bij een controle valse kwitanties worden

overiegd aan de Beiastingdienst Dit fenomeen is een aantai keen waargenomen en heeft ook tot

veroordeiingen geieid Dit was steeds bij personen met een niet Nederiandse nationaiiteit Het CAF

heeft nu gevraagd om een Inschatting van de grootte en het fiscaai belang dat naar verwachting bij
deze vorm van fraude betrokken is

Door BI A wordt deze vraag opgepakt vanuit het totaalbeeid van de giftenaftrek van de totale

populatie IH aangiften Vanuit dit totaalbeeid wordt ingezoomd op opvaliende verschijnseien

Onderzoekspopulatie

Uitgangspunt is de volledige populatie IH aangiften over belastingjaren 2011 2012 en 2013 Het

CAF heeft ook gevraagd om 2010 dit is momenteei niet in het analysebestand opgenomen als het

gewenst is kan dat alsnog Belastingjaar 2014 is buiten beschouwing geiaten omdat daarvan een

groot deel van de aangiften nog niet binnen is Bij eik van de aangiften is het voigende bekeken

Worden er giften afgetrokken zo ja voor welk bedrag totaie aftrek na toepassing drempei
en na verdeiing tussen fiscaai partners

Vermogen box 3

Inkomen box 1 voor toepassing persoonsgebonden aftrek

Leeftijd van de aangever

Nationaiiteit van de aangever uitsluitend een numerieke aanduiding de benaming van de

nationaiiteit is niet opgenomen

Deze gegevens zijn opgenomen in een tabel die verder is onderzocht

In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel mensen giften aftrekken in elk jaar

Belastingjaar Aantai zander

giftenaftrek
10 692 806

10 692 061

10 476 365

7 917 377

Aantai met

giftenaftrek
780 395

709 210

690 874

510 564

Bedrag giftenaftrek

2011

2012

2013

2014

€ 949 142 731

€ 889 811 528

€ 885 741 762

€ 543 995 951

N B De aangiften van 2014 zijn nog lang niet allemaal binnen en de cijfers hiervan moeten dan

ook niet worden vergeleken met de overige jaren In het vervolg van de analyse worden deze

buiten beschouwing geiaten

Selectie bijzondere giftenaftrek

Wanneer is sprake van opvaliende aftrek giften We zoeken dit in de hoek van laag inkomen hoge
aftrek De grenzen hiervoorzijn bepaald op basis van de populatie van 690 874 aangiften met een

giftenaftrek in belastingjaar 2013 in overleg met het CAF en kijkend naar het aantai posten dat

binnen de grenzen valt Posten met giftenaftrek € 1500 en een inkomen box 1 € 30 000

vallen binnen deze selectie Vanzelfsprekend zijn hier allerlei redenen te bedenken waarom de

giftenaftrek gewoon legitiem kan zijn bv veel vermogen een partner met een hoog inkomen of

gewoon een gul persoon maar deze groep geeft reden voor extra onderzoek

We houden dan onderstaande aantallen posten over

Belastingjaar
2011

2012

2013

Aantai met giften 1500 en inkomen 30000

46 317

46 569

48 870

Bedrag giftenaftrek
€ 197 921 254

€ 146 323 201

€ 155 182 526
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Onderzoek groep bijzondere giftenaftrek

De eigenschappen van deze populatie mensen met veel giftenaftrek en een laag inkomen zijn
interessant Als eerste bekijken we daarom de leeftijdsverdeling van deze groep Dit moet

vergeleken worden met de leeftijdsverdeling van de totale populatie IH aangevers en van de

populatie die giften aftrekt veel of weinig In figuur 1 zijn deze verdelingen geplot voor

belastinqiaar 2013 andere jaren tonen een verqelijkbaar beeld

helastln^aar

Som van aantaLtotMl Sofn van aantajqlftefi Sam van aantaLhooegHten
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Figuur 1 Leeftijdsverdeling van verschiilende populaties Blauw totale populatie IH 2013 Rood

mensen met giftenaftrek in 2013 Groen mensen met opvallende giftenaftrek in 2013 De groene

populatie is kleiner en daardoor bevat de lijn wat meer ruis

Hieruit blijkt dat mensen die giften aftrekken ouder zijn dan gemiddeld blauwe en rode lijn
Verder vertoont de groep met grote giftenaftrek twee belangrijke verschillen ten opzichte van de

totale groep met giftenaftrek
groep boven 65 jaar

de leeftiidsaroeo 25 t m 35 is oververteaenwoordiad net als de

11 1

11 1

Inzoomen op nationaliteit

Mede gezien de aanleiding van dit onderzoek beschouw ik de invioed van nationaliteit Mensen

met de Nederlandse nationaliteit zijn ouder dan de groep met niet Nederlandse nationaliteit

misschien zorgt dit voor het verschil In figuur 2 is de uitsplitsing van de groep met hoge

giftenaftrek te zien naar Nederlands lichtblauwe oppervlak versus niet Nederlands donkerblauwe

oppervlak
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Figuur 2 Leeftijdsverdeling van mensen met opvatlende giftenaftrek in 2013 zelfde populatie als

de groene lijn in figuur 1 Lichtblauw totaal aantai mensen Donkerbiauw binnen de totale groep

aantal mensen met niet Nederiandse nationatiteit

In onderstaande tabel staat een uitsplitsing van de groep hoge giftenaftrek naar nationaliteit

Belastingjaar Nederlanders Niet Nederlanders

Bedrag
€ 9 815 629

€ 7 980 314

€ 8 120 634

Aantal

42 944

43 425

45 622

Bedrag
€ 188 105 625

C 138 342 887

C 147 061 892

Aantal

3 373

3 144

3 248

2011

2012

2013

Het verschijnsel van 25 t m 35 is hiermee nog niet helemaal verklaard maar niet Nederlanders

zijn wei oververtegenwoordigd onder de jonge leeftijden In de groep hoge giftenaftrek 25 t m 35

jaar zitten 3 754 Nederlanders en 775 niet Nederlanders Daarom onderzoeken we dit nog wat

verder

In figuur 3 is de leeftijdsverdeiing van niet Nederlanders en Nederlanders met hoge giftenaftrek
geplot en wordt deze vergeleken met de leeftijdsverdeling in de totale populatie

00229
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Figuur 3 LeeftIJdsverdeling btnnen verschillende groepen Lichtrood totals populatie Nederlanders

Donkerrood Nederlanders met hoge giftenaftrek Lichtblauw totals populatie nIet Nederlanders

Donkerblauw niet Nederlands met hoge giftenaftrek Merk op dat de donkerblauwe en donkerrode

grafieken ook anders geschaald in figuur 2 te zien zijn

In figuur 3 is binnen de groep niet Nederianders niet een heei nadrukkeiijke piek bij 25 t m 35 te

zien Ook kijkend naar figuur 2 blijkt dat deze piek voorai door Nederlanders wordt veroorzaakt

Verder vait op dat Nederlanders met hoge giftenaftrek voorai 60 plussers zijn terwiji niet

Nederianders met hoge giftenaftrek juist jonger zijn maar ook de populatie niet Nederianders is

beduidend jonger vgl de lichtblauwe en de lichtrode grafiek
Ook uit deze figuur blijkt niet nadrukkelijk dat de groep niet Nederianders zich anders gedraagt
dan de groep Nederlanders in vergelijking met de rest van de populatie

Conclusies

• Vanuit deze cijfermatige analyse is het opmerkelijk dat 25 t m 35 jarigen zo sterk zijn
vertegenwoordigd in de groep met hoge giftenaftrek giften 1500 en inkomen

30000 Het zou aan te raden zijn om de oorzaken hiervan verder te onderzoeken Dit

betreft voor belastingjaar 2013 4 529 aangiften
• Op basis van het door analyseren op Nederlanders vs niet Nederianders is geen duidelijke

aanleiding te vinden om specifiek op de groep niet Nederianders in te zoomen Uiteraard

kunnen er andere overwegingen zijn om dit toch te willen doen

BiJ vragen over dit verslag kan aitijd contact warden opgenomen met de analist[ 10 2 e
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Greep uit de lopende zaken 10 07 2015

Systeemfraude IH

In een van de zaken waarin massaal kwitanties zijn vervalst is de ANBI status ingetrokken per 7

januari 2014 Echter uit de massale uitvraag van kwitanties bij de aanslagregeling 2014 blijkt dat men

ons wil doen geloven dat er in de eerste 6 dagen van 2014 toch nog maar liefst een bedrag van meer

dan 6 ton zou zijn gedoneerd aan de stichting Het kasboek van deze stichting is opgevraagd We

verwachten dat slechts een fractie van dat bedrag bij de stichting in de administratie zal staan Uit

een lopend strafrechtelijk onderzoek blijkt overigens dat de gemeenschap elkaar waarschuwt dat

giftenatrek na 7 januari 2014 niet meer kan bij x we zien dan ook dat de giftenaftrek in de periode
daarna zich vermoedelijk verplaatst naar een nieuwe stichting die nog niet onder de aandacht ligt bij
het ANBI team

Inmiddels zijn we gestart om bij een aantal stichtingen die veel giftenaftrek veroorzaken derden

onderzoeken in te laten stellen en daarbij de kasadministratie opte vragen Deze kasadministratie

kan dan dienen als contra informatie om de giftenstromen in de IH aangiften mee tetoetsen Uit een

van de ingestelde derden bezoeken komt weer en nieuwe variant aan de orde namelijk dat voor

bepaalde bedragen die als gift worden gepresenteerd een maandelijkse machtiging is verstrekt De

bedragen komen in die gevallen zelfs per bank binnen Helaas staat daar echter dan wel weel een

tegenprestaties tegenover namelijk de huur van woonruimte

ook wellicht nogtoeslagen zijn aangevraagd laten we uiteraard nog even uitzoeken

Of voor deze woonruimte toevallig

Inmiddels hebben we meer inzicht gekregen in de giftenaftrek De afgelopen jaren is ongeveer voor

900 miljoen aan giftenaftrek per jaar geclaimd Het percentage mensen dat aftrek claimt ligt grofweg
tussen de 6 5 en 7 circa 700000 personen In de analyse van de verdachte gevallen uit onze

casusposities is ons opgevallen dat die vooral gedaan worden door mensen in een leeftijdscategorie
tussen de 21 en de 65 jaar Dit patroon wijkt af van het patroon van de gemiddelde Nederlander Op

deze populatie gaan we dus nog eens wat nader inzoomen Deze groep betreft ongeveer 125000

personen die in totaal ongeveer 380 miljoen per jaar aan aftrek claimen Overigens trekken jaarlijks
een kleine 300 personen in deze leeftijdscategorie 50000 of meer af voor een totaalbedrag van ruim

50 miljoen per jaar Onze doelgroep behoort daar in de regel niet toe Om een diepere analyseslag
te kunnen maken en een betere benadering te krijgen van de totale omvang van het probleem van

de geclaimde giftenaftrek op basis van vervalste stukken is een blauwdruk nodig Wordt vervoigd

Toeslagen

Vanuit de voorlichting die we gehad hebben door leden van het ANBI team zijn we nu ook eens gaan

kijken of we dit fenomeen ook tegenkomen in de kinderopvang en dat blijkt het geval Er hoeft dan

niet perse iets foot te gaan maar als in de praktijk schenkingen en betalingen aan kinderopvang dus

tegenprestatie met elkaar verward zouden worden lopen we wel een risico Inmiddels is door

middel van een blauwdruk gekeken of er ook mensen zijn die giftenaftrek claimen in relatie tot deze

ANBI s Dat blijkt niet het geval De posten zijn doorgegeven aan het ANBI team om te kijken of deze

ANBI lijst op dit punt niet wat opgeschoond zou moeten worden
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Loonheffing

Middels een steekproef is door AGL op voortvarende wijze uitzoekwerk gedaan inzake de

geconstateerde dubbele boekingen van zowel loon als looninhoudingen In alle gevallen lijkt de fout

niet in de loonverwerking te zitten maar zouden de werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de

dubbele verw erking in bun aangiften Ze zouden in dat geval dus de VIA informatie moedwillig
overschreven hebben Interessant voor CAF om te gaan bekijken of bier een organisator acbter zit

hoewel we nog steeds wel enige twijfel hebben of de fout toch niet ergens in een systeem zit Het

dubbel invoeren van je inkomsten en inboudingen leidt n l niet per definitie tot voordeel zeker niet

voor toeslagen en tevens is het momenteel ook nog wel lastig om ons voor te kunnen stellen dat dit

nu ineens een actie is die zicb plotseling in zo n brede zin gaat voordoen

Met de meneer die als facilitator is opgetreden bij IND en allerlei mensen heeft geholpen met het

indienen van veelal kansloze aanvragen heeft een gesprek plaatsgevonden We lijken door middel

van een VSO tot een afronding te kunnen komen Naast zijn banktegoeden kost dit deze man zijn
auto en moet hi[ tevens een aanvullende hypotheek op zijn woning gaan sluitenj 10 2 e

10 2 e

Gefingeerde dienstbetrekkingen
Een aardig resultaat om te vermelden komt van IND waar een gerechtelijke uitspraak is gedaan op

een van de zaken waarin onze medewerker enige tijd geleden een rapport van bevindingen heeft

opgemaakt De rechtbank zegt hierover het volgende

Naar het oordeel van de rechtbank kan dit rapport van de Belastingdienst warden aangemerkt als

een deskundigenonderzoek Verweerder heeft het daarom ten grondslag kunnen leggen aan het

bestreden bestuit Eiseres heeft met de stukken die in beroep zijn overgelegd niet aannemeiijk

gemaakt dat de conclusie van het rapport van de Belastingdienst onjuist is

Kortom is IND in het gelijk gesteld en is de bijdrage van het rapport van de bevindingen van de

Belastingdienst daarin zeer belangrijk gebleken

Overig
Met een medewerkers van het AMLC is een soort tussenevaluatie gedaan van de eerste 4 zaken die

door CAF bekeken zijn Er zitten een aantal leermomenten in waardoor de evaluatie waardevol is

