
l@belastinqdienst nl[] 10 2 6 n@belastingdienstnl1
J@belastingdienstnl]
pbelastingdienst nl]

10 2 6 I@belastingdienst nl1

To 10 2 6

J@belastingdienst nl|
|@belastingdienst nl[T

l@belastin gdien st n I L
1^2 6 Ipbelastingdienst nlll I0 2 e l@belastingdienst nl] | l0 2 e |pbelastingdienst nl[| 10 2 6 |pbelastingdienst nl]

I 10 2 6 l@belastingdienst nlf io 2 e |@belastingdienst nl1 | I0 2 e |@belastingdienst nl|| lo s e |@bdastingdienst nl]

From

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Cc

10 2 6 l@belastingdienst nl

Mon 5 2 2016 9 40 56 AMSent

Importance

Subject Vertrouwelijk casus Hawaii cq gastouderbureauj i0 2 g |
MAIL RECEIVED Mon 5 2 2016 9 40 56 AM

High

Goedemorgen

we hebben nav deze casus een brief gehad van een advocaat namens het GOB We hebben afgelopen vrijdag een en ander besproken
Uit dit overleg bleken voldoende gronden te zijn geweest voor een onderzoek naar de rechtmatigheid van de kinderopvangtoeslag van de

desbetreffende aanvragers Deze gronden waren oa

1 erzijn bij een bezoek aan het GOB 10 dossiers beoordeeld die allemaal onvolkomenheden hadden

2 erzijn diverse onvolkomenheden aangetroffen bij bezoeken aan gastouders geen opvang van kinderen op de desbetreffende dag

vooringevulde urenstaten opvang volgens urenstaat op niet bestaande dagen etc

3 terugstorting van toeslagen door gastouder aan vraagouder 100 uur opvang opnemen in de aanvraag 200 uur opvang betalen aan

GOB oftewel kasrondjes

Een van de stellingen van de advocaat was dat de bezwaren van de desbetreffende aanvragers nagenoeg allemaal zijn toegewezen

ergo er zou geen grond zijn geweest voor de aanpak van het GOB We hebben toegezegd de bezwaren cijfermatig nader te bekijken

Productieregie heeft daartoe vorige week gegevens aangeleverd De uitkomsten zijn

1 er zijn 568 bezwaren ingediend door 235 ontdubbelde unieke bsn s en wel voor meerdere toeslagjaren

van deze 568 bezwaren voor meerdere toeslagjaren heeft 40 de status completed in TVS hetgeen erop duidt dat deze zijn

afgerond

van de 235 unieke bsns heeft 30 de status completed in TVS hetgeen erop duidt dat de bezwaren van deze aanvragers

allemaal zijn afgerond Dit aantal is lager dan de 40 uit pt 2 omdat voor een deel van de aanvragers nog niet de bezwaren voor

alle toeslagjaren zal zijn afgerond bv 2013 wel en 2014 niet

er zijn 435 ontdubbelde unieke combinaties van bezwaarmaker en toeslagjaar dit aantal is lager dan de 568 uit punt 2 omdat

sommige bezwaarmakers voor een toeslagjaar meerdere bezwaren hebben ingediend Van deze 435 unieke combinaties is door

Productieregie gemeten het toeslagbedrag na afhandeling als CAF post voor indienen bezwaar en het laatst bekende

toeslagbedrag in 12 van de gevallen is het huidige toeslag hoger dan het toeslagbedrag na de afhandeling als CAF post
hetgeen erop duidt dat het bezwaar grond had en heeft geleid tot een hogere toeslag dit percentage wordt ondersteund door het

aantal ontdubbelde unieke combinaties van bezwaarmaker en toeslagjaar dat na afhandeling als CAF post € 0 had als toeslag en

nu een hoger bedrag heeft 14

2

3

4

5

opmerkingen

t

11 1

1

vriendelijke groet

10 2 6

Belastingdienst Toesiagen

10 2 6
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10 2 6 |@belastingdlenstnl[| iQ 2 e |@belastingdienst nl1
10 2 6 |@belastingdienst nl|] io 2 e |@belastingdl^stnl] Fio 2 e |@belastingdienst nl|] i0 2 e |@belastingdienst nl]

10 2 e |@belastingdienst nl[| lOS e |@belastingdienst nl1

I 10 2 6 |@belastingdienstnl
Thur 5 12 2016 12 42 39 PM

To

Cc

From

Sent

Subject Betr rapport i0 2 g| bv docx

MAIL RECEIVED Thur 5 12 2016 12 42 39 PM

Hoi

11 1

Kijk nog even naar de d tjes en de t jes er staan meer dan eens fouten in sowieso nog even goed nalezen op schrijf en tikfouten zag

oa een jaartal waarin cijfers waren omgedraaid maar dat alles doet niets af aan de strekking van het verhaal 11 1

11 1 Wellicht is het beter om

de feiten te noemen

We constateren in een aantal gevallen dat er op urenstaten voor meer dan 200 uren per maand geschreven is

We constateren dat uit de berekening die | 10 2 9 feelf heeft gemaakt en die gebruikt is voor de bantering voor de aanvraag van

Toeslagen een aanmerkelijk iagere hoeveeiheid uren staat

10 2 g

Met vriendelijke groeten

lb
Bclasilngdienst

10 2 6

Teamleider Landelijk Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 6

I 10 2 6 I@b6lastingdi6nst nl

http www belastinadienst nl

09 05 2016 13 47 40—Heren Naar aanieiding van de brief van h0 2 g|wil ik g onderstaand rapport10 2 6

ver^lufcfI occrI iibu

10 2 6Van

Aan II
Datum 09 05 2016 13 47

Onderwerp rapportllQ Zg bv docx

fMKB BLD

10 2 6 10 2 6 1@Belastingdienst | 10 2 6 [ [ 10 2 6 1@Belas1ingdienstl 10 2^^ ]@Belastingdienst10 2 6

Heren
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Naar aanleiding van de brief van i0 2 g| wil ik|| iQ 2 g [londerstaand rapport versturen Geen fiscale gevolgen vpb maar wellicht wat

onduidelijkheid weg

10 2 6

Kun je akkoord gaan met bijgevoegd rapport

Met vriendelijke groet

10 2 6

Medewerker EOS CAF

MKB Externe Overheidssamenwerking Teaml Eindhoven

Belastingdienst MKB Zuid

Karel de Grotelaan 4 | 5616 CA | EINDHOVEN | Begane grond
Postbus 90056 | 5600 PJ | EINDHOVEN

10 2 6

@belastinadienst nl10 2 6

10 2 6

[bijiage rapport |10 2 g|bv docx is verwijderd door JGO BLD]
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1@belastingdienst nl[ ]@belastingdienstnl]To 10 2 6 10 2 6

|@belastin gdien st n I [j
laa e |@belastingdienstnl|1 I0 2 e |@belastingdienst nl1

]@ belastingdienst nl

Tue 5 17 2016 10 10 59 AM

10 2 6 10 2 6 @belastingdien st nl]
Cc

From

Sent

Subject rapport pTo 2 g | bv docx

MAIL RECEIVED Tue 5 17 2016 10 10 59 AM

rapportMO ^ gl bv docx

10 2 6

Collega s

□it is het rapport zoals ik het in principe naar| I0 2 ^zou willen sturen Ik had begrepen van io 2 i dat het idee is om de medlator advocaat

uitte nodigen voor een gesprek en dat we dan rapport zouden meegeven

Neemt er iemand van jullie contact op met hem

Met vriendelljke groet

10 2 e

Medewerker EOS CAF

MKB Externe Overheidssamenwerking Teaml Eindhoven

Belastingdienst MKB Zuid

Karel de Grotelaan 4 | 5616 CA | EINDHOVEN | Begane grond
Postbus 90056 | 5600 PJ | EINDHOVEN

10 2 e

10 2 6

Zie het bijgevoegde bestand rapport] bv docx
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LOGBOEK Hawaii

20 07 2016 Ongeveer 30 heeft geen bezwaar gemaakt advocaat wil een

schadeclaim indienen omdat toeslag is stopgezet en er geen nieuwe aanvraag

mogelijk was Dat blijkt echter onjuist te zijn Advocaat ziet een deel van de

opvangkosten niet als opvangkosten zodat de feitelijke betalingen lager
uitvallen daarmee wil ze terugvorderingen minimaliseren 11 1

9 5 2016 Naar aanleidinq van de brief van Heeft J 10 2 6 Ivoor een

67 Awr

67Awr
■ De mediator advocaat wordt uitgenodigd voor een gesprek

67 Awren

21 4 2016 Er is een brief van advocaat innniddels al ruim 2 maanden

binnen de bd aanwezig is zonder echte actie tot nu toej 10 2 6 |stelt het volgende
voor intern overleg BT caf met

aanpak de bd caf en BT tot nu toe heeft afstemmen wat er in be^aar

gebeurd met deze dossiers kan via een steekproef door pr io 2 e is toevallig 00k

aanspreekpunt bezwaar afspraak plannen met advocaat

over we IkeI0 2 e

29 9 2015 CAF zaak Hawaii betreft een populatie van 317 vraaqouders 18

vraagouders zijn niet inhoudelijk behandeld omdat ze niet bij | | zaten 43

vraagouders hebben niet gereageerd en zijn dus stopgezet 8 vraagouders
hebben een toekenning gehad 248 vraagouders hebben een stopzetting gehad
na een inhoudelijke beoordeling In totaal hebben 246 burgers een bezwaar

ingediend Wanneer wij de niet reageerders meetellen in de populatie dan heeft

84 5 van de populatie een bezwaar ingediend Wanneer wij alleen de

vraagouders meenemen die gereageerd hebben en een afwijzing kregen dan

heeft 99 1 van de populatie een bezwaar ingediend Op dit moment zijn 69

bezwaren afgehandeld en 177 bezwaren staan nog open

4 3 2015 Het signaal van Boink11 3 2015 Er gaat een rapport naar

kunnen we niet bevestigen

10 2 6

22 01 mail van met div bijiagen over de zaak10 2 e

4 01 mail van 10 2 6 met bijgevoegde antwoordbrieven v

7 12 brief bejegeningsklacht

02 12 mail van io 2 e met klachtenbrief en verslag gesprek met g

met reaches van enkele collega s

26 10 mail var i0 2 e met bevindingen bezoeken en voorstel dit niet aan|o
2 fete

verstrekken

23 11 mail van 10 2 e

10 2 e

12 2 2015 Fraude melding BOink ontvangen m b t | aan de hand van

deze melding naar LRK gekeken niks kunnen vinden en query aangevraagd
over 2014 en 2015

4 2 2015 De aansprakelijkheid van is niet vast te stellen eindconclusie

geen strafzaak geen nadeel Gesprek met I lo^ejteneinde hem te overtuigen
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n

van het belang van een betrouwbare administratie Anders bv meepleegboete
io 2 e heeft aanqeqeven dat hii per 01 01 2015 stopt Update volgens de

systemen van Toeslagen is nog actief

10 2 g

10 2 g

10 2 g
11 1

10 2 g

10 2 g

10 2 g

8 7 2014

110 2 g I te zetten stappen

1 bankafschriften bij 2 ouders worden opgevraagd

Aftiankelijk van de uitkomsten kunnen we dit voor meer gastouders doen

11 1

2 uit de waarnemingen in november bleken heel veel kinderen niet aanwezig Bovendien bleken op

sommige adressen de urenstaten tot einde jaar al te zijn ingevuld

Hoe zien de urenstaten die nu in de administratie zijn verantwoord er dan uit

Is er op die dagen wel tijd geschreven

Zijn de urenstaten die tot het einde van het jaar zijn ingevuld ook in de administratie aangetroffen

Imaakt een overzicht van de bevindingen per gastouder
10 2 6 trekt die specifieke gegevens na in de administratie

3 vergelijk een aantal urenstaten waarop dezelfde cijfers staan uit verschillende delen van Nederland

met elkaar Zitten hier opvallende overeenkomsten in

4 met ovj overleggen of bovenstaande voldoenden is voor een redelijk vermoeden

11 1

3 6 2014
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Overzicht van alle nabetalingen en overige betalingen die rechtstreeks naar| zijn betaald Actie

10 2 e I
De derdenrekening nog nakijken Er komen ook nabetalingen binnen biihO 2 g | Kijken waar die

naartoe gaan Actie| 10 2Te~|
Een 6 tal gastouders selecteren die stellen een vast bedrag aan | I0 2 g | te moeten betalen Actie

10 2 6 I
Alle ophogingen in kaart laten brengen Actie] 10 2 6

Van de dossiers die [
Wat is oorspronkelijk aangevraagd Zitten hier ook nabetalingen op wat is er door toeslagen
uitbetaald Naar wie is dat aeaaan Vervolgens de audittrail over de derdenrekening van vraagouders
naar gastouder Actie 11Q 2 61
IP adressen waarop de toeslagen zijn aangevraagd Zitdaar een concentratie in

jhebben bekeken een totaalplaatje maken10 2 6

UitPostenlijst 3 6 2014

10 2 g
11 1

11 1 Aanslagregeling gastouders is uitgezet bij PDB Arnhem team I0 2 e I Voor 322 ESN

behandelvoornemens opgenomen 10 2 e gaat in ieder geval inzoomen op de zgn derdenrekening

waarop het geld van vraagouder naar gastouder gaat Dit moet 1 op 1 worden doorbetaald maar in

veel gevallen loopt het ook buiten| 10 2 g |op Verder opnieuw een 10 tal dossiers heel kritisch

bekij ken

13 05 2014 aankondigingsbrief is verzonden Blauwdruk nr 2 is ontvangen

6 mei 2014 bijeenkomst met

Afspraken

Toeslagen v w b vraagouders Vraagouders krijgen brief met verzoek om zich te melden bij de balies

waarbij zij de contracten de bankafschriften en de arbeidscontracten van hun en hun partner

moeten tonen De vraag is uitgezet om na te gaan wanneer deze brief verzonden gaat worden

