Dag Jesse,
Dank voor je bericht. Zoals gezegd - ik ga een gesprek nooit uit de weg, maar betwijfel of
dat zin heeft. Mocht je er toch aanleiding toe zien na onderstaande toelichting, dan hoor ik
het wel.
Hieronder de beantwoording van je vragen. Paar dingen:
Je eerste twee vragen heb ik vorige week via de mail al beantwoord;
volledigheidshalve tref je die antwoorden onderaan.
De serie vragen over het onderzoek naar het gastouderbureau in Eindhoven heb ik
onderaan dat deel van de vragenlijst samengevat omwille van de helderheid.
Ook nu ben ik nog gebonden aan bronbescherming; ik kan dus niet bij alles exact
zeggen over welke interne documenten we beschikten, of wat we van bronnen
bevestigd kregen.

-

De context van sommige vragen is niet helemaal duidelijk. Mocht je concrete nadere vragen
(of conclusies) hebben richting RTL Nieuws of ondergetekende, dan zou ik het op prijs
stellen als je dat aan mij of de hoofdredactie van RTL Nieuws zou willen voorleggen, want
dan is helder waar een reactie op wordt gevraagd.

lnleidend antwoord:
Kern van wat bleek uit het onderzoek van Trouw en RTL Nieuws naar de toeslagenaÍfaire I
de CAF11-kwestie is, denk ik: het wegvallen van rechtsbescherming van burgers, eigenlijk in
alle fases (fraudeonderzoek, beantaar, beroep, uitblijven herstel). We toonden aan dat
kernwaarden als hoor- en wederhoor, motivering, zorgvuldigheid, Awb{ermijnen en
waarborgen, proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid bij het grofvuil zijn gezet. Dit geldt
zowel in CAF-onderzoeken, alsook in pré-CAF-onderzoeken (voor 2013), alsook in zaken
waar de 'hardheid' van wetgeving speelde.
ln de aankondiging van je boek en de recente koppeling wordt een link gelegd tussen
publiciteit in het verleden over fraudebestrijding en tussen de affaire, waarover wordt gesteld
dat'iedereen deed van je zou verwachten'. Dit lijkt mij echt onjuist. De onzorgvuldige aanpak
is juist iets wat ik níet van een overheidsdienst zou veruvachten. Het in strijd handelen met de
artikelen 18 en 23 van de Awir, wegens het ontbreken van een rappel, dan wel het ontbreken
van 'een concrete aanwijzing' die duidt op bijvoorbeeld nalatigheid van de aanvrager. (Zie:
Memorie van Toelichting Awir).
Uit ons onderzoek bleek dat het nog erger was dan dit: als er een 'vermoeden' van fraude
was - ook al wist de burger dat vaak niet - kon die burger vijf keer tassen met
bewijsmateriaal inleveren, maar de deur bij B/T bleef dicht. Uit ons vervolgonderzoek bleek
dat mensen op geheime zwarte lijsten werden gezet, zonder datztl dat wisten, zonder dat zij
zich konden verweren. Onder meer met het predikaat Opzet / Grove Schuld (OGS):
invorderen maar.
Een tweede kernpunt is gebrek aan herstel in een aantalfraudezaken, gecombineerd met
het jarenlang niet corrigeren van onrechtvaardigheid/disproportionaliteit in het (uitvoerings-)
beleid, die via de rechter is afgedwongen: de alles of niets - benadering. Dat legt een falen
van een reeks instituties in de democratische rechtsstaat bloot - en ja, misschien ook wel
van de pers.
ln dit verband zou ik wel willen vermelden dat RTL Nieuws, onder meer in 2013 en 2014,
regelmatig heeft bericht over problemen die mensen kregen als gevolg van stopzetting van
toeslagen. ln een van die uitzendingen stelt bijv. Peter Kavelaars (specialist fiscaal recht) dat
de wijze van controle niet deugt: "De Belastingdienst moet zich netjes gedragen. Eerst de
burger informeren over wat men voornemens is. Dan om een reactie vragen. En dan moet
de burger ook nog kunnen reageren, voordat een beslissing wordt genomen."

Tot slot: ik zou het op prijs stellen als je een onderscheid maakt tussen de feitelijke
nieuwsberichtgeving van RTL Nieuws en mijn columns en tweets (en jouw interpretatie
daarvan). Voor de geschiedschrijving: ik heb in columns niet heb opgeroepen tot
onzorgvuldig of onrechtmatig overheidshandelen, of tot'institutionele vooringenomenheid',
waardoor burgers 'groepsgewijs' in het nauw zijn gedreven.
Hieronder, puntsgewijs, mijn antwoorden op je vragen.

a

Vraaq: Over de column 'Weekers als brioadier Snuf' (15 mei 2013)
ln het Bulgarenfraude van 14 mei 2013 kondigt Weekers aan dat 'de goeden
zullen lijden onder de kwaden', en dat er hard opgetreden gaat worden tegen
fraude: de wet wordt aangescherpt.
Jij schrijft na dat debat in een column: 'We hebben aangetoond hoe ernstig
het misbruik van onze verzorgingsstaat is. Maar de beleidsmatige reactie
bleef uit: er wordt op grote schaal gefraudeerd.' Waarom vond jij dat de
beleidsmatige reactie uitbleef?

o

Antwoord: ln de jaren voor 2013 speelden tekortkomingen bij aanpak van fraude, misbruik
en oneigenlijk gebruik al, in combinatie met lacunes in wetgeving. Ook toen al speelde
ondermijning en criminaliteit die ermee annex. Een deel ervan relateerde aan adreskwaliteit,
waarover RTL Nieuws publiceerde (spookburgers). Het was een thema bij
opsporingsdiensten, uitvoerings- en handhavende instanties, bij bestuurders. Ðe politiekbestuurlijke reactie daarop was traag - vandaar: 'bleef uit'. Zie, bijvoorbeeld, een notitie van
het OM uit 2010, later vrijgegeven in een Wob in 2014 over de 'rijksbrede aanpak fraude'.
https://slideum.com/doc/6280520/-besluit-wob-verzoek-riiksbrede-aanpak-fraude
Hetzelfde deed zich voor rond die 'Bulgarenfraude', een variant was op de al bekende
identiteitsfraude uit 2011. Die Bulgarenfraude vond z'n oorsprong in een politie-onderzoek
dat in 201 1 startte. Het leidde in 2012 tot een FlOD-onderzoek. Separaat begon Toeslagen
al eerder in te grijpen met stopzettingen. Het beleid van stopzettingen was de facto dus al
ruim voor de Bulgarenfraude begonnen. Beleidsmatig (wetgevend) gebeurde er weinig - het
bleef ambtelijk hangen. Zie de tijdlijn in de brief van Weekers van 4 mei 2013 over
'systeemfraude'. Vandaar: bleef uit.
Dit speelde kabinetsbreed. De ministeriële commissie aanpak fraude moest toen nog op
gang komen. Ook daarom: bleef uit. Kortheidshalve verwijs ik naar de kabinetsbrieven over
de 'rijksbrede aanpak fraude' en de stukken die later via de Wob naar buiten kwamen. Dus
ook hierom: bleef uit. Tot slot: het was een column die zich richtte op Weekers, omdat-ie zich
naar mijn mening in een spagaat had gemanouvreerd: hij was verbijsterd, maar alles was en
is onder controle, en toch moet alles anders/beter.
a