De allereerste zaak die we hebben bekeken gaat door naar de FIOD en zit in de aanmelding voor

strafrechtelijk vervolging Het uitzoekwerk dat via CAF is gedaan heeft daarin een hele positieve

bijdrage geleverd Gaat in deze zaakonderliggend om zware criminaliteit Een tweede zaak bleek

minder geschikt omdat een korte klap niet mogelijk is Willen we met dit signaal verder komen dan

is een behoorlijk stevig administratief onderzoek nodig Deze zaak is doorgezet naar een regulier
behandelteam Een derde signaal is nog onderhanden en hierin zitten zeer wel mogelijkheden om

een korte klap uitte delen Maar eerst moet duidelijk worden of het signaal ziet op verzwegen

Inkomen of op het ontlopen van een stukje box 3 inkomen in dat laatste geval Is het fiscale belang
relatief klein Een laatste signaal tenslotte bleek niet zinvol om vanuit CAF hiermee aan de slag te

gaan vanwege de simpele reden dat er al een blauw carrousel onderzoek in die zaak lopende was

Het signaal is doorgespeeld naar het betreffende behandelteam

^[■iGen GMo B is tu
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Greep uit de lopende zaken 17 07 2015

Systeemfraude IH

Via een topdown benadering proberen we inzicht te krijgen in het belang van de fraude met valse
^

kwitanties Het beeld dat daarbij ontstaat is dat de we de allerbelangrijkste spelers bij deze fraude

inmiddels via onze lopende zaken grotendeels in beeld hebben Er komen echter ook een paar

namen uit de analyse naar voren van andere grote spelers waarbij het interessant is om die ook eens

wat kritischerte gaan bekijken [ 10 2 d 11 1

11 1 D
10 2 d 11 1

11 1

Met waarschijnlijk de grootste zaak hieronder verder ever| X genoemd zijn we al een tijdje bezig
Het vermoeden bij zaak X is dat we over 2012 spreken over minstens 2000 vervalste kwitanties met

een belang in aftrekbare bedragen van ongeveer 3 mio Omdat er vanaf 2013 ook nog een

afwijkende serie kwitanties in omioop is en we tevens zien dat sommige kwitantienummers

meermalen zijn ingestuurd zal het totale belang in de recentere jaren nog hoger zijn Inmiddels is van

zaak X ook het kasboek 2013 ontvangen Hoewel wij zien dat in 2013 de kwitanties die worden

afgetrokken in de aangiften IH juist nog een extra hoge vlucht nemen geeft men in het kasboek als

ontvangen donaties nog geen 90 000 euro aan Fors minder dan het jaar daarvoor hetgeen in schril

contrast staat met onze constatering dat de fraude met de kwitanties na 2012 nog aanmerkelijk

verergerd is De kasgegevens over 2014 worden op een later moment nog toegezonden heeft men

aangegeven Dat roept bij ons het vermoeden op dat deze kasadministratie nog een aantal

bewerkingen ondergaat voordat ze ter beschikking gesteld wordt

Naast zaak X die we aan het opwerken zijn is door een van onze mensen ook een berekening

gemaakt vanuit de overige reeds onderhanden zaken in combinatie met de lopende uitvraag van

garantieposten Uit deze analyse komt naar voren dat er 2010 2014 bij PDB inmiddels ongeveer

8500 biljetten in beeld zijn waarbij het vermoeden van vervalste kwitanties speelt en waarbij niet de

naam van X genoemd staat in de omschrijving van de giften maar een andere naam of bianco Het

aftrekbedrag in deze 8500 biljetten is ongeveer 22 miljoen Vanuit de lopende zaken gezamenlijk
zitten we dus in totaal al wel op een bedrag van boven de 30 miljoen aan vermoedelijk ten onrechte

in aftrek gebrachte giften Volgende week bespreken we dit fenomeen tevens met het FP Er lopen
reeds 2 strafzaken een derde voIgt maar hoe verder is daarbij het belangrijkste thema

Loonheffing

In het kader van de analyse tussen loonaangiften van werknemers en die van werkgevers stuitte

onze medewerker op een situatie waarin alle medewerkers meer hebben opgegeven dan de

werkgever Er blijkt sprake te zijn van een fusie waarbij het loonheffingsnummer over de laatste

periode van het jaar is stopgezet De werkgever had over die maand wel nog aangifte gedaan maar

vanwege de stopzetting is e e a niet meer in de systemen verwerkt en is het bedrag aan ingehouden

loonheffing ruim 2 ton door het systeem ook weer teruggestort We hebben deze situatie aan

AGE voorgelegd De casuspositie zelf is door tussenkomst van onze medewerkers hersteld waardoor

er weer 2 ton aan inkomsten aan de schatkist kon worden toegevoegd Inmiddels heeft hij nog een

soortgelijkgeval onderhanden met een belang van ruim 140000 euro
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De lijst met verschillen in afdrachten LH zoals geregistreerd voor de LH in vergelijking met de IH is

inmiddels door onze medewerker in een 3 tal stukken gehakt Er is 1 lijst met 6000 werknemers die

kennelijk zowel loon als inhouding dubbel hebben opgegeven Totaal loonverschil is 3 miljoen Deze

lijst is doorgezet naar AGLter nadere beoordeling zoeken naar oorzaak

D

D

10 2 d 10 2 g 11 1

Enige tijd geleden schreven we over de aanpak van een facilitator die onjuiste adviezen heeft

verstrekt inzake arbeidsgehandicaptenkorting Via bet landelijk netwerk loonheffingen worden de

klanten van deze facilitator inmiddels aangepakt De facilitator deed zijn werk op provisiebasis De

klanten kunnen nu alles terugbetalen In de landelijke nieuwsdienst Loonheffingen LNL van 29 mei

2015 is aan dit fenomeen specifiek aandacht besteed Kennisgroep PH biedt daar waar nodig

ondersteuning 11 1

11 1
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Onderwerp Giftenaftrek

Dag Collegae

Geen weekbericht deze week maar wel nog even een notitie inzake de problematiek van de giftenaftrek zoals gisteren met de

begeleidersgroep besproken

In de middag heb ik ook overleg gehad met het FP in verband met 2 lopende strafeaken en een 3e zaak vermoedelijk de grootste die

aanstaande is

11 1

Onderstaande notitie is daar een aanzettoe Graag vernemen wij hoe jullie hier tegenaan kijken

Zie het bijgevoegde hestand GiftenaftreLpdj

10 2 6PS Nu

manier nog iets van een landelijk coordinator fraude

sen andere rol heeft gekregen is mijn directe lijn met DGbel ook komen te vervallen Is er op de een of andere

11 1

Met vriendelijke groeten
00232



lb
Bclauingdien^

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst
Ministerie van Financien

M 10 2 e

I 10 2 6 l@belastingclienst nl

http www belastinadienstnl

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 infomieren

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

formal notices sent by email

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

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Greep uit de lopende zaken 28 08 2015

