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Belastingdienst

Staatssecretaris Snel misleidt de
Kamer in toeslagenaﬀaire

Staatssecretaris Menno Snel tijdens de persconferentie over de conclusies van de
commissie-Donner die onderzoek deed naar het optreden van de Belastingdienst in de
aﬀaire rond de kinderopvangtoeslag. Beeld ANP

Staatssecretaris Snel van financiën weet al langer dat
er sprake is van veel meer gedupeerden in de
toeslagenaﬀaire. Documenten die dat aantonen houdt
hij achter voor de Tweede Kamer.

Jan Kleinnijenhuis 26 november 2019, 0:00

Staatssecretaris Menno Snel van financiën houdt nog altijd
cruciale documenten in de toeslagenaﬀaire bij de Belastingdienst
achter voor de Tweede Kamer. Uit die stukken blijkt dat hij al veel
langer weet dat het aantal gedupeerden als gevolg van het
onrechtmatig stopzetten van toeslagen veel groter is.
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Chief Happiness Oﬃcer: zo krijg je
gelukkiger personeel

Uit vertrouwelijke evaluaties uit 2015 van fraudezaken van het
zogeheten Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), die in handen
zijn van Trouw en ‘RTL Nieuws’, blijkt dat de werkwijze van de
fiscus de afgelopen jaren compleet ontspoorde en dat onschuldige
burgers daar massaal de dupe van werden. Hoewel die

documenten sinds maart 2015 bekend zijn bij de Belastingdienst,
ontwijkt Snel al anderhalf jaar het verzoek om die met de Tweede
Kamer te delen.
‘De overheid gedraagt zich als een bullebak’
Coalitiepartijen CDA en VVD, en oppositiepartijen PvdA en SP
eisen onmiddellijk opheldering van Snel en willen dat alle eerder
gevraagde documenten alsnog ‘per ommegaande’ naar de Kamer
gaan. “De overheid gedraagt zich als een bullebak, ouders zijn de
dupe en de staatssecretaris probeert voor hem onwelgevallige
documenten in de doofpot te stoppen”, concludeert Tweede
Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). Helma Lodders (VVD) noemt “de
hele situatie schandalig, in de eerste plaats richting de ouders”.
Volgens Pieter Omtzigt (CDA) heeft een oplossing voor ouders
veel langer dan nodig op zich laten wachten door het
achterhouden van documenten.
Een woordvoerder geeft geen antwoord op de vraag wanneer Snel
wist van het bestaan van de stukken, en waarom ze zijn
achtergehouden voor het parlement. Afgelopen vrijdag nog
weigerde Snel opnieuw de documenten met de Kamer te delen,
volgens de woordvoerder omdat Financiën “de specifieke CAFzaken (...) niet voor ogen had”. Hij verwijst naar nog lopende
onderzoeken door de commissie-Donner en de Audit Dienst Rijk:
“Na afronding van deze onderzoeken wordt ook nader op de
andere CAF-zaken ingegaan”.
Fraudejacht
Snel heeft altijd volgehouden ‘geen externe signalen’ te hebben

dat er ook in andere CAF-zaken fout is gehandeld. Uit de
genoemde evaluaties blijkt dat dit intern sinds begin 2015 bekend
was. Helder wordt hoeveel de fraudejacht opleverde aan
terugvorderingen voor de Belastingdienst, maar ook dat ouders
massaal bezwaar indienden na stopzetting van hun
kinderopvangtoeslag. In vrijwel alle zaken gebeurde dit zonder
definitief bewijs van fraude van de betrokken gastouderbureaus.
Een aantal van hen is later wel veroordeeld, maar onduidelijk is of
ouders daarvan hadden kunnen weten.
De documenten zijn vanaf september 2018 naar een beveiligde ITomgeving verplaatst, toen bleek dat interne documenten
opdoken in rechtszaken van gedupeerde ouders. Trouw
publiceerde destijds over het achterhouden van ontlastend
materiaal door de Belastingdienst. Naast het afschermen van
informatie voor de eigen medewerkers startte de fiscus met
medeweten van Snel een klopjacht op de klokkenluider.
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Informatie werd herhaaldelijk achtergehouden
Kort daarop startte Snel ook een uitgebreid onderzoek naar
documenten bij Toeslagen, omdat herhaaldelijk bleek dat
informatie voor de Kamer werd achtergehouden. Maar de
onderzoekers keken niet naar de beveiligde IT-omgeving waar alle
relevante informatie inmiddels stond. Snel werd daarover wel
geïnformeerd, blijkt uit notities. Toch informeerde hij de Kamer
daar niet over. Het bewijs van het achterhouden van informatie
blijkt uit een inventarislijst van de beveiligde IT-omgeving, die
vorige week werd vrijgegeven na een verzoek van RTL Nieuws en
Trouw.
Ambtenaren maakten zich destijds vooral druk om mogelijke
schadevergoedingen aan ouders, blijkt uit andere notities aan
Snel. Schade die vergoed zou worden aan ruim 300 ouders van het
gastouderbureau uit Eindhoven, zou ook gedupeerden in andere
CAF-zaken moeten toekomen. “Eventueel ook CAF breed
beoordelen of schadevergoedingen moeten worden toegekend”,
staat in een ‘actieplanning’ die Snel op 20 september vorig jaar
kreeg. Ruim een week later besloot de Belastingdienst echter niet
op zoek te gaan naar meer gedupeerden: “niet actief op andere
dossiers zoekacties doen”, staat in een notitie aan Snel.
Lees ook:
Jesse Klaver: geef alle ouders drie dagen gratis
kinderopvang.
Schaf de opvangtoeslag af, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver, en
biedt ouders in plaats daarvan drie dagen per week gratis opvang.
‘Het moet simpeler.’

De top van de Belastingdienst drukte de onrechtmatige
aanpak stopzetten kinderopvangtoeslag erdoor
De hoogste ambtenaren van de Belastingdienst gaven opdracht tot
onrechtmatig handelen. Informatie hierover werd in de doofpot
gestopt.
Commissie oordeelt snoeihard over Belastingdienst: ouders
moeten schadevergoeding krijgen
Een adviescommissie van oud-minister Piet Hein Donner komt met
keiharde conclusies over het optreden van de Belastingdienst in een
fraudeonderzoek naar kinderopvangtoeslag. Ouders hadden geen
enkele kans om te ontsnappen, en hebben recht op ruimhartige
compensatie.
‘Vanuit Blauw nu toch een Ghana populatie aan het
bekijken’. Zo zocht de Belastingdienst naar fraude op basis
van nationaliteit
Zelf had de Belastingdienst wel in de gaten hoe gevoelig het lag. Maar
hij deed het toch: gegevens over (tweede) nationaliteit gebruiken om
fraude op te sporen. Uit honderden vrijgegeven documenten blijkt hoe
dat in zijn werk gaat.
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De top van de Belastingdienst drukte de onrechtmatige
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Commissie oordeelt snoeihard over Belastingdienst: ouders
moeten schadevergoeding krijgen
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