Vraaq: ln de aanloop naar het debat met Frans Weekers van 14 mei 2013 twitterde
je een lijst van beleid wat jouw inziens gelijk moest worden ingevoerd.
o 'Geen verleninq voorschot bii onbeke nde aanvraoer. Kan dat echt niet oer
isteren? #fraude årueekers'
'Geen voorschot bii verhoogd frauderisiqo..-. Kan dat niet qewoon per 1 iuli?
#fraude #weekers'
'Toeslagenvoorschot bii 'siqnaal'gemeente inzake fraude. Kan noq steeds.
threekers #fraude'
'Waarom is de Belastinodienst s in eo ril 2013 beoonnen met het
'uitnodiqen' van mensen waar oniuiste aanvraao wordt vermoed? #weekers'
'l nzet risicoprofielen. Kenneliik
niet oereoeld. tÉweekers #fraude'
q

o
o
o
o

Antwoord: De vraag is een interpretatie die niet klopt - het waren retorische vragen naar

aanleiding van het beleid dat na de aanvankelijke stroop nu wel kwam, niet per se mijn
mening. Met die twitterberichten probeerde ik de politieke spagaat van Weekers bloot te
leggen. Een kernpunt rond Weekers is namelijk dat hij op de dag van de onthulling over de
Bulgarenfraude onwetend, onthutst en verontwaardigd reageerde voor de camera van
Brandpunt. Tenrvíjl zijn eigen FIOD al lang wist wat er speelde, en Asscher (SZW) ook op de
hoogte was. (Zie ook: vorige antwoord).
Vandaar de vragen op twitter. Als je bijv. toeslagen stop wil zetten bij een 'signaal' van een
gemeente, dient de vraag zich aan'. waarom heb je dat nog niet geregeld? Hoewel irrelevant
was ik idd voorstander van aanscherping van het beleid en vond het bijvoorbeeld logisch dat
er meer controle/toezicht zou z¡n, bijvoorbeeld bij uitkeren van toeslagen op VOW-adressen
(vertrokken, onbekend waarheen). Uitnodigen mensen bij vermoeden onjuiste aanvraag
idem. En ja, geen voorschot bij een verhoogd frauderisico leek me op zich ook verdedigbaar.
Vervolgens is wel van belang: waaruit bestaat dat geobjectiveerde risico dan? ls er een
redelijk - onderbouwd - vermoeden? Wordt er effectief en zorgvuldig onderzoek gedaan? ls
er een rappel? ln die context had ik destijds aarzelingen over de oprekking van
beslistermijnen.
lnmiddels is glashelder geworden dat in de uitvoeringspraktijk de Belastingdienst handelde in
strijd met wet- en regelgeving en op veel manieren de rechtsbescherming van burgers heeft
uitgehold. (Zie ook: de recent openbaar gemaakte mailwisseling tussen de SG's van
Financiën en SZW uit juni vorig jaar, waarbij het laatste ministerie zegt: dit was niet het
beleid, het is wat jullie ervan gemaakt hebben, en ik neem aan dat jullie zelf voor de kosten
opdraaien.)
Zie Rapportage onderzoek signalen kinderopvang, 31 augustus 2020, document 25: "Het
beleid was nooit zo bedoeld.")
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven reqerinq/detail?id=2020215285&did=20
20D33000

-

Vraag: Op 17 december 2019 twitterde je een 'qeheim memo' met de tekst: 'Klokkenluiders
zijn verontwaardigd omdat intern al heel lang duidelijk was dat in de ontspoorde fraudejacht
onschuldige, goedwillende burgers zouden worden getroffen.'
ln het memo heb je de volgende tekst gemarkeerd:

o
o
o
o

Geen voorschot aan een voor de Belastingdienst onbekende aanvrager;
Geen voorschot bijverhoogd frauderisico;
Vervallen recht op voorschot bij ontbreken van een actueel adresgegegeven;
Niet langer een voorschot bij signaal gemeente

En ook de tekst'de goeden zullen lijden onder de kwaden' heb je gemarkeerd.
Hoe verklaar je dat je eerder vond dat bij 'een signaal van de gemeente' of bij een 'verhoogd
frauderisico' toeslagen gestopt moesten worden? Hoe kijk je terug op deze eerdere
columns?

Antwoord: Zie de twee antwoorden hiervoor. Bij aanscherping van fraudebeleid kunnen
mensen daar last van krijgen, en kunnen goeden onder de kwaden lijden: eerst onderzoek
voordat recht wordt toegekend, langere beslistermijnen etc. Hetgeen echt iets anders is dan
het uithollen van iedere vorm van rechtsbescherming (zie inleiding). En vervolgens in
fraudezaken die geen fraude bleken toch doorgaan; idem, in stand houden van een zeer
harde uitvoeri ngspraktijk.
Context - om te begrijpen waarom ik dit toen twitterde: de interne notitie uit zomer 2013 was
van de toenmalig directeur Toeslagen, en maakte geen deel uit van de stukken in onze Wob,

waarover in november 2019 is beslist. Naast de (schriftelijke) bronnen die we al maanden
hadden, en informatie van binnenuit, kregen we toen contact met meer (anonieme)
ambtenaren die het gek vonden dat dit stuk niet in de Wob zat en het daarom stuurden. Zij
hebben nader uiteengezet wat de gang van zaken was bij het CAFteam, tot welke verzet en
problemen dat leidde bij bezwaar en beroep, hoe de hardliners en legalisten intern wonnen
en welke ambtelijke sleutelspelers betrokken waren, zowel destijds, als in de añruikkeling na
de RvS maart 2017 en het rapport van de NO. De tweet was een boodschap aan deze
anonieme ambtenaren dat ik/we de (overige) informatie in goede orde hadden hadden
ontvangen.
Tot slot: ik venvees in de inleiding al naar de publicaties van RTL Nieuws uit 2013 en 2014
over de grote problemen voor veel ouders rond (stopzetting van) toeslagen, inclusief
terugvorderingen over 5 jaar, waardoor mensen 'in de financiële afgrond werden geduwd'.
De Belastingdienst kreeg de zaken in die periode niet op orde; de aanhoudende problemen
bij Toeslagen zorgden uiteindelijk begin 2014 voor exit-Weekers. Asscher zei in de loop van
2014 over die aanhoudende problemen en een aangekondigd onderzoek van de Nationale
Ombudsman dat "we natuurlijk wel netjes met mensen om moeten gaan."

a

Vraag: Over de column 'Denken ze dat wii qek ziin!' (5 november 2014)
Je schrijft naar aanleiding van een fraude-onthulling van RIL Nieuws: 'lk
begin te twijfelen aan het zelfreinigend vermogen van de macht. Leert
niemand dan ooit iets? En: is de Tweede Kamer soms murw gebeukt, dat
men dit gewoon laat passererì, zo'n middelvinger van zo'n
staatssecretaris? Zouden de kampioenen fraudebestrijding in de WD zich
niet met enige gêne afvragen wat de hardwerkende Nederlander hier allemaal
van vindt?'

o

Waarom had je de indruk dat in november 2014 er nog steeds te weinig werd gedaan tegen
fraude?