Systeemfraude IH

Inzake de problematiek van de giftenaftrek is het van belang om op zeer korte termijn de

werkzaamheden van CAF en de werkzaamheden van het FIOD opsporingsteam op elkaar af te

stemmen Dit gebeurt begin volgende week De grootste zaak is inmiddels in het TPO besproken en

zal na een aantal aanpassingen in het preweegdocument ook strafrechtelijk worden opgepakt We

denken dat we de problematiek met de valse kwitanties via een gecodrdineerde aanpak tussen FIODj

CAF en de fraudeteams PDB in afdoende mate kunnen bestrijden Vanuit PDB wordt naast de

regeling ook de bezwaarbehandeling opgelijnd teneinde te voorkomen dat gecorrigeerde valse

kwitanties bij bezwaar alsnog worden toegewezen

11 1

Voor 2 andere zaken zijn in de vakantieperiode verkorte prewegers geschreven Dit met het

beoogde doel om deze zaken uiteindelijk niet door het strafrecht maar door middel van een

zogenaamde Knock and Talk aanpak verder af te werken

Toeslagen

Een nieuw onderzoek naar een vermoedelijke gesjoemel met huurprijzen is lopende Gebleken is dat

panden op internet voor een hogere prijs worden aangeboden dan de huurprijzen zoals deze blijken
uit de aanvragen bij Toeslagen Uit een klik blijkt dat de verhuurder het verschil tussen beiden graag

handje contantje ontvangt In ruil daarvoor krijgen de huurders een factuur met daarop een lager

huurbedrag zodat ze huurtoeslag kunnen aanvragen Soort van win win situatie voor verhuurder en

huurder

^[■iGen GMo B is t u
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De afgelopen weken zijn behoorlijk wat zaken opgewerkt voorbereid Naast hetfeit dat dit vanuit

Toeslagen gebeurt via een inmiddels ontwikkelde vaste methodiek vragen wetevens via een

ontworpen checklist de fiscale gegevens bij “blauw op Deze informatie wordt samengevoegd
waarna we besluiten hoe we met de casus vender moeten omgaan In een aantal gevallen leidt dit tot

de conclusie dat er voor CAF Belastingen geen noodzaak is om verdere actie te ondernemen en

wordt de behandeling beperkt tot het uitvragen van de risicovolle klanten door Toeslagen zelf

Deze posten worden dan na de voorbereidende handelingen weer van de CAF lijst afgevoerd In de

meeste gevallen komen er wel vervolgacties voor CAF MKB uit voort zoals het instellen van

bedrijfs bezoeken of het uitvoeren van zichtwaarnemingen bankanalyses en vermogensanalyses
PS als de toezichtstaak op de KOI en GOB op termijn gaat verschuiven naar een andere

toezichthouder zal een dergelijke bundeling van informatieposities krachten niet of veel lastiger

gerealiseerd kunnen worden

In de afgelopen periode zijn in het westen van het land een aantal KOI geholpen met stoppen 1

persoon is inmiddels zelf tot dit inzicht gekomen In een ander geval zijn door tussenkomst van de

curator panden verkocht opbrengst gaat grotendeels naar de ontvanger waarna de nieuwe

eigenaar de hier en daar nog aanwezige KOI uit de panden heeft gezet

Loonheffing

Flet onderzoek dat plaats heeft gevonden bij een thuiszorg organisatie in het oosten van het land

waarbij het vermoeden aanwezig was van gefingeerde dienstbetrekking ivm verkrijgen

verblijfsvergunningen is inmiddels afgerond Niet zozeer bleek in dit geval sprake te zijn van

gefingeerde dienstverbanden maar veeleer van niet verloonde dienstverbanden Inclusief boetes

heeft dit geleid tot een correctie van 1 miljoen Vanuit CAF kijken we nog even mee om te zorgen dat

ookzoveel mogelijkvan dit gecorrigeerde bedrag daadwerkelijkgaat binnenkomen

In de vakantieperiode zijn meerdere onderzoeken uitgezet waarbij sprake was van geconstateerde
verschillen tussen opgaaf loon door IFI belastingplichtigen en de opgaves volgens FLG van de

werkgevers Vrijwel zonder uitzondering leveren deze onderzoeken concrete resultaten op Een

voorzichtige en voorlopige conclusie is dan ook dat het matchen van deze gegevens zinvolle

controlesignalen opievert Een enkel onderzoek levert tevens concrete aanwijzingen op voor een

zgn valse doorstart Een item waar we op onze CAF dag de nodige aandacht voor hebben

gevraagd

^[■iGen GMo B is t u

00234



cWeekverslag CAF
•

3 6 e

Creep uit de lopende zaken 04 09 2015

Svsteemfraude IH

De giftenzaak is met de FIOD afgestemd In de bespreking met een aantal leden van de directie Belastingen is

afgesproken de fraude met de kwitanties stevig aan te pakken Daarnaast zal via EH I een nadere analyse

worden gemaakt in meer bredere zin inzake de giftenaftrek Afhankelijk van deze analyse kan er een voorstel

gedaan worden inzake verbeteringen aan de voorkant van het proces

■ Vanuit Heerlen komt een nieuw signaal over een facilitator die structureel probeert teruggaven te daimen

waarop geen recht lijkt te bestaan Goed nieuws is dat de VA s in de regel geblokkeerd worden en er dus

meestal geen geld naar buiten gaat De facilitator krijgt de warme aandacht van het CAF Het gaat hier

waarschijnlijk om een grote groep Roemenen

Bij een post waarbij we het vermoeden hadden dat er met name op het vlak van de dieetkosten op een

onjuiste wijze werd geadviseerd maar waarbij het ons maar niet lukte om deze vermoedens keihard vast te

is voorafgaande aan het aangiftejaar 2014 een

zeer indringend gesprek gehouden waarin nadrukkelijk is benadrukt welke eisen en voorwaarden en zijn aan

de aftrek van de dieetkosten Vervolgens hebben we op deze klantgroep het aangifte gedrag 2014

gemonitordj hetgeen we aan de adviseur ook hadden medegedeeld Gebleken is dat nog maar in de helft

van het aantal aangiften ten opzichte van de jaren daarvoor een aftrek dieetkosten is geclaimd Het bedrag

aan aftrek is zelfs nog maar 27 van het bedrag in oudere jaren was 1 8 mio nu nog 490k Over de aftrek

van de zorgkosten als geheel zien we dat nu nog maar ongeveer een derde wordt geclaimd Het gesprek

heeft dus een aanzienlijk effect gehad op het aangifte gedrag

stellen 11 1

Toeslaeen

■

10 2 g

■ In een nieuwe zaak hebben we informatie ontvangen via Logius Dit is een nieuwe ontwikkeling in de fraude

aanpak Hierbij valt een advieskantoor erg op omdat de digitale contacten met de overheid op

ongebruikelijke tijdstippen plaatsvinden en er dan in een beperkte tijd veel personen voigtijdelijk toegang

tot het systeem zoeken Dit duidt erop dat digid gegevens mogelijk in verkeerde handen zijn Wij analyseren

deze gegevensstroom en de daarmee ingediende toeslagen of aangiften

In een van de lopende CAF zaken waarbij het vermoeden bestaat dat er mogelijk sprake is van

samenspanning heeft de expoitant per medio augustus via de gemeente een exploitatieverbod gekregen

en is hij eind augustus door de verhuurder uit het pand gezet Hij lijkt echter nog niet van zins om in deze

gemeente te stoppen hoewel is aangegeven dat hij zich uit het LRKP moet laten uitschrijven Het betreft een

bedrijf met meerdere vestigingen ook in een andere gemeente Het blauwe onderzoek zal ook nog de

nodige consequenties voor hem hebben Het is wel zaak om de Toeslagen te stoppen voor de locatie die

inmiddels gesloten is

^[■icenji^toJj st Ufibj^
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Loonheffing

