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AbvaKabo FNV
namens leden klokkenluider
Abvakabo FNV vervult namens haar leden bij de Belastingdienst graag de rol van klokkenluider en hoopt zo tevens
enkele miljarden euro’s aan extra belastinginkomsten te
genereren die de Staat nu misloopt als gevolg van fraude.
Sinds de vroege geschiedenis weten we al dat het niet altijd
even goed afloopt met boodschappers: die willen hun hoofd
nog wel eens verliezen. Tot op heden is dit niet anders, zeker
wanneer we het hebben over klokkenluiders.
In het bedrijfsleven staat klokkenluiden doorgaans gelijk
aan een open sollicitatie naar ontslag. En de overheid heeft
in plaats van klokkenluiders met open armen te ontvangen,
juist speciale maatregelen moeten nemen om hen te beschermen tegen rancuneuze leidinggevenden en/of collega’s.
Op papier is het nu geregeld, maar in de praktijk komt hier
weinig van terecht. Ambtenaren blijven terughoudend in het
melden van misstanden uit angst hun baan te verliezen.
Toch zijn er zeker misstanden te melden. Dit blijkt onder
meer uit de contacten die Abvakabo FNV heeft met haar
leden bij de Belastingdienst. De gesprekken over individueel
vakmanschap en de kwaliteit van de dienstverlening komen
vrijwel zonder uitzondering steeds weer terug bij twee
onderwerpen: de voortdurende reorganisaties en bezuinigingen, en de verhoging van de werkdruk die hieruit voortvloeit
waardoor veel werkzaamheden nauