Dag Jesse,

Dank voor je mail en het concept-manuscript. De inhoud daarvan maakt het niet alleen

wenselijk dat ik reageer, maar ook noodzakelijk.
Het manuscript is op veel punten journalistiek onzorgvuldig, niet waarheidsgetrouw en niet
nauwgezet. Kort gezegd bevat het veel feitelijke onjuistheden. Feiten worden verdraaid en
relevante feiten of context of nuance worden weggelaten.

ln mijn mail van 21 oktober 2020 heb ik gedocumenteerd en onderbouwd op alje vragen
antwoord gegeven. lk voeg dit document volledigheidshalve bij als bijlage. Je hebt hier
vrijwel niets mee gedaan. Bij deze verzoek ik je de feitelijke onjuistheden (alsnog) te
corrigeren. lk wilje ook vragen stil te staan bij de vraag waarom je zoveel evident relevante
& contextuele informatie weglaat, te overwegen of dat journalistiek correct is, en in de
eindversie van je boek meer recht te doen aan de waarheid. Ook omdat je boek de
integriteit van ons journalistieke onderzoek (waar we nog steeds achter staan) op een
ongefundeerde manier in twijfel trekt.
lk zou het op prijs stellen als je een eíndversie van het manuscript aan me zou willen

voorleggen, zodat helder is waar evt. wederhoor nodig is.
lk zal me beperken tot die inhoudelijke onjuistheden en onvolkomenheden die mij of RTL
Nieuws het meest raken. lk heb begrepen dat mijn oud-RTL Nieuws-collega Siebe Sietsma
zelf reageert op feitelijke onjuistheden rond het onderzoek en de berichtgeving over de
Bulgarenfraude en dat mijn collega van Trouw, Jan Kleinnijenhuis, hetzelfde zal doen voor
inhoudelijke onjuistheden over het onderzoek naar en de berichtgeving over de
toeslagenaffaire. lk ben overigens bij de huidige stand voornemens mijn stuk online te
zetten als je publicatie verschijnt.

Hieronder eerst twee algemene waarnemingen (over de alles-of-niets-benadering en over
'gerede twijfel'), aansluitend: 'nep-bewijs', het gebruik van tweede nationaliteit als
'indicatie' in fraudezaken, de kwestie rond de EDP-onderzoeken, en daarna aan de hand van
de chronologie van je boek de meest in het oog springende overige inhoudelijke
onjuistheden.

1.

Alles-of-niets.
ln mijn vorige antwoorden gaf ik al aan dat ik niet zie waarom RTL Nieuws destijds niet over
relevante aspecten van fraude en fraudebestrijding had moeten berichten. Ongetwijfeld
zullen we ook steken hebben laten vallen, zoals dat gaat in dagelijkse nieuwsberichtgeving.
We hebben overigens ook meermalen gepubliceerd over hoe mensen als gevolg van
aanscherpingen in het fraudebeleid het gedrang kwamen.
Je boek leunt bij beschrijving van wet- en regelgeving zwaar op de door jou overgenomen
stelling dat de Belastingdienst niet anders kón dan stopzetten en alles terugvorderen, over
meerdere jaren, dat men wel moest, mede onder druk van publiciteit en parlement. Aan het
einde van het boek (hoofdstuk L2) kom je - mede op bas¡s van de annotatie van Marseille in
Ars Aequi - zelf tot de conclusie dat die redenering niet klopt. lk kan niet volgen dat je de
lezer eerst wijsmaakt dat de dienst zo'n beetje alles móest stopzetten en/of integraal

terugvorderen, kennelijk zelfs bij rammelende bewijsvoering, en dat ook jij uiteindelijk zegt:
toch niet. Wat is nu waar?
Het volgt zoals je zelf vaststelt niet uit Wko of Awir - het staat er ook niet - en het is i.d.d.
strijdig met de beginselen van redelijkheid, billijkheid en proportionaliteit uit de Awb. Je zegt
dat dit een nieuw punt is, maar hier is juist door talloze advocaten, in tal van procedures,
jarenlang op gewezen. Maar zelfs na de uitspraak van de Raad van State van 8 maart 20L7
ging de Belastingdienst ermee door. Mag ik je verwijzen naar bijvoorbeeld deze uitspraak uit
december 2OL7 , inclusief r.o. 8, waarin wordt verwezen naar - jawel - art 3:2 Awb. Het
kwam trouwens daarvoor al in tal van rechtszaken voorbij, onder meer bij de rechtbank in
Rotterdam. Een kern van onze rechtsstaat: "Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het
bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen."
https://u itspra ken.rechtsp raak. n l/inziendocu ment?id=ECLI: N L: RBM N E:2017:6784
Enfin, dat zowel Belastingdienst/Toeslagen alsook de ministeries van Financiën en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een probleem hebben, lijkt me duidelijk.

2.

Gerede twijfel.

Ook bij een strengere fraude-aanpak, zou je verwachten dat essential¡a van
rechtsbescherming overeind blijven, bij beslissingen in primo, in bezwaar, in beroep en dat
de overheid behoorlijk en zorgvuldig handelt. ln de aankondiging van je boek staat dat
'vrijwel iedereen - ministers, Kamerleden, ambtenaren, journalisten - deed wat je van ze
zou verwachten'. Die laatste formulering kom ik in het manuscript niet tegen. Lijkt me
terecht. Want n.a.v. die fraudezaken (CAF) is gebleken dat toeslagen onrechtmatig werden
stopgezet op basis van onzorgvuldige, 'partiële waarneming', dat groepen burgers willens en
wetens vooringenomen zijn behandeld en aangemerkt als fraudeur, op een geheime zwarte
lijst (FSV) geplaatst, een betalingsregeling is ontzegd op basis van O/GS, en dat
bewijsstukken zijn genegeerd in bezwaar en beroep. Etc. Je zou verwachten dat de overheid
regels aanpast als vervolgens dat ze overduidelijk onrechtvaardig uitpakken voor burgers.
Maar nee: men keek weg.
Los daarvan zou je verwachten dat de overheid grondig onderzoek doet, alvorens tot
ingrijpende besluiten te komen. Ook als je denkt dat sprake is van een verhoogd
frauderisico, zulje moeten onderbouwen waarom er sprake is van 'gerede twijfel', zoals het
wettelijk criterium luidt, of - verwijtbare -'nalatigheid'van vraagouders: een criterium voor
opschorting / stopzetting. Exact op dit punt is het in de CAF-LL zaak - en in andere CAFzaken - misgegaan.
Het is opvallend hoezeer je boek uitgaat van en hoe uitgebreid je citeert uit oude,
achterhaalde documenten betreffende d¡t GOB in Eindhoven- waar, zoals je weet, nog geen
hoor- en wederhoor was toegepast. Het valt me in deze context op dat je amper citeert uit
de zogeheten factsheets uit juni 20L9, die pas op L4 oktober 2020 zijn vrijgegeven, een jaar
en vijf maanden na onze onthuf ling, die de lezing van de houder van het GOB de facto
ondersteunen:
httos : //www. ri i ksove rh eid. n l/docu menten/ka merstu kken / 2O2O / L0 / t4 / kame rb ri ef-ove rverzoek-omtzist-om-docu m enten -over-d e-ki n deroova n stoes la saffa i re
Deze factsheets zijn opgesteld na onze publicatie over 'nep-bewijs' en de conclusies
onderschrijven de inhoud van onze publicatie. Het laat zien dat ernstig betwijfeld moest

worden óf er een casus was, of er wel gerede twijfel was. Het toonde de vooringenomenheid
aan. Je weet wat de doelstelling van CAF was: facilitators 'stoppen'. Ook deze 'facilitator'
moest worden 'gestopt' en uit de markt gedrukt. Wat via strafrecht niet lukte, liep via de
bestuursrechtel¡jke weg. Toen het GOB begin 20L5 bijna had opgegeven, wilde het CAF-team
doorpakken en 'ongemerkt afscheid nemen en euro's incasseren'. Over de rug van
vraagouders. (Wob november, bijlage 4.L, document 00L20).
Onze publicaties over het gerommel met de casus-beschrijving CAF 11 Hawai was dé trigger
voor de omslag in het denken in de ambtelijke bijeenkomsten van begín juni 2019 in deze
zaak. Het zat nog fouter op de schaal van fout dan men al wist. Dáárom wilde men - hoewel
Donner/AUT juist vlak hiervoor was ingesteld - alsnog zelf snel compenseren. (Nb.: dat er
een wettelijke, discretionaire bevoegdheid was en is om dit te doen, is je bekend).

We weten nú pas officieel dat men er in juni 2019 achter kwam dat dit intern bij het MT
Toeslagen (en talvan andere hoofdrolspelers) al bekend was, in maart 20L7. (Wij wisten dit
al, op basis van interne stukken). Je stipt slechts één keer dit cruciale memo van L3 maart
2OI7 aan van de Vaco Toeslagen dat in opdracht van het MT is opgesteld en dat pas op 20
oktober 2020 (!) openbaar is geworden. Zie:
httos://www. ri iksoverheid n l/m in isteries/m in isterie-vanfinancien/doc ument /ka m erstu kken / 2O2O / TO / 2O / brief-verzoek-om-memo-ti idens-ao-15oktober
Je bent kennelijk niet bekend met de exacte inhoud van dit memo: alles aan de gang van
zaken deugde niet in CAF1L. En ín de zaak-Kosta, (RvS,8 maart 2OL7, betreffende een

vraagouder bij het GOB)waar B/T moedwillig doorprocedeerde. De groep ouders kwam
volgens de Vaco Toeslagen in aanmerking voor compensatie, aldus het memo. Tóen (ook) al.
Dít memo, dat al die tijd onder de pet is gehouden, schraagt wat we in ons onderzoek
hebben aangetoond.
Tot slot, ter inleiding, een kernprobleem van je boek, zeker ook in relatie tot de zogeheten
casusbeschijving Hawaï is dat je nu, in 2020, beschikt over informatie die zeer lang niet
openbaar was. De advocate wist dat de casusbeschrijving bestond, maar het document en
de informatie eruit werd integraal geweigerd in een (primair) Wob-besluit van juni 20L8. Op
datzelfde moment beschikte de Landsadvocaat er wel over, ten behoeve van de civiele
procedure (Wat nou, equal arms? Hier kom ik nog op terug). Het werd na de vragen van
Omtzigt in de nazomer van 20L8 ter vertrouwelijke inzage gelegd bij de Tweede Kamer. Een
belangrijk punt: als je de details niet kent, zie je het wellicht over het hoofd, maar als je de
details van de zaak wel kent, dan zie je in één oogopslag: hier klopt echt iets niet. Dat begint
met de foutieve datum 2012. Dat leidt dat de vervolgvraag: hoe zit het dan met die andere
data. Wat klopt wel, wat niet, wat is er exact gebeurd?

3.

Nep-bewijs.