Pilot vergeitjking loongegevens volgens IH aangiften versus FLG

Er is een GO klant naar voren gekomen die in ernstige mate verzuimd heeft om inhoudingen af te dragen Er

zijn inmiddels naheffingen LH inclusief 50 boete voor een bedrag van ruim 560 000 euro opgelegd Over

de afwikkeling van deze schuldpositie loopt een traject bij de invordering Mocht dat tot niets leiden kan in

deze situatie de WBA van stal worden gehaald Ook is deze week een andere MKB post uitgezet waarbij

sprake lijkt van een structureel lagere afdracht door het bedrijf dan blijkt uit de aangiften IH die door het

personeel zijn gedaan In een derde geval blijkt een medewerker niet op de goede wijze door het

softwarepakkette zijn verwerkt waardoor hij niet in de loonaangiftegegevens terecht is gekomen De

softwarebouwer zoekt nu naar de oorzaak Interessant is daarbij de vraag of deze systeemfout zich ook bij
andere klanten heeft voorgedaan Wellicht komen we dit in onze pilot dan nog vaker tegen

■

Pilot vergelijking omzetgegevens met loonheffing bij bedrijven die ineens 6 aangiften LH of meer

tegelijkertijd indienen

Er zijn 21 posten geselecteerd waarvan inmiddels 17 posten bekeken uitgezet De resultaten bij 14 posten

zijn bekend Bijna al dit werk kon telefonisch worden gedaan en kost in die gevallen weinig tijd Dit heeft

geleid tot 1 ontbinding van een onderneming naheffingen voor in totaal 363 000 euro voor OB LH en 1

renseignering aan UWV vanwege vermoede uitkeringsfraude Bij de resterende 3 posten is gekozen voor een

nader onderzoek omdat er meer aan de hand is Een neveneffect is dat de ondernemingen in kwestie

hebben gemerktdatwe ze monitoren

i

Bankenpilot

Inmiddels hebben we bij een 3 tal banken navraag gedaan inzake het fenomeen adressen waarop een grote

hoeveelheid pasgegevens staan geregistreerd Slechts bij 1 bank leidt dit tot significante uitkomsten De

populatie die daaruit naar voren komt is nagenoeg geheel afkomstig uit het buitenland

i

11 1

We hebben inmiddels een11 1

poging gedaan om de sofinummers bij te zoeken van de personen die op de risicoadressen zouden wonen

volgens de bankgegevens Dat is op dit moment in ruim 70 van de gevallen gelukt Tussen de aangeleverde
adressen zitten ook een aantal asieizoekerscentra Onze analyse loopt nog maar een voorlopige conclusie is

dat op de AZC locaties de adresgegevens bij de bank toezendadressen in veel gevallen overeenkomen met

de adresgegevens die bij ons bekend zijn volgens de GBA Echter ook weer lang niet in alle gevallen Bij de

overige adressen lijkt dit echter helemaal niet het geval te zijn De adressen waarop mensen zich in de GBA

inschrijven wijken op die locatie voor het overgrote deel af van de toezend adressen zoals die bij de bank

bekend zijn Op zich bevestigt dit ons vermoeden dat we op voorhand hadden Opvallend is dat dit meestal

ook GBA adresgegevens in het buitenland zijn Wordt vervoigd

Overig

Bij CA is weer een stapje gezet in het beschikbaar maken van de dagrapporten afkomstig van Logins Via de

dagrapporten krijgen we inzicht in en kunnen we de historic vasthouden over de identiteit van de inzender

van de aangiften zoals deze binnenkomen via het SBR kanaal Om vast te kunnen stellen vooral bij de OB is

dat van belang of er een facilitator actief is of een individuele klant zelf de aangifte doet is deze informatie

van essentieel belang Als de stroom straks goed op gang komt meet dit een stroom worden die ergens zijn

plekje gaat krijgen bij data analytics

■
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Cafzaken opgestart voor 2015 11 09 2015

Status

AFGEROND AFGEVOERD GEREED CAF LOPEND Eindtotaal

MONITORBESTAND

Zaaktype

DONKERROOD

GEFINGEERDE DIENSTVERBANDEN

IH BUITENLAND

OVERIG

SYSTEEMFRAUDE IH

TOESLAGEN GOB

TOESLAGEN HUUR

TOESLAGEN KOI

TOESLAGEN OVERIG

VEELPLEGERS

7 4 1 12

58 9 67

5 1 6

5 10 15

22 11 12 1 46

7 3 5 15

4 3 1 8

11 7 1 19

4 5 9

3 3

Eindtotaal 123 55 20 2 200

Cafzaken opgestart in 2015

Status

AFGEROND AFGEVOERD GEREED CAF LOPEND Eindtotaal

MONITORBESTAND

Zaaktype

DONKERROOD

GEFINGEERDE DIENSTVERBANDEN

OVERIG

SYSTEEMFRAUDE IH

TOESLAGEN GOB

TOESLAGEN HUUR

TOESLAGEN KOI

TOESLAGEN OVERIG

AMLC

LOONHEFFINGEN

OMZETBELASTING

1 1

14 6 2 1 23

3 1 3 7

9 6 32 47

1 4 5

1 1

2 2 6 13 23

1 2 3

3 1 4

1 2 3

1 1

Eindtotaal 32 10 59 11817

±20 van de lopende posten zijn zeer recent opgestart De loonheffingsposten bestaan uit meerdere ±50

casusposities zie daarover o a het vorige weekbericht die echter in de CAF postenlijst onder 2 casusnummers

zijn samengevoegd

Enkele lopende zaken

Svsteemfraude IH

In de giftenzaak vindt momenteel een nadere analyse plaats van diverse blauwdrukken van een aantal bij

deze fraude betrokken facilitators Deze info is bruikbaar binnen de strafzaak maar zal eveneens gebruikt

worden om te bekijken welke aangiften door PDB inmiddels al zijn gedetecteerd en aangehouden en bij