10 2 6

10 2 g

67 Awr
67 Awr

10 2 g

Blauw v w b Gastouders Uit oude blauwdruk blijkt dat vermoedelijk veel gastouders hun

inkomsten niet verantwoorden Per 6 mei 2014 nieuwe blauwdruk aangevraagd Populatie

gastouders bij lQ 2 g 2012 en 2013 Daarna beoordelen noodzaak tot aanslagregeling en onderzoek

naar plek waar dit werk weggezet kan worden InitiatiefhO ^ g

22 04 2014 10 2 6 gaat een bijeenkomst beleggen waarin het koppel gebriefd wordt Resultaten van

WtP s zijn geanalyseerd er is veel mis ^ Toeslagen wil nog voor de Pasen opdracht geven om

toeslagen te stoppen en baliebrieven uit te sturen Bij het GOB moet nog nagekeken worden of de

kassiersfunctie goed is ingevuld GOB moet ertussen zitten tussn VO en GO ook is ertwijfel over de

eigen bijdrage Mensen die eerder in een fraude betrokken zijn die zijn nu naar 10 2 g overgestapt

bp hele korte termijn moet een briefing gepland worden

Jgaat op bezoek Opmerking GOB duikt op bij andere

11 1

wtK s uitgevoera i

casussen

TUTZTe

20 01 2014 De analyse is gereed Echter nog niet voldoende geanalyseerd Volgende week terug

op de agenda met een concreet voorstel wat we hier verder mee gaan doen

00140



14 01 2014 10 2 g |gaat in Januari bezocht worden door het koppel uit de schil

Verantwoordelijkheden worden daar besproken 10 2 g

gaat concreet maken wanneer dit moet gaan plaatsvinden en wat daar dan

precies moet worden besproken 17 januari is de analyse klaar en kunnen er vervoigplannen gemaakt

worden

11 1

10 2 e11 1

21 11 13

HoihO S ej

In de itemlijst staat inderdaad de voorwaarde dat de voertaal Nederlands gesproken
moet worden door de gastouders Dat toetst de GGD ook bij een onderzoek voor

registratie Ik kan niet beoordelen hoe het komt dat er toch slecht sprekende gastouders
in het LRKP staan Ook het gastouderbureau kan daarvoor verantwoordelijk gehouden
worden tijdens een inspectieonderzoek

Als jullie dit tegenkomen vanuit jullie onderzoeken is het lijkt mij het beste dat jullie dat

doorgeven aan de betreffende GGD waar de gastouder onder valt zodat ze dit evt in een

volgend inspectieonderzoek mee kunnen nemen Is dat werkbaar voor jullie

Met vriendelijke groet

10 2 6

■kerUCICIUd I I ICUC WCI

Werkdagen maandag dinsdag donderdag tot 12 00 uur en vrijdag
r

k
Nederland

19 11 13

Hoi alien die meewerkten aan de bovenstaande CAP actie

even een update van de StaVaZa en acties

Actie dag 13 november 2013

Van de oude regio s Oost den Haag en Oost Brabant heb ik per mail alle terug koppelingsformulieren

ontvangen van Amsterdam nog niets ontvangen

Fysieke stukken worden per post naar mij opgestuurd

Dinsdag 19 november heb ik de dan bij mij bekende resultaten besproken in het CAP

Terug koppeling van de teams voorbereiding was goed voldoende info actie goed verlopen en

voldoende begeleiding

Ik heb bij het CAP o a aangegeven

1 Tijdens GEEN van de bezoeken zijn oppas kids aangetroffen hoeft ook niet altijd gezien het aantal

uur maar bij geen van de 16

11 1
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11 1

Acties

1 Alle dossiers uit de steekproef worden beoordeeld

» Actie TOESLAGEN

a h v resultaten wordtbekeken hoe met de andere aanvragen KOT van de klanten van ditGOB

moet worden omgegaan

2 Contact met GGDen over eisen aan GO S en andere resultaten die voor hen van belang zijn
» Actie

3 Bij Blauw query maken van alle GO S van dit bureau ivm inkomsten ROW en kosten Welk beeld

geeft dit

Is hoogte risico te bepalen later beoordelen hoe hiermee verder

» actie CAP

10 2 6

4 Als meer bekend is over de resultaten een gesprek aangaan met de facilitator over bevindingen
administratie »actid vert regio Oost Brabant en Toeslagen
beoordelen nadat GO S bezocht zijn Toon alhankelijk van de resultaten van 1 t m 3

5 Maken inkomens scan

10 2 6

» actie CAP

11 1

Ik hoop dat ik jullie zo voldoende mee heb genomen in het vervolg en de resultaten tot heden

Missen jullie essentiele punten dan hoor ik dat graag dan kijken wij daar ook naar

en niet als allerlaatst nogmaals bedankt en tot horens»»

Collega s in Oost Brabant willen jullie even kijken en doorgeven
1 Wie bij een bezoek mee kan gaan vooraf bereiden we het gesprek natuurlijk nog voor

2 Welke leidinggevende geinformeerd moet worden

3 In beeld blijven houden wat er gebeurt bij deze klant vanuit Blauw en in de systemen

19 11 2013 Nadere actie zal plaatsvinden naar de facilitator en GGD vanuit het CAP Tiidens

onderzoek 16 gastouders niet goed bevonden 67 Awr

[ Aangiftes nadergaan bekijken en

overzicht van maken 10 2 e zal een basisoverzicht BSN s aanleveren met adressen aan I 10 2 6 | Zal

67 Awr

tevens lijstje opstellen met bespreekpunten voor|^
voorbezoek aan 10 2 g 10 2 6 stuurt tevens mail aan GGD om te vragen wat de standaard regels zijn

voor gastouders

10 2 6

13 11 2013 Bezoek aan verschillende gastouders Resultaten

Diverse GO s nu al 3 van de 8 spreken geen of slecht Nederlands moest vertaald worden

Uren vaak te hoog geen bewijzen opvang al gestopt

Nergens kinderen aangetroffen
Bijna nooit kontrakten urenstaten facturen bewijzen van opvang aanwezig

00140



Diverse geven aan 110 2 g | vraagt KOT aan met DiGiD vraagouders
LH wel vaak iets opgegeven hoge aftrekposten ook als opgepast bij VO
1 GO staat met 2 nummers in het LRK fop 2 verschillende adressenl

11 1

Den Haag 10 2 e

3 thuis 1 niet thuis wordt volgende week weer bezocht

Algemeen
We hebben geen facturen gezien en ook geen uren vastleggingen
De medewerking door de GO was goed
Ze waren niet allemaal even bedreven in de Nederlandse taal waardoor de

communicatie wat moeilijker ging
Uren te hoog of al lang gestopt met opvang

22 10 2013 Volgende week komen de collega s uit de regio bij elkaar om aanwijzingen te krijgen
voor bezoeken van de gastouders in de regio In deze casus zijn raakvlakken met een ander

strafrechtelijk onderzoek Mensen die met RGB s frauderen zijn ook betrokken als aanvrager van

KOT De fraude afdeling van Toeslagen is op de hoogte pio^zal de namen van 56 personen

doorgeven aan 10 2 e

10 03 2014 beeld uitWtP s is niet eenduidig
maart 2014 op bezoek te gaan bij de eigenaren iCov analyse aangevraagd

maakt een afspraak om in10 2 e

00140



|@belastingdienstnl[|
io 2 e l@belastingdienst nlfl i0 2e |@belastingdienst nl]

^belastingdienst nl]

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

Cc

|@belastingdienst nl[]

I io £e l@belastingdienst nl

Wed 7 20 2016 12 10 11 PM

10 2 6 10 2 6

From

Sent

Subject Fw 2016 07 011 lQ 2 g 11
MAIL RECEIVED Wed 7 20 2016 12 10 11 PM

2016 07 01 I 1Q 2 g |pdf

Goedemiddag

hierbij de brief waarmee de klachtvan GOB |aan onze kantis afgedaan

vriendelijke groet

10 2 6

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 6T

10 2 6
Van

Aan | 10 2 6

Datum 04 07 2

Onderwerp 2016 07 01 |10 2 g|

Toaslagan BLD

l@vanewijkadvocaten nl

016 16 52

10 2 6 k^@advocatencollectieftrias nl

10 2 6 I 10 2 j 10 2 r~||l0 2 6|Meneer

Zoals ik vrijdagji heb aangegeven ontvangt u van mi] de toegezegde brief n a v de recent gevoerde gesprekken Het origineel ontvangtu
per post

Met vriendelijke groet

10 2 6

ielastingdienst loeslagen
10 2 6

MODiei

Email
10 2 6

@belastingdien st nl

10 2 6

Zie het hijgevoegde hestand 2016 07 01 10 2 g
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|@belastingdiensinl[l
io 2e l@belastingdienst nlfl i0 2e |@belastingdienst nl]

10 2 a l@belastingdienst nlll l0 2 e ~|@belastingdienstnl1
From | io 2 e |@belastingdienst nl

Sent Wed 10 26 2016 9 54 44 AM

Importance

Subject Fw Betr Vertrouwelijk Betr Betr Fwd Betr Re Betr Re Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr

MAIL RECEIVED Wed 10 26 2016 9 54 44 AM

]@belastin gdienst nl]To 10 2 e 10 2 6

Cc

High
10 2 6

yo

10 2 ewil jij dit ffbespreken met aanhaken

vriendelijke groet

102 6 » 2 e

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

|10 2 e|
10 2 e

pio^ r 10 2 6 1
10 2 6 [ 10 2 6 ]

10 2 6

Datum 26 10 2016 09 50

Onderwerp Betr Vertrouwelijk Betr Betr Fwd Betr Re Betr Re Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr | 10 ie

11 1ad 21 Wat mil betreft prima

11 1

herken jij je in de klachtomschrijving vai^^en zo nee kun jij dan zo nauwkeurig mogelijk omschrijven hoe de uitlating op de

zitting volgensjou luidde

Met vriendelijke groet

10 2 6

ielastingd ienst Toeslagen
Klachtcodrdinator en contactpersoon Nationale ombudsman

[ 10 2 6 |o 2 e 10 2 626 10 2016 09 36 22—goedemorgen ad 1 ik heb vorige week mijn suggesties overde brief aan aangereikt
■

nier siaa

|l0 2 e|
in 2 p10 2 6

10 2 6 [ 10 2 6

10 2 6

jaLum ^O

Onderwerp Vertrouwelijk Betr Betr Fwd Betr Re Betr Re Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr 10 2 6

goedemorgen

ad 1 ik heb vorige week mijn suggesties over de brief aanj 0 2 ^aangereikt » hierstaan al bevindingen van de bezoeken in

ad 2 hierbij de interne CAF notitie en de interne verslagen van bezoeken » is het een idee de collega s die het bezoek hebben afgelegd
een verklaring te laten opstellen

[bijiage CAF beschrijving hawaii vs 0 9 pdf is verwijderd door 10 2 6 oeslagen BLD] [bijiage Casus Hawaii 8 4
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2014 docx is verwiiderd door

verwijderd door

0 2 e roeslagen BLD] [bijiage INTERNE NOTITIE met bevindingen 21052014 docx is

10 2 e I oesiagen tsLU]

vriendelijke groet

QM^0 2 e

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 e

26 10 2016 09 20 13—Hoi I l0 2 e wat mij betreft prima

10 2 6r 10 2 e 1
10 2 9 10 2 9

io
10 2 9

Datum 26 10 2016 09

Onderwerp Betr Fwd Betr Re Betr Re Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr 10 2 9

Hoi 10 2 9

Wat mij betreft prima

We hebben op dit moment 2 belangen

1 de beroepszaak van|0 2 6 Daarmoet a s vrijdag de brief naar de RvS Hiermee is dus de grootste spoed

2 de klacht over de uitspraak op de zitting bij de RvS Hier hebben we iets meer tijd

ad 1 Ik begrijp datje over de brief vani 0 2 faan de RvS geen opmerkingen hebt

ad 2 Dan blijft over de klacht Omdat de RvS weigert het PV van de zitting te verstrekken is niet helemaal zeker hoe de gewraakte

uitlating nu precies luidt Maar stel even dat zoals 10 2 ^O 2f5chrijft inderdaad gezegd is dat de Belastingdienst

onregelmatigheden geconstateerd heeft bij het Gastouderbureau lO ^ g en we nu zouden vinden dat deze uitspraak correct is

en dat de klacht dus ongegrond is dan zullen we wel moeten kunnen onderbouwen wat die onregelmatigheden dan zijn

Met vriendelijke groet

10 2 6

Jelastingdienst loeslagen
Klachtcoordinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 9 10 2 9

10 2 9

10 2 6

|10 2 9|
10 2 9 10 2 9

Datum 26 10 2016 09 05

Onderwerp Fwd Betr Re Betr Re Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr 10 2 9

Hoi

G06d id66
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Vriendelijk groet^

10 2 6 |0 2 e

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 e

1fg belastingdienst nl10 2 6

Datum 26 oktober 2016 09 03 29 CEST

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6onderwerp Betr Re Betr Re Betr Belr Betr Betr Betr Belr Betr Betr

wellicht een idee om hetgeen wa1 1Q 2 6 \ jangeeft nogmaals op te laten zetten door de controlerend collega s die er destijds zijn
geweest
dit als apart memo