Voor niet-ingevoerden is het CAFLl--dossier wellicht moeilijk te doorgronden, maar de kern
is simpel: onze publicatie over'nep-bewijs' hing samen met de - intern bekende onzorgvuldigheid van het onderzoek en de ontoereikende publieke verantwoording
daarover. Kort gezegd: de benadering van 'bij voorbaat schuldig', een vooringenomen
behandeling (in de onderzoeken, in bezwaar en beroep) en, nadat dit duidelijk werd -geen
herstel. Dat is niet opgevolgd, ook n¡et na het vernietigende rapport van de Nationale
Ombudsman.
httns://www nationaleombudsman.n
les/o n d e rzo e k/Ra o oo rto/o2O2O17 09 5%2O G e e nYo2O o ow e r o av o/o 2Omaar%2}f airo/o20plav 0. p d f
Na publicaties van ons, na Wob-procedures, na Kamervragen, kwamen op verschillende
momenten, steeds nieuwe feiten en documenten boven tafel over. Uit de informatie bleek
dat er goed beschouwd geen sprake was van een redelijk vermoeden van fraude of
georganiseerd misbruik, dan wel 'gerede twijfel' over de rechtmatigheid van toeslagen, laat
staan dat individuele vraagouders (verwijtbare) nalatigheid kon worden verweten - het
criterium waar alles om draait.
I

Door Belastingdienst/Toeslagen, ook door de vorige staatssecretaris, is in Kamerbrieven,
debatten en juridische procedures niettemin meermalen gesteld dat'signalen' (meervoud)
van GGD's uit 20L3 over het gastouderbureau uit Eindhoven de aanleiding waren voor het
onderzoek. Zie bijvoorbeeld het debat van 2t maart 2OL9.
httos://www.tweedekamer. n l/ka merstu kken /plenaire verslasen/detail/80412c5c-bd964fd0-a99 1-8 1b33c483eb L#id 63d 4ca24
Tijdens onze reconstructie viel ons op dat de staatssecretaris in zijn Kamerbrief van 11
oktober nog steeds leunde op formuleringen uit een ongedateerd rapport uit 2011, en
vrijwel letterlijk citeerde uit dit GOB-bevindingenrapport uit Rotterdam, dat wi¡ overigens al
kenden (en waarvan we details hadden uitgezocht en gecontroleerd). Dit niet-gedateerde en
niet ondertekende rapport uit 2011- waarop geen wederhoor was toegepast - is in een
eerdere rechtszaak niet toegelaten als bewijsmiddel, omdat de notitie niet onderbouwd
was. Menno Snel maakte het in debat van maart 20L9 nog een tandje erger, doorte spreken
van'nepfacturen', en te zeggen dat er echt heel veel aan de hand was, dat de eigenaar
daarom als facilitator werd aangemerkt, want het leek erop 'dat iemand, een bureau echt
bezig is om dingen te organiseren'. Toen zat-ie nog in z'n tunnelvisie.
Daarom hebben we nader onderzoek gedaan naar de bewijsvoering. (Zoals je weet uit de
Wob-stukken die in november 2019 gepubliceerd werden, werd door betrokken ambtenaren
in 20L6 onderling vastgesteld dat er in het onderzoek geen onvolkomenheden waren in de
administratie, 'op wat kleinigheden na, misschien'. Desalniettemin betrok de
procesvertegenwoordiger van de Belastingdienst in de procedure-Kosta bij de Raad van
State eind 20L6 de stelling dat sprake was van 'verwijtbaar' handelen. Je kent de stukken uit
onze Wob: waarom laat je deze relevante feitelijke informatie weg?)
CAFL1 begint, zoals je weet, met de

notitie 'casus Hawai, uit oktober 2QL3: "Deze casus
betreft een gastouderbureau waar zou worden gefraudeerd met kinderopvang." (Hier begint
de vooringenomenheid overigens al). ln de notitie wordt verwezen naar een inspectie van

GGD Rijnmond die 'begin 2OL3' zou zijn uitgevoerd bij gastouders van het bureau

uit

Eindhoven. Uit ons onderzoek - na check en double-check bij betrokken GGD's - bleek dat
dit niet klopte. De tekst die volgt op de niet-uitgevoerde inspectie in 20L3, is namelijk een op
een overgenomen uit het ongedateerde, niet ondertekende rapport uit 201L - het stuk
waaruit de staatssecretaris citeerde. De suggestie dat er iets mis zou zijn met het bureau,
stond daarnaast haaks op de openbare inspectierapporten in 20L3 en201.4.
Dit leidt tot de conclusie dat verouderde, achterhaalde, niet geverifieerde informatie uit
zOLt - waarop geen wederhoor was toegepast - is misbruikt om in oktober 2013 een
vermoeden van fraude te onderbouwen. Als 'signaal' uit 20L3. M.a.w., om aannemelijk te
kunnen maken dat hier sprake was van 'gerede twijfel', of een 'verhoogd frauderisico'. Die
onderbouwing klopte dus niet. Vandaar - nep-bewijs.
Het signaal van GGD Haaglanden - de mail uit september 20L3 - was ons uiteraard bekend die stond immers al in de casusbeschrijving Hawaï die uiteindeliik via de Wob van 24 april
2019 openbaar zou worden en waarover we overigens al ruim daarvoor beschikten. De
informatie uit die mail van september 20L3 heb ik trouwens gebruikt in een van de
publicaties halverwege juni 2019, voordat de staatssecretaris zelf de mail alsnog terugvond
en die openbaar maakte. Zie:
httos://www rtlnieuws.n t/ nieu ws/ nederlan cll artikel / 47 469 5 1 / b e a st i n sd e n st- m e n n o-s n e fra ud e-m i n iste rie-van-fi n a n ci e n
Dit was dus vóór de publicatie van de email door de staatssecretaris, in juli 20L9. Anders dan
je in je boek stelt heeft ook Trouw over de mail bericht.
I

i

I

Van belang bij die mail is dat dit signaal betrekking heeft op één gastouderin Den Haag en
juist niet specifiek op het bureau in Eindhoven. Naar buiten toe is het wel aangevoerd als
een van de signalen om een vermoeden van fraude bij het bureau in Eindhoven te
rechtvaardigen. Mede hierom: nep-bewijs. (Overígens hebben we de kwestie rond deze overigens Bulgaarse -gastouder destijds ook helemaal nageplozen. Wel uitgeschreven uit
het register in 20L4, gehandhaafd door GGD (want er werd gerookt...). Géén fraude.
lnteressant detail, waarop ik je al wees: een van de cliënten (vraagouder) van deze
gastouder won - uiteindelijk- in april 2019 bij de RvS. (Nóg een voorbeeld van
doorprocederen.) Nogmaals de vindplaats:
http s / / ww w r a a dv a n state. nl / @ LLSQ L7 / 20 L7 1037 5 - I- a2 /
.

:

Op grond van het voorgaande wil ik je de volgende vragen voorleggen over de formuleringen

over nep-bewijs en het hoofdstuk over de mail waar het allemaal mee begon.

1.

2.

je bekend met het feit dat Belastingdienst / Toeslagen publiekelijk meermalen
heeft gesteld dat er concrete en zwaarwegende 'signalen' meervoud uit 2013
bestonden, van GGD's over vermoedens van fraude en georganiseerd misbruik inzake
het gastouderbureau in Eindhoven? Zo ja, waarom vermeld je dit feit niet? Wilje
deze feitelijke informatie alsnog opnemen?
Ben je bekend met het feit dat de staatssecretaris - onder meer in het de Kamerbrief
van oktober 2OI8 - de formuleringen uit het ongedateerde, niet ondertekende GOBBen

rapport van bevindingen uit 2011weer één op één herhaalde als zijnde een signaal
uit 2013? Wilje deze feitelijke informatie alsnog opnemen?
3. Ben je bekend met de rechtszaak waarin dit GOB-rapport uit 20LL niet werd
toegelaten als bewijsmiddel, omdat het niet onderbouwd was en omdat er geen
hoor- en wederhoor was toegepast? Wilje de feitelijke informatie over die
rechtszaak en deze conclusie alsnog opnemen?
4. Ben je bekend met de officiële, schriftelijke ontkenningen, mei 2OL9, van betrokken
GGD's - onder meer door Rotterdam/Rijnmond - tegenover Trouw en RTL Nieuws
dat er in 2013 signalen zouden zijn afgegeven over vermoedens van fraude of
misbruik betreffende het GOB in Eindhoven? Wilje d¡t feit vermelden?
5. Kun je toelichten waarom je over de mail van GGD Haaglanden van september 2013
in het boek stelt dat die 'gaat over gastouderbureau (...)'? Waarom vermeld je niet
dat die mail betrekking heeft op één gastouder en niet op het GOB uit Eindhoven?
Wilje dit corrigeren?
6. Kun je toelichten waarom je het feit dat verouderde en gedateerde informatie is
gebruikt omschrijft als een 'claim'voor nep-bewijs? Wat voor soort 'bewijs' is het
dan? Wilje het woord claim corrigeren?
7. Kun je toelichten waarom je spreekt van 'volgende claim'? lk neem aan dat dit
terugslaat op het voorgaande, te weten onze publicatie over het onderzoek van de
AP naar verwerking en gebruik van tweede nationaliteit. lk kom hier nog op terug,
maar waarom spreek je van een 'claim', zeker nu we definitief weten dat tweede
nationaliteit in fraudezaken officieel gold als 'indicatie' voor misbruik en fraude en
dat de Belastingdienst heeft erkend dat in de 'doorgeschoten fraudejacht' ook op dit
punt beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit uit het oog zijn verloren
8. Ben je bekend met het feit dat in het CAF-LL onderzoek ook vraagouders van twee
andere bureaus en andere gastouders over een reeks van jaren zijn betrokken? Kun
je toelichten waarom je dit niet vermeld, mede in het licht van je oordelen over wat
er - onder meer - in bezwaar en beroep heeft plaatsgevonden, en welke ouders
exact niet in aanmerking kwamen voor compensatie?
9. Beschik jij over de zogeheten rapporten van de zogeheten 'actualiteitsbezoeken' uit
november 20L3 bij gastouders, waaronder het rapport waarin positieve bevindingen
staan over administraties die er'verzorgd' uit zien? Waarom vermeld je deze
feitelijke informatie uit dit rapport niet?
L0. U¡t het manuscript volgt dat je kennis hebt genomen van de reeks fact-sheets van
begin juni 20L9, die intern op tafel kwamen na onze publicatie over de bewijsvoering
en de onzorgvuldigheid van onderzoek. Heb je kennisgenomen van factsheet L (5 juni
2}t9l, waaruit bl¡jkt dat er in 2013 inderdaad verouderde, gedateerde informatie uit
201L is gebruikt om een vermoeden van fraude te rechtvaardigen? Wilje dit feit
alsnog vermelden?
1L. ln de fact-sheet van 5 juni wordt expliciet melding gemaakt van de GGD-bevindingen
over het GOB in maart en september 20L3, waarin de houder een 'compliment' krijgt
over de voldoende preventieve maatregelen om eerdere tekortkomingen op te
lossen, en dat dit 'buiten het onderzoekdossier' is gehouden? Waarom vermeld je dit
relevante feit niet?
12. Heb je kennisgenomen van de informatie uit de fact-sheet van 5 juni 2019, waarin
wordt gesteld dat de documenten over de bezoeken aan gastouders tegenstrijdige'
bevatten en dat er'geen onderliggende stukken' aanwezig zijn in het