00237



J
r

V

Weekverslag CAF 3iS S
\

fj

welke aangiften dat nog niet het geval is Ten aanzien van deze laatste categorie zal ten behoeve van het

heffingsproces binnenkort een centrale mailing uitgezet moeten worden

In een beperkt aantal casusposities hebben \we concrete aanwijzingen dat de facilitators in recentere jaren

uit beeld proberen te blijven door gebruik te maken van IP changers Dergelijke mogelijkheden waren ons

uiteraard al wel bekend maar deze constateringen drukken ons nog weer eens extra op deze feiten In het

kat en muis spel tussen fraudeur en fraudejager bestaat de nadrukkelijke behoefte om ons detectie

repertoire te actualiseren en te verbreden

Toeslaeen

In het 4® kwartaal komt er een zgn actieweek voor Toeslagen Naast het feit dat in de periode een aantal

zittingen staan gepland zullen er ook strafrechtelijk de nodige activiteiten plaatsvinden Ook CAF zal in die

week op meerdere plaatsen de nodige buitenactiviteiten laten plaatsvinden In een van die zaken vinden

vooruitlopend op een bezoek aan een KDV in de komende weken nog een aantal zichtwaarnemingen plaats

Loonheffing

Pilot vergelijking loongegevens volgens IH aangiften versus FLG

Ook deze week heeft een vergelijking van deze datastromen er weer toe geleid dat er een naheffing is

opgelegd ter grootte van 350 000 euro bij een inhoudingsplichtige Reden deze keer was dat de

oorspronkelijke aangifte wel gedaan was maar in het systeem niet was verwerkt omdat het LH nummer

inmiddels was ingetrokken Volgens de klant had hij dit ook al ontdekt en had hi] dit bij ons al aangekaart

Correspondence die dat verhaal ondersteunt is echter niet aangetroffen

|

Bankenpilot

Voorzover wij op dit moment kunnen nagaan is aan de populatie die op de risicoadressen bij de banken naar

voren komt het afgelopen jaar ongeveer 1 5 mio aan IH teruggegeven In hoeverre dit terecht is wordt

momenteel nader bekeken door middel van een blauwdruk Overigens blijkt al wel dat er aangiften in

voorkomen die gedaan zijn door een adviseur die door tussenkomst van het CAF inmiddels bij het strafrecht

ligt Helemaal zuiver is de populatie dus niet Verder is over dezelfde periode ongeveer 2 miljoen aan

zorgtoeslag uitgekeerd en voor een half miljoen aan KGB Op deze beide stromen voeren we een nadere

analyse uit om te bekijken in hoeverre er twijfels zouden moeten zijn inzake de rechtmatigheid van de

uitbetalingen KGB is overigens op zich al een interessante geldstroom om eens nader naar te kijken nu de

uitgaven daarvan in 2015 explosief zijn gestegen

Overig

Ten aanzien van een 3 tal posten loopt momenteel een verzoek bij EHI om een nadere analyse van het

aangiftegedrag OB van een bepaalde adviseur Gaandeweg hopen we op deze wijze tevens te komen tot een

meer algemeen bruikbare blauwdruk OB

Op uitnodiging van V en J is op het zgn hoofdenoverleg waar vanuit diverse ministeries fraudeafdelingen
aanschuiven is een presentatie gegeven over de CAF werkwijze De presentatie is enthousiast ontvangen
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Svsteemfraude IH

De giftenzaak is met het FP afgestemd De directie ABC was ook vertegenwoordigd bij dit overleg Het is nu

zaak om z s m een communicatie strategic gereed te hebben Daarbij is ook de analyse EHI benodigd

alsmede zal bezien moeten worden wat er in de maatregelensfeer aan de voorkant wel of niet haalbaar is

11 1

■ Uit een actuele biauwdruk komen weer eens opvallende PGB situaties naar voren In dit geval lijkt het erop

dat de facilitator niet alleen aangiften verzorgt maar ook een rol heeft bij het verkrijgen van RGB s en het

verdelen daarvan Binnen de klantenkring zien we namelijk zowel de aanvragers van RGB s als de genieters

van de ROW inkomsten de verzorgers

Ook voor 2016 willen we weer een voorjaarsactie plannen in of net voor de aangifteperiode om een aantal

facilitators op een minder aangename manier te verrassen Dit vergt de nodige voorbereiding Vanuit de

postenlijst zullen we een aantal facilitators hiervoor kandideren Daarnaast is van alle onderhanden zaken de

hoeveelheid klanten in kaart gebracht In wezen vormt dit een voorraad waarmee nieuwe centrale mailings

gemaakt kunnen worden We willen de confrontatie met de facilitator en de centrale mailings zo effectief

mogelijk op elkaar laten aansluiten

Toeslaeen

Bij een toeslagzaak die al in de warme aandacht van het CAF stond is een verklaring binnengekomen van

een ouder die aangeeft dat er sprake is van misbruik en antedatering van stukken Wordt nader onderzocht

■

Loonheffing

Pilot vergelijklng omzetgegevens met loonheffing bij bedrijven die ineens 6 aangiften LH of meer

tegelijkertijd indienen

Uit de query is een signaal gekomen ten aanzien van een bedrijf waar het mogelijk allemaal niet zo goed zit

Mede naar aanleiding van dat signaal is een gezamenlijk onderzoek gedaan met UWV Hieruit zijn 8

verdachte personen naar voren gekomen die ten onrechte een uitkering hadden aangevraagd Deze

uitkeringen zijn stopgezet De werkgever is met de noorderzon vertrokken

Pilot vergelijken gegevens uit FLG met gegevens aangiften IH

Onze speurneus die hier mee bezig is komt meermalen gevallen tegen waarbij bepaalde personen

looninkomsten met inhouding van loonheffingen aangeven in bun aangifte IH terwijl de inhoudingsplichtige

bij ons niet eens bekend is Dit lijkt meer dan eens voor te komen in de PGB hoek Diverse

inhoudingsplichtigen lijken derhalve te vergeten dat ze de looninhouding ook daadwerkelijk moeten

aangeven en afdragen [ ru
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Gefingeerde dienstbetrekkingen
Uit onze voormalige pilot komen zo nu en dan nog wel eens wat nabranders Zo is een van de IND zaken

aanleiding geweest om de stelling in te nemen dat in een bepaalde situatie sprake was van een valse

doorstart situatie De ontvanger had hiervoor derdenbeslag gelegd onder een aantal opdrachtgevers van de

nieuwe rechtspersoon teneinde hiermee de schulden te voldoen van de oude rechtspersoon Deze week

was hiervan de zitting en onze ontvanger tevens reporter ter plaatse schreef hierover het volgende

“Het ward een mooie zitting C en niet aandeelhouder D was aanwezig en praatte zichzeifal snei in de problemen
Uit zijn toeiichting bieek overduideiijk dat niemand anders dan hij de touwtjes in handen had in de achtereenvoigende
vennootschappen en dat hij na het stoppen van zijn nee^e zeifactiefop zoek was gegaan naar een nieuwe BV met

aandeelhouder Wij kregen de ruimte om nogmaals toe te lichten waarom we de constructie onrechtmatig vonden en

waarom dithandelen moest warden toegerekend aan A BV Daarna vroeg de rechter of partijen ruimte zagen om te

onderhandelen over een compromis en werd de zitting geschorst 67 Awr

67 Awr

Daarna heeft de rechter een proces verbaal opgemaakt waarin is opgenomen dat wij een bedrag van € 60 000 mogen

afboeken op de belastingschuld 11 1

11 1

□
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Svsteemfraude IH

Uit een analyse rondom een facilitator blijkt dat deze het wel erg bont maakt Zo blijken er niet alleen foute