Met vriendelijke groet

10 2 e

sr analist intelligence handhavingsregie Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

Belastinadienst Toeslagen

10 2 6

m^o 2 6
10 2 6 26 10 2016 08 50 32—Va

@belastlngdienst

oeslagen BLD Aan 10 2 6

Toeslagen B10 2 6

|10 2 6|

[ 10 2 6 10 [ 10 2 6

I 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 I
Datum 26 10 2016 08 50

Onderwerp Re Betr Re Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr | 10 2T

Goedemorgen

Ik weet niet of het woord vewiitbaarheid is gebmikt Wei is gebleken dat bij een bezoek aan het GOB 5

dossiers niet op orde warenj 1Q 2 e [met nieuwe dossiers kwam en pas het in totaal lOe dossiers geen

onvolkomenheden bevatte » dit is in het interne bezoeksverslag opgenomen Dit was een van de

belangrijksle redenen om nader onderzoek te doen naar de rechtmatigheid In mijn herinnering heb ik deze

onvolkomenheden ook genoemde tegeni 10 2 e Itijdens mijn bezoek aan hem in Eindhoven om bestanden

van aanvragers te vergelijken met onze query uitkomsten

10] 10 2 6In miin herinnering heb ik dit ook gezegd in ons gesprek met beide advocaten maar wilde
io 2 e dit niet horen » zij kwam wel terug op de bezochte gastouders en de daar aangetroffen
onvolkomenheden oa uit mijn hoofd vooringevulde urenstaten en opvang op niet bestaande dagen die

10 2 e|keurig heeft opgenomen in zijn rechte aan de HR

Vriendelijk groet

10 2 6 |10 2 e
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Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 10 2 e

Met betrekkina tot de verwijtbaarheid van het gob zijn in de gesprekken die ik heb gevoerd samen met

I geen verdere noties door BT afgegeven10 2 e

Ik meen wel dat een conlrole ambtenaar zich heeft uilgelaten mbt de verwijtbaarheid van het gob
kent het dossier als zijn broekzak

10 2 e

10 2 e

Wat is door of namens BT gezegd over de verwijtbaarheid van als gob

10 2 e

Beiasiingdienst i oesiagen
Teamleider Handhavingsregie lntelligence Data analytics toeslagen

10 2 e
10 2 e

10 2 e

Op 25 okt 2016 om 08 55 heeft

geschreven

@be[astingdienstnl het volgende10 2 e10 2 e

GoedemorgenI iQ 2 e

Wat mij is bijgebleven is dat B T tegen | i0 2 g | heeft gezegd dat het GOB op wat kleinigheden na misschien eigenlijk
niet zo veel te verwijten valt maar dat het wel een redelijk aantal klanten heeft waar iets mis mee bleek te zijn en dat

het dus niet zo gek is dat B T uiteindelijk de hele populatie tegen het licht heeft gehouden Maar het is al weer even

geleden en ik kan het mis hebben

Ik voeg de relevante bijiagen hieronder weer even toe 1 de e mailklacht van 10 2 ^a2j6pius bijiage 2 de brief van

de RvS 3 de reactie vanjl 0 2 ^aarop

Het gaat mij erom dat we als B T in de gesprekken met | I0 2 g | de beroepbehandeling en dadelijk de klachtbehandeling
hetzelfde uitdragen als het gaat om hoe B T tegen | i0 2 g | aankijkt

Met vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Klachtcoordinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 iia2 blus biilage1 E mailklacht van

I 10 2 e 1110 ^1^ 2^ o a

I 10 2 6 I 10 2 6 I
Datum 23 09 2016 10 41

Onderwerp

Geachte mevrouw 10 2 6

Hierbij wens ik bij u formeel een klacht in te dienen tegen de volgende medewerker van de Belastingdienst
Het betreftde beer 10 2 e 10 2 6behandelaar van het dossier van bij de Raad van Sta^
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De heer 10 2 e heeft pertinente onjuistheden tijdens de zitting van 19 September jl verkondigd zijn

stellingen binnen dit dossier te sterken en daar wens ik een klacht tegen in te dienen Hij heeft immers

verkondigd dat de Belastingdienst onregeimatigheden geconstateerd heeft bij het Gastouderbureau | tO Z g

Ik begrijp niet wat de heer 10 2 e [hiermee wenst te bereiken maar ik vat het op als ontoelaatbaar en

klachtwaardig Het isjuist zo en dat is u bekend dat vast staat dat er juist geen onregeimatigheden

geconstateerd zijn en dat de onregeimatigheden bij de Belastingdienst spelen zie toewijzing klachten in de

diverse dossiers Het zomaar lets roepen tijden een zitting in bijzijn van cliente

tot nog verdere verstoring van de verhoudingen en het vertrouwen tussen vraagouder en gastouder bureau

die inmiddels na de afgelopen 2 jaar al aan een zijden draad hangt

10 2 e heeft geleid

Als bijiage treft u aan mijn brief gericht aan de Raad van State in dit dossier waarin ik aangegeven heb dat ik

een klacht ga indienen Bij deze aldus

Ik verzoek u mij te kennen te geven hoe de procedure nu vanaf hier gaat Termijnen en dergelijke zijn mij
immers niet helder in de klachtenprocedure van de Belastingdienst

Hierna zal ik u een mail toezenden ivm[
ookeindjuli benaderd Nog steeds geen duidelijkheid in dit dossier Na mijn mail van 22 augustusjl gericht

behandelaar in dit bezwaar is het stil

10 2 e ik heb u in verband met deze mevrouw

10 2 eaar

In afwachting verblijft

10 2 e 10 2 e

10 2 e

DISCLAIMER

Gelieve te letten op het volgende
De informatie verzonden met dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerdejn] en

kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten beschermd door een beroepsgeheim
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet

gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen is verboden Indien u niet de geadresseerde
bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming is openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding
en of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht

terug te sturen en het origineel te vernietigen

Advocatencollectief Trias staat ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nr 17243427

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking
van onze aansprakelijkheid is opgenomen De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op

http www advocatencollectieftrias nl av html

Zie het bijgevoegde bestand brief raad van state 22 September 2016 pdf

2 Brief RvS 13 oktober 2016

Zie het bijgevoegde bestand 17102016 DdO10 2 0
10 2 0

3 Reactiel 0 2 6 daarop 24 oktober 2014
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Zie het bijgevoegde bestand Reactiebrief op vragen Afdeling_ annotaties io 2 e docx

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Datum 24 10 2016 17 38

Onderwerp Re Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr 10 2 S

10 2 e

Welke liin bedoel ie Ik heb de e mails hieronder geleZen weet nietwelke lijn je bedoeld De bijiage
10 2 e 7\t niet bij dit berichtvan

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
TpamlpjfHpr HanHhavinnQrpnip lntpllinpnnp Data analirtirQ tnpQianpn

10 2 e
10 2 6

10 2 6

Op 24 okt 2016 om 15 50 heeft

volgende geschreven
Besten0 2 e|

@be[astingdienst nl het10 2 6 10 2 e

Kun jij aangeven of we met deze lijn niet op enigerlei wijze in aanvaring komen met wat in de gesprekken tussen

jou en iQ 2 g [ign brieven namens Toeslagen naar voren is gebracht

Met vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst 1 oeslagen
Klachtcodrdinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 6Doorgestuurd doo 10 2 6 Toeslagen BLD op 24 10 2016 15 48

[ 10 2 6

10 4teelI 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 e 1
Datum 24 10 2016 15 08

Onderwerp Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr 10 2 6

Hoi 10 2 e

met nog als toevoeging dat de onderbouwing een antwoord op een vraag van de Afdeling is en niet een uitlating
en onderbouwing op eigen initiatief

zie ook bijiage vragen van de Afdeling

Zie het bijgevoegde bestand

Met vriendelijke groet

17102016 10 2 6 pdf10 2 e

10 2 e
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behandelfunctionaris hoger beroepszaken

Belastingdienst Toeslagen
Team Beroepszaken
Graadtvan Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht |
Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

10 2 e

1@belastinqdienst nl10 2 e

www belastinqdienst nl

werkplek 05 10 65

} 24 10 2016 15 00 00 Hoi 10 2 e Ik heb nog even naarde mail van de Nogekeken en10 2 6

die spreekt over ontvankelijkheid Volg

10 2 6

I 10 2 6 I 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 ]
Datum 24 10 2016 15 00

Onderwerp Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr | 10 2 6

Hoi|0 2 e

Ik heb nog even naar de mail van de No gekeken en die spreekt over ontvankelijkheid Volgens art 9 1 Awb mag

ook worden geklaagd over gedragingen jegens een ander even daargelaten of dat hier nu wel of niet gedaan
wordt En in art 9 8 d lees ik dat we slechts nietverplichtzijn de klacht te behandelen wanneer sprake is van een

gedraging waartegen beroep kan worden ingesteld Die situatie doet zich thans echter niet voor Dat de No zich

later niet over deze kwestie mag buigen zie art 9 22 d staat los van onze bevoegdheid

Als we de klacht onvankelijk achten begrijp ik uit jouw laatste bericht dat we deze tegelijkertijd ongegrond achten

Ik maak uit de brief aan de Afdeling immers op dat we de gewraakte uitlating niet ontkennen sterker nog we

onderbouwen hem in die brief

Met vriendelijke greet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Klachtcodrdinator en contaetpersoon Nationale ombudsman

10 2 6 24 10 2016 13 49 45—Hoi io 2 e De gewraakte uitlating is tijdens de zitting

gedaan door mi] alleen weet ik niet meer

[ 10 2 6

I 10 2 6 J10 2 6Le 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 ]
uatum

Onderwerp Betr Betr Betr Betr Betr Betr | 10 2 ^

Ho 10 2 6

De gewraakte uitlating is tijdens de zitting gedaan door mij alleen weet ik niet meer of hel desgevraagd of uit mij
zelf en of ik op deze wijze heb geuit De uitlating speelt wel een belangrijke element in deze zaak De gestelde

onregelmatigheden bij het desbetreffende gastouderbureau heeft namelijk geresulteerd in de verregaande stap
dat alle betalingen zijn opgeschort bij de klanten van gastouderbureau lO ^Tg | in vraag 1 en 2 ga ik hier ook

uitgebreid op in zie concept antwoorden in bijiage

Ik blijf het alleen vreemd vinden dat je beklag kan doen tegen uitlatingen tegen een derde partij Daarbij komt ook

nog dat er mogelijk belangenverstrengeling is tussen het gastouderbureau en de vraagouder Immers het
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gastouderbureau kan aansprakelijk worden gesteld door de vraagouder indien zij door hun toedoen de kot

missen

[bijiage Reactiebrief op vragen Afdeling_ annotaties ^o z b jqcx is verwijderd door

10 2 6 ~[Toeslagen BLD]

10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 e

behandelfunctionaris hoger beroepszaken

Belastingdienst Toeslagen
Team Beroepszaken
Graadtvan Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht |
Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

10 2 e

10 2 6

www DeiasiingaiensTTTT

werkplek io 2 e

24 10 2016 13 36 34—Ho Graag ontvangen wij dan een kopie10 2 6

10 2 6

lOlfeelT10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Datum 24 10 2016 13 36

Ond6rw6rp B6tr B6tr B6tr B6tr B6tr | 10 2Te

Hoi 10 2 e

Graag ontvangen wij dan een kopie

10 2 e leeft eerder aangegeven de procedure bij de RvS te willen afwachten gezien het nauwe verband tussen

klacht en hoger beroep Je zou ook kunnen oordelen dat de gewraakte uitlatingen weliswaar zijn gedaan in het

hoger beroep maar dat ze opzich zelf ook reden kunnen zijn tot klagen Op die laatste lijn zou ik zelf wat meer

zitten Volgens mij zijn de uitlatingen namelijk geenszins de kern van de hoger beroepszaak Ik kan met daarom

goed voorstellen dat we de klacht ontvankelijk verklaren en behandelen Hoe kijkjij daartegenaan Het is

overigens aan jou om nu we geen PV hebben iets te zeggen over de gestelde gedraging Kun jij nog terughalen
wat je daar precies over gezegd hebt en dat zonauwkeurig mogelijk zwart op witzetten

1 0 2 e omdatjij aangaf mee te willen kijken hoe denk jij over de ontvankelijkheid van de klacht etc

Met vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Klachtcodrdinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 6 24 10 2016 13 22 30—Hoi Als het aan mij legt wordt de zaak nu niet meer

ingetrokken Het is mogelijk dat de Afdeling ga

[ 10 2 6

I 10 2 6 J10 2 e| 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 ]
uaium ^4 iu zuiti

Onderwerp B6tr B6tr B6tr B6tr 1o 2 6 |G
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Hoi

Als het aan mij legt word de zaak nu niet meer ingetrokken Het is mogelijk dat de Afdeling gaat oordelen dat wiji
niet kunnen verlangen dat iemand de kosten volledig voldoet indien wij hem geen kot betalen Maar goed dan

weten we dat ook weer ik stuur a s vrijdag mijn antwoorden aan de Afdeling

Met vriendelijke greet

10 2 e

behandelfunctionaris hoger beroepszaken

Belastingdienst Toeslagen
Team Beroepszaken
Graadtvan Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht |
Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

10 2 e

1@belastinadienst nl10 2 e

www belastinadienst nl

werkplek i0 2 e

10 2 e 24 10 2016 13 14 02 Ho io 2 e Wij horen het graag wanneer er is besloten of B T de

zaak doorzet of intrekt Weet jij wa

10 2 6

I10 2 e eI 10 2 6 J 10 2 6

[ 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 1
Datum 24 10 2016 13 14

Onderwerp Betr Betr Betr || 10 2 e~^

Hoi 10 2 e

Wij horen het graag wanneer er is besloten of B T de zaak doorzet of intrekt Weet jij wanneer dat duidelijk zal

zijn Ik denk dat we op dat moment dan even moeten bespreken hoe we met de klacht verder gaan Vanuit Team