onderzoekdossier waarmee deze bevindingen - waar jij uit citeert - zijn
onderbouwd? Heb je in hetzelfde stuk gezien dat er een tweede totaalbestand is
opgesteld in december waarover staat: "De positieve bevindingen van een
gastouderbezoek (met rapport) zijn hierin wederom niet opgenomen." Vind je het
journalistiek zorgvuldig om dit weg te laten?
13. Je citeert uitgebreid uit de aantekeningen van inspecteurs n.a.v. het onderzoek bij
het GOB in Eindhoven en de interne notitie uit mei 2014, waarop geen wederhoor is
toegepast. Nadat duidelijk was dat er i.c. geen strafzaak was, en geen nadeel voor de
staat - en er overigens ook niets gevonden was bij gastouders, is alsnog besloten tot
stopzetting. Vind je het journalistiek zorgvuldig om weg te laten dat, blijkens de
facsheet van 5 juni 2019 "we hoopten dat bij de opvraag van gegevens bij de ouders
zou blijken dat (...) als facilitator heeft opgetreden ."? lie ook de review van 7 juni
2019 waarin de teamleider van CAF stelt dat 'verondersteld werd dat bij de uitvraag
van informatie aan de vraagouders in 2OL4 er aanvullende bevindingen zouden
ontstaan die aanleiding geven tot nader onderzoek bij het gastouderbureau of die
mee informatie zou opleveren over daderschap of schuld." Heb j¡j trouwens een
valide verklaring waarom het rapport over het boekenonderzoek in 20L4 bij het GOB
pas in mei 2016 is opgesteld?
14. Heb je kennisgenomen van factsheet 6, waaruit volgt dat het CAF de 'overtuiging'
had dat er bij het GOB werd 'gerommeld' en met name deze formulering: "Daarbij
wogen onder andere het (verouderde) signaal van de GGD uit 2011 en een email van
de FIOD uit2OL2 (over een ander bureau. pk) mee." Vínd je het zorgvuldig om n¡et te
vermelden dat het volgens B/T zéfi ging om verouderde informatie?
L5. Hoe beoordeelje in het licht van deze factsheet de zogeheten second opinion van
advocaat Biemond over de aangifteplicht (d¡e in mei 2020 leidde tot aangifte tegen
de dienst), waarin h¡j stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat op dit specifieke punt het
ambtsmisdrijf valsheid in geschrifte aan de orde is, op grond van de officiële
bewering van de staatssecretaris dat het hier een 'typefout' betrof? Ben je het met
me eens dat deze conclusie in een ander daglicht komt te staan, nu officieel is
toegegeven dat sprake was van het'opwerken'van verouderde en gedateerde
informatie? Zie: memorandum aangifteplicht ambtsmisdijven, pag 32:
httos://www ri ksoverheid.n ocum
/ka m erstu kken / 2O2O /05/19lb i il a se- 1memora nd u m-advies-i nzake-aansi
licht-oo-srond-van-arti kel-162-sv

schrijft: "Het stuk volgt op een iets zakelijker opgeschreven reconstructie van de
Dadim-zaak door Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis. Staatssecretaris Menno Snel
heeft in de Tweede Kamer steeds beweerd dat een signaal van de GGD uit 20L3 de
aanleiding vormde om de CAF-inspecteurs af te sturen op Dadim en haar gastouders.
Maar de afdeling Toeslagen kan dit signaal - zoals zoveel oude stukken - niet meer
terugvinden. Klein en Kleinnijenhuis gaan er in hun reconstructies vanuit dat het
simpelweg niet bestaat, vandaar: 'nepbewíjs'." Kun je in het licht van het voorgaande
toelichten waarom je hier stelt: Menno Snel 'steeds heeft beweerd dat 'een signaal
van de GGD uit 2OL3'aanleiding was? Waarom vermeld je hier niet dat steeds is
gesproken in meervoud - signalen van de GGD uit 2013 over dit GOB?
17. Op grond waarvan stel je dat wij ervan uit gingen dat het 'bewijs' niet bestond? We
beschikten immers over de casus Hawai, we kenden dus de inhoud van de mail van
september 2OL3.lk heb in een van de verhalen vermeld dat dit het GGD-signaal uit
16. Je

2013 van Haaglanden was. Zie:
httos : //www. rtl n ie uws. n l/n i euws/n ed a n d/a rti ke
men no-snel-fra ude-m inisterie-van-fi nancien
I
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Hierbij is - andermaal - van belang dat het signaal uit 20L3 sloeg op één gastouder,
niet op het GOB. Wilje dit corrigeren?
L8. ln je boek stelje: "Opmerkelijk genoeg neemt Pieter Klein zijn conclusie over
'nepbewijs' niet terug. Over de het teruggevonden signaal, dat volgens hem eerder
nog gefabriceerd was door de Belastingdienst, schrijft hij nu: 'Uit de mail blijkt nu dat
er helemaal geen aanwijzingen waren dat het gastouderbureau uit Eindhoven
fraudeerde.'l Het bewijs dat eerst nog nep was, blijkt nu de theorie van de journalist
te ondersteunen." Kun je in het licht van het voorgaande toelichten waarom ik de
conclusie over nepbewijs zou moeten terugnemen? Kun je specificeren wat volgens
jou 'mijn theorie' is, nu ook officieel vast is komen te staan dat achterhaalde,
gedateerde informatie is gebruikt om een vermoeden van fraude te rechtvaardigen?
L9. ln je boek schrijf je: "Op28juni2019, een maand na publicatie van de artikelen van
Trouw en RII Nieuws, zal de afdeling Toeslagen het signaalvan de GGD uit 2013
terugvinden. Het signaal dat volgens RTL en Trouw niet bestond." Kun je toelichten
waar door mij zou zijn beweerd dat het signaal uit 2013 van GGD Haaglanden
betreffende één gastouder niet zou bestaan?
20. Kun je de volgende formuleringtoelichten: "En hij heeft zelf in februari 20L9 een
civiele zaak verloren bij de rechtbank van Den Haag, die hij nu wil schikken." Deze
wordt gevolgd door de mededeling: "Deze feiten ontbreken in de artikelen van
Trouw en RTL Nieuws." ZowelTrouw als RTL Nieuws hebben melding gemaakt van de
verloren civiele zaak. Dit is feitelijk onjuist. Wilje dit corrigeren?
2L. Heb je stilgestaan bij het feit dat de civiele zaak begin 2079 is verloren, dus voordat
een reeks relevante informatie en documenten boven tafel is gekomen? Los van
formeel-juridische discussies over causaliteit en aansprakelijkheid; er is in strijd met
eigen controlehandboeken gehandeld, hetgeen betekent: onbehoorlijk, mogelijk
onrechtmatig handelen. Kortheidshalve verwijs ik verder naar de eerdergenoemde
set factsheets uit juni 20L9 en naar het memo van vaktechniek Toeslagen uit maart
2OL7 over het 'laakbaar' handelen van de Belastíngdienst ¡n deze zaak.
22. Heb je onderzoek gedaan naar de documenten die zijn gewisseld in de civiele
procedure, waaronder de Conclusie van Antwoord van de Landsadvocaat van juni
2018 en het proces-verbaal van de zitting van L3 november 20L8 met schriftelijke
aanvullingen van Pels Rijcken en van de advocaat van het GOB? Zijn de volgende
feiten jou bekend: 1. Dat de Landsadvocaat ter zitting stelde dat er géén sprake was
van een fraudeonderzoek (wat CAF11 evident wel is), 2. Dat - onder meer - de
casusbeschrijving en de evaluatie CAF uit 20L5 (waaruit volgt dat sprake was van een
fraudeonderzoek én de vaststelling uit de evaluatie dat er eigenlijk niets was
gevonden, en dat men daarom zocht naargronden om individueelaf tewijzen) níet
zijn ingebracht in de procedure, 3. Dat de rapporten over de 'actualiteitsbezoeken'
bij gastouders in november niet worden ingebracht, waaronder het rapport dat
spreekt van een administratie die er'verzorgd' uitziet,4. Dat de Landsadvocaat
tijdens de zitting permanent spreekt over één gastouder als aanleiding om onderzoek
in te stellen (en het dus niet meer heeft over gastouders) en 5. Dat de Landsadvocaat

in de Conclusie van Antwoord uitsluitend de openbare GGD-rapporten (waarvan de
positieve bevindingen in 20L3 door het CAF-team nog waren genegeerd) benoemt.
Dat de Landsadvocaat stelt dat deze openbare signalen aanleiding waren voor
instellen van onderzoek (en zich voor de bewijsvoering dus niet beroept op de
stukken uit 2011 (het ongedateerde GOB-rapport van bevindingen) en het GGDsignaal van september 2013) en 6. Dat de Landsadvocaat beweert dat de - dan nog
geheime - evaluatie CAF uit 20L6 stamt, ipv uit 20L5,7. Dat de Landsadvocaat stelt:
"Het is niet zo dat ik selectief GGD-rapporten heb overlegd.", 8. Dat in de schriftelijke
aanvulling op het proces-verbaal de Landsadvocaat het volgende stelt: "Bij punt 57
van de weergave van mijn verklaring merk ik op dat niet is verklaard dat de
aanleiding voor het onderzoek (onder meer) bestond uit vragen van gastouders (3e
zin van punt 57). Er is verklaard dat de aanleidingvoor het onderzoek bestond uit
signalen van de GGD en klachten van vraagouders (...), en 9. Dat de Landsadvocaat
over punt 54 formeel vastlegt dat niet door een juridisch medewerker van DG Bel de
(onware) verklaring is afgelegd dat er'geen blokkade'was jegens vraagouders, maar
dat dit ter zitting is gedaan door de medewerker Beroep van BfT, de ambtenaar van
het "bij twijfel altijd afwijzen."
lk verzoek je mijn vragen/deze punten een voor een exact te beantwoorden en de
relevante feitelijke informatie (alsnog)te verwerken in je boek.
23. Kun je toelichten waarom je geen melding maakt van de lopende onderhandelingen
tussen het gastouderbureau en de staat over een schadevergoeding, waarop ik je al
heb geattendeerd? Waarom zouden die gesprekken na driekwartjaar nog lopen als
de staat geen enkele aansprakelijkheid zou zien? Heb je geverifieerd wat de laatste
stand is in die onderhandelingen? Of denk je dat deze contextuele feiten niet
relevant zijn en dat het volstaat om te zeggen dat de claim destijds is afgewezen?
https://www.ed.nlleindhoven/onderhandelingen-over-schadevergoeding-vooreindhovens-gastouderburea urwaa rrtoeslagenaffaire-is-ontdekt-a266L4ft/
24. Kun je toelichten waarom je in je beschrijving van het memo van maart 2OL7 van
Toeslagen expliciet geen melding maakt van het feit dat tóen al, ruim voor het
rapport van de Nationale Ombudsman, is aangedrongen op compensatie voor
gedupeerden? Waarom maak je hier geen melding van?
25. ln het boek staat, in het deel over het nepbewijs: "Pieter Klein, Jan Kleinnijenhuis en
Pieter Omtzigt krijgen dankzij Eva GonzálezPérez en haar anonieme bron bij de
Belastingdienst veel documenten eerder boven water dan de staatssecretaris." Het
ontgaat mij wat Eva Gonzalez Perez en de klokkenluider te maken hebben met ons
eigen onderzoek naar de 'signalen' van de GGD, met ons eigen onderzoek naar
andere CAF-zaken en onrechtmatige stopzettingen, met ons eigen onderzoek naar
het niet correct herinvoeren van de rappelplicht door Toeslagen ondanks beloften
aan de NO en Tweede Kamer, of met ons onderzoek naar de werking van O/GS en de
instructies hierover. Et cetera. Het geschetste verband is dus feitelijk incorrect. Wilje
dit corrigeren?
26.le formulering roept daarnaast de vraag op of je zelf weet welke stukken de
'introverte ambtenaar' wel of niet heeft gedeeld met de advocate. lk zou je in
overweging willen geven onderzoek te doen naar wie wanneer vroeg om onderzoek
in te stellen naar het delen van informatie, met welke motieven, wie dit accordeerde,
wie vervolgens om toestemming vroeg tot verdergaand onderzoek, wat er exact uit

dat onderzoek bleek (v.w.b. gedeelde stukken) en hoe op enig moment het kamp
'SG' zich ermee ging bemoeien. lk zou dit ook afzetten tegen de namen die hier een
prominente rol in hadden, te weten, de toenmalig DG Bel, de toenmalig directeur
Toeslagen en de huidig directeur Toeslagen. Kleine vingerwijzingen tref je in de Wobstukken, maâr er is meer. lk vind het voorgenomen ontslag van een klokkenluider in
deze affaire een relevant feit dat wordt weggelaten en echt een omissie in je boek,
maar soit.