Antwoord: De column spreekt voor zich, lijkt me. Nieuwe fenomenen, gelijksoortige
fenomenen, andere domeinen, zelfde politieke patronen. En de rijksbrede aanpak fraude zou
nog twee jaar doorlopen en leiden tot nieuwe wet- en regelgeving. En volgens mij hebben we
na 2016 nog wel wat akkefietjes gehad rond fraude(-aanpak): PGB, verschillende vormen
van zorg- en identiteitsfraude, de relatie met internetcriminaliteit, georganiseerde criminaliteit
en allerlei vormen van ondermijning.
a

Vraaq: Over de column: 'Nederland Fraudeland' (26 juni 2013)
Je schrijft: 'Laat me kort beschrijven wat er gebeurt als een journalistieke
o
organisatie als de onze De Macht lastigvalt. Uitvoeringsinstanties ontkennen,
of relativeren de omvang van de fraude. Politiek verantwoordelijken
suggereren dat het hun volle aandacht heeft en dat ze er bovenop zitten.
Ondertussen krijgen wijwoedende woordvoerders aan de telefoon die
intimideren, met hel en verdoemenis dreigen. Waarom? Omdat je drukt waar
het pijn doet, omdat je ontmaskert, en dat wordt politiek niet opportuun
geacht.'
De Bulgarenfraude ging om 805 Bulgaren die maximaal 3,8 miljoen euro
hadden ontvreemd in een periode dat er 68 miljard euro aan toeslagen was
uitgekeerd (0,0006 procent). Bij alle gevallen waarin misbruik werd vermoed
ging het om 95 miljoen euro aan ontvreemde toeslagen (0,02 procent van alle
toeslagen).
Vindt je dat de aandacht van RTL voor fraude proportioneel was aan de ernst
van het fenomeen?

Antwoord: Ja. Omdat die Bulgarenfraude

- en de beleidsmatige omgang ermee
exemplarisch was, zoals hierboven uiteen gezet. Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik
heeft zich op tal van terreinen voorgedaan en het lijkt mij een journalistieke taak om dat aan
de kaak te stellen. lk vind 3,8 miljoen euro veel geld. En de totale fraude met onder meer
KOT, huur- en zorgtoeslag, KGB etc. loopt behoorlijk in de papieren. Het is mij bekend dat jij
de journalistieke aandacht hiervoor niet proportioneel vond en vindt, dus ik veronderstel dat
we hier van mening blijven verschillen.
Vraas: Uit mijn onderzoek blijkt dat één van de redenen waarom het op het ministerie
van SZW niet opportuun werd geacht om iets te doen aan de alles-of-niets aanpak in
de toeslagenwet (200 euro eigen bijdrage niet betaald, 18.000 euro terugvorderen)
een reportage van RTL Nieuws op 14 april2015 was: 'Gastouderbureaus frauderen
met milioenen.' ln deze reportage staat Siebe Sietsma bij de inval van een
gastouderbureau in het kader van het onderzoek CAF Caledonië. Hij heeft in het half
jaar daarvoor gesprekken gehad met het CAF, waarin hem onder andere is verteld
dat'lopende toekenningen van ouders op nihil worden gezet.' De ouders van CAF
Caledonië krijgen nu ook compensatie.
o Heb jij een reactie op deze bevinding? Hoe k¡k je terug op de rol van RTL
Nieuws bij het berichten over fraude?

Antwoord: Waarom zou ik hierop moeten reageren? Er is vezuimd het beleid bij te stellen.
Vrijwel iedereen die hier ook maar iets mee te maken heeft gehad heeft dit inmiddels
publiekelijk betreurd. Hoofdrolspelers zullen worden ondervraagd bij de Parlementaire
Onderzoekscommissie Kinderopvang. Dat publiciteit over een concrete fraudezaak kennelijk
politieke of ambtelijke verlamming tot gevolg heeft, leidt er vervolgens niet toe dat ik vind dat
- onder meer - RTL Nieuws níet over deze fraudezaak had moeten berichten, of aspecten
van fraude niet had moeten agenderen.
Voor de goede orde: mijn toenmalige collega heeft toen aandacht besteedt aan die zaak. De
Belastingdienst wilde destijds het beleid agenderen; het 'compliance' afdwingen door
publiciteit. lk houd er persoonlijk nooit zo van om mee te werken aan de agenda van een
overheidsdienst, maar soit. Het was een zaakwaarbij de houder van het GOB samen met
anderen in het strafrecht is aangepakt en waar het tot veroordelingen heeft geleid. Het ging
hier volgens het Openbaar Minister om miljoenenfraude. Een reëel probleem, lijkt me.
Op je vraag over compensatie in de zaak-Caledonië: dit is inderdaad een van de zaken waar
in een fraudeonderzoek tegen een bureau, ook de vraagouders nogal hard bleken te zijn

aangepakt. Dit speelt, zoals je vast weet, in meerdere CAF én pré-CAF-zaken. lk begrijp dus
heel goed dat de Commissie van Wijzen heeft geoordeeld dat deze zaakCAFllvergelijkbaar is, dat de controle van de Belastingdienst niet netjes verliep en dat mensen op
grond hiervan gecompenseerd worden. (Zie: verslag Commissie van Wijzen, 4 mei 2020).
ln de schriftelijke antwoorden van de Belastingdienst op vragen van RTL Nieuws,
voorafgaand aan de publicatie, is destijds inderdaad CAF genoemd, zo begreep ik eind vorig
jaar. (lk was destijds niet bij de publicatie betrokken). Deze informatie werd onder de Wob
geweigerd in onze recente procedure (met de beslissing in november 2019). Nadien is het
alsnog vrijgegeven in een andere Wob over de eigen bijdrage. De kernboodschap was:
"ledereen krijgt de behandeling die hij verdient." Je zou veronderstellen dat ook bij
'nihilstellingen' door de Belastingdienst zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Zie: een na
laatste document in deze Wob: https://www.riiksoverheid.nl/documenten/wobverzoeken/2020/03/12lbesluit-wob-vezoek-inzake-kinderopvanqtoeslaq-en-eioen-biidraoe
De werkwijzevan dat CAF{eam (license to disturb, afpakjesdag,'het lijktwel een nest
Antillianen', 'partiräle waarneming' als basis voor stopzetting, ingeleverd bewijsmateriaal

negeren) is pas nadien, jaren later dus, aan het licht gekomen. Dat was dus niet bekend
tijdens de publicatie in april 2015. Het bleek nadien, in bezwaar, beroep - en uiteindelijk, de
openbaarmaking van CAF-stukken in onze Wob, in november 2019. "Bijtwijfel altijd
añrijzen."

Als er al een les is, dan is het dat we, de journalistiek, ik, te laat hebben gezien hoezeer
goedwillende burgers niet werden gehoord en werden vermalen door de overheid. En dat,
onder meer in de nasleep van het rapport van de Ombudsman, we niet eerder hardnekkiger
vragen zijn gaan stellen over het uitblijven van compensatie en beleidswijziging.

a

Vragen: Over de artikelen 'Belastinodienst oebruikte ne nhewiis om fraucle aan le
tonen'en "'Ahmet in qevecht met Belastinqd nst: 'lk wil dat miin naam oezuiverd
wordt"'