IH aangiftes te worden ingediend maar worden ook net zo makkelijk valse doktersverklaringen ingezonden

als een aanslagregelaar om bewijsstukken vraagt Het probleem beperkt zich bij deze adviseur echter niet

alleen tot de IH maar ook zien we veel geknoei bij de aangiften OB Enkele tientallen overduidelijk onjuiste

aangiften Tevens in ieder geval ook in tenminste 1 situatie eveneens dat valse facturen zijn ingezonden aan

de Belastingdienstteneinde een voorbelasting claim te rechtvaardigen 11 1

11 1

We hebben het aangiftegedrag IH alvast eens in wat meer brede zin laten bekijken ondanks dat 2014

vooral de becons nog lang niet helemaal is ingediend Vooralsnog heel voorzichtige conclusie zien we een

daling in zorgkosten en giften in 2014 Wat ons daarentegen wel opvalt is dat de aftrek van

scholingsuitgaven in 2014 aanmerkelijk is toegenomen met name in die gevallen waarin de aangifte is

gedaan door een niet becon Een eerste vermoeden is dat dit te maken zou kunnen hebben met de sterke

inperking van de kosten levensonderhoud kinderen vanaf 2014 Zijn er groepen particulieren die een

alternatief voor deze inperking aan het zoeken zijn Is de moeite om eens nader naarte kijken in ieder

geval

■

Bij een van defraudeposten is bij wijze van steekproef navraag gedaan of deze posten op een juiste wijze in

de invordering terecht zijn gekomen Dat blijkt in teveel gevallen niet goed te zijn gegaan waardoor deze

posten buiten actieve invordering zijn gebleven We brengen de oorzaken daarvan in kaart en willen

vervolgens gaan bekijken hoe e e a hersteld en verbeterd kan worden Wellicht is het daarbij wel een

aardige gedachte om eens een specifieke invorderingsactie met de nodige tarn tarn eromheen te

organiseren zodat de boodschap dat je aan de beurt bent als je systematisch je aangifte onjuist laat invullen

nog een keer duidelijk naarvoren komt

■

Toeslagen

Door detijd been zien we nogal wat en steeds meer dubieuze combi bedrijven die zich zowel toeleggen op

de kinderopvang als op de zorg Oppasouders worden op deze wijze multifunctioneel ingezet althans

voorzover er dan ook werkelijk zorg of opvang wordt verleend In de meeste gevallen hebben we bij

dergelijke combi bedrijven grote vraagtekens bij de rechtmatigheid van de geldstromen die van

overheidswege worden verstrekt

Een van de eerste grote zaken die door CAF is opgepakt was nadat dit bedrijf is geknipt en geschoren in

ernstig verkleinde vorm in een hele andere gemeente doorgestart onder een andere naam en onder een

ander nieuw LRK nummer Ook die nieuwe verschijningsvorm heeft weer de nodige CAF aandacht gekregen
en opnieuw zijn toen weer toeslagen stopgezet Vanuit B Toeslagen is vrij lang druk gezet op de nieuwe

gemeente teneinde te bewerkstelligen dat dit bedrijf uit het LRK register verwijderd zou worden Uiteindelijk
heeft die uitschrijving nu ook daadwerkelijk plaatsgevonden Het feitenonderzoek vanuit de Belastingdienst

is daarbij van essentieel belang geweest Ill
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Loonheffing

Pilot vergelijken gegevens uit FLG met gegevens aangiften IH

Een verbijzonderde selectie is gemaakt op Digra posten met een verschil van meer dan 5000 euro aan

afgedragen loonheffing Het belang is ongeveer 2 mio Om te kijken hoe die vork nu precies in de steel zit en

waar we precies over praten zouden een aantal gerichte onderzoekjes kan vaak zelfs telefonisch moeten

worden uitgevoerd gespreid over het land Hiertoe is contact gezocht met de betreffende

handhavingsregisseur van MKB Op voorhand vallen in ieder geval een aantal zaken op relatief veel van

deze verschillen worden niet behandeld binnen het IH proces geen uitworp ABS voor 1 2 mio terwiji de

verschillen soms fors zijn minimaal 5000 maar zelfs inddenteel 110 000 euro Als ze wel behandeld

worden dan beperkt zich dit veelal tot het IH proces zonder dat er een terugkoppeling is naar de LH in die

gevallen waarin de IH positie correct is en de conclusie is dat de LH dan zeer waarschijnlijk niet is

afgedragen door de werkgever

In een ander concreet geval niet Digra werd door telefonisch navraagte doen bij een werkgever ruim

120 000 euro opgeraapt nu uit de verschillenanalyse bleek dat een bedrijf vergeten was om de verloning
van een ontslaguitkering over de salarisadministratiete laten lopen

Gefingeerde dienstbetrekkingen
In een lopende zaak is een direct invorderbare aanslag opgelegd van enkele tonnen wegens verzwegen

inkomsten door een bestuurder bij een zorgbureau Deze bestuurder lijkt een stroman te zijn maar heeft

op naamopvallend genoeg ook een aantal redelijk kostbare auto s 11 110 2 e

11 1
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Svsteemfraude IH

We hadden een facilitator op de korrel die als eenmanszaak een onderneming drijft Uit de gesprekken met

klanten bleek echter dat de figuur die vaak onjuiste aangiften in bleek te dienen aanmerkelijk ouder was

dan de betreffende ondernemer Toen onze mensen het gesprek met de facilitator aankondigde bleek ook

al snel dat dit inderdaad het geval was Oh u belt in verband met de aangiften met al die zorgkosten Nou

dan moet u bij mijn vader zijn Opvallend is overigens dat deze vader zichzelf ook geneeskundige gaven

toedicht nu uit de klantgesprekken bleek dat hij diverse dieetverklaringen voorinvult waarbij hij de mensen

vertelt dat ze deze nog eventjes door de arts moeten laten ondertekenen Echter heeft in de praktijk menig

arts het ondertekenen van deze verklaringen geweigerd vanwege het simpele feit dat de patienten deze

dieten in de praktijk niet daadwerkelijk volgen Met vader is daarom een zeer indringend gesprek gevoerd