4.

Verwerken én gebruiken van tweede en eerste nationaliteit (waaronder in CAF)
ln je boek spreek je van 'beschuldigingen' en 'vermoedens' als het gaat om etnisch
profileren en hoe media en anderen volgens jou op hol zijn geslagen. Kortom, een

mediahype, die nergens over gaat. Wat wij in onze eerste gezamenlijke publicatie mei 2019 - hebben gedaan is melding maken van een onderzoek van de AP over het
verwerken én (mogelijk)gebruiken van bijzondere persoonsgegevens, waaronder
eerste en tweede nationaliteit. Dat zou neerkomen op discriminatie of, populair
gezegd: etnisch profileren. De aanleiding ervoor was wat wij zagen in CAF-dossiers en
andere dossiers; de structurele verwerking van eerste en tweede natíonaliteit. Denk
aan 'het lijkt wel een nest Antillianen' , of , in een query over iemand die in Nederland
geboren was: Turks. Het onderzoek liep al geruime tijd, en de AP vertrouwde de zaak
niet, mede omdat de informatie van B/T niet volledig was. Door onze vragen - en de
antwoorden die kwamen - kwam aan het licht dat (tweede) nationaliteit destijds
structureel werd gebruikt/verwerkt, hoewel de rechtsgrond daarvoor ontbrak en
hierover tegen de AP is gejokt. Deze combinatie van feiten - samen met de
onderliggende klachten - lag ten grondslag aan onze eerste publicatie.
Daarnaast beschikten wij op dat moment over betrouwbare bronnen die ons
meldden dat tweede nationaliteit wel degelijk een rol speelde in het toezicht en de
fraudebestrijding, ook bij CAF-zaken. Uit oogpunt van bronbescherming kan ik hier
nog steeds niets over zeggen, maar wij hebben onze hoofdredacties destijds vooraf
geïnformeerd over onze bronnen.
Trouw heeft later - op basis van de documenten die in de Wob-procedure van RTL
Nieuws en Trouw zijn vrijgegeven - ook bericht over hoe dat bij selecteren op
nationaliteit bij een 'Ghana-populatie' in zijn werk ging.
httos://www.trouw- n l/n ieuws/van u it-bla w-n u-toch-een-qha n a-ooo u latie-aan-hetderzocht-de-belastin ienst-toes
nfrau
lk heb in mijn vorige antwoorden al aangegeven dat uit ons nader onderzoek - begin
2O2O - bleek dat tweede nationaliteit in de jaren 2012 - 2015 gold als officiële
indicator in de risicoselectie bij de Belastingdíenst (bij, onder meer: lH): bij voorbaat
dus meer verdacht. Hoe je het exact noemt daar kun je over twisten, maar de
essentie was: extra kans op controle. We weten nog steeds niet hoe dit heeft
doorgewerkt. We weten wel dat 'signalen' destijds vanuit Blauw ook overgeheveld
werden naar Rood, en vice versa. We weten nu ook hoe mensen werden behandeld
als ze een vinkje achter hun naam kregen en bijvoorbeeld in FSV terecht kwamen.
We weten ook dat Toeslagen de risicoselectie voedde op basis van FSV, en dat recent

is gebleken dat 'samenhangende

signalen'vanuit

CAF

in

FSV

zijn geplaatst. Relevante

informatie, die ontbreekt in je boek.
Hoe dit exact doorwerkte in (geautomatiseerde) selectie weten we nog steeds niet.
We weten inmíddels wel dat de toezichtsystemen van Toeslagen deze in de zomer uit
de lucht zijn gehaald. Nog een feit dat je niet benoemt. De staatssecretarissen
hebben naar aanleiding van het KMPG-rapport over FSV beloofd nader onderzoek te
doen naar hoe de belangen van burgers zijn geschaad. Dat onderzoek zou
halverwege 2O2Lklaar moeten zijn.
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07110/kpmsra p port-fsv-on d erzoe k-bel asti n gd ienst
Het valt op dat je ook geen melding maakt van de bevindingen van KPMG over
verwerking van en gebruik van (tweede) nationaliteit in de 'vrije tekstvelden' van
FSV. Zie bijlage D van het rapport, inclusief de vaststelling dat de aantallen
vastgestelde verwerkingen van (tweede) nationaliteit afkomstig zijn uit de begin dit
jaar geschoonde versie van FSV.
Het staat je vrij om verwerking en gebruik van tweede nationaliteit, waaronder in
CAF-zaken, geen probleem te vinden. Je spreekt van 'vermeende'fouten van de
Belastingdienst en 'vermoedens'. ln dit licht zou ik je de volgende vragen, feiten en
verzoeken willen voorleggen.

L.

Heb je kennisgenomen van de zogeheten 'second opínion' inzake ambtsmisdrijven,
op basis van de documenten die in november 2019 openbaar zijn geworden in de
Wob-procedure van RTL Nieuws en Trouw en op basis waarvan de twee

staatssecretarissen vervolgens aangifte hebben gedaan tegen de Belastingdienst, op
grond van het vermoeden van twee ambtsmisdrijven, te weten knevelarij en
'beroepsmatige discri m i natie' ?
https://www. ri iksoverheid. n l/docu mente n /ka m erstu kken / 2O2O / 05 / L9 / kamerb riefsecond-opin ion-am btsm isd ri iven

2.

je in je boek geen melding maakt van deze aangifte, die
journalistiek
gevolg
een
is van ons
onderzoek? Waarom ontbreekt deze feitelijke
informatie? Vind je het niet relevant?

3.

Heb je kennisgenomen van de aangifte waarin niet alleen wordt verwezen naar de
handelingen van het CAF-team en het MT Fraude in 2013 - 20L6, maar ook naar de
Directie Toeslagen, waarbij ook zeer specifiek het jaar 20L7 (lees: de nietafhandeling) wordt betrokken? Zie de bijlage: aangifte OM. Waarom ontbreekt deze
feitelijke informatie in je boek?

Kun je toelichten waarom

httos://www. ri iksoverheid. n l/docu m ente /ka merstukken / 7 O2O / 05 / 19lka
second-opinion-am btsmisdriiven

4.

m erb ri

Kun je toelichten waarom je geen melding maakt van het onderzoek van de

Auditdienst Rijk (ADR), waarin meer gevallen van mogelijke beroepsmatige

ef-

discriminatie zijn beschreven, dan vermeld in voornoemde aangifte? Zie, onder meer,
pagina 9 van het ADR-rapport: "Ook hebben wij geconstateerd dat bij de behandeling
van CAF-zaken ongeveer 100 zoekopdrachten zijn uitgevoerd waarbij onder andere de
eerste en tweede nationaliteit als attribuut zijn opgevraagd."
.n
1
caf-adr

5.

6.

7.

8.

ln je boek schrijf je: "De prangende vraag luidt: waarop baseren Trouw en RII Nieuws
zich als ze beweren dat deze gegevens zijn gebruikt om ouders met een dubbele
nationaliteit extra te controleren?" Antwoord: zie inleiding. Kun je toelichten
waarom jij voorbijgaat aan het onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in
juli van d¡t jaar publiceerde over de verwerking van bijzondere persoonsgegevens,
waaronder tweede nationaliteit, en de onrechtmat¡gheid ervan en dat de AP dit een

'zware overtreding' noemt?
https://autoriteitpersoonsgeeevens. n l/n l/n ieuws/werkwiize-belastingd ienst-striidmet-de-wet-en-d iscrim i nerend
Kun je toelichten waarom je geen melding maakt van een specifieke, nogal relevante
passage uit het rapport van de AP (zie pag 30/31), te weten: "Als belangrijkste reden
is door de Belastingdienst gesteld dat nationaliteit een aanwijzingkon zijn van de
homogeniteit in de onderzoekspopulatie en dat ervaring uitgewezen zou hebben dat
burgers van eenzelfde leefomgeving, waaronder op basis van nationaliteit, een
indicatie kon zijn van georganiseerd misbruik van kinderopvangtoeslag."
Kun je toelichten waarom je in je boek ook geen melding maakt van het feit dat de
Belastingdienst ten opzichte van de AP zélf concludeerde dat het extra kritisch kijken
naar (tweede) nationaliteit deel uitmaakte van de 'doorgeschoten fraudejacht' (sic) en
dat beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit uit het oog zijn verloren? Wil je
deze feitelijke informatie alsnog opnemen, zodat alsnog een correct, compleet en
waarheidsgetrouw beeld ontstaat?
Kun je toelichten waarom je evenmin melding maakt van de brief aan de AP van 20
september 20L9 van de toenmalig DG Bel (ik attendeerde je hier al op in mijn vorige
antwoord), waarin h¡j stelt dat cultuur, homogeniteit en nationaliteitsgegevens - lees
eerste of tweede nationaliteit - een 'indicatie kan zijn van georganiseerd misbruik van
toeslagen'? (Bijlage, pagina 3, onder c.)
httos ://www. ri iksoverh eid. n l/docu men n/b ri even /2020 / 07 / 17lb riefwissel i nse ntussen-autoriteit-persoonsgegevens-en-belastingd ienst-toeslagen

Dit is de bron voor de conclusie van de AP. Hierbij is relevant dat dit i.i.ig in
september 20L9 intern dus bekend was, ook bij de toenmalig staatssecretaris, maar
het is niet gemeld aan de Kamer, en ook richtingTrouw en RTL Nieuws heeft de
dienst de eerdere onvolledige / foutieve verstrekte informatie niet gecorrigeerd. De
bevestiging dat (tweede) nationaliteit officieel een rol speelde bijfraudebestrijding in
CAF-zaken is pas officieel openbaar geworden in juli 2020. Wilje deze relevante
feitelijke informatie en context uit oogpunt van journalistieke zorgvuldigheid alsnog
opnemen?

9.

Zoals hiervoor aangegeven heeft ons vervolgonderzoek in mei 2O2O aan het licht

gebracht dat (tweede) nationaliteit niet alleen bij 'Rood' dus een rol speelde, maar

ook breder bij Blauw, waaronder bij controle en toezicht op de lH. Mede in het licht
van de formuleringen die je kiest in je boek: waarom maak je geen melding van dit
relevante feit over het discriminatoir werken, of , zo je wilt, etnisch profileren door de
Belastingdienst? Ben je bereíd deze feitelijke informatie alsnog op te nemen? Zie:
https://www. rtln ieuws.n l/n ieuws/artikel/5l-17616/belastined ienst-toeslaeenprofileren-nation a liteit
10. Tot slot: inzake Bizzie Kids. Persoonlijk vind ik het in het licht van het voorgaande na
anderhalf jaar een minder belangrijk detail hoe het onderzoek in Almere is gelopen.
Toch wil ik het graagweten. lk heb je gevraagd om inzage in de informatie waarover
jij nu zegt te beschikken, zodat ik weet waar ik op reageer. Je hebt die informatie niet
gegeven, maar stelt in je boek dat je overzichten hebt ingezien waaruit blijkt dat de
toeslag bij alle ouders van Bizzie Kids tegelijk zijn stopgezet. lk kan dat zonder nadere
toelichting niet beoordelen. lk weet dat naar aanleiding van onze publicaties
onderzoek is gedaan naar Bizzie Kids, maar juist weer niet naar de 'werkbundels'van
Toezicht en van Risicoselectie waarin ook cliënten van Bizzie Kids figureerden, zoals
blijkt uit stukken waarover wij beschikken. Op dit punt ben je niet ingegaan. Mogelijk
komt er binnenkort alsnog een definitief antwoord, in antwoord op Kamervragen.
Anderhalf jaar na dato.

5.

Het onderzoek van de EDP-auditoren en de niet gevonden documenten
Zowel Jan Kleinnijenhuis als ik hebben toelichting gegeven op je vragen over de
inperking van het onderzoek van de EDP-auditoren eind 20L8, dat álles boven tafel
moest brengen. We hebben beschreven dat er wél overleg is geweest tussen de
opdrachtgever (Financiën) en de opdrachtnemer (EDP) over de inperking. Jij lijkt uit
een Kamerbrief te concluderen dat er geen overleg is geweest, maar dit is volgens mij
feitelijk onjuist.
Er is gekozen voor versnelling in plaats van verdieping en

dit is besproken met de
staatssecretaris, blijkt uit de documenten die (maanden) later in onze Wob in
november zijn vrijgegeven. (Zie: Wob nov. 20L9, bijlage 2.1, document 30.) Het blijkt
overigens ook uit de brief van l-1 oktober 20L8 van de staatssecretaris waarin hij zegt
dat 'ik' de opdracht heb gegeven de systemen van Toeslagen te onderzoeken, terwijl
er toen al het nadrukkelijke EDP-advies lag om ook te kijken b¡j FIOD en MKB (Blauw),
hetgeen logisch was, omdat CAF multidisciplinair was.
Die inperking is mogelijk een klucht vanwege politieke en ambtelijke mistaxatie en
miscommunicatie onder tijdsdruk (en slecht werk van de auditors die niet

doorpakten), maar de inperking was een feit. Voorafgaand aan onze publicatie over
de inperking hebben we overigens wederhoor toegepast via zeer specifieke vragen.
Toen meldde een woordvoerder van staatssecretaris Snel in een officieel
commentaar: "lnherent aan de werkwijze van EDP-auditors is dat zijtoelichting
krijgen van de organisatie of de belastingplichtige woor het onderzoek plaats vindt. "
Daar zit geen woord Spaans bij. Men zei ook: er moet nu eenmaal altijd een selectie
worden gemaakt.

lk heb je al aangegeven dat wijwisten dat er een schriftelijke vastlegg¡ng moest zijn
van de problemen die bezwaarbehandelaars in 2015 al hadden, in deze zaak. Het
was belangrijke informatie, die aangaf dat in het jaar na de stopzetting van
toeslagen, toen de invordering over eerdere jaren op gang kwam, al duidelijk was dat
er in deze zaak iets goed fout zat. 20L5! Dit dook dus uiteindelijk op bij die nadere
EDP-zoektocht, in juni 20L9. (lnteressant trouwens dat dit overdrachtsdocument van
bezwaarbehandelaars van Toeslagen wélop de FIOD-schijf stond, maar kennelijk niet
was aangetroffen bij Toeslagen zelf.)
ln dit verband is ook relevant dat de EDP-onderzoekers in hun eindrapport uit 20L8
aangaven dat zij een speciaal samenwerkingsgebied (SG) op een Q-schijf bij
Toeslagen níet hebben onderzocht. Ze maakten hier een nadrukkelijk voorbehoud op
de volledigheid van hun onderzoek. Dit SG is samengesteld door een van de
bezwaarbehandelaars ("bij twijfel altijd afwijzen") in de zaak CAFLL, en deze speciale
omgeving met álles over CAF 1-1, is door hem in opdracht van het hoger management
gecreëerd na de publiciteit in Trouw over het achterhouden van stukken in
rechtszaken, exact in de periode waarin de jacht op een klokkenluider begin. Je kunt
d¡t afleiden uit de Wob-stukken; wij beschikken daarnaast over interne informatie
over hoe dit gelopen is.

Wat een pietluttig detail lijkt, maar het bepaald niet is: de CAF-evaluatie uit februari
20L5. Dit was een van de cruciale startpunten uit ons onderzoek naar de casus
Hawai', omdat er - voor zover vraagouders hun bewijs niet al ingeleverd hadden - er
volgens de wet tot maart 20L5 gegevens over 2OL4 aangeleverd hadden kunnen
worden. Zodat het boek toen al gesloten had kunnen worden. Tegelijk kon je uit deze
evaluatie al afleiden: dit was geen georganiseerde fraude. Daarom vroegen wij ons
af: waarom wordt toch steeds gezegd dat het 2016 was? Na het onderzoek van de
EDP-auditoren hebben we Financiën nogmaals gevraagd: wat hebben de EDPauditors gevonden? ls dat stuk nou van 20L5 of van 2OL6? Er werd schriftelijk
volhardt, op basis van het EDP-onderzoek, dat ook naar documenteigenschappen had
gekeken: het is van 2016. Definitief. Dat de evaluatie toch uit 20L5 stamde, werd
tussen de regels door in Donner-l vastgesteld en uiteindelijkin december 2019
opgebiecht, bij de schriftelijke beantwoording van vragen over 15 CAF-rapportages.
Curieus detail: in maart had de staatssecretaris gezegd dat er uiteraard
'onderhandenwerkversies' van het document zouden kunnen zijn, en later dat de
Kamer daar geen inzage in kreeg.
https://www.tweedekamer.nllkamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D10016&
did=2019D10016
lk mis deze relevante feitelijke informatie in je boek.
lk had niet nader willen ingaan op de kwestie rond de EDP-auditoren, maar nu je dit
toch belangrijk lijkt te vinden, en er conclusies aan verbindt, zou ik je de volgende
vragen en willen voorleggen:

L

stelt in het gedeelte over de EDP-auditoren: "De journalisten Jan Kleinnijenhuis
en Pieter Klein denken nu dat het ministerie zich met dit onderzoek heeft
bemoeid. De onderzoekers zouden om toegang hebben gevraagd tot de harde

Je

2.

3.

schijven van de FIOD, maar deze toegang werd hen door het ministerie ontzegd."
Dit is feitelijk niet correct. We hebben vooraf wederhoor toegepast, waaruit
volgde: de opdrachtgever bepaalt. Er is overleg geweest, de opdracht is
ingeperkt, door de opdrachtgever, en de EDP-auditoren hebben dit geaccepteerd.
Wat ook niet correct is dat wij zouden hebben geschreven dat hen de toegang
door het ministerie ontzegd is. We hebben gemeld dat de EDP-auditors eerst
vonden dat de Q-schijf van de FIOD absoluut moest worden onderzocht en dat
het nadien dus niet gebeurde. Bij deze het verzoek - nogmaals - om een correcte
samenvatting van onze berichtgeving.
Even verderop:"Zij leggen in de brief uit dat uit een eerste scan van de FIODschijf bleek dat steeds vrijwel dezelfde documenten voorkwamen die ze al op
andere schijven hadden aangetroffen." Dit klopt niet - dit gaat niet over een
eerste scan van de F|OD-schijf. En: "Gezien de hoge tijdsdruk besloten ze het
onderzoek dus te houden bij de schijf van de projectleider van het CAF en de
schijven van de afdeling Toeslagen. Er is over deze beslissing geen overleg
geweest met het m¡nisterie van Financiën." Nogmaals, dit is feitelijk onjuist - er is
wel overleg over geweest.
Daarna volgt: "Eén daarvan is een verslag van bezoeken aan gastouders van
Dadim in november 2OL3. De informatie van de zestien actualiteitsbezoeken
toont 'gebreken in de administratie, afwezigheid van opvangkinderen en hoge
opvanguren.' Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis maken allebei geen melding van

dit document"'.
De informatie was - zoals eerder uiteengezet- voor ons niet nieuw: we hadden er
grondig onderzoek naar gedaan. Op basis van onze bevindingen over wat er was
gedaan met de signalen 2OLL/2OL3 uit Rotterdam én de weggelaten positieve
bevindingen uit een actualiteitsrapport bij een gastouder, was er aanleiding voor
grote twijfel over deze bevindingen. Wij hebben voorafgaand aan onze
publicaties de Belastingdienst meermalen gevraagd daar de rapportages over de
gastouderbezoeken in november 20L3 en over de rol die deze documenten
speelden, omdat er volgens onze informatie iets niet klopte . Ze zijn nog steeds
niet openbaar, mede op advies van de Landsadvocaat. Wij beschikken er over 6,
de Belastingdienst over 2. De Kamer heeft meermalen gevraagd naar deze
rapportages, maar heeft ze niet gekregen. Uit geen van de 6 rapporten waarover
wij beschikken, kan een redelijk vermoeden van fraude, of misbruik, of
oneigenlijk gebruik worden afgeleid, laat staan, een redelijk vermoeden dat
Dadim een facilitator was. Sterker, in een van die rapporten staat dus expliciet
dat de administratie er'verzorgd' uit zag. We hadden hierom reden om ernstigte
twijfelen aan de zogenaamde bevindingen, juist vanwege de vooringenomenheid
in het CAFll-project. Ook omdat bij onze publicaties in 2019 vaststond dat geen
van de betrokken gastouders bij het GOB op enigerlei wijze is aangepakt (niet via
strafrecht, niet via boetes voor medeplegen, etc)was er geen reden tot
publiceren, integendeel. Zie ook wat er nadien over de kwaliteit van het
onderzoek is vastgelegd in de eerder aangehaalde set factsheets in juni 2019: niet
onderbouwd, positieve bevindingen buiten het onderzoek gehouden. M.a.w.: er
bestond zoveel gerede twijfel over de deugdelijkheid van het onderzoek, dat het
naar onze opvatting journalistiek onzorgvuldig en onjuist zou zijn om de 'waarrook-is-is-vuur'-benadering 5,5 jaar later gewoon weer te recyclen. Dat jij op nul

begint met het herhalen van oude bevindingen en verwonderpunten, na zes jaar,
moet je uiteraard zelf weten. lk verzet me tegen de suggestie dat we relevante
informatie hebben achtergehouden. Als je die suggestie niettemin handhaaft,
verzoek ik je om i.i.g te vermelden over welke informatie wij beschikten,
waaronder over de administratie die verzorgd was, dat die afwegingen welke
afweging door ons is gemaakt.