Klacht zullen we eerdaags hoe dan ook een eerste reactie moeten zenden aanjfU2le
Met vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Klachtcodrdinator en contaetpersoon Nationale ombudsman

[ 21 10 2016 18 23 37—Goedendag Hierbij deel ik mede dat het verzoek om een10 2 6

procesverbaal door de Afdeling inzake de zitt

[ 10 2 6 IQO p

|10 2 erI 10 2 6 10 2 6

[ 10 2 6 10 2 6

Datum 2i iu 2ui6 ia 23

Ond6rw6rp Batr Batr 10 2 6 | p

Goedendag

Hierbij deel ik mede dat het verzoek om een procesverbaal door de Afdeling inzake de zitting is afgewezen

Met vriendelijke groet

10 2 e
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behandelfunctionaris hoger beroepszaken

Belastingdienst Toeslagen
Team Beroepszaken
Graadtvan Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht |
Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

10 2 e

1@belastin1A ^ ist nl10 2 6

www belastinadienst nl

werkplek 05 10 65

10 2 S
30 09 2016 13 11 40 lk weet niet in hoeverrre de No bekend is met het feit dat de

gedraging waarovetl|o^^laagt feitelij

I 10 2 6 ] 10 2 e
10 2 6 10 2 6

[ 10 2 6 10 2 6

uaium JU uy iiuiiaJLi

Onderwerp Betr 10 2 e p

Ik weet niet in hoeverrre de No bekend is met het feit dat de gedraging waaroveri|o^^laagt feitelijk geen
betrekking heeft op haar client waarvoor de procedure bij de Afdeling aanhangig is maar op een GOB Mogelijk is

die gedraging ook van belang voor de concrete hoger beroepszaak maar in ieder geval voor de relatie GOB client

en m i is ze vooral boos over de uitstraling die dit richting GOB heeft Wat dat aangaat lijkt ze voortdurend 2

petten op te hebben Ik denk dus dat de klacht in die zin zeker ontvankelijk zal zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e

DcTaSTiriyulcTTSirTucSTayCTr

Klachtcodrdinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 6 30 09 2016 12 38 59—Zle hieronderter info Wat de klachtafhandeling zullen wij de

uitspraak van de Afdeling alwachten e

1102 6110 2 6 10 2 6in 9 o

[ 10 2 6 10 2 6 J

i
10 2 6 1

Datum 30 03 2016 12 38

Ond6rw6rp | 10 2 6 |p

Zie hieronder ter info Wat de klachtafhandeling zullen wij de uitspraak van de Afdeling alwachten en natuurlijk het

PV

10 2 e als je het PV hebt kunt je het mi] dan even mailen Weet je ook wanneer de volgende zitting is

10 2 e ergens volgende week moeten we even een kort tussenbericht naar | io 2 e | sturen ik veronderstel dat

we het PV dan wel zullen hebben In die brief delen we dan mee dat wij thans geen onderzoek instellen omdat er

nog een procedure bij de rechter loopt Er is namelijk een nauw verband tussen klacht en zaak die bij de rechter

ligt Als die procedure is beeindigd beoordelen we of wij de klacht in onderzoek nemen

Met vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen
Klachtcodrdinator en contactpersoon Nationale ombudsman
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10 2 e

I 10 2 e I I 10 2 e

Buiten reikwijdte vetzoek

10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e
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Buiten reikwijdte verzoek
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|@belastingdiensinl[l
I io 2 e |@belastingdienst nl|] io 2 e |@belastingdienst nl]
From

Sent

Subject Fwd Concept brief aan

MAIL_RECEIVED Fri 12 2 2016 b 20 0 HM

brief 16 11 16 met biilagen 1 en 2 odf

l@belastingdienst nl1
\o 2 e |@belastingdienst nl[] i0 2 e |@belastingdienst nl]

To 10 2 e 10 2 6

10 2 6 l@belastingdienst nl

Fri 12 2 2016 5 20 07 PM

10 2 6 inzake klacht van i0 2 g over standpuntonvolkomenheden

biilageS bii brief 16 11 16 pdf
i0 2 g| Brief concept 021216 docx
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10 2 6 |@belastingdienst nl[1 10 2 6 |@belastingdienst nl1

^n@belastingdienst nl[
10 2 6

To

j@belastingdienstnl]Cc 10 2 6 10 2 6

|@belastin gdien st n I [j
10 2 6 |@belastingdienstnl|1 i0 2 e |@belastingdiensl nl1
10 2 6 l@belastingdienst nl

Wed 12 7 2016 8 27 46 PM

10 2 6 @belastingdien st nl]
Bcc

From

Sent

Importance

Subject Vertrouwelijk Betr Nieuwe versie brieven I io 2 g |
MAIL RECEIVED Wed 12 7 2016 8 27 46 PM r

Brief|0 2 |io 2 e |beieaeningsklacht concept 061216 annotaties^^ ^ ^
docx

10 2 g| Brief concept 061216 annotaties |fo 27eidocx

High

goedenavond

11 1

11 1

Zie het hygevoegde bestand 5r^ ]0 ^ f0 2 e bejegeningsklacht concept 061216 annotatie^ 10 2 6 \^ocx Zie het

bijgevoegde bestand lO ^ g [ Brief concept 061216 annotaties11o 2 e\docx

vriendelijke groet

10 2 6

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 6

06 12 2016 10 57 13—Ha 10 2 6 Zou je naar de aangepaste versies kunnen kijken Stem je ermee in

Van 10 2 6 oeslagen BLD

Aan

Datum 06 12 2016 10 57

Onderwerp Nieuwe versie brieven 10 2 g

j 10 2 6 J@Beiastingdienst

Ha 10 2 6

Zou je naar de aangepaste versies kunnen kijken Stem je ermee in

[bijiage Ij I o ^ g | Brief concept 061216 docx is verwijderd door

bejegeningsklacht concept 061216 docx is verwijderd door^
Toeslagen BLD] [bijiage Briefi^^o 2 e

Toeslagen BLD]

10 2 6

10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

Belastingd ienst Toeslagen
Klachtcoordinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 6
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10 2 6 |@belastingdienst nl[| iQ 2 e |@belastingdienstnl1
^@belastingdienstnil

l@belastingdienst nlf
1@belastingdienst nll
l@belastingdienst nin

10 2 6 |@belastingdienst nl[| iP 2 e |@belastingdienst nn

^belastingdien st nl

Wed 11 23 2016 8 29 24 AM

To

^@belastingdienst n|]
]@belastingdienst nl] | 10 2 e |@belastingdienst nl[| l0 2 e |@belastingdienst nl1

l@belastingdienst nl]

n@belastingdienst nl] | I0 2 e |@belastingdienst nl|] l0 2 e |@belastingdienst nl] |ine
10 2 6

Cc 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

J@belastingdienst nl[ l@belastingdienst nl]10 2 6

10 2 6From

Sent

Subject Betr Betr Fw Concept brief

MAIL_RECEIVED Wed 11 23 2016 8 29 24 AM

BRIEFING HaWAII Aaenda docx

10 2 6 10 2 g over uitgangspunt onvolkomenheden BETREFTCASUS HAWAI

Aandachtspunten tbv Briefing docx

AANWEZIGHEIDSLIJST docx

10 2 6

11 1

nav wat wij vanmorgen hebben voorbesproken heb ik wat op papier gezet

omdat we niet weten welke zaal het wordt is niet gekozen voor een powerpoint de stukken krijgt iedereen ter plekke uitgereikt

hebben jullie nog aanvullingen nog fouten ik hoor ze graag zsm dan kan ik ze verwerken en de stukken definitief maken en kopieren

Zie het bijgevoegde bestcmd BRIEFING HaWAIIAgenda docx Zie het bijgevoegde bestand Aandachtspunten tbv

Briefing docx Zie het bijgevoegde bestand AANWEZIGHEIDSLIJST docx

Met vriendelijke groet
10 2 6

sr analist intelligence handhavingsregie Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

Belastingdienst Toeslagen

10 2 6

I

10 2 6 23 11 2016 07 54 42—goedemorgen hierbij een eerste reactie in vetcursief ik neem enkele collega s op in de

mail 10 2 ^

Van

Aan

]Toeslagen BLD10 2 6 10 2 6 10 2 6 ]@Belas1ingdienst 10 2 6]@Belastinadienst ]@Belastingdienst I 10 2 6

|@Belastingdienst

]@Belastingdienst|

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 |@Belastingdienst 10 2 6 I
]@Belastingdienst io 2 6 ]@Belastingdienst 0 210 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

P 10 2 6 ©Belastingdienst
Datum 23 11 2016 07 54

Onderwerp Vertrouweli]k Betr Fw Concept brieT| 10 2 e ^|10 2 g| over uitgangspunt onvolkomenheden

goedemorgen

hierbij een eerste reactie in vet cursief ik neem enkele collega s op in de mail

op alle punten de volledige informatie te hebben

omdat ik niet de pretentie heb10 2 6

10 2 g

11 1

1^
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4

6 10 2 0 10 2 g

10 2 0
11 1

8 10 2 g 10 2 g

10 2 g

10 10 2 0

1 I 10 2 0 ~|

vriendelijke groet

10 2 0

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 0

3 22 11 2016 15 28 34—He 10 2© lk beperk me in mijn vervolgreactie maar even totjou De brief van[X]
mz

10 2 0 live ran dert

10 2 0 ] Toeslagen BLDVan

Aan l 10 2 e~|r
Cc RiaH I
Datum 22 11 2016 15 28

Onderwerp Fw Concept brief [

10 2 0 ^©Belastingdienst
J@Belastingdienst f io 2 e ]@Belastingdienst [ ]@Belastingdienst10 2 010 2 0 io r I 10 2 0

]|10 2 g| over uitgangspunt onvolkomenheden10 2 0

Hoi 10 2 e

10 2 0

10 2 g 10 2 0

10 2 g

11 1

l|^
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fio^

10 2 e 10 2 g

10 2 6

10 2 g 11 1 10 2 g

I

10 2 e

10 2 6

rrr

11 1

10 2 6

Met vriendelijke greet

10 2 6

beiastingaiensi loeslagen
Klachtcoordinator en contaetpersoon Nationale ombudsman

T 10 2 6

uoorgestuura aoor ]Toeslagen BLD op 22 11 2016 13 5910 2 6

] Toeslagen BLD10 2 6Van

Aan 10 2 6 |[

Cc 110 2 ^^^
Datum 22 11 2016 12 37^
Onderwerp Concept brief I 10 2 6 110 2 glover uitgangspunt onvolkomenheden

|@Belastingdienst

j@Belastingdienst

10 2 6

10 2 6

Ho 10 2 6

Gisteren gaf ik al aan dat ik bezig ben met drie brieven Van de eerste inzake| I0 2 g is het concept klaar

Ik wil aan jou vragen om daar even naar te kijken en eventuele opmerkingen suggesties daarin te verwerken Ik zal dat ook doen met de

andere twee brieven Zodra jij die gezien hebt wil ik alle drie tegelijk aan de volgende collega s voorleggen zodat de inhoud volledig is

gedekt

11 1

I0 2 g

[bijiage I0 2 g Brief concept 221116 doex is verwijderd door Toeslagen BLD]10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

tjeiasungaiensi loeslagen
Klachtcoordinator en contaetpersoon Nationale ombudsman
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|@belastingdiensinl[l
I io 2 e l^belastingdienst nll] iQ 2e |@belastingdienstnl]
From

Sent

Subject Fw Betr betreft GOB i0 2 g mw I0 2 e 10 2 e| CASUS HAWAII

MAIL_RECEIVED Sun 1 22 2017 4 50 24 PM

Uitspraak op klacht |o^^laeinene klacht 221216 pdf

Brief 040716 navgesprek met]
Memo MT bii concept readies 131216 docx

I@belastingdienst nl1To 10 2 e 10 2 6

]@belastingdienstnl|l ]@b elastingdienst nl]10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@belastingdienst nl

Sun 1 22 2017 4 50 24 PM

10 2 6

Reactie op onderzoek No 221216 pdf

Memo MT bii afdoeninasbrief 160616 1 docx

Uitspraak op klachjjo^nzakef 221216 pdf10 2 6

Uitspraak op klacht 10 2 6 221216 pdf

Memo MT bii aanaeoaste afdoeninasbrieven 210616 docx

fyi

10 2 6 Toeslagen vaco heeft van het MT de opdracht gekregen om nader te kijken naar dit dossier

is klachtcoordinator goede vent10 2 6

10 2 6 is senior bij beroep

vriendelijke groet

10 2 6

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 6

Doorgestuurd door op 22 01 2017 16 4810 2 6

^T^^2]R eslagen BLDVan

Aan

Cc \
^@Belastingdienst

l^elastingdienst I 10 2 6 [

10 2^6 [ 10 2 6

]@Belastinadienst ll 10 7 6 10 2 6 J@Belastingdl6ns1l|o 2 fe
■

0 2 6 ttpEDRIJF] |0 2 f^rtlinfin nl | o 2 6 T

10 2 6 10 2 6

H [ 10 2 6 |@Belastingdienst

]@Belastingdienst

10 2 6 J@Belastingdienst10 2 6
J10 2 6

Datum 20 01 2017 07 56

Onderwerp Betr betreft GOB |l0 2 g| mw| 10 2 6~t[l0 2 4

Beste 10 2 6

Zowel als ik zijn vandaag niet op kantoor Je kunt onze agenda s in ETG checken voor het plannen van een overleg