Duidelijk is aangegeven

dat we hem monitoren en dat er gevolgen zijn o a medepleegboete indien hij met dit gedrag door blijft

gaan Wei viel in deze casus op dat weliswaar veel aangiften die bi] aanslagregeling gecorrigeerd werden

maar vaak in bezwaar alsnog werden toegewezen Senior gaf dat in het gesprek ook aan ja maar dan dien

ik gewoon een bezwaar in en dan krijgen die mensen het alsnog Dat stimuleert niet echt om facilitators te

laten stoppen en is nog wel een zorgpunt Tevens is gekeken naar het gebrek aan inkomsten dat door senior

is aangegeven voor deze bijverdiensten die toch wel gewoon 5 dagen per week in beslag nemen Om dit

nog wat beter te kunnen vaststellen is nog wel een nader onderzoek nodig waarbij overigens vrij eenvoudig

aangetoond kan worden dat senior niet de vereiste aangiften heeft gedaan

11 1

Met een facilitator een lid van een VOF die een 3 tal valse dieetverklaringen heeft opgesteld en bovendien

bovenmatig zorgkosten claimt voor een aantal klanten is een opvoedend gesprek gehouden Beide

vennoten waren bij het gesprek aanwezig Duidelijk kwam naar voren dat de ene vennoot rommelt en de

andere daar geen weet van had De bonafide vennoot is hier duidelijk klaar mee Hij had tussen de

aankondiging van het gesprek en het gespreksmoment zelf er ook al niet van kunnen slapen We hebben

aangegeven welke risico s ze lopen als ze als kantoor hiermee doorgaan oa medepleegboete Omdat

tevens sprake is van een verzekeringspraktijk lopen de heren nog het extra risico dat ze hun vergunning

kwijtraken mocht het ooit tot veroordelingen komen De heren is dus dringend verzocht om te stoppen en

de indruk bestaat dat de boodschap heel goed is overgekomen Tevens is aangegeven dat we het

aangiftegedrag blijven monitoren en krijgen de klanten de rekening gepresenteerd via de aanslagregeling

■

■ In de giftenzaak is overieg gevoerd met het ANBI team nu bij een van de organisaties die bij ons in het

verdachtenhoekje zitten een uitspraak moet worden gedaan inzake de aanvraag van een groepsbeschikking

Toeslaeen

■ Staat vooral in het teken van de voorbereidingen van een 7 tal bezoeken in de actieweek in november

| In een zeeractuele casus constateren we dat er Poolse mensen zijn die niet zorgverzekerd zijn maar toch

zorgtoeslag hebben In de risicomodule van Toeslagen wordt dit normaal gesproken ondervangen We laten

nakijken wat de oorzaak is dat deze gevallen nog niet gestopt zijn
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■ Schreven we vorige week dat een gemeente eindelijk besloten heeft om een niet bonafide gastouderbureau
uit te schrijven deze week kunnen we melden dat een andere gemeente in een andere casus pro actief een

nieuwe pogingtot inschrijving van een KDV heeft geweigerd 11 1

In een zaak is een anonieme klik binnengekomen dat de eigenaar van het KDV contant de eigen bijdrage

terug zou betalen aan de ouders Bankstukken zijn opgevraagd Er lijken bovendien meer kinderen op papier

opgevangen te worden dan uberhaupt ruimte beschikbaar is

Loonheffine

i Pilot vergelijken gegevens uit FLG met gegevens aangiften IH

Ten aanzien van de verbijzonderde selectie van Digra posten waar we vorige week over schreven is het nog

niet gelukt om even wat bijstand te regelen via een handhavingsregisseur MKB om een aantal posten nader

te laten bekijken Oorzaak hiervan is een misverstand over de inzet van MKB medewerkers voor dergelijke

klusjes voor het CAF Dit is besproken met de directeur MKB

■ Bij de pilot die zicht gericht heeft op de niet Digra s komt de eindconclusie in beeld Er zijn uit een grotere

massa 30 posten nader bekeken In 18 van de 30 gevallen bleek de aangiften IH onjuist ingevuld in de

overige 12 gevallen is de loonaangifte onjuist geweest Onze medewerker heeft in totaal 1 4 mio aan

correcties aangebracht voor ruim een miljoen bestond dit uit naheffingen LH de rest is IH De uitkomst van

deze pilot lijkt zonder meer de moeite om op landelijk niveau na te volgen \A ij zullen hierover binnenkort

een adviesrapportje opstelling richting de directie MKB

Bankenpilot

In de bankenpilot vallen een drietal uitgaande geldstromen op die de moeite zijn om nog nader te

beoordelen IH teruggaven uitbetalingen zorgtoeslag en kindertoeslag Op alle 3 wordt een nadere analyse

gedaan om Tevens is daarbij van belang om vast te stellen of er adressen opvallen waarop het teruggaaf
verkeer op een bepaalde geldstroom hoger is dan gemiddeld Die adressen willen we vervolgens nog eens

met de bank in kwestie nader doornemen om te bekijken wat er dan met het uitgekeerde geld is gebeurd

Overig

i FEC Met FEC vind op korte termijn een bespreking plaats of CAF met haar werkwijze iets zou kunnen

betekenen bij de behandeling van een aantal signalen van opvallende money transfers

i

10 2d
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Svsteemfraude IH

Met EHI is de afspraak gemaakt dat posten waarmee we als CAF PDB in beginsel klaar zijn periodiek door

EHI gemonitord zullen gaan worden teneinde te bewaken of onze subjecten zowel klanten als facilitator

netjes blijven Tevens kunnen we op deze wijze het effect van bet handelen in beeld brengen

Recent gaven we aan dat in de tot op heden ingediende aangiften 2014 een tweetal opvallende zaken te zien

zijn allereerst dat de aftrek kosten levensonderhoud fors daalt verklaarbaar uit aanpassing regelgeving en

de aftrek van studiekosten fors toeneemt indien de aangiften gedaan worden door niet becons niet direct

verklaarbaar Bi] ons bestond daarbij het vermoeden dat er mogelijk particulieren zijn geswitched van de

ene aftrek categorie naar de andere en dat wilden we daarom nader bekijken We hebben inmiddels echter

vast kunnen stellen dat er geen verband is tussen deze 2 patronen Wei zijn we nog aan het onderzoeken of

de toename van de aftrek studiekosten mogelijk vanuit bepaalde facilitators kan worden verklaard

Gisteren zijn huisbezoeken gedaan bij klanten van een nieuw in beeld gekomen facilitator Leverde weer

unanieme verhalen op over het bedenken van aftrekposten en tevens omtrent de tamelijk forse betaling die

voor deze dienstverlening moest worden gedaan Grappig detail daarbij was dat deze facilitator kennelijk

een wachtruimte voor zijn klanten blijkt te hebben waarin ook een aantal gokautomaten staan opgesteld

■

■

C

11 1

Met de facilitator die naar aanleiding van de nodige media aandacht waarin bij hem het beeld is ontstaan

dat steeds meer foute facilitators worden aangepakt besloten had een inkeerbrief aan ons te zenden is

inmiddels nog eens indringend gesproken Post wordt verder lokaal afgehandeld facilitator is gestopt

|

Toeslagen

Momenteel loopteen nadere analyse op de aanvraagvan kindertoeslag vanuit de wetenschap dat de

uitbetaling daarvan flink is toegenomen Kan allemaal heel legitiem zijn

Rondom de actie week gaan een 9 tal CAF bezoeken plaatsvinden varierend van bedrijfsbezoeken in

verband met feitenonderzoek tot gesprekken om mensen te bewegen met bepaalde activiteiten te stoppen

Daarnaast zijn er diverse acties bij FIOD en OM en zal er rondom het geheel der activiteiten de nodige
communicatie plaatsvinden

Loonheffine

Pilot vergelijken gegevens uit FLG met gegevens aangiften IH

Ten aanzien van de verbijzonderde selectie van Digra posten is het wachten op de gevraagde bijstand vanuit

MKB
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