4.

Aanvullend hierop: check ook even de exacte chronologie. ln de brief van 2 juli
worden die vijf documenten feitelijk beschreven. Hier worden 'bevindingen' uit
het onderzoek naar gastouders herhaald, maar er wordt hier wéér íets
weggelaten, te weten: de kennis bij de top van de dienst en het ministerie van
begin juni 2019 dat dit onderzoek niet onderbouwd was, dat positieve
bevindingen uit deze rapporten ('de administratie ziet er verzorgd uit') werden
weggehouden uit de vervolgrapportages (wat wij dus wisten/onderzocht hadden)
en dat de positieve GGD-bevindingen uit 2013 niet waren betrokken in de
casusbeschrijving uit oktober 20L3. Men hield dit dus achter voor de Kamer, en
meldde het ook niet in de eerdere brief (beantwoording feitelijke vragen op 28
juni). Hier is dus relevante informatie weg gelaten die wel bekend was.
https://zoek.officieIebekendm akineen. n l/kst-3 L066-498. htm I
Waarom hadden wijtoen moeten publiceren over dat ene document? Wijwisten
dat die oude 'bevíndingen' duidden op de vooringenomenheid - omdat de
positieve rapporten en de positieve GGD-inspecties waren weggelaten. En de
ambtelijke en politieke leiding wist het inmiddels dus ook. Waarom vermeld je
deze relevante feiten en context niet in je boek? Wilje dit alsnog doen?

5.

Deze feiten en context zijn belangrijk. Dat vonden ze ook op het ministerie: de
waarheid in de factsheets was onaangenaam. Je houdt niet van 'whodunnit' maar
deze is toch belangrijk.
Heb je kennisgenomen van de zogeheten oplegnotitie van 11juni 2019 aan de
staatssecretaris 'ter vastlegging' van de factsheets van begin juni? ls jou ook
opgevallen dat DGBeI is geadviseerd deze notitie te tekenen? (Zie print uit
Digidoc.) Omdat je in je boek ook schrijft over de verhouding Belastingdienst /
ministerie, verwijs ik je naar de paraaf die op dit document is gezet: de pSG.
https://www. ri iksoverheíd. n l/min isteries/m in isterie-vanfi n ancien/docu menten/beleidsnotas/2 O2O / fO / M/n otiti e-va n- 1- 1- iu n i-2019--setfactsheets-caf

Het verbaast me dat deze relevante informatie ontbreekt in je boek. Het verbaast
me ook dat je niet meldt dat deze informatie en documenten zijn onttrokken aan
de beslissing op bezwaar van 20 september 2O2O in de Wob-procedure van RTL
Nieuws en CAF. lk verwijs hierbij overigens ook naar de notitie van L4 juni 2019,
met de bijgewerkte set factsheets, waarvoor hetzelfde geldt. (Wob CAF,
november 2OL9, bijlage 2.2, document 00068).
httos://www. ri iksoverheid. n l/docu m
n/wob-ve rzoe ke n/20 19 / L1,/ L5 lbesl u itpak-facilitators-caf
op-wob-verzoek-over-com biteam-aan

6.

Aan het slot van deze paragraaf schrijf je: "Wat zouden journalisten als Klein in
2013 hebben geschreven als ze erachter waren gekomen dat de Belastingdienst
geen enkele controle had uitgevoerd, terwijl er bij een gastouderbureau
uurstaten waren gevonden die voor het hele jaar waren ingevuld met data die
niet bestonden?" Als het laatste waar zou zijn geweest, had ik me ongetwijfeld
uitgeleefd in een column, waarna jij later in een boek zou kunnen schrijven dat ik
woedend was ofzo. Het hele punt is: het ís niet waar. Je baseert je op een
ondeugdelijk, oud, achterhaald en vooringenomen onderzoek uit 2014. Als je
grondig hoor- en wederhoor doet bij de eigenaar van het GOB, als je zou vragen
naar de zeer grondige contra-expertise die een oud-inspecteur heeft verricht, dan
kom je erachter dat het niet klopt. En misschien moet je je afvragen waarom
geen strafrecht is ingezet, geen medepleegboete is opgelegd, geen enkele sanctie
- niets. Omdat, zoals staatssecretaris Snel uiteindelijk zei in het debat in juli 2019,
na het boekenonderzoek bij het GOB: "Er was geen aanleiding onderzoek te
doen."

7.

Overige feitelijke onjuistheden en gebrek aan context

Naast bovengenoemde punten bevat het manuscript andere feitelijke onjuistheden en
weglatingen van feiten of context. lk zie me genoodzaakt ook op deze journalistieke
onzorgvuldigheden in te gaan, omdat ze ieder afzonderlijk en in samenhang schadelijk zijn
Bij onderstaande punten volg ik de chronologie van het boek.

1.

ln hoofdstuk 2 beschrijf je de kwestie-Weekers, je benoemt een column van me van 8
mei 20L3, en stelt dat ik een 'theorie' heb gelanceerd, waarmee de Kamer op hol
sloeg. Dit is incorrect. Het is namelijk feitelíjke informatie. Dat het strafrechtel¡jk
onderzoek door het optreden van Weekers in gevaar was gebracht, hoorde ik
destijds van meerdere bronnen, binnen de top van de dienst en ministerie.
Het is precies zoals ik beschreef: Weekers deed verontwaardigd voor de camera,
maar informeerde de FIOD niet. Hij deed in iedere geval zelf niets. Hij wist ook niet of
het namens hem gebeurd was, zo zou later blijken in het debat. lmmers: hijwerd
toen gered door het briefje dat hij kreeg aangereikt, met de mededeling dat een
persvoorlichter de FIOD had geïnformeerd over het interview met Brandpunt.
Dat Weekers met zijn optreden een bijdrage leverde aan het mogelijk in het gevaar
brengen van een strafrechtelijk onderzoek - je schrijft nota bene zelf dat-ie hoogambtelijk was gewaarschuwd om er helemaal níets overte zeggen - zou blijken door
de erkenning dat het OM zich genoodzaakt zag om de maandagochtend na de
uitzendingen en de uitspraken van Weekers 'spoeddoorzoekingen'te doen. Het werd
enkele dagen na die column erkend door toenmalig minister Opstelten, in het debat
van l-4 mei 20L3: "Omdat altijd het risico bestaat dat verdachten door publiciteit
zouden vluchten en mogelijk bewijs zou worden vernietigd, heeft de zaaksofficier
besloten op 22 april, de dag na de uitzending, een spoeddoorzoeking te doen. Dat is
dus gedaan vanwege het risico dat de verdachten naar aanleiding van de uitzending
sporen zouden wissen."
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-2 0 1 2 2 0 1 3-8 1- L3.html

Het was dus geen theorie, dus ik vraag je dit te corrigeren. En ik zou je willen
verzoeken melding te maken van de spoeddoorzoeking (en versnelde arrestatiea,
btw) en de redengeving daarvan.

2.

De passage onder het kopje 'de onvoorziene kracht van retorische vragen'.
Allereerst: het betreft hier een memo van de directeur Toeslagen aan de DG Bel, niet
aan medewerkers van Toeslagen. Dat is dus feitelijk onjuist. Het was - tot het

moment waarop ik het twitterde - ook niet openbaar.
lk heb je in mijn vorige antwoord al uitgelegd waaróm ik die tweet op dat moment de
wereld in stuurde. Het was een publiek teken naar aanleiding van een brief van
anonieme ambtenaren, die ons wezen op veel andere relevante feiten en
documenten. Die feiten en documenten hebben we in de periode daarna
onderzocht. Door hoe je het nu opschrijft, stel je eigenlijk dat ik doe alsof de inhoud
van het memo nieuw was. Je weet dat d¡t n¡et klopt en ik verzoek je deze dit te
corrigeren. lk wist namelijk uiteraard van de hoed en de rand, ook van de wetgeving
uit 20L3 en alles wat ermee annex is.
Wat je ook niet benoemt is de veranderde context van de notie uit 2013 dat ook
goedwillenden zouden worden getroffen; in 2019 weten we n.a.v. onze onthullingen
(en de documenten die via de Wob van RTL Nieuws en Trouw in november openbaar
werden) van de institutionele vooringenomenheid, de 'ontspoorde fraudejacht'
(zoals de Belastingdienst het zelf nota bene zelf zou noemen - j¡j bl¡jft dit maar
plaatsen tussen aanhalingstekens), en ook: de 80/20 discussie van Blokpoel.Zelfs /
ook alles 'dichtdraaien', terwijlje weet dat het goed zit. Hoezeer die context is
veranderd, blijkt ook uit de aangifte wegens 'knevelarij'tegen de Belastingdíenst.
Het valt op dat je díe aangifte niet eenmaal benoemt. En dus ook niet dat die zich
niet alleen uitstrekt over de periode 2013, 2014,2015 en 2016, maar óók op het jaar
20L7 en de rol van MT's in de afwikkeling, waaronder het MT Toeslagen. 2OL7,
waarin, zoals we nu weten, in een memo van L3 maart van vaktechniek Toeslagen is
geoordeeld dat laakbaar is gehandeld.

3.

4.