Waarschijnlijk weet je dat we inmiddels een uitgebreid traject metlp^
betrokken zijn geweest en die mi] van input hebben voorzien Het lijkt me dan ook aan te bevelen dat ook zij bij het overleg aanwezig
ziin Je kunt daarvoor

10 2 6 achter de rug hebben waarbij meerdere afdelingen

Ibenaderen \ 10 2 6 |is o a bij de onderzoeken betrokken geweest en heeft later met

^ 10 2 6 [loevoerd Het team var]io 2 6|behandelt de dooiji|0 2 ^|
10 2 6

10 2 6 I
op kantoor {ik meen twee gesprekken metflo^

ingediende bezwaren Door haar manier van opereren traineerf^ j^e afhandeling

periode veel contact metl|o^^eeft qehad We hebben tljdens het onderzoek allemaal in meer olmliKlere mate het qevoel gekregen dat de

kwestie en ook het optreden vanflj^^
I 10 2 ^ 10 2 g rn 1P 2 g is zo n beetje een opvolger van I I0 2 e niet koosjer is

10 2 6

is de kracmoehandelaar die de afgelopen

I0 2 g
J

1^ 11 1

] Rerdossier kennende had het mij meer voor de hand gelegen om eerst het onderzoek van de No we

] is de

11 1

wachten op het verslag van bevindingen en daarna het rapport af te wachten en het oordeel van de Afdeling
verweerder geweest Wat de schadeverzoeken betreft staan of stonden de reguliere procedures open en over het door DGBEL

afgehandelde verzoek kunnen we eigenlijk niets zeggen Ik vraag mij dus af of het wel wijsheid is om metf^phet gesprek aan te gaan

10 2 6

In de kern gaat het volgens mij om twee zaken

1 de klacht van|| l0 2 g | letopjf^O^s nie | l0 2 g gemachtigde dat i^
dit als een boemerang terugkomen Zij klagen erover dat ten onrechte beweerd is dat hun administratie niet op orde is Ditzou hu

10 2 6 Zorg ervoor dat zaken gescheiden blijven anders kan
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relatie met hun clienten niet ten goede zijn gekomen

van I io 2 g^ hiervoor isilo s^^emachtigde Het opschorten van de uitbetalingen en de2 de klacht namens een deel van de clienten

afhandeling van de bezwaarschriften lange behandelduur steeds opnieuw opvragen van dezelfde gegevens

Hierover is eigenlijk alles al gezegd

Ik stuur je onze antwoordbrieven toe Dus de antwoorden op de klachten en de reactie naar de No Deze antwoorden heb ik met

iedereen afgestemd Ik stuur bovendien mijn memo s aan Gerard Blankestijn mee met aan hem de suggestie om van deze casus te

leren beter inrichten proces en beter vooraf op de situatle anticiperen Ik verwacht dat de No onze gedraging wat dat betreft ook

onbehoorlijk zal vinden en de aanbeveling zal doen dit proces te verbeteren

niet gebeurd Is DGBEL komt daarblj mogelljk ook om de hoek kijken want als een aanbeveling niet wordt overgenomen moet de Stas de

No daarover berichten

]als dat ondertussen al11 1

Met onderstaande bijiagen kun je een goed beeld van de zaak krijgen Ik stuur je 20 nog even de brieven die naar drie clienten vantP^
zijn gestuurd {in de indlviduele klachtdossiers

Zie het bijgevoegde bestand Reactie op onderzoekNo 221216 pdf Zie het bijgevoegde bestand Uitspraak op klacht\^ ^ f

\2221216 pdf Zie het bijgevoegde bestand Uitspraak op klachf^^^ I0 2 e \bejegening221216pdJ Zie het

bijgevoegde bestand Uitspraak op klachpR ^ mlgemene klacht 221216^dj Zie het bijgevoegde bestand Brief040716 nav

gesprek met
bestand Memo MT bij afdoeningsbrief160616 l docx Zie het bijgevoegde bestand Memo MT hij aangepaste

afdoeningsbrieven 210616 docx

10 2 0

} Zie het bijgevoegde bestand Memo MT by concept reacties 131216 docx Zie het bijgevoegde10 2 0

Met vriendelijke greet

10 2 0

Belastingd ienst Toeslagen
Klachtcoordinator en contaetpersoon Nationale ombudsman

TOSS 155 05 65

10 2 0 19 01 2017 14 38 44—Dag heren Ikzagin de ETG dat jullie vandaag een hoorzitting hebben dus daarom

stuur Ik deze mail

|0 ^foeslaqen BLDVan

Aan 10 2 0 ^@Belastingdienst
]@Belastingdienst

10 2 0

Cc 10 2 0

Datu

Ondetwerp betreftGOB[|TB 2 i ino72 0 |[I0 2 4

Dag heren

Ik zag in de ETG dat jullie vandaag een hoorzitting hebben dus daarom stuur ik deze mail

het grsprek aan met mevrouw | 10 2 0 Ifio z eIk ga binnenkort samen met 10 2 0

Zijn jullie morgen na half 2 beschikbaar om even samen te komen om deze casus te bespreken en hebben jullie stukken over de huldige
stand van zaken van het onderzoek van de ombudsman

Met vriendelijke greet

10 2 0

I earn beroep

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht |
Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

10 2 0
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T
10 2 e

l\

fgjbelastingdienst nl10 2 e

www belastingdienst nl
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Toeslagen
Be astingrfienst

Team klacht
10 2 eAan

10 2 ®

Datum

17 juni 2016

Kopieen aan

10 2 ®

memo Concept afdoeningsbrief inzake drie klachten

overschrijding beslistermijn CAF bezwaarschriften

Bijgevoegd tref je aan de concept brief waarmee de klachten vant

formeel worden afgehandeld Als je met de brief instemt

vraag ik je die te ondertekenen De brief is afgestemd met

10 2 ® I

10 2 ®

10 2 ®

10 j 10 2 ® klaagt namens drie dienten die via GOB110 2^^ kinderopvang

genieten over de ruimschootse overschrijding van de beslistermijnen in verband

met ingediende bezwaarschriften Nadat de beslistermijnen waren verdaagd en de

belanghebbenden hadden aangegeven niet met extra verlenging van de termijn in

te stemmen heeft de behandeling stilgelegen

De gemachtigde heeft mij laten weten nog over 110 van dergelijke dossiers

allemaal dienten van 10 2 g | te beschikken waarvoor zij Toeslagen nog zal gaan

benaderen Alle zaken betreffen CAF en zijn veelal meer dan een jaar oud

Op 16 juni 2016 heeft er tussen Handhavingsregie en onder andere de

gemachtigde een gesprek plaatsgehad dat op 26 juni 2016 nog een vervolg krijgt
Ik heb de vrijheid genomen een kopie van het gespreksverslag bij te voegen

Inmiddels is de Nationale ombudsman door een [reguliere interventie ook bij
deze klachten betrokken en kijkt hij vanaf de achterbank mee In een geheel
ander dossier dat ook CAF betreft zag ik deze week overigens ook al een

interventie van de ombudsman

Signaal
Er zijn aanwijzingen datde ombudsman zelf een onderzoek naarde klachten

overweeqt 11 1

11 1

Van de teamleider van het behandelde team heb ik begrepen dat het afhandelen

van dergelijk bezwaarschriften arbeidsintensief is en 11 1

11 1

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 1
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Belastingdienst

Van
10 2 eAan Gerard Blankestijn via I

10 2 6

Kopie aan

10 2 6

Datum

15 december 2016

memo Bijlagen
4 conceptreacties

de betreffende dossiers voor

zover relevant

Gastouderbureau 11Q 2 g | BV

Beste Gerard

Bijgaand tref je aan de concept reacties op

• de openingsbrief van de Nationale ombudsman

• een klacht welke door namens g I is inqediend10 2 6

• een bejegeningsklacht welke door| [

belanghebbende 10 2 e \ is ingediend
• een algemene klacht van

van 110 2 g [I over de algehele gang van zaken

10 2 6 I namens

namens al haarclienten klanten10 2 6

10 2 610 2 6 Handhavingsregie
en Team bezwaar | 10 2 6 [ De Vaktechnisch

coordinator de verweerder van Team beroep en DGBEL io 2 e zijn bovendien

in de antwoorden gekend

De concepten zijn afgestemd met

10 2 6

Als je met de concepten instemt vraag ikje deze te ondertekenen De

ombudsman verwacht in de loop van volgende week onze reactie te ontvangen

Achtergrond

Op basis van bevindingen van derdenbezoeken aan gastouders heeft in mei 2014

een derdenbezoek aan 110 2 g | plaatsgevonden Op grond van onvolkomenheden in

diens administratie die betrekking hadden op de aanvragen kinderopvangtoeslag
van zijn clienten is vervolgens een rechtmatigheidsonderzoek naarde

kinderopvangtoeslag gestart en zijn de toeslagen van de belanghebbenden

opgeschort De afhandeling van vervolgens ontvangen reacties en

bezwaarschriften heeft hierna erg lang op zich laten wachten

] let wel partner van de eigenaar van 110 2 g | en tevens

gemachtigde van een groot aantal van | 10 2 g clienten zijn verschillende

klachten ontvangen evenals verschillende verzoeken om schadevergoeding die

inmiddels ^iin afoewezen Momenteel is er in een dossier een bezwaarschrift

10 2 6 pheeft namens 110 2 g | een grote schadeclaim ingediend Dat

is een klacht

ontvangen In de zaak|l0 2 6|loopt nog een hoger beroep Het wachten is op de

uitspraak van de Afdeling In alle procedures is hetzelfde standpunt uitgedragen

10 2 6

ingediend
verzoek is onlangs door DGBEL afgewezen Ook van 10 2 6

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 3
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] ontving heeft de ombudsman10 2 eOp basis van signalen die hij van

een algemeen onderzoek naar de gang van zaken ingesteld Gegevens die

Toeslagen hem verstrekt worden door de ombudsman vertrouwelijk behandeld

Onderzoek Nationale ombudsman

Met zijn openingsbrief stelt de ombudsman verschillende vragen die met de

concept reactie beantwoord wforden Later in zijn onderzoek wenst hij mogelijk
met Toeslagen hierover een gesprek te voeren Ik acht de kans groot dat de

ombudsman uiteindelijk met aanbevelingen^ komt

10 2 g

11 1

l^iamens | 10 2 g10 2 eDe klacht

De antwoordbrief spreekt eigenlijk voor zich Zoiwe

] nemen a rote aanstoot aan het standpunt van Toeslagen dat in de

administratie van 110 2 g wat betreft de aanvragen kinderopvangtoeslag
onvolkomenheden zijn aangetroffen Zij stellen dat Toeslagen door dit standpunt
in te nemen schade berokkent aan de verhouding tussen 110 2 g en diens clienten

10 2 e Uals
10 2 e

Uit de bevindingen van het derdenbezoek blijkt echter duidelijk dat er wel degelijk
gronden waren voor het rechtmatigheidsonderzoek en het opschorten van de

toeslagen

De bejegeningsklacht van|[
Het standpunt dat er iwat betreft de aanvragen kinderopvanqtoeslaql
onvolkomenheden in de administratie van I lO S g | zijn aangetroffen is ook

verdediqd bi1 het hoger beroep van

10 2 6

^ 610 2 6

een van de vraaqouders

I klaagt hierover De verhoudingen tussen h0 2 e| en 110 2 g | zouden
hierdoorzijn verslechterd Deze klacht is echter ongegrond Ook de antwoordbrief

in deze zaak spreekt denk ik voor zich

10 2 6

^
Dit is een escalatierisico Als aanbevelingen niet worden overgenomen dient de Stas

dit te motiveren
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10 2 6De algemene klacht van

Ook in algemene zin heeft

Toeslagen inneemt Nadat zij eerderal met de brief van 17juni2016 een

antwoord op haar klacht kreeg en drie van haar clienten een op hun situatie

afgesproken

JT^klaagd over het stand punt dat10 2 S

gerichte brief van 25 juni 2016 ontvingen is met[
haar een antwoordbrief van algemene strekking te sturen

10 2 e

In de antwoordbrief worden excuses gemaakt voor de lange behandelduur van de

bezwaardossiers haar klachten daaromtrent zijn ook terecht maar haar klacht

betreffende de geconstateerde onvolkomenheden in de administratie wordt

ongegrond verklaard

en [De No krijgt een kopie van onze antwoorden aan 10 2 e 10 2 e
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Toeslagen
Be astingrfienst

Team klacht
Aan Gerard Blankestijn

10 2 6

Datum

21 juni 2016

memo Concept afdoeningsbrief inzake drie klachten

overschrijding beslistermijn CAF bezwaarschriften

] formeel afqehandeld Omdat zij10 2 eVorige week zijn de klachten

haar drie clienten een kopie van de brief wenst te sturen dringt^
I l0 2 e Ijaan op drie afzonderlijke exemplaren Deze tref je hierbij aan en ik wil je

vragen deze te ondertekenen

10 2 6

De brieven zijn vrijwel gelijk aan de eerdere brief die mevrouw|[
is Omdat twee tekstpassages van algemene aard zijn heb ik die op haar verzoek

in de brieven aan de drie clienten weggelaten

10 2 e gestuurd

Zoals ik ie eerder meldde heeft er vorige week een gesprek met onder andere

10 ^ 10 2 6 I plaatsqevonden Vrijdag vindt er een vervoiggesprek plaats
Van mevrouw 10 2 e | begreep ik dat er nog steeds discussie is over de

voorgeschiedenis De desbetreffende passage heb ik daarom ook uit de brieven

gelaten Ik veronderstel dat hierover in het gesprek verder discussie plaatsvindt

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 1
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I I0 2 e |@belastingdienstnl|1 iQ 2 e |@belastingdiensinl1
J@belastingdienstnl]
pbelastingdienst nl]