o
o

o

o

o

o

Waarom wordt er in het artikel geen melding gemaakt van de uitspraak van de
rechtbank van Den Haag in februari 2019, waarin Dadim in het ongelijk is
gesteld?
Waarom wordt er niet geput uit het bevindingenverslag naar aanleiding van
het bezoek aan Dadim, waarin de bevindingen in acht dossiers worden
beschreven, die zeker vraagtekens oproepen. Zo staat er onder ander: "Kind
woont in [xxx] en er wordt door [xxx] opgepast van zondagavond tot
vrijdag/zaterdag. ln 2013 staat er 2511 uur op de urenlijsten, hele jaar elke
dag 9 uur. Ook op 1 januari,32 januari, 29 februari2013, hele vakantie, 31 en
32 september en24 en 25 december. Deze data bestaan niet." (Twee
beslissingen op bezwaar van het ministerie van Financiën na afwiizende
besluiten op Wob-verzoeken d betrekkino hebben oo CAF 11
(kinderopvanqtoeslao. pg. 27)
Waarom wordt er voor dit artikel niet geput uit de aantekeningen van de twee
inspecteurs die het bezoek aan Dadim aflegden op 21 mei 2014, waarin
allerleiadministratieve curiositeiten worden aangetroffen, en waarin Ahmet
Gokce aan het einde wordt geciteerd: 'lk zie het somber; niet werkwijze waar
wij voor staan...; ik wil heel snel naar een oplossing gaan zoeken; ik wil
helpen om tot een oplossing te komen; anders einde verhaal.' (Twee
beslissingen op bezwaar van het ministerie van Financiën na afiuiizende
besluiten op Wob-verzoeken di betrekkino hebben oo CAF 11
(kinderopvanqtoeslaq. pq. 27)
Waarom worden de conclusies van het oude GGD-rapport uit 2011 in het
artikel niet vermeld? Bijvoorbeeld: dat bijna de helft van de 31 bezochte
gastouders de Nederlandse taal niet machtig was. En dat in de risicoinventarisaties wordt gesproken van tuinen die niet bestaan, kelders die er
niet zijn, en afgeschermde keukens die open zijn.
"De fiscus heeft altijd gemeld dat 'signalen' van de GGD in 2013 aanleiding
waren voor een onderzoek naar het gastouderbureau dat centraal staat in
deze zaak," schrijf je. Op 28 juni 2013 publiceert de staatssecretaris een
signaal van de GGD uit 2013.'Beste,' begint die mail. 'ln de bijlage van deze
mail de urenverantwoording van de vraagouder. Heel creatief ingevuld ;-)'
Waarom was dit geen aanleiding om terug te komen op de eerdere
berichtgeving?
Waarom vermeldt het artikel niet dat volgens de wet (Art. 38 Awir) helemaal
geen aanleiding nodig is om een derdenbezoek bij een gastouderbureau af te
leggen. Dat het er dus eigenlijk ook niet toe doet of er nu wel of niet een
GGD-rapport was, en wanneer dat al dan niet geschreven was, omdat de
Belastingdienst sowieso bij elk gastouderbureau mag aankloppen om
dossiers op te vragen.

Antwoord: Het korte antwoord is: omdat uit ons onderzoek bleek dat de Belastingdienst
gedateerde, achterhaalde informatie gebruikte bij de start van het onderzoek. Na toepassing
van hoor- en wederhoor bleek dat er geen grond was voor de beschuldigingen of
vermoedens. Wij beschikten al over de meeste Wob-stukken, en hebben de 'casus'
ontrafeld. Met je vragen ga je weer terug naar de onjuiste 'waar rook is, is vuur'verdachtmakingen en de vooringenomenheid waarmee dit begon. Juist in CAF11 was er
aanleiding om ernstig te betwijfelen of hier überhaupt sprake was van een verhoogd
frauderisico, laat staan of er gerede grond was de eigenaar van het gastouderbureau te
bestempelen tot facilitator. (Laat staan opschorten /stopzetten toeslagen).
Kortheidshalve veruvijs ik naar de factsheets die woensdagavond 14 oktober 2020 zijn
vrijgegeven, uit juni 2019. Zie met name bijlage 5:
httos://www riiksove rheid. nl/m inisteries/min isterie-va na n cie n/d o cu m e nte n/be le d s n ot as I 2O2O I 1 O I 1 4/notitie-van-
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We weten - inmiddels - dat begin 2015 intern is gezegd: er is geen strafzaak, en geen
nadeel voor de staat. Ergo: geen procedures tegen GOB of gastouders. ln 2016 is door de
onderzoeker van Blauw excuus aangeboden aan de houder van het GOB. De korte
conclusie is: er deugde niets van dat onderzoek, en het is precies zoals Menno Snel 4 juli
2019 toegaf in een Algemeen Overleg: "Er was geen aanleiding onderzoek te doen."
Vanaf begin vorig jaar hebben Jan Kleinnijenhuis (Trouw) en ik alle facetten van het dossier
CAFI 1 I Hawai ondersteboven gehaald. We beschikten daarbij over interne stukken van de
dienst, informatie van klokkenluiders, de eigenaar van het gastouderbureau heeft ons inzage
gegeven in alle aspecten van zijn administratie en de correspondentie daarover, en de
advocate in de dossiers van haar cliënten en correspondentie met ministerie,
Belastingdienst, NO en AP. Onder meer. We hadden ook de beschikking over documenten
die later onder de Wob openbaar zouden worden en hebben gesprekken gevoerd met (ex-)
ambtenaren.
Uit de zogeheten casusbeschrijving Hawai uit oktober 2013 kon je al afleiden dat er iets mis
was, ook vanwege het gedoe met data. Onduidelijk was waarom betrokkene in 2013 werd
aangemerkt als vermoedelijke facilitator van georganiseerd misbruik. Dit uitgangspunt stond
namelijk haaks op de positieve, openbare GGD-bevindingen uit 2013 en 2014, onder meer
vanwege de administratie. Toen wij bij betrokken GGD's navroegen hoe het zat, bleek het
idd niet te kloppen. Het signaal uit 2011 (dat overigens in een andere procedure door een
rechter is venruorpen als bewijsmateriaal omdat het niet was onderbouwd - en omdat er geen
wederhoor was toegepast), was dus 'opgewerkt'. Menno Snel heeft destijds gezegd dat het
omzetten van 2011 naar 2013 'abusievelijk was'. We weten nu dat dit niet waar is. Er is
ondeugdelijk materiaal gebruikt, om een 'vermoeden'te rechtvaardigen, en 'detectie aan de
poort' mogelijk maken. Zie het'receptenboek' van CAF. "We móesten iets vínden," aldus
een oud-medewerker, blijkens de interne fatsheets, waarmee in strijd met de eigen
controleboeken van de Belastingdienst werd gehandeld.

Dan nog zou je kunnen zeggen: maat ze mogen en moeten toch onderzoek doen. Zeker.
Maar dan moet je het ook zorgvuldig doen. Het signaal uit 201 1 relateerde vooral aan
kwaliteit, na de gewijzigde wetgeving in 2010 en niet aan fraude. Het FIOD-onderzoek2012
dat nu opduikt in de stukken betreft een ánder gastouderbureau. Het GGD-signaal uit 2013
dat de staatssecretaris in juni vorig jaar vrijgaf betreft één gastouder in Den Haag, niet
Dadim. Dit stond al in de casusbeschrijving van CAFI 1 I Hawali, dus er was geen enkele
reden daarop terug te komen. Een van de vraagouders die in 2013 en 2014 onder meer bij
die ene gastouder in Den Haag opvang afnam, is overigens begin 2019 (vorig jaar dus) bijde

Raad van State in het gelijk gesteld. Zie: https://www.raadvanstate.nl/@115017/2017103751-a2l
Enfin, zelfs met die 'aanleiding' stond het de dienst op zich vrij onderzoek te doen, al was het
logischer geweest te kijken naar die ene gastouder. Over dat onderzoek: wij beschikten over
een zestal rapportages, over de zogeheten 'actualiteitsbezoeken' bij 16 gastouders van
Dadim, in november 2Q13. Daarin viel op dat werd vastgesteld dat 'de administratie er
verzorgd uit zag'. Dat stond nergens in het onderzoeksdossier van CAF. Op vragen die we
hierover stelden, kregen we geen antwoord. Nu weten we waarom - er was na de
onderzoeken nog steeds geen casus, geen redelijk vermoeden van misbruik, of aanleiding
om te spreken van een verhoogd frauderisico. (Nogmaals: zie de factsheets uit juni 2019. De
bevindingen van de inspecteurs zijn niet onderbouwd. De Belastingdienst zegt maar twee
rapportages over de actualiteitsbezoeken van Blauw te hebben - wij hebben er zes.)
ln april 2014 is het besluit tot stopzetting van toeslagen al genomen. Om dat besluit - alsnog
- te onderbouwen - volgde in mei 2014het boekenonderzoek bij Dadim - dat leidde tot die
'veruonderpunten'. (Wij hebben ze vorig jaar doorgenomen met de eigenaar, en die werden
allemaal weerlegd). ln 2016 hebben de inspecteurs excuus aangeboden aan de eigenaar
voor de gang van zaken.) Ná het boekenondezoek was er dus nog steeds geen
bewijsvoering. Dat dit intern volstrekt duidelijk was, bleek ons later, in november, uit de
openbaarmaking van de notitie van 9 augustus 2017 , die door DG Bel aan de toenmalig
staatssecretaris is gemaild, en waarin stond: "Uit de onderzoeken (bij gastouders en
gastouderbureau, pk) bleek niet dat Dadim misbruik van de kinderopvangtoeslag
faciliteerde."

(Wob-beslissing november 2019, bijlage 2.1, document 0001 2, pagina 2.)
https:/iwww.riiksoverheid.nl/documenten/wob-vezoeken/2019/1 1/15/besluit-op-wob-verzoekove r-com b iteam-aan pak-faci itato rs-caf
I

Niettemin werden juli 20l4lopende toeslagen stopgezet, en begonnen terugvorderingen
over eerdere jaren. Waarom dat is, weten we pas sinds vorige week - men hoopte via de
vraagouders bij wie de toeslagen werden stopgezet alsnog bewijs te vinden voor de stelling
dat Dadim een facilitator was. (Zie het feitenrelaas uit juni 2019, bijlage 5. Hierin wordt ook
vastgesteld dat in strijd met het controle-handboek van de Belastingdienst is gehandeld.)
Dit is het korte antwoord op de vraag waarom wij niet citeerden uit die stukken van de dienst:
het onderzoek rammelde. lk heb in een column wel eens die 'ven¡vonderpunten' aangestipt.
Maar het herhalen van die zogenaamde 'bevindingen'zou neerkomen op smaad en laster en
onrechtmatige perspublicatie. Het zou malicieus zijn - en al helemaal met de kennis van nu.

Voor mij stond na ons onderzoek vast dat er in CAF11 op een lelijke manier vooringenomen
is gehandeld. En dat alles was daarna is gebeurd de rechtsstaat ook heeft getart. Onder
meer door de bezwaarbehandeling en het achterhouden van stukken. En ook door de
veruverking van tweede nationaliteit, de query's, en de blik waarmee door het CAF-team naar
de 'onderzoekspopulatie'werd gekeken: allemaalTurken en Marokkanen. (Pas sinds het
rapport van de AP uit juli weten we dat 2" nationaliteit, homogeniteit en cultuur inderdaad
gold als een 'indicatie' voor verscherpt toezicht in fraudezaken zoals CAF- zie ook de brief
van de DG Bel aan de AP van september 2019, die pas bij de kabinetsreactie op het rapport
van de AP is vrijgegeven. Meer precies: de bijlage bij die brief, pagina 3, onder c).
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/07/17lbrief,visselinqen-tussenautoriteit-persoonsgegevens-en-belastinod ienst-toeslaoen

Het is ook niet waar dat ik geen melding heb gemaakt van de in eerste aanleg verloren
civiele zaak.ln deze column maak ik melding van die rechtszaak en hoe ook de
landsadvocaatzich schuldig maakte aan het verkennen van grenzen van recht:

https://www.rtlnieuws.nl/columnsicolumn/4859236/landsadvocaat-koninq-belastinqdienstmenno-sne
isbruik
Verder: de landsadvocaat is sinds voorjaar 2020 in gesprek met het gastouderbureau in
Eindhoven over een schadevergoeding. De staatsecretaris zei vorige week dat ze hoopt dat
de 'constructieve' gesprekken snel tot een conclusie leiden. Zie het Eindhovens Dagblad van
17 oktober 2020: hftns:
ed.n indhoven/onderha ndelino
everooedinovoor-eindhovens-qastouderbureau-waar{oeslaqenaffaire-is-ontdekt-a26614f1/
Tot slot zou ik nog willen wijzen op het interne memo van de vaktechnisch coördinator van
Toeslagen uit2017, dat gisteren boven tafel kwam en waarin het 'laakbaar' handelen van de
dienst werd gefileerd en waarin toen al werd gepleit voor compensatie - nog voor het rapport
van de Nationale Ombudsman. Het advies is genegeerd door het MT Toeslagen. Zie ook de
begeleidende brief van staatssecretaris Van Huffelen:
httos://www. riiksoverheicl n l/m n isteries/m n iste rie-va nfinancien/documenten/kamerstukken/2020/10/2Olbrief-verzoek-om-memo-tiidens-ao-15oktober
i

a

i

Vraaq: Over het artikel: "'Alleen de ouders van buitenlandse afkomst waren opeens
hun kindertoeslag kwijt."'(20 mei 2019)
o Je citeert in dit artikel Jacqueline lmminga die beweert dat bij haar
kinderopvang Busy Kids bij alleen de ouders met een tweede nationaliteit de
toeslagen werden gestopt. Uit mijn informatie blijkt dat dit niet klopt: er is geen
sprake van stopzetting, maar van terugvordering nadat er onderzoek is
gedaan naar bewijsstukken. Bij alle ouders, ongeacht nationaliteit heeft dit op
hetzelfde moment plaatsgevonden. Op welke informatie baseerde jijje? Meer
in het algemeen hoe check je beweringen van gastouderbureaus/ouders?

Antwoord: lnleidend: ln ons onderzoek hebben we veel CAF-dossiers waarin 2e nationaliteit
is veruverkt. (Dit is een punt dat aan het licht kwam door ons ondezoek, dat Toeslagen er
überhaupt nog over beschikte). Het is door ons vervolgonderzoek inmiddels ook bekend
geworden dat2 nationaliteit in de periode 2012- 2015 was opgenomen in de selectieregels
bij lH en dat dit overigens ook speelde bij OB. En dat als je een 'vinkje' kreeg bij Blauw, je
vaak ook bij Rood aan de beurt kwam - en andersom). Je kunt dit terugvinden in de CAFdocumenten, en de zaken rond nationaliteit in Kamerbrieven van Snel en later Vijlbrief en
Van Huffelen. Zie ook: de documenten die relateren aan FSV, 1043 en het KPMG-rapport.
Dan, even precies: we hebben onder meer inzage gehad in de klacht van de eigenaar van
Bizzie Kids bij de AP en de onderbouwing daarvan. En in dossiers die ermee samenhangen.
Hoewel wij geen bewijs hadden, achtten wij het verhaal van de eigenaar geloofilvaardig. De
ontkenning van Financiën hebben we meegenomen, maar was voor ons geen aanleiding niet
te publiceren.
Nog steeds zijn de volledige dossiers in de zaak Bizzie Kids niet boven tafel. We zijn
inmiddels anderhalf jaar verder. Als jij nu andere informatie hebt, stel ik voor dat je die
informatie overlegt, want dan weet ik waar ik op reageer. Mijn informatie is dat rond of na
onze publicatie intern oppervlakkig onderzoek is gedaan, waarbij uiteindelijk alleen is

gekeken naar de werkbundel Bizzie Kids en juist weer niet naar de werkbundels van
Toezicht en Risicoselectie, waarvan intern bekend is dat er cliënten van Bizzie Kids in
voorkomen - d.w.2. geselecteerd zijn. We weten nu dat nationaliteit een rol speelde in
risicoselectie bij Toeslagen. M.a.w.: ik weet nog steeds niet wat de waarheid is.
Kamervragen op dit punt zijn nog (steeds) niet beantwoord.
o

Vraag: Je suggereert in het artikel dat er geen goede reden was om bij Dadim
een inspectiebezoek af te leggen. Ook hier: waarom is geen gebruik gemaakt
van het WOB verzoek dat een maand eerder was gepubliceerd, waarin veel
bevindingen bij Dadim staan beschreven?