Vervolgens refereer je aan mijn tweets uit 2013. Zoals ik je in mijn vorige antwoord
heb uitgelegd hadden die tweets ermee te maken dat veel maatregelen geruime tijd
ambtelijk waren blijven hangen terwijl de fenomenen (zie FIOD-onderzoek
Bulgarenfraude) al langer bekend waren. Het is ook toegegeven door Frans Weekers,
die uiteindelijk in de Kamer zou zeggen: "Die horde is nú pas genomen." Ook dit meld
je niet in je boek.
Je neemt nu een citaat van me op, kennelijk als een verkapt, zogenaamd wederhoor,
maar die mist echt de kern, zoals ik eerder uitvoerig heb toegelicht. De tweets
richten zich op de politieke spagaat van Weekers: hij was onthutst over de
Bulgarenfraude, speelde kampioen fraudebestrijding - alles was onder controle, en
toch moest alles anders/beter, en er was in die periode daarvoor verzuimd bekende
problemen middels wetgeving aan te pakken. lk verzoek je alsnog recht te doen aan
de feitelijke context van die tweets.
Onder het kopje 'Je zou denken dat dit in dictaturen plaats vindt', betreffende het
debat van maart 2019. Je beschrijft het als een klucht - en het staat je vrij dat te
vinden - maar je mist hier echt relevante feiten en context. Toen al was namelijk al

bekend dat mensen uit CAF1L op toezichts- en uitsluitlijsten waren geplaatst en dat
daarin werd volhard. Het gebeurde ook in situaties waarin bezwaarbehandelaars
wisten dat er geen enkele grond voor was. (Dit blijkt uit telefoonnotities en
behandelverslagen waarvan jij stelt dat ze in procedures niet relevant zijn.) Rond dat
debat liepen de (dwang-) invorderingen inzake CAF1l gewoon door.
Van belang is ook dat de 'signalen' in het toezicht werden overgeheveld van Blauw
naar Rood en andersom. Vooringenomen behandeling gegarandeerd: uit de
openbaar gemaakte stukken in onze Wob van november werd dit nadien bevestigd:
de vooringenomen behandeling werd voortgezet; CAF-vraag-ouders kregen een
zogeheten AKl, die hen jarenlang kon achtervolgen en garant stond voor een extra
kritische bl¡k b¡j Blauw. Terwijl die burgers van niets wisten.
ln dat debat van maart 2019 heeft Menno Snel beweerd dat er geen zwarte lijsten
bestaan bij de Belastingdienst. Op dat moment waren de eerste versies van de GEB
over de zogeheten Fraude Signalerings Voorziening (FSV) bij de ambtelijke top al
geruime tijd beschikbaar, zo weten we sinds onze onthullingen over FSV, eind
februari 2020. Zo'n 5.000 ambtenaren van de Belastingdienst werkten er mee.
https://www. rtln ieuws. n l/n ieuws/nederland/artikel/5037966/belasti n gd iensttoeslagenaffa ire-m in isterie-va nfinancien#:-:text=De%2OBelastingdienst%20h eeft%2}biina%ZO2O,konden%2Ozich%2
O o ok%20 niet % 2 0v e rw e re n
Ook veel mensen uit CAF-zaken kwamen in FSV, waaronder vraagouders van CAFll.
Er is jaren en jaren niets over gezegd. Honderdduizenden mensen op een zwarte lijst.

5.

lnderdaad, je zou denken dat zoiets in dictaturen plaats vindt.
lk vind het een journalistiek ernstige omissie om geen melding te maken van deze
feiten en deze context.
Onder het kopje 'Tijd voor afpakjesdag' citeer je mijn vraag aan Donner over
mogelijke ambtsmisdrijven. Je citeert vervolgens mijn bijdrage aan een podcast, dat
dit het vehikel was waar de staatssecretaris naar smachtte: geen individuele
toereken baarheid voor am btenaren, laat staan strafrechtelijke. Dit correspondeert
overigens exact met de bevinding uit je eigen 'onderzoek' dat Menno Snel
ambtenaren niet wilde aanpakken.
Door de manier waarop jij het nu beschrijft, lijkt het alsof de vraag van een andere
planeet kwam, maar niets is minder waar. Wij hoorden destijds al dat de top van de
dienst - en met name het ministerie - zeer bezorgd was over mogelijke
integriteitsschendingen en/of ambtsmisdrijven in deze zaak en welk gevolg daaraan
moest worden gegeven. De discussie over wat te doen - die we destijds hoorden via
meerdere bronnen, maar toen niet konden substantiëren en dus niet publiceren- is
nadien bevestigd en openbaar geworden.
lk verwijs naar de informatie die (pas) in mei 2020 boven tafel kwam (bij de
beantwoording van Kamervragen over de second opinion van Biemond). Het gaat
hier om het feit dat de SG Financiën in november 20L9 (dus nadat de Wob-stukken
bekend waren, ná de rode draad-exercities van DG Bel, en nádat men op de hoogte
was van de bevindingen van Donner) een uitgebreid memo van Uijlenbroek aan de
staatssecretaris 'retour; stuurde, omdat de inhoudelijke conclusie van DG Bel volgens
Manon Leijten niet correct was. Want, zo zei ze: het valt juist níet op voorhand uit te

sluiten dat er wél ambtsmisdrijven zijn geplee gd. Zie: beantwoording feitelijke vragen
second opinion ambtsmisdrijven, antwoord op de vragen 15,35,36 en 52.
https://www. riiksoverheid. n l/min isteries/m in isterie-vanf i n a n c e n /d o c u m e n t e n / k a m e rst u k ke n / 2O2O / 05 / 26 {þl1ldÆ, 1 lb ean two o rdi ng:
feiteli ike-vragen-second -ooin ion-am btsm isd ri iven
i

Dat

6.

jij überhaupt geen melding maakt van die ingreep van Leijten - en de betekenis

ervan - betekent dat je geen accuraat, waarheidsgetrouw verslag doet, en geen
zorgvuldig beeld schetst, terwijl de feiten bekend zijn.
ln dit verband wil ik je erop wijzen dat de toenmalig staatssecretaris publiekelijk zei
dat er geen aanwijzingen waren voor ambtsmisdrijven. Achter de schermen
gebeurde iets anders. Men stelde zich namelijk de vraag of er bij vermoedens van
ambtsmisdrijven de aangifteplicht gold. Uiteindelijk is op basis van 'twijfels'of er wel
of niet sprake was van een aangifteplicht inzake individueel toerekenbare
ambtsmisdrijven, besloten om geen aangifte te doen. Het argument dat daarbij
intern is gewisseld is dat je niet voor een aantal rotte appels de Rijksrecherche op de
hele organisatie afstuurt, omdat de organisatie dan zou verlammen. ln de aanloop
naar het vragenuurtje half janu ari 2020 is een memo voor de minister gemaakt,
waarin is gesteld dat er tot op dat moment 'geen aanwijzingen' voor ambtsmisdrijven
waren. Enkele weken daarna huldigde de nieuwe staatssecretaris in correspondentie
met de Kamer de opvatting dat de aangifteplicht overigens al geldt bij 'signalen van
vermoedens' van ambtsmisdrijven. Dit was nog vóór de second opinion van Biemond.
Binnenkort wordt trouwens meer relevante informatie openbaar over hoe de interne
discussie over mogelijke ambtsmisdrijven exact is verlopen.
Kort en goed: het was dus logisch dat ik Donner naar ambtsmisdrijven vroeg. Je
verwijst tweemaal naar een column waarin ik het over de Rijksrecherche heb. Uit
openbare informatie kun je weten dat de vraag over integriteitsschendingen en
mogelijke ambtsmisdrijven op het hoogste niveau indringend heeft gespeeld, zowel
rond de casusbeschrijving Hawar/valsheid in geschrifte (zomer 2019l¡, alsook eind
2079. (lk kom hier onder punt 9 op terug). lk snap werkelijk niet waarom dit
ontbreekt in je boek.
ln hoofdstuk 14 schrijf je onder het kopje 'Wat zeggen al die opgevraagde
documenten eigenlijk' over het alsnog openbaar maken van een reeks CAFevaluaties. Zowel Trouw als RTL Nieuws hebben erover gepubliceerd. Je stelt dat die
evaluaties niet zoveel zeggen. Ook hier mis je de kern. Wij beschikten al geruime tijd
over meer evaluaties. Uit die evaluaties volgt een helder patroon: stopzetting op
basis van 'partiële waarneming' en een vooringenomen groepsgewijze behandeling.
En vervolgens veel bezwaren. Uit die evaluaties volgde dus dat CAF1L geen incident
was. Dat de stellíng dat de staatssecretaris - zoals hij maanden heeft betoogd - geen
'externe signalen' had dat er meer mis was, niet het hele verhaal was. Hij beloofde in
maart onder politieke druk de ADR in te schakelen, maar het bewijs (de interne
signalen) lag al die tijd op zijn bureau. Of een deur verder: van zijn ambtenaren. Hij
wist van het bestaan van de evaluaties sinds maart 2OL9; hij heeft ze pas op 26
november zelf bekeken. Ook hier geldt dus dat je geen zorgvuldige correcte,
waarheidsgetrouwe versie van de werkelijkheid weergeeft.

7.

Die evaluaties onderbouwen ook in een ander opzicht dat de dienst - en de
staatssecretaris - de waarheid verhulden - namelijk dat er wél signalen waren dat er
breder en dieper iets fout zat. Vlak na het debat in juli 20L9 was er een rechtszaak,
waaruit bleek dat men bleef doorprocederen, zelfs na het ontwaken uit de
tunnelvisie. Het ging om de zogeheten casus-Anker, die inmiddels is aangemerkt als
vergelijkbaar met CAF11. Ergo: compensatie. Op de valreep is in die rechtszaak door
B/T toegegeven dat er 'onrechtmatig' is gehandeld bij de stopzetting. Het oordeel
van de rechter is glashelder. Het beroep bij de Raad van State loopt nog, en ondanks
het oordeelvan de rechter, zijn nog steeds niet alle stukken boven tafel. Het gaat in
dat beroep overigens onder meer over het verwerken en/of selecteren en/of iemand
extra kritisch benaderen in een fraudeonderzoek op grond van tweede nationaliteit.
https://u itsoraken. rechtsoraa k. n l/inziend cument?id=ECLI :N L:RBROT:20L9:5532&sh
n=true
Die evaluaties waren dus wel relevant, en ik verzoek je die passage te corrigeren. En
ook als jij ze niet relevant vindt: de Kamer vond ze relevant en vroeg er talloze keren
naar. En: waarom neem je de feitelijke informatie over deze rechtszaak uit juli 2019
niet op ín je boek?

8.

Een technisch detail dat niet onbelangrijk is en ik al aanstipte onder het deel over de

EDP-auditoren: in de antwoorden bijde Kamerbrief van 27 november 20L9 wordt
voor het eerst erkend dat de evaluatie CAF Hawai van voorjaa r 2OL5 is (Dit was dus
rond het moment, in februari 2015 (zie tijdlijn ADR, zie logboek CAF) dat is
vastgesteld dat er geen fraudezaak was. ln Kamerstukken, in de civiele procedure er is steeds gezegd: de evaluatie is van 2OL6. Dit was dus onjuist. Het belang hiervan
ligt in het volgende. Uit de evaluatie kon je al zien hoe groot het aantal bezwaren
was. En ook dat er eigenlijk geen rode lijn was: dus geen aanwijzingen voor
systematisch misbruik o.i.d. Er is daarom vooral 'op individueel niveau gezocht naar
gronden om af te wijzen', zegt de evaluatie. Het aantal binnengestroomde bezwaren
was een indicatie voor het feit dat er een kardinale fout was gemaakt.
Deze datum is van belang, omdat betrokken burgers tot maart 20L5 krachtens de
wet de mogelijkheid zouden hebben om bijvoorbeeld de betaling van eigen bijdragen
te completeren. ln dit geval is dat extra belangrijk omdat sprake was van stopzetting
in een lopend toeslagjaar. Ook deze route is destijds afgesneden. lk stel vast dat je
deze relevante, feitelijke informatie weglaat. Dat de Belastingdienst heel goed weet
hoe belangrijk art. Ll-F van de Awir is, kun je terugvinden in - bijvoorbeeld - deze
uitspraak van de Raad van State uit 2015, toen er alweer doorgeprocedeerd werd en B/T verloor: https://www. raadva nstate. n l/@9997 2/ 20L4057 37 -1-a2/
lnteressant is ook dat in de casus van Horseshoe Bay, de Belastingdienst nog veel
verder ging dan art LLF. Er werden met de ouders in die zaak zelfs
vaststellingsovereenkomsten gesloten. Net als het feit dat de dienst veel vaker
schikte - lees: toegaf, of vaststellingsovereenkomsten sloot. Die beleidsmatige
ruimte was er dus kennelijk wel. Ook deze relevante, feitelijke informatie mis ik in je
boek.