To

J@belastingdienst nlJl
|@belastingdienst nl[f

I 10 2V l@belastingdienst nl

Wed 1 4 2017 1 45 52 PM

I0 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 6

From

Sent

Subject Fw Antwoordbrieven inzakelpP^z^ BETREFT FIAWAI

MAIL_RECEiVED Wed 1 4 2017 1 45 52 PM

Uitspraak op klachPlo^ 10 2 e

Reactie op onderzoek No 221216 pdf

Uitspraak op klacht O^nzake ll I221216 pdf10 2 6

Uitspraak op klacht 10 2 e [J221216 pdf

fyi

vriendelijke groet

10 2 6

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 6

10 2 6Doorgestuurd door Toeslagen BLD op 04 01 2017 13 45

Van[
Aan l lo z e |

j Toeslagen BLD10 2 6

]@Belastingdienst [ 10 2 6]@Belastingdiensl| 10 2 e

|@Belastingdianst
r40 2 ^minfin nl 10 2 e If”

l@Belastingdienst

]@Belastingdienst10 2 6 10 2 610 2 6

El
10 2 6

10 2 6 10 2 6 ]@BelastingdienBt | 10 2 6 10 2 6 ]@Belastingdienst 10 2 6

[ 10 2 6

Datum 20 12 2016 13 30

Onderwerp Antwoordbriavan inzaka |10 2 g|

Goedemiddag allemaal

10 2
Vandaag zijn bijgevoegde brieven op de post gegaan antwoord naar No naarljo^ 10 2 6

Ziefwt bijgevoegde bestand Reactie op onderzoek No 221216 pdf Zve het bijgevoesde bestand Uitspraak op klachtU ^
B

10 2 6

bijgevoegde bestand Uitspraak op

\221216 pdf Zie het bijgevoegde bestand Uitspraak op klachty ^ ^zake I0 2 g bejegening221216pdJ Zie het

10 2I ^^algemene klacht 221216pdj

Met vriendelijke groet

10 2 6

Belastingd ienst Toeslagen
Klachtcodrdinator en contactpersoon Nationale ombudsman

10 2 6
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Belast ngd enst Toeslagen Kantoor Utrecht

Teiefoon 0800 0543

Posibus 4510 6401 JA Heerlen

Datum
De Nationale ombudsman

de heer mr R F B van Zutphen

Postbus 93122

2509 AC DEN HAAG

2 2 DEC 2016

Uw kenmerk

10 2 e

Kenmerk

Betreft

Uwonderzoek inzakeliu ^ g gastouders BV

Geachte heer Van Zutphen

Met uw brief van 7 november 2016 stelt u uit eigen beweging een onderzoek in naar de werkwijze van

Belastingdienst Toeslagen verder Toeslagen} ten aanzien van ouders die In 2014 en 2015

kinderopvang afnamen van I i0 2 g gastouders BV verder i0 2 g| Aanleiding voor uw onderzoek zijn
door u ontvangen klachten over de voortgang in de afhandeling van bezwaarschriften inzake de

kinderopvangtoeslag verder de toeslag die door Toeslagen zIjn ontvangen waardoor niet alleen

clienten maar ook i0 2 g| zelf veel problemen zouden ervaren

U stelt bij uw onderzoek het volgende centraal

Heeft Toeslagen voldoende rekening gehouden met de belangen van de toeslaggerechtigden en

behoorlijk gehandeld bij
• het onderzoek naar de rechtmatigheid van de toeslag
• het stopzetten van de toeslag
• de behandeling van de ingediende bezwaarschriften

In uw brief stelt u mlj een aantal vragen waarop ik hieronder antwoord zal geven Vervolgens reageer Ik

op uw hierboven gestelde vraag De documenten waarom u hebt verzocht treft u als bijlagen aan Ik

verzoek u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken of kenbaar te

maken Omdat ik veronderstel dat deze brieven voor uw beeldvorming ook belangrijk zijn sluit ik

bovendien mijn meest recente brieven aan mevrouw[ en de heer10 2 e

]bij10 2 e

I Over de stopzetting van de lopende kinderopvangtoeslag en de beoordeling van de

rechtmatigheid

a Vraag

Bij hoeveel afnemers van iu ^ g heeft u vanaf juni 2014 Vm december 2015 de uitbetaling van de

lopende kinderopvangtoeslag stopgezet Om hoeveel kinderopvangtoeslagjaren ging het hierblj

Antwoord

Een van de eisen voor de toekenning van kinderopvangtoeslag is het gebruik van een in dit geval
gastouder die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen hierna

LRK Dergelijke geregistreerde gastouders krijgen een uniek kenmerk het LRK id Aanvragers van

kinderopvangtoeslag moeten dit LRK id vermelden in hun aanvraag

In uw antwoord datum en kenmerlt van deze brief vermelden
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Het LRK bevat ook informatie over de gastouders die een bemiddelingsrelatie hebben met een

gastouderbureau Toeslagen kan hiermee bepalen welke geregistreerde gastouders in welke periods een

bemiddelingsrelatie hebben met een specifiek gastouderbureau en vervoigens bepalen welke aanvragers

van kinderopvangtoeslag in hun aanvraag een LRK id van een dergelijke gastouder hebben vermeld

Op deze wijze heeft Toeslagen een behandelpopulatie van 300 aanvragers van kinderopvangtoeslag

bepaald die in de aanvraag voor kinderopvangtoeslag het LRK id hadden vermeld van een gastouder die

in 2014 een bemiddelingsrelatie had met |iQ 2 g| Deze popuiatie is behandeld voor de toeslagjaren 2013

en 2014

b Vraag
Wat is de reden geweest van de stopzetting Heeft u de reden tot stopzetting per individueel dossier

bepaald of was er een algemene reden om de uitbetaling aan deze groep afnemers te stoppen

Antwoord

Toeslagen heeft een signaal gekregen over mogelijk misbruik van toeslagen door gastouders en

aanvragers die een relatie hebben met M0 2 g|

Binnen de Belastingdienst is in 2013 het “Combiteam Aanpak Facilitators” hierna CAF ingericht om de

facilitators van systeemfraude integraal te kunnen aanpakken Het signaal is verder opgepakt en

geanalyseerd door het CAF Naar aanleiding van de CAF analyse^ is besloten een aantal gastouders te

bezoeken om de kwaliteit van de opvang administratie te onderzoeken Hierbij zijn een aantal

onvolkomenheden aangetroffen die reden waren om 21 mei 2014 een bezoek te brengen aan im ^ Ql Bij
dit bezoek zijn eveneens met betrekking tot de kinderopvangtoeslag onvolkomenheden aangetroffen in

de administratie^

De onvolkomenheden in de administraties zijn in combinatie met de uitkomsten van de CAF analyse en

het financiele belang in de vorm van de lopende kinderopvangtoeslagen ca € 2 4 miljoen reden

geweest om de kinderopvangtoeslagen van de diverse aanvragers als groep een “zachte stop” te geven

Dit is een wijze van het opschorten van betalingen en betekent dat toeslagen op een moment in de

toekomst worden gestopt waardoor niet direct terugvorderingen voor de aanvragers ontstaan gevolgd
door het versturen van brieven aan de betrokken aanvragers om gegevens aan te leveren waarmee

Toeslagen de rechtmatigheid van toeslagen kan beoordelen

c Vraag
Heeft u de aanleiding voor de stopzetting afgewogen tegen de ingrijpende gevolgen die de stopzetting
zou hebben voor de betrokken toeslaggerechtigden Zo nee waarom niet Zo ja hoe heeft u deze

afweging gemaakt in algemene zin

Antwoord

De onvolkomenheden in de administraties zijn in combinatie met de uitkomsten van de CAF analyse en

het financiele belang in de vorm van de lopende kinderopvang toeslagen ca € 2 4 miljoen reden

geweest om de kinderopvangtoeslagen van de diverse aanvragers als groep een “zachte stop” te geven

Ik merk hierbij nog op dat omdat er gerede twijfel ontstond over de rechtmatigheid van de toeslagen er

vanwege rechtshandhavingsoverwegingen is overgegaan tot het opschorten van de toeslagen Niet

alleen beoogde Toeslagen met de tijdige stopzetting te voorkomen dat toeslagen onrechtmatig zouden

worden uitgekeerd wat ook door maatschappij en politiek als onwenselijk wordt ervaren Toeslagen
wenste bovendien ook mede in het belang van de toeslaggerechtigden terugvorderingen zoveel mogelijk
te voorkomen of in ieder geval te beperken Met deze stap trachtte Toeslagen ook problemen te

vermijden die zich kunnen voordoen bij de terugvordering van toeslagen

1 Brief van Minister van Verkeer aan Justitie aan de Tweede Kamer van 20 december 2013 onderwerp Rijkbrede

aanpak van fraude

2 Zie bijiage “CAF beschrijving Hawaii vs 0 9”

^ Zie bijiage “rapport nu ^ al bv
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Belastlngd enst Toesiagen

d Vraag
Hoeveel tijd lag er gemiddelcf tussen de eerste beslissing tot stopzetting van de lopende

kinderopvangtoeslag en de daaropvolgende aangepaste voorschotbeschikking

Antwoord

De “zachte stop van de lopende kinderopvangtoeslagen leidt tot het versturen van een aangepaste

voorschotbeschikking Het versturen van de aangepaste voorschotbeschikking heeft normallter ca twee

t drie weken na het aanbrengen van de “zachte stop in het toeslagensysteem plaatsgevonden

e Vraag
Welke onjuistheden heeft u aangetroffen in de administratie van no ^ gl In hoeverre vormden deze

onjuistheden aanleiding tot stopzetting

Antwoord

Het versiag van het bezoek op 21 mei 2014 aan i0 2 g vermeldt wat betreft de kinderopvangtoesiag de

volgende verwonderpunten

van elk besproken dossier waren zeker nadere vragen te stellen Deze conclusle hebben wij met

Jbesproken Hij heeft tijdens het bezoek de dossiers gekozen en aangereikt
op sommige ureniijsten van gastouders die in november 2013 zijn bezocht door de

Beiastingdienst staan opvanguren ingevuid terwiji er bij meeste adressen geen kinderen waren

bij 66n bezoek in 2013 werd een urenlijst aangetroffen die ai tot december 2013 was ingevuid

bij de bezoeken van november 2103 waren verschillende gastouders ai gestopt terwiji ze ais wel

actief in LRK stonden

vraagouders die facturen krijgen van hoge opvanguren waarvoor ze zeif getekend hebben en

deze facturen ook betalen terwiji ze voor veei minder uren toesiagen krijgen komen na een

maand fors geld te kort Dit kan worden opgelost doordat verbonden gastouders het geld aan

de vraagouders terug betalen

no 2 g| maakt aan de hand van de ureniijsten de jaaropgaven op voor de vraagouders en voor de

gastouders Ais er twijfel is over het aantal uren zijn die jaaropgaven onjuist en kunnen er

onjuiste toesiagen of inkomensheffingen worden vastgesteid

10 2 e

Met de hoge uren en steeds dezelfde uren lijkt het dat er niet wordt voldaan aan de eis dat bij een

gastouder geen dagdelen worden gereserveerd maar werkelijk opgevangen uren in rekening moeten

worden gebracht Bij kinderopvanginstellingen worden wel dagdeien gereserveerd en in rekening

gebracht

f Vraag

Bij hoeveel van deze personen heeft u — voorafgaand aan de stopzetting — gevraagd om aanvullende

gegevens en of bewijsstukken te leveren

Antwoord

Het uitvoeren van de “zachte” stop is gecombineerd met het vragen aan de leden van de

behandelpopulatie om aanvullende gegevens en of bewijsstukken te leveren dergelijke vragen zijn

voorafgaand aan het uitvoeren van de “zachte stop niet gesteld

g Vraag
Aan hoeveel van deze personen heeft u — voorafgaand aan de stopzetting — daar niet om gevraagd en

waarom niet
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Antwoord

Het uitvoeren van de “zachte” stop is gecotnbineerd met het vragen aan de leden van de

behandelpopulatie om aanvullende gegevens en of bewijsstukken te leveren dergelijke vragen zijn

voorafgaand aan het uitvoeren van de “zachte stop niet gesteld Reden was het voorkomen van de

mogelijkheid om de gevraagde gegevens en of bewijsstukken te creeren

h Vraag
Heeft u in de eerste brief waarin u de stopzetting heeft meegedeeid gewezen op de mogeiijkheid om

bezwaar te maken tegen de stopzetting Zo nee waarom niet Zo ja wanneer heeft u deze personen

wei op deze mogelijkheid gewezen

Antwoord

Nadat beianghebbenden desgevraagd bewijsstukken omtrent hun kinderopvangtoestag hadden

opgestuurd of bij een baltebezoek hadden verstrekt zijn in de gevalien waarbij de overgelegde

gegevens onvoldoende waren bevonden besiissingen afgegeven met het kenmerk DVTBV en DVTBB