Antwoord: Zie de beantwoording boven inzake Dadim
a

Vraag: Over het artikel: 'Staatssecretaris perkte onderzoek falen fiscus in' (18 juni
2019)
ln een Kamerbrief reageren de EDP-auditors dat uit een eerste scan van de
FIOD- en Blauw-schijven bleek dat steeds vrijwel dezelfde documenten
voorkwamen die ze al op andere schijven hadden aangetroffen. Gezien de
hoge tijdsdruk besloten ze het onderzoek dus te houden bij de schijf van de
pro¡ectleider van het CAF en de schijven van de afdeling Toeslagen. Er is
over deze beslissing geen overleg geweest met het Ministerie van Financiën
'De onderzoekers hechten eraan te benadrukken dat de toegang [tot de
schijvenl hen niet is geweigerd,' staat in de Kamerbrief.
Waarom had jij de indruk dat de EDP-auditors beperkt waren bij hun
onderzoek? Waarom neem je de ontkenningen van het ministerie van
Financiën niet serieus?
Voorzover het ondezoek al is ingeperkt, waarom heeft Menno Snel dit
inqeperkt? Waaruit bliikt dit?

o

o

Antwoord: Financiën was opdrachtgever van het onderzoek van de EDP-auditors. Dat
onderzoek werd ingesteld, omdat naar aanleiding van publicaties van Jan Kleinnijenhuis
(Trouw) bleek dat de Kamer niet juislvolledig was geÏnformeerd over CAFI 1 en dat stukken
waren achtergehouden in rechtszaken. Ons was bekend dat er meer stukken waren,
waaronder klachten van medewerkers - destijds - over de gang van zaken.

(Nb: na de onthullingen van Trouw in september 2018 is informatie verplaatst en
afgeschermd op een aparte schijf, mede om de staatssecretaris niet verder in verlegenheid
te brengen, zo blijkt uit interne stukken. De informatie op deze schijf is overigens ook niet
onderzocht door EDP, zoals blijkt uit de eindrapportage. ln dezelfde periode is aansluitend
de jacht op een klokkenluider geopend, die later op non-actief werd gesteld.)
ln de tussenrapportage van de EDP-auditoren van 2 oktober doen zij het voorstel om in ieder
geval ook op de Q-schijf van de Fiod te kijken. Dat zou in ieder geval moeten gebeuren,
zeggen ze. Ze geven ook aan dat er bij MKB/Belastingdienst gekeken zou kunnen worden:
de Belastingdienst (Blauw) deed immers het toezicht voor Rood (Toeslagen). Zou ook
logisch zijn, want CAF was een multidisciplinair team.
Er wordt anders besloten, en volgens ons door de opdrachtgever, níet door de auditors. ln
zijn Kamerbrief van 1 1 oktober 2018, stelt de staatssecretaris dat uitsluitend wordt gekeken
in de systemen van Toeslagen. "Ook heb ik opdracht gegeven de systemen van Toeslagen
te doorzoeken op stukken over het CAF 11-project die niet eerder aan het licht zijn
gekomen." https://www. riiksoverheid. nl/ministeries/ministerie-vanfinancien/documenten/kamerstukken/201 8/1 0/1 1/kamerbrief-kinderopvanqtoeslaq-caf-1 1proiect

Volgens onze informatie is dit besproken door opdrachtgever en auditors. ln de Wob-stukken
zijn notities vrijgegeven waaruit blijkt dat het'versnellen' is besproken met de
staatssecretaris. (Zie onder meer: de Wob-documenten uit november 2019, bijlage 2.1,
document 30, de samenvatting van een bespreking met de staatssecretaris op I oktober
2018, om 14:15 u) Vindplaats: https://www.riiksoverheid.nl/documenten/wobverzoeken/2019/1 1/1S/besluit-op-wob-verzoek-over-combiteam-aanpak-facilitators-caf
Dus níet: verdiepen en idd ook kijken op de Q-schijf van de FIOD en / of MKB. Wij hebben
niet geschreven dat de auditors de toegang is geweigerd: dat is reageren op een
beschuldiging die niet geuit is. Opmerkelijk aan die Kamerbrief is juist dat die voorbijgaat aan
de keuze voor versnelling en dat die door de opdrachtnemeriprojectleider is doorgegeven.
De uitkomst was iig dat ná het aanvullend onderzoek dat werd ingesteld, het document werd
aangetroffen waarin bezwaarbehandelaars in 2015 vaststelden dat de aanpak niet door de
beugel kon. Wij hebben de 'ontkenning'van Financiën opgevat als een non-denial denial,
omdat het hier op neerkomt.
Het is denkbaar dat het - mede onder tijdsdruk - gewoon prutswerk was, zoals het vaker
gaat in ambtelijke processen. Tegelijk toonde het aan dat de keuze voor versnelling en
alleen kijken bijToeslagen een foute keuze was - er bleef immers (ook voor de Kamer)
relevante informatie buiten beeld. Overigens bleek later dat de opdrachtgever (iemand van
de Directie Vaktechniek Belastingen) heeft geschrapt in een concept-rapportage van de
EDP-auditors, omdat zij 'geen volledig beeld' hadden van autorisaties.

Tot slot vraag ik me af waarom het interne, zeer kritische memo uit2017 van Vaktechniek bij
Toeslagen over deze zaak niet naar boven is gekomen bij het onderzoek van de EDPauditors.

a

Vraaq: Over de column: 'Ontslaq op staande voet, voor iullie allemaal. Nu!'
o
Je schrijft: 'Al sinds september 2015 weten ambtenaren van de
Belastingdienst zélf dat de massale stopzetting van toeslagen voor
kinderopvang in 2014 volstrekt niet door de beugel kon. Dat de honderden
gedupeerde ouders in hun recht stonden, en gelijk zouden moeten krijgen in

o

o

bezwaarprocedures.'
Uit het ADR Rapport blijkt dat bijna de helft van de ouders die bezwaar heeft
aangetekend ook gelijk krijgt in bezwaar. Waarop baseer jij dat a//e ouders
van CAF-11 in hun recht stonden?
Je schrijft: 'De honderden gedupeerde ouders stonden in hun recht. Toch gaf
iemand daarna opdracht om gewoon dóór te gaan. Kapot procederen.'
Hoe verklaar je dat volgens het ADR rapport van de 1 16 beroepsprocedures
van CAF-11 ouders er slechts tien gegrond of deels gegrond werden
bevonden?
Je roept in deze column op om de gehele ambtelijke top te ontslaan.
Waarom? Hoe weet jij wat zij intern wel of niet hebben geadviseerd?