9.

Dan, het volgende punt, even verderop in je tekst: klein houden. Je beschrijft hoe
Snel de zaken wezenlijk anders aanpakt dan zijn voorgangers. Dat is waar. Ook ik

denk dat hij echt van goede wil was. Maar dat klein houden speelde wel degelijk. Hij

stelt ¡n me¡ 20L9 Donner in, maar met een nogal beperkte opdracht, namelijk, te
bezien welke 'passende' oplossing kan worden gevonden voor vraagouders uit
CAF11. Voor het overige wordt de blik vooral gericht op de toekomst, m.a.w. - hoe
kan in de toekomst de rechtsbescherming worden verbeterd. Voeg hierbij dat de
toezegging van het ADR-onderzoek achter de schermen politiek is afgedwongen (Snel
had immers 'geen signaal' dat er meer mis was - dit hield hij vol tot begin juli 2019,
toen wij berichtten over die andere CAF-zaak, waar de Belastingdienst op de valreep
erkende dat onrechtmatig was gehandeld). Leg dat naast de vele memo's over
'precedentwerking', de blokkade van een snelle oplossing, begin juni, en je hebt het
antwoord. Het moest klein worden gehouden. lk ben erg benieuwd wat de
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag nog aan het licht gaat
brengen over de afstemming tussen Belastingdienst, ministerie, en AUT in het kader
van de zo gevreesde precedentwerking.
10. ln deze context is ook van belang: O/GS. Men wíst dat er van alles niet deugde, maar
hield beslissingen aan tot Donner, zo blijkt uit de Wob-stukken. Terwijl er intern
lijsten bekend waren over'schrijnende gevallen'. Dat mensen gevangen zaten in het
systeem op basis van verouderde, niet correcte informatie.
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Kortheidshalve verwijs ik je ook naar deze cruciale uitspraak van de Raad van State
van april 20L9 over OGS. Weer een zaak van doorprocederen, trouwens.
https://iu re. n l/ECLI : N L: RVS :201-9 : 1056
Werd de kwestie OGS na deze uitspraak opgelost door Snel en z'n ambtenaren? Nee.
11. ln hoofdstuk L5 (De jacht op de staatssecretaris), focus je op de kwestie van de
zwartgelakte dossiers en 10 december 20L9, en beschrijft wat volgde als een klucht.
Wat opvalt is dat je een relevant feit weglaat, te weten de onthulling van RTL Nieuws
en Trouw dat de zogeheten kardinale rappelplicht door Toeslagen tot op dat moment
niet correct was doorgevoerd. (Jij stelt ergens in je boek dat dat wel zo is, maar het is
niet waar.) Mogelijk vind je het minder aantrekkelijk om op dit ingewikkelde en
complexe punt in te gaan, maar het is cruciaal. Uit ons nieuws bleek dat zowel de
Nationale Ombudsman, alsook de Tweede Kamer, alsook de staatssecretaris zelve
niet juist waren geïnformeerd over de rappelplicht en het feit dat de Directie
Toeslagen ook na het rapport van de Ombudsman heeft verzuimd te handelen
conform wet- en regelgeving.
ln de beeldvorming speelde de kwestie van de dossiers een grote rol, maar
inhoudelijk was de kwestie van het gebleken nogmaals niet juist en volledig
informeren van de Kamer - ditmaal dus over het rappel - de crux. De staatssecretaris
had de boel dus ondanks z'n goede wil en al z'n inspanningen niet onder controle; hij
was voorgelogen door zijn eigen ambtenaren, z'n oud-collega's. Exact dit punt leidde
tot de veranderde politieke conclusie van fracties - ook bij regeringspartijen - dat de
staatssecretaris geen deel meer van de oplossing kon zijn, omdat hij deelvan het
probleem was geworden.
Bij deze vraag ik je deze relevante, feitelijke en contextuele informatie alsnog
ruimhartig te verwerken in je boek. De kwestie van de niet correct ingevoerde
rappelplicht (en het niet-informeren van de Kamer daarover) was het inhoudelijk
fundament, waarop Snel het vertrouwen verloor.
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L2.ln hoofdstuk lL refereer je aan mijn column 'Ontslag op staande voet' van 3 juli
2OL9. Kennelijk heb je moeite met de stijlfiguur en verwijt je me dat ik schuldigen
zoek. lk wilje vragen die column nog eens te herlezen: hij is namelijk inhoudelijk
gedreven. De aanleiding is het tóen net opgedoken cruciale stuk uit 20L5 dat na het
nader EDP-onderzoek was aangetroffen op de Q-schijf van de FIOD. Het liet zien dit
intern bekend was en toch weloverwogen is doorgeprocedeerd. Wij beschikten toen
over reeksen (gedocumenteerde) aanwijzingen dat dit in CAFLL en in vele andere
zaken was gebeurd - en dat onrecht niet hersteld werd. Het was ons op dat moment
in de tijd bekend dat de interne discussie werd beheerst door, jawel,
'precedentwerking'. Dit is wat ik beschrijf in die column.
Je moet het ook plaatsen in de tijd: dit was krap een maand na het intern opduiken
van de facsheets begin juni 2019 (n.a.v. onze publicatie over'nep-bewijs') én
opduiken van het interne memo van vaktechniek van Toeslagen van maart 20L7).
Alle ongerecht¡gheid lag op tafel, de ambtel¡jke en politíeke top, wilden toen - vlak
na de instelling van Donner - alsnog versneld tot compensatie overgaan middels
vaststellingsovereenkomsten, maar dit werd nagelaten. En de relevante stukken
werden achtergehouden. We zullen zien hoe de Parlementaire
Ondervragingscom missie Kinderopvangtoeslag zal oordelen over de
ínformatievoorziening aan de staatssecretaris en aan de Kamer.
Voor nu verzoek ik je in ieder geval het inhoudelijk fundament van die column te
benoemen voor een correcte en zorgvuldige weergave, te weten: wat er intern toen
allemaal al bekend was en aan de buitenwacht niet is gemeld.
13. Je suggereert op diverse plekken dat er bij ons - en anderen - geen belangstelling
was voor complexe zaken als wetgeving en uitvoering. Die was er bij mijwel, en ik
heb er ook meermalen over geschreven. Oók over de nalatigheid van én Wiebes en
én Asscher. Verder lag onze focus destijds op het journalistiek onderzoeken van
CAFLL en andere CAF-zaken.
Het is ook waar dat juist Menno Snel van goede wil was, dat vanaf het voorjaar de
koers - stapsgewijs- werd verlegd, inclusief de omslag naar versnelde compensatie,
ná onze onthulling over het nep-bewijs. Die vindt namelijk exact plaats ná de (door
de Kamer afgewongen) oudergespekken en de aangekondigde instelling van Donner,
en voor de ambtelijke crisisbesprekingen begin juni.
lk heb meermalen beschreven dat Snel positieve intenties had en echt de rotzooi van
z'n voorgangers wilde opruimen. De staatssecretaris is in dit proces de vernieling in
geholpen door ambtelijke tunnelvisie, een inadequate informatievoorziening door z'n
eigen am btena ren en vervolgens door politiek-bestuurlijke'om gevingsbewustheid' :
precedentwerking. Daarmee werd de erfenis van zijn voorgangers ook zijn - politieke
- probleem.
lk wilje in dit verband vragen deze column uit december 20L9 eens nauwkeurig
terug te lezen: "Het jongetje dat de wereld heel wilde maken, maar het niet deed."
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Hierin komt eigenlijk alles terug: beleid, wetgeving, niet handelen, Wiebes, Asscher,
klein houden en dus ook het punt waarop het voor Snel persoonlijk/politiek heikel
werd. Juni 20L9 wist hij eigenlijk alles. Maar liet het vervolgens toch op z'n beloop.
Wachten op Donner, die alles keurig zou gaan afbakenen.
Je kiest ervoor te spreken in termen van 'schurkenspeurtocht' en de volgens jou
bestaande journalistieke behoefte om de wereld terug te brengen tot een van
'dwazen en schurken'. Je hekelt bijvoorbeeld de media-aandacht voor de vrij
grondige notitie van de griffie van de Tweede Kamer, opgesteld door een zeer
ervaren jurist. Wat je er in je boek niet bij zegt (ik verzoek je bij deze dat alsnog te
doen) is dat die notitie zegt, onder het motto 'Mogelijk toepasselijke wetsartikelen':
"Bij de voorliggende casus kunnen meerdere strafbepalingen aan de orde zijn." De
notitie maakt het voorbehoud dat uitsluitend naar openbare bronnen is gekeken, en
eindigt ermee te stellen dat er ook nog andere strafbepalingen 'aan de orde kunnen
zijn' httos://twitter.com/oieterklei n / statu s / 12O 7 L623 t6 62202 47 05
Van mij hoeft er niemand voor het hekje, maar over die beoordeling gaat het
Openbaar Ministerie. lk ben in ieder geval welvoor het afleggen van politieke
verantwoording. ln die context zijn, zoals volgt uit de griffie-notitie, artikel 119 van
onze Grondwet en de Wet ministeriële verantwoordelijkheid van belang: zijn er hier,
onder de verantwoordelijkheid van een staatssecretaris of andere bewindslieden,
mogelijk zelfs ambtsmisdrijven gepleegd? En dus idd zelfs: hebben zij dat mogelijk
misschien zelf gedaan, al is het maar door niet - tijdig - te herstellen?
De griffie-notitie (28 november 2OLg) valt in de tijd samen met de ingreep van de SG
Financiën: mogelijk zijn er toch ambtsmisdrijven gepleegd. De politieke en ambtelijke
top had toen kennis van al onze stukken uit de Wob. Van wat men zelf over tweede
nationaliteit als 'indicatie' in CAF-onderzoek aan de AP had gemeld. En van de
factsheets en de review van begin juni. En van het memo uit maart 2OI7. Er lag daar
een gruwelijk dilemma op tafel. Een dilemma dat straks ook boven de verhoren zal
hangen. lk vind het onnavolgbaar dat niets over deze feiten en niets over deze
context in het manuscript staat.

Tot slot. ln mijn werk - destijds al adjunct-hoofdredacteur en recent in het onderzoek naar
de toeslagenaffaire - laat ik me leiden door de kernwaarden uit de leidraad van de Raad
voor de Journalistiek: is het journalistiek zorgvuldig, integer, controleerbaar, verifieerbaar, is
het fair en waarheidsgetrouw? Omdat dit belangrijk voor me is heb ik nu - nogmaals uitgebreid verantwoording afgelegd. lk hoop dat voor jou dezelfde waarden gelden.

Pieter Klein,
8 november 2020