Deze besiissingen bevatten uiteraard een bezwaarciausuie Een voorbeeid van deze twee brieven heb ik

bijgesioten

i Vraag

Bij hoeveel toesiaggerechtigden en kinderopvangtoesiagjaren heeft u de betaiing van de

kinderopvangtoesiag weer hervat nadat zij in reactie op de stopzetting de gevraagde aanvuiiende

gegevens bewijsstukken hadden geleverd

Antwoord

Uit het behandeiverslag blijkt dat er acht kinderopvangtoesiagen weer zijn toegekend na ontvangst van

de aanvuiiende gegevens en of bewijsstukken

II Over de afhandeling van de ingediende bezwaarschriften

j Vraag
Hoeveel bezwaarschriften inzake i0 2 g zijn er vanaf juni 2014 t m december 2015 ingediend tegen de

stopzetting van de iopende kinderopvangtoesiag en of de terugvordering van deze toeslag over eerdere

jaren

Antwoord

Toeslagen heeft gedurende deze periode 533 bezwaarschriften ontvangen

k Vraag
Hoeveel bezwaarschriften daarvan heeft u inmiddeis behandeid

Antwoord

Op 28 november 2016 had Toeslagen 487 bezwaarschriften afgehandeid Van deze bezwaarschriften

zijn er 176 stuks gegrond en 168 stuks ongegrond verkiaard

U zuit constateren dat de som van de gegronde en ongegronden bezwaarschriften niet overeenkomt met

het totaai van de ontvangen bezwaarschriften Dit komt onder andere doordat sommige

beianghebbenden voor hetzelfde toesiagjaar meerdere bezwaarschriften hadden ingediend deze zijn
dus wel in de totaalteiiing meegenomen maar komen niet terug in het totaai van de

onjgegrond verkiaringen

ik merk hierbij nog op dat het merendeel van de beianghebbenden de gewenste gegevens uiteindelijk
pas in de bezwaarfase hebben verstrekt hetgeen vervolgens in iets meer dan de helft van de gevalien
kon leiden tot een gegronde beslissing

Zie bijiage “CAF 11 Hawaii evaluatie rapport”
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Belastingd enst Toeslagen

Uit het aantal ongegrond verklaringen kunt u afleiden dat in bijna de helft van de dossiers de aanvraag
na de afhandeling van het bezwaarschrift niet rechtmatig bleek

Vraag

Bij hoeveei van de behandelde bezwaarschriften heeft Toesiagen de wetteiijke beslistermijn inclusief

verdaging overschreden

Antwoord

Bij 160 bezwaarschriften is de wetteiijke beslistermijn overschreden

Vraag
Wat is de oorzaak van deze termijnoverschrijding

Antwoord

De termijnoverschrijding is te wijten aan een combinatie van factoren Het heeft enige tijd geduurd
voordat het Toeslagen duidelijk werd dat een grote populatie cliSnten van it ^ gl bezwaarschriften

indienden Bovendien heeft het enige tijd geduurd voordat tot een procesmatige aanpak werd besioten

en de behandeling van deze bezwaarschriften bij een speciaalteam werd belegd Vervoigens blijkt de

behandeiing van deze bezwaarschriften een meer dan gemiddeld lang behandelproces te zijn waarvan

de dooriooptijd afhankeiijk is van het door belanghebbenden of het door hun gemachtigde verstrekken

van alle gevraagde en benodigde bewijsstukken Het komt regelmatig voor dat niet alie bewijsstukken in

66n keer worden opgestuurd en dat hierover soms veelvuldtg contact met de gemachtigde moet

piaatsvinden Dit vertraagt het behandeiproces maar ik ben van mening dat Toeslagen de

aanloopprocedure van de bezwaarschriftenbehandeling meer voortvarend had moeten aanpakken

Vraag
Hoeveei bezwaarschriften moet u nog behandeien

Antwoord

Op 12 december2016 waren er nog 28 bezwaarschriften in behandeling

Vraag

Bij hoeveei daarvan is de wetteiijke termijn overschreden en met hoeveei maanden Wat is de reden dat

de beslistermijn is overschreden

Antwoord

Bij 13 daarvan is de wetteiijke termijn overschreden met een gemiddelde 10 5 maanden De reden voor

de termijnoverschrijding is dat met de afhandeiing van de bezwaarschriften te iang is gewacht De

afhandeling is vervoigens gestagneerd mede doordat de gemachtigde van de betrokkenen niet altijd
meteen alle gevraagde gegevens stuurde en de noodzaak om die gegevens wellicht in sommige

gevallen nogmaals te verstrekken telkenmale ter discussie bleef stellen

Vraag
Wanneer verwacht u de bezwaarschriften waarbij de beslistermijn is overschreden wel te hebben

behandeld

Antwoord

Dit is mede afhankeiijk van de snelheid waarmee belanghebbenden alle opgevraagde gegevens

verstrekken De afhandeling wordt vertraagd als niet meteen alle gegevens worden verstrekt

Zodra de opgevraagde gegevens zijn ontvangen kan binnen twee tot drie werkdagen een beslissing zijn
genomen

m Vraag

Zijn er inmiddels voldoende waarborgen ingebouwd dat Toeslagen toekomstige bezwaarschriften tegen

kinderopvangtoeslag beschikkingen tijdig behandelt Zo ja kunt u dit toelichten Zo nee waarom niet
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Antwoord

AanvankeNjk warden de eerste bezwaarschriften door 66n bezwaarteam behandeld waardoor de

afhandeling van deze zaken kon opiopen Dit jaar is echter binnen het bezwaarproces breed

geTnvesteerd in de ontwikkeiing van medewerkers Hierdoor is de behandeicapaciteit in de loop van het

jaar sterk uitgebreid en worden dergelijke bezwaarschriften thans over aile bezwaarteams verspreid
zodat Toesiagen beter kan anticiperen op de situatie die kan ontstaan als toesiaggerechtigden van een

en dezelfde gastouderbureau in een korte periode een bezwaarschrift of een andere reactie sturen

Ais u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kan de heer

opnemen met de heer

Zij zijn beretkbaar via de teiefoonnummers ^

gbeiastingdienst ni

contact10 2 e

of diens collega de heeri10 2 e 10 2 e

10 2 e len Via

10 2 e

Hoogachtend

Belasti esiaoen

10 2 e

directfeiii
^ J

tfjn

\

Bijiagen
Behandelvoorschrift behandelen bezwaren TVS vs 2 1 van 7 november 2016

Rapport derdenbezoek MKB Eindhoven van 4 mei 2016

Brief DVTBB van 20 oktober 2014

Brief DVTBV van 20 oktober 2014

Interne notitie met bevindingen van 21 mei 2014

Overdrachtsdocument Casus Hawaii van 3 aprii 2014

Notitie casus Hawaii vs 0 9 van 7 oktober 2012

Antwoord op bejegeningsklacht ingediend door [

Antwoord op algemene klacht van C

Antwoord op klacht ingediend door io 2 e

1U 2 e

lu ^ e
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Kantoor UtrechtBelast figd enst Toeslagen

Teiefoon 0600 0543

Postbjs4510 6401 JA Heerlen

Datjm
Advocatencollectief Trias

2 2 DEC 2016t a v [

Parkweg 22

5701 PS HELWIOND

10 2 e

Uw kenmerk

20152Q60I 2 e

Kenmerk

10 2 e

BetrefI

Uw klacht van 23 September 2016

Geachte mevrouw 10 2 e

Met uw e mailberlcht van 23 September 2016 klaagt u over de volgens u pertinente onjuistheden die de

namens Belastingdienst Toeslagen verder Toeslagen tijdens de zitting
van 19 September 2016 tegehover de Afdeling rechtspraak van de Raad van State verder de Afdeling
heeft verkondiod Deze hoger beroepsprocedure houdt verband met de kinderopvangtoeslag over 2014

10 2 e

heer 10 2 e

van

U bent van mening dat Toeslagen in dit dossier er ten onrechte van uitgaat dat in de administratis van

110 2 g I gastouders BV verder I i0 2 g I onvolkomenheden zouden zijn geweest U klaagt erover dat

Toeslagen dit ook in de hoger beroepsprocedure bij aanwezigheid van

waardoor de verhoudingen tussen uw cliSnte en Mo ^ gl verder onder druk zijn komen te staan

10 2 e betoogd heeft

Hoewel u geen gemachtigde bent van i0 2 g| en ik wat dit gastouderbureau betreft niet in detail kan

treden wijs ik u erop dat het bij liQ ^ gl gehouden derdenbezoek in relatie tot de aanvragen

kinderopvangtoeslag weldegelijk onvolkomenheden in diens administratis aan het licht heeft gebracht Ik

wil hierbij benadrukken dat Toeslagen overigens geen oordeel over de kwaliteit van de administratis van

|iQ 2 g| geeft Een dergelijk oordeel wordt als daartoe aanlelding bestaat door

Belastingdienst Belastingen of de Gemeentelijke Gezondheidsdienst gegeven niet door Toeslagen

Toeslagen heeft zich beperkt tot het verzameien van gegevens om de rechtmatigheid van de aanvragen

kinderopvangtoeslag van de clienten van |iQ 2 g| te beoordelen en constateerde daarblj met betrekking
tot de kinderopvangtoeslag onvolkomenheden die op hun beurt aanlelding vormden voor een onderzoek

naar de rechtmatigheid van de kinderopvangtoeslag Ik heb |iQ 2 g| geTnformeerd over de opvallende
punten die bij het bezoek naar voren kwamen

Ik ben van mening dat Toeslagen zich terecht op het standpunt stelt dat er wat betreft de gegevens die

nodig zijn voor het beoordelen van de rechtmatigheid van de aanvragen kinderopvangtoeslag sprake is

van onvolkomenheden in de administratis van QEMl Hoewel de exacts woorden van de heer

Jniet meer te achterhalen zijn staat voor mij vast dat hij zich hierover In juiste

bewoordingen heeft uitgelaten Naast het derdenbezoek bij iQ 2 g hebben er derdenbezoeken

plaatsgevonden bij gastouders Deze vonden plaats voorafgaand aan het derdenbezoek bij Ii0 2 g|

Mogelijk is hierover bij u onbedoeld een misverstand ontstaan Over de bevindingen van het

derdenbezoek bij i0 2 g en over de derdenbezoeken bij gastouders dost Toeslagen geen mededelingen
naar derden dus ook niet aan u of aan

informatie wenst zou u met iQ 2 g| contact kunnen opnemen

10 2 e

10 2 e Als u over het derdenbezoek bij iQ 2 g meer

In uw antwoord datum en kenmerk uan deze brief vermelden
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Ik zie ook geen reden om de informatieverstrekking naar de Afdelinp betreffende I lO S g I te corrigeren De

Informatie die Toeslagen aan de Afdeling heeft verstrekt is juist De

gedaan dan namens Toeslagen in een rechtsprocedure desgevraagd een feitenrelaas gegeven vragen

van de Afdeling beantwoord en het standpunt van Toeslagen verdedigd Uw klacht hieromtrent acht ik

dan ook ongegrond Dat u zijn betoog belwist staat u natuurlijk vrij maar ik stel mij op het standpunt dat

het de Afdeling is die zich daarover dient uit te spreken

10 2 e heeft niet meer

Als u het met deze brief niet eens bent kunt u daartegen geen bezwaar maken en niet in beroep gaan

Wei kunt u uw klacht voorleggen aan een van de volgende instanties

• de Nationale ombudsman

telefoonnummer 0800 — 33 55 555} postbus 93122 2509 AC Den Haag of

• de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven uit de Tweede Kamer

postbus 20018 2500 EA Den Haag of

• de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer

postbus 20017 2500 EA Den Haag

Ik maak ten slotte van de gelegenheid gebruik om u mee te delen dat Toeslagen op 12 december 2016

nog 16 door u ingediende bezwaarschriften in behandeling had

Hebt u over deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met de

olaatsvervanaend directeur van Belastingdienst Toeslagen Hij is bereikbaar via telefoonnummer

10 2 e

10 2 e

Hoogachtend

Rftlastingriienst TnesIflQftn

10 2 e

B^HTB^hkestijri
directeur^

Tmr

2
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10 2 e |@belastingdienstnl[|i 0 2 6 |@belastingdienst nil
10 2 e |@belastingdienstnl
Wed 1 31 2018 1 45 11 PM

To

From

Sent

Subject Fw | i0 2 g Hawaii

MAIL RECEIVED Wed 1 31 2018 1 45 11 PM

Met vriendelijke groeten

lb
Bclauingdien^

10 2 e

Teamleider Landelijk Combitaam Aanpak Facilitators

Belastingdienst
Ministerie van Financien

10 2 6

I 10 2 6 l@belastingdienst nl

http www belastinadienstnl

10 2 6Doorgesbjurd door LKB BLD op 31 01 2018 13 45

roeslagen BLD

I ia2 e |@Belastingdienst
10 2 6 |@Belastingdienst

Van

Aan 10 2 6
11 10 2 6 ^©Belastingdienst10 2 6

Cc

Datum 25 01 2018 16 26

Onderwerp ’Vertrouwelijk |10 2 g

goedemiddag

10 2 6
vorige week heeft DGBel

iedere aansprakelijkheid af het staat het bedrijf vrij naar de rechter te gaan

aangegeven dat het GOB geen afspraken kan maken met MinFin over enige vergoeding we wijzen

10 2 6dit is doorgegeven aan de Eindhovense ontvanger die kan doorgaan met zijn invorderingswerkzaamheden bij dit bedrijf

met warme groet

10 2 6

Belastingdienst Belastingen en Toeslagen directie Toeslagen

10 2 6

Is deze informatie onduidelijk Ik geef u graag een toelichting

Is deze informatie niet voor u bestemd Wilt u mi] dit melden en dit bericht verwijderen
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I0 2 e |@belastingdienstnl[| 10 2 6 |@belastingdienst nil