Antwoord: lk venruijs niet voor niets naar 2015 - naar het document dat werd gevonden op
de Q-schijf van de FIOD: het deugde niet. Hoewelwe nog steeds niet weten wie waarom

besloot, is ergens in 2016 het beleid van stopzetten gewijzigd. Zegt men. ln zijn brief aan de
Nationale Ombudsman van december 2016 maakt de directeur Toeslagen nog geen melding
van die beleidswijziging; dat zou een schulderkenning inhouden. Krap een jaar later meldt de
DG Bel het wel, in zijn brief aan de Nationale Ombudsman. En de dienst procedeerde
ondertussen door, want'tunnelvisie'. Zie ook de interne conclusie van Vaktechniek uit maart
2017 dat de dienst'laakbaar' had gehandeld.
Mede hierom is de ADR-lijn wonderlijk. Als de Belastingdienst zelf weet dat men fout zat, wat
zeggen de uitkomsten van bezwaar en beroep dan nog? Zie ook wat Donner zegt over die
behandeling in bezwaar en beroep. Dat gebeurde veelal door dezelfde legalisten en haviken,
die niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken inbrachten. Die zich meer zorgen
maakten over precedentwerking dan over rechtsbescherming en Awb. Zie ook de laatste
voortgangsrapportage van staatssecretaris Van Huffelen, waaruit volgt dat alle zaken die
mogelijk en waarschijnlijk vergelijkbaar waren met CAF11, in aanmerking komen voor
compensatie.
Of werkelijk helemaal niemand van de ouders in de CAFI 1-zaak zelf fouten heeft gemaakt,
weet ik niet. ln CAF11 is van alles op een hoop gegooid; er zijn twee andere GOB's plus
gastouders plus vraagouders aan vastgeknoopt, over een reeks jaren. Een zeer beperkt
aantal mensen heeft geen compensatie gekregen. Het is mij niet duidelijk bij welk bureau
deze mensen zaten. En ik vind dat ook niet relevant.
Over de column: je hebt kennelijk moeite met de stijlfiguur. lk schreef dit, omdat er verzuimd
is schoon schip te maken, in de nasleep van het rapport van de NO. En dat ernst en omvang
van de zaak intern al lang duidelijk waren. Ook omdat bijv. Toeslagen naliet de rappelplicht
op een correcte manier in te voeren, ondanks beloften aan de NO, ondanks wat aan de
Kamer was toegezegd, zo bleek uit twee jaargangen interne verslagen van het MT
Toeslagen, waarover we beschikken en waarover we eind 2019 publiceerden.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4955021/toeslaqenaffaire-belastinqdienstmenno-snel-kinderopvano-nationale
lk weet idd uiteraard niet exact wat men intern heeft geadviseerd. Er is inmiddels wel meer
info bekend. De directeur Fiscaalen JuridisclrcZaken adviseerde bijv. al in mei 2019 om een
onderzoek te laten instellen door Donner. Dat zegt mij genoeg. Uit de deze week vrijgegeven
factsheets blijkt dat de ambtelijke top in juni 2019 wist dat CAFI 1 absoluut niet door de
beugel kon. Uit de publicatie in NRC Handelsblad, afgelopen zomer, bleek dat Menno Snel in
juni 2019 al tot compensatie voor CAFI 1-ouders had willen overgaan, maar dat dit werd
getorpedeerd door andere spelers in het kabinet..

We weten inmiddels ook wat de ambtelijke top in augustus 2019 in beeld had bij de andere
CAF-zaken en dat men niettemin adviseerde de (dwang-) invordering te laten doorlopen.
(Zie: notitie 'Scenario's inning overige CAF-posten', van 23 augustus 2019.) Dat men in die
periode wist wat de OGS-problematiek was; de OGS-problematiek die men buiten de
compensatie wilde houden. De OGS waarvan nu wordt gezegd dat die in 96% van de
gevallen onterecht was. (Zie ook: de interne OGS-notitie van 5 november 2019).
lk vind die column met terugwerkende kracht dus aan de milde kant, maar ik schort m'n
nadere oordeel op tot de verhoren en het eindrapport van de Parlementaire
Onderzoekscommissie Kinderopvang en de openbaarmaking van stukken, onder meer over
overleg en afstemming met de commissie-Donner.
a

Vraag Over de reportage: 'Belastinqdienst bestempelde Nazmive onterecht als
fraudeur: 'Houdt dit nooit op?'

o

lk lees in een artikeljn het NRC dat Nazmiye bij 't Voortvarend Scheepje als
leidster werkte en haar DiglD heeft afgegeven aan de eigenaresse van de
kinderopvang. Die eigenaresse vroeg teveel toeslagen aan, Nazmiye betaalde
geen eigen bijdrage. Ze heeft vervolgens een advocaat in de arm genomen,
en al haar zaken verloren.
'Nazmiye is etnisch geprofileerd. Ze moest binnen een week 32.000 euro
terugbetalen,' stelt jullie reportage. 'De reden heeft ze tot op de dag van
vandaag niet gehoord.'
Bij 't Voortvarend Scheepje was sprake van fraude door de kinderopvang
(waarvan Nazmiye overduidelijk de dupe is). ls het jouw inziens de meest
aannemelijke verklaring dat in dit geval sprake is geweest van etnisch
profileren? ls het aannemelijk dat Nazmiye nooit heeft gehoord waarom ze
zoveel toeslagen moet terugbetalen als ze aan de NRC wel vertelt waarom?
Waar baseren jullie op dat Nazmiye etnisch is geprofileerd?

Antwoord: Deze reportage is gemaakt op de dag van de publicatie van het rapport van de
AP over de (onrechtmatige) veruverking van bijzondere persoonsgegevens bij Belastingdienst
/ Toeslagen, waaronder de gegevens over eerste en tweede nationaliteit. We wisten naar
aanleiding van ons onderzoek al dat (tweede) nationaliteit bij CAF-zaken standaard in kaart
werden gebracht. Om een 'beeld'te krijgen van de'onderzoekspopulatie', zou Menno Snel
n.a.v. publicaties bevestigen. Uit het onderzoek van de AP en de vrijgegeven
correspondentie van de Belastingdienst blijkt dat nationaliteit (en cultuur en homogeniteit
etc.) werden gezien als 'indicatie' in fraudezaken, zoals CAF. Daarmee staat - lijkt mij - vast
dat die indicatie onderdeel was van de institutionele vooringenomenheid van de dienst en / of
die van bij CAF-zaken betrokken ambtenaren (gelet op de kwalificaties die we in CAFdossiers tegenkomen). lk heb op de dag van het AP-rapport en daarna veel ouders
gesproken, en zij waren zeer verdrietig over het feit dat tweede nationaliteit werd venruerkt,
en dat het kennelijk een rol speelde in de manier waarop er naar hen werd gekeken.
Mede hierom voel ik geen enkele aandrang om ook maar iets af te doen van wat Nazmiye
hier vertelt. Het is haar gevoel, het is zoals zij het ervaart. Zij heeft het gevoel dat ze sowieso
vooringenomen is behandeld, en dat haar afkomst een rol speelde in de blik waarmee werd
gekeken en gehandeld. ln de beantwoording van Kamervragen zei de toenmalig
staatssecretaris op 13 december 2019 over deze zaak (waarin de eigenaresse van het GOB
niet strafrechtelijk werd vervolgd):

"Ook in dit geval kan ik niet ingaan op individuele zaken. Wel kan in het algemeen worden
geantwoord dat als er geen sprak is van schuld geen boete is opgelegd erVof strafrechtelijke
vervolging is ingesteld tegen een persoon zelf . Wel kan de institutionele vooringenomenheid
ertoe hebben geleid dat het recht op kinderopvangtoeslag is komen te vervallen als niet aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan. Dat kan ook het gevolg zijnvanhandelen door een ander.
Met de kennis van nu zou anders zljn geacteerd. Om die reden wordt er hard gewerkt aan een
oplossing."
Verder, over die zaakvan 't Voortvarend Scheepje. Je hebt ongetwijfeld kennisgenomen van
de stukken over deze zogeheten 'casus Tonga', die in twee fases uiteenvalt. Zowel Tonga
2014 als Tonga 2 komen op grond van de (nieuwe) conclusie van UHT in aanmerking voor
compensatie. De Commissie van Wijzen heeft dit oordeel op 24 september jongstleden
overgenomen. Ik zou willen wljzen op een passage uit de UHT-bevindingen waarin wordt
gesteld dat BlT in deze zaak 'onaanvaardbaaf en vooringenomen heeft gehandeld jegens
ouders, dat men zeer doordrongen was van de schade die het voor betrokken ouders zou
opleveren, dat er grote aarzelingen bij de wenselijkheid van onderzoek op aanvrager-niveau,
en dat men dat 'moedwillig' toch heeft gedaan.

Ziebljlage B, Brief Herbeoordelingen, bij deze Kamerbrief:
https://www.riiksoverheid.nl/documenterVkamerstukken/2020lItJl13lkamerbrietlstand-vanzaken-herstel-kinderopvan gto eslae

ln meer algemene zin over de kwestie van selectie: we weten sinds het begin van onze
publicaties nu (veel) meer over de venruerking van eerste en tweede nationaliteit bij de
Belastingdienst en Toeslagen, waaronder in risicomodellen en selectieregels. We weten dat
in CAF-zaken met een vooringenomen blik werd gehandeld.
Tegelijk weten we nu niet of er nog meer is, rechtstreeks, of via proxy. Het viel op dat de DG
Bel in zijn brief aan de AP van september 2019 de AP in overweging gaf het onderzoek naar
veruverking en gebruik van nationaliteit uit te breiden naar risicoselectie en risicoclassificatiemodellen. Afgelopen zomer zijn twee van dergelijke systemen van Toeslagen uit de lucht
gehaald, na onderzoek van KPMG. Op pagina 100 van het KPMG-rapport uit juli 2020 staat
dat na afloop van het onderzoek KPMG ermee bekend is geworden dat'samenhangende
signalen van CAF' in FSV zijn geplaatst.
Dat is de zwarte lijst, de zogeheten Fraude Signalerings Voorziening - de database van FSV
die in 2013 is gebruikt als voeding voor de risicoselectie en risicoclassificatie bij Toeslagen.
Tot dusver hebben de staatssecretarissen in antwoord op Kamervragen niet kunnen
aangeven wat die nieuwe informatie waarop KPMG stuitte precies is, en of burgers mogelijk
schade hebben ondervonden. Daar volgt nieuw onderzoek naar, dat in de zomer van 2021
gereed moet zijn. Wordt vervolgd.
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020i07/1O/kpmq-rapport-fsvonderzoek-belastinqd ienst

Tot slot, voor de volledigheid tref je hieronder een kopie van de mail die ik vorige week n.a.v
je eerste vragen stuurde.
Vr groet,
Pieter Klein

Beste fesse,

Dank voor je bericht. Ik had gezien dat een boek aanstaande is. De conclusie daarin is
blijkbaar dat het hier gaat om een 'klucht' en dat het'ontluisterende antwoord' op de
vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren volgens jou is dat'vrijwel iedereen - ministers,
Kamerleden, ambtenaren, journalisten - deed wat je vanze zou verwachten'. Ik heb daar
een andere visie op. Hoewel ik het gesprek nooit uit de weg ga, vraag ik me wel af wat
voor zin het heeft om koffie te drinken, nu je boek zo goed als klaar is.

Kort gezegd zijn er dingen gebeurd die 'je' juist níet in onze rechtsstaat zou verwachten,
Onrechtmatig stopzetten toeslagen, de B0/20-discussie níet melden, gerommel met
'bewijsvoering', het ontbrcken van zorgvuldig onderzoek en van hoor- en wederhoor,
verwerken (tweede) nationaliteit en dat gebruiken als 'indicatie' in fraudeonderzoeken,
handelen in strijd met onder meer Awb-termijnen, de waarheid doseren tegenover de
Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens, mensen op geheime zwarte
lijsten (FSy) zetten, zonder datze het weten, 'selectie-bias' in toezicht-systemen,
informatie achterhouden voor rechters (in procedures tegen ouders en in die civiele

zaak), schikken om te voorkomen dat jurisprudentie de andere kant opvalt en
doorprocederen als je weet dat je zelf fout zit. Na het rapport van de NO en uitspraak
RvS in 2077 niettoegeven. Intern al lang weten hoeveel schade de kwalificatie O/GS
aanrichtte, hoeveel mensen er mogelijk in CAF-zaken fen daarbuiten) gedupeerd zijn en
dat niet vertellen - en dus niet herstellen.
Dan, je vragen.

Ad 1. Ik snap de vraagstelling niet zo goed. In z'n algemeenheid: RTL Nieuws heeft
jarenlang bericht over vormen van misbruik oneigenlijk gebruik en fraude. Over mazen
in de wet, gaten in het toezich! een overheid die z'n zaakjes niet op orde had. Ik heb als
adjunct-hoofdredacteur dat journalistieke onderzoekswerk van met name de
researchredactie altijd voluit gesteund en ik sta daar nog steeds achter.
Ad 2.lk snap niet waar je de stelling op baseert dat ik zou geloven dat de problemen
vooral bij de uitvoering liggen. In mijn analyse is er deze context: vanaf de invoering van
toeslagen (met name KOT) is er jarenlang ondeugdelijke wetgeving op het terrein van de
kinderopvang doorgevoerd, en vervolgens is op alle mogelijke manieren 'compliance'
afgedwongen. Tweede Kamer, fbeleids-) ministeries en rechters grepen inderdaad niet
in. En in die context heeft de 'institutionele vooringenomenheid' kunnen ontstaan,
waarbij interne tegengeluiden niet werden gehoord (en later bijv. een klokkenluider op
non-actief werd gesteld).
Sommigen koppelen dit aan wat de 'Bulgarenfraude'wordt genoemd. Ook dit zie ik
anders. Aanscherping van toezicht en controle speelde al jaren daarvoor - sinds,
bijvoorbeeld, de invoering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams in2004,
onder stas SZW Mark Rutte. Idem gegevensuitwisseling. Intensivering toezicht in 2008,
2009,20L0,20tr. Denk ook aan de oprichting van de Antifraudebox bij de
Belastingdienst (20L1) en de reeksen toezichiprojecten bij gastouders en
gastouderbureaus vóór CAF. Zie ook: de 'rode draad'-notitie van Uijlenbroek over
stopzettingen in 2072 en20L3.ln het regeerakkoord van Rutte-ll is bestaand beleid
versterkt via de 'business cases', die Donner later een vorm van 'morele corruptie' zou
noemen.
We hebben in onze berichtgeving over de toeslagenaffaire de focus inderdaad gelegd op
de ernstige problemen die in de uitvoering aan het licht kwamen, omdat daar exact
gebeurde wat je juist niet zou verwachten van een overheidsdienst in een rechtsstaat
(zie hierboven). Wij hebben daarbij ook vooral gekeken naar de afin¡ikkeling (het
wegkijken, het klein houden etc.) die in mijn beleving bijna net zo ernstig is als het
ontsporen van het fraudebeleid zelve. De rol van andere spelers zoals SZW is in
meerdere media verder belicht enzal ongetwijfeld nader aan de orde komen bij de
Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Ik ben zeer benieuwd wat
daar nog gaat opduiken.
Tot zover. Mocht je nog precieze vragen hebben [waar je ihkv hoor- en wederhoor
beslist antwoord op zou willen) - laat maar weten.

Vriendelijke groet,
Pieter Klein