]@ belastingdienst nl

Wed 8 29 2018 11 28 59 AM

Subject Fw CAF 11 Hawaii evaluatie rapport

MAIL_RECEIVED Wed 8 29 2018 11 28 59 AM

CAF 11 Hawaii evaluatie rapport docx

To

From

Sent

10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

Medewerker EOS CAF

MKB Externe Overheidssamenwerking Teaml Eindhoven

Belastingdienst MKB Zuid

Karel de Grotelaan 4 | 5616 CA | EINDHOVEN | Begane grond
Postbus 90056 | 5600 PJ | EINDHOVEN

10 2 6

jelastinqdienst nl10 2 6

MKB BLD op 29 08 2018 11 28 DDoorgestuurd door 10 2 6

e
Van C

Aan J

beslagen BLD10 2 6

10 2 6 ^©Belastingdienst
10 2 6 ©Belastingdienst

10 2 6 I 10 2 6 n@Belastingdien5t
Cc [ 10 2 6

Datum 22 04 2016 14 07

Onderwerp CAF 11 Hawaii evaluatie rapport

Goedemiddag

D

ter info

uit het rapport blijkt dat de bevindingen uit de WtP s bekend waren bij het behandelteam en dus zullen zijn meegenomen bij de

beoordeling

vriendelijke greet

10 2 6

□

Belastingdienst Toesiagen

10 2 6

Zie het hijgevoegde bestand CAF 11 Hawaii evaluatie rapport docx
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Verslag bestandsvergelijking CAF 11 vervolgopdracht EDP~audit

op 19 juni 2019 schriftelfjkOpdracht verstrekt mondeling door

bevestigd door Jaap Uijienbroek op 25 juni 2019

10 2 e

10 2 e

Opdracht uitgevoerd door

Ondernemingen en

directie Toeslagen met medewerking van

Vaktechniek

accountant en EDP audit directie Grote

accountant sinds februari 2019 werkzaam bij
accountant directie

10 2 e

10 2 e

Doef vervolgopdracht

Aanvullende onderzoeksvraag EDP auditors over de SG Q schijf van het CAF team bij de FIOD in

aanvuliing op onderzoeksopdracht 28 September 2018 en aanvuliende opdracht van 2 oktober

2018

1 Is de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer voiledig

Zijn er op bovengenoemde schijf aigemene documenten over het Hawaii CAF 11 project aanwezig
die nog niet zijn gedeeld met de Tweede Kamer

2 Is het dossier voiiedig in CAF 11 zaken waarin beroep ioopt

Zijn er op bovengenoemde schijf op de zaak betrekking hebbende stukken aanwezig CAF 11 die

niet gedeeld zijn met de rechtbank of andere stukken die nog niet in de dossiers gevoegd zijn NB

het oordeel of stukken wet of niet op de zaak betrekking hebben is aan de iandsadvocaat hem

worden daarvoor alie stukken verstrekt die betrekking hebben op het dossier maar niet overgelegd
zijn aan de rechter

Bronnen

• Digitaie kopie van de CAF 11 map op de Q schijf van de FIOD t b v Beiastingdienstbrede
CAF team verkregen via de teamieider CAF

• Samengestelde totaalbestand met alie documenten die bij het onderzoek van de EDP

auditors in oktober 2018 zijn gemventariseerd inclusief de bestanden die door Toeslagen
zelf voorafgaand aan het onderzoek van oktober 2018 waren verzameld

10 2 e

Uitvoering opdracht

19juni2019

Op 19 juni 2019 is het samengestelde totaalbestand vergeleken met de CAF 11 map op de FIOD

schijf via de applicatie Total Commander via functie directories synchroniseren Deze

vergelijking leveit 111 treffers op die wel in de digitaie CAF 11 map aanwezig zijn maar niet in het

samengestelde totaalbestand De lijst met treffers is vastgelegd in document 20190619

Resultaten vergelijking totaalbestand met CAF map op fiod schijf

Van deze 111 treffers hebben er volgens Total Commander 11 dezelfde bestandsnaam waarbij
alleen de bestandsdatum en of de bestandsgrootte verschilt Voor de herleidbaarheid is van dit

overzicht een printscreen gemaakt met naam Printscreen vergelijking bestanden in total

‘
De digitaie kopie is aan

CAF 11 dossier te completeren Bij het CAF betreft het voignummer 20 bij Toeslagen volgnummer 11 Twee

medewerkers van Toeslagen hebben recent autorisatie gekregen voor de gehele CAF map op de Q schijf van de

FIOD t b v voorbereidingen voor het ADR onderzoek en de adviescommissie uitvoering Toeslagen
Docurnentatie over de diverse CAF zaken is per volgnummer en casusnaam in een map met submappen
opgeslagen Daarnnee houdt het CAF team overzicht op de lopende en afgeronde zaken

10 2 e verstrekt op 28 mei 2019 i h k v de exercitie door Toeslagen om het
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commander Een deel van de treffers heeft een bestandsnaam die grotendeels vergelijkbaar is

zoals alleen het verschil betr en betr betr in een e mailthread

Op 19 juni heeft[
waarbij vanuit een deel van de woorden in de bestandsnaam is gecheckt welke bestanden

inhoudelijk overeenkomen met de in oktober 2018 geinventariseerde bestanden Uit deze

vergelijking komt naar voren dat in totaal 42 documenten reeds bekend waren {indusief de 11

hierboven genoemde BiJ twijfel is het document tot nieuw benoemd in het document 20190619

Resultaten vergelijking totaalbestand met CAP map op fiod schijf

een handmatige vergelijking van alle 111 treffers uitgevoerd10 2 e

Uit de vergelijking komen in totaal 69 nieuwe documenten naar voren Deze documenten zijn
vanuit de applicatie Total Commander geexporteerd naar een nieuwe digitale map 69

documenten De teamleider CAP 10 2 e heeft mondeling eerder aanl toegelicht10 2 e

dat in de map ook fiscaie gegevens aanwezig zijn die geen betrekking hebben op het onderzoek

t b v Toeslagen maar wel voor Belastingdienst MKB relevant kunnen zijn In de bestandsnaam is

dit ook enkele keren zichtbaar Deze bestanden zijn opgenomen in de lijst van 69

De 69 documenten zijn op 19 juni in 4 e maiis aan het minlsterie verstuurd zodat getoetst kan

worden

■ welke documenten als op de zaak betrekking hebbend kunnen kwalificeren De

documenten zijn verstuurd aan de landelijk vaktechnisch coordinator Toeslagen van de

corporate dienst VaktechmekJ
Juridische Zaken

• welke documenten aigemene mformatie over het Hawaii CAP 11 project bevatten die nog

niet zijn gedeeld met de Tweede Kamer De documenten zijn verstuurd aan medewerkers

van de directie Uitvoerings en Handhavingsbeieid [

en medewerkers van de directie Fiscaie10 2 e

10 2 e

10 2 e

27Juni 2019

10 2 eOp 27 juni 2019 hebben nogmaals bekeken of de 42 niet

verstrekte documenten vergelijkbaar zijn met de documenten die in najaar 2018 zijn veratrekt

Daarvoor zijn als eerste de stappen herhaald om met behulp van Total Commander vast te stellen

welke bestanden in de CAF_ROD map staan die niet in de map TotaaLbekend staan In totaal

waren dat 111 bestanden en het herhaien van de stappen leidt tot dezelfde uitkomst Van deze 111

bestanden zijn 69 bestanden doorgestuurd naar het ministerie 42 bestanden zijn op 19 juni niet

doorgestuurd omdat was geconstateerd dat deze of vergelijkbare bestanden al eerder zijn
doorgestuurd Alle nog niet bekende bestanden zitten in de set van de 69 alsnog doorgestuurde
bestanden

In najaar 2018 heeft het ministerie een analyse gemaakt op de toen bekende documenten Op
grond van deze analyse zijn uiteindelijk 16 documenten c q bestanden aan de Kamer verstrekt en

via een WOB verzoek openbaar gemaakt De 42 niet toegezonden bestanden hebben we opgedeeld
in twee categorieen De eerste categorie betreft de bestanden waarvan het ministerie zelf al bij de

eerdere analyse heeft beoordeeld dat deze niet aan de Kamer behoeven te worden verstrekt De

tweede categorie betreft de bestanden die naar de Kamer zijn verzonden 16 documenten

Op grond van deze analyse hebben wij op 27 juni geconstateerd dat in de set van 42 bestanden

het deel dat al eerder door het ministerie was uitgezonderd van toezending aan de Kamer nu niet

door ons behoeft te worden beoordeeld op inhoud of versie Deze bestanden zijn immers al eerder

aangemerkt als niet te verstrekken Van de tweede categorie hebben we op basis van een

vergelijking op inhoud van de aan de Kamer vemtrekte documenten vastgesteld dat de

documenten in de CAF_FIOD map overeenkomen met de al eerder verstrekte documenten

Op basis van deze analyse zijn we geen documenten tegengekomen die ten onrechte zijn

opgenomen in de 42 niet naar het ministerie doorgestuurde documenten
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28Juni2019

Voor de volledigheid zijn de 42 resterende documenten in 3 e mails ook aan het ministerie

verstuurd

Ondertekening

28 juni 2019

10 2 e

10 2 e

10 2 e

JaaiyUljlenbroek
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Datum 25 juni 2019

Opdracht van Jaap Uijienbroek DG Belastingdienst

EDP auditorsAan 10 2 e

Toeslagen 10 2 e

Op 20 november 2018 is de Tweede Kamer gei nformeerd over het onderzoek waarbij de systemen
van Toeslagen zijn onderzocht door twee EDP auditors die ICT processen controlerenT De opdracht
bestond uit het controleren van de systemen van Toeslagen op stukken over het CAP 11 project die

niet eerder aan het licht gekomen zijn In het onderzoek zijn 36 miljoen bestanden in alle

samenwerkingsgebieden van Toeslagen doorzocht Ook is de persoonlijke schijf van de toenmalige
coordinator van het CAP 11 project bekeken Het onderzoek heeft piaatsgevonden tussen 26

September en 6 november een onderzoek piaatsgevonden Dit heeft geleid tot een versiag van het

inventarisatie onderzoek bij Toeslagen van 2 oktober 2018 en het versiag van een vervoigonderzoek
van de EDP auditors dat is afgerond op 6 november 2018 hebben de EDP auditors f io 2 e | en

io 2 e ~lvan Belastingdienst grote ondernemingen aan de vertegenwoordiger van de

een versiag van een onderzoek bij Toeslagen opgeleverd

Tijdens het AO Belastingdienst van 19 juni 2019 zijn er vragen gesteld over de een gezamenlijke schijf
bij de PIOD en over schijven van Belastingdienst blauw In de beantwoording is door de EDP auditors

aangegeven wat vervoigens de reden is geweest datzij niet breder hebben gekeken naar andere

schijven binnen de Belastingdienst De EDP auditors hebben voor de beantwoording aangegeven dat

naast de aangedragen informatie van Belastingdienst Toeslagen erdoor hen de volgende zoekacttes

zijn uitgevoerd

opdrachtgever 10 2 e

De persoonlijke door de projectleider ter beschikking gestelde netwerkschijf

Een directe scan op het samenwerkingsgebied op de schijven van

Belastingdienst Toeslagen

Het doorzoeken van de Inhoudsopgave van de samenwerkingsgebieden van

Belastingdienst Toeslagen met behulp van de centrale IT afdeling van de

Belastingdienst

De EDP auditors hebben aangegeven dat na deze zoekacties het resultaat gezien de aard van het

onderzoek voldoende compleet was en dat zij in de vervolgopdracht niet verzocht hebben om alsnog
de gezamenlijke schijf bij de PIOD te doorzoeken Wei hebben zij benadrukt dat de toegang hiertoe

hen niet is geweigerd Ter aanvulling De informatie bij MKB is niet onderzocht omdatde focus van de

onderzoeksopdracht zag op het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en niet ging om Informatie

met betrekking tot de gastouders en het gastouderbureau

Vervolgopdracht

Om elke twtjfel omtrent de stukken op de gezamenlijke PIOD schijf weg te nemen willen wlj de EDP

auditors de opdracht verstrekken om alsnog hier naarte kijken Dit alles leidt tot de volgende
aanvullende onderzoeksvraag

Aanvullende onderzoeksvraag EDP auditors over de SG Q schijf van het CAF team bij de PIOD in

aanvulling op onderzoeksopdracht 28 September 2018 en aanvullende opdracht van 2 oktober 2018

1 Is de informatieverstrekkinp aan de Tweede Kamer volledig

1

2

3
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2ijn er op bovengenoemde schijf algemene documenten over het Hawaii CAF 11 project aanwezig die

nog niet zijn gedeeid met de Tweede Kamer

2 Is het dossier voiledig in CAF 11 zaken waarin beroep ioopt

Zijn er op bovengenoemde schijf op de zaak betrekking hebbende stukken aanwezig CAF 11 die niet

gedeeid zijn met de rechtbank of andere stukken die nog niet in de dossiers gevoegd zijn NB het

oordeel of stukken wei of niet op de zaak betrekking hebben Is aan de landsadvocaat hem worden

daarvoor alle stukken verstrekt die betrekking hebben op het dossier maar niet overlegd zijn aan de

rechter

10 2 eDeze opdracht is reeds eerder mondeling gegeven door

zijn feitelijk al m 19 juni jl gestart Met deze schriftelijke opdracht is de eerdere mondeiinge opdracht
bevestigd n

en de werkzaamheden

2A 7^ £

10 2 e

10 2 e

Jaa ijlenbroek DG Beiastingdienst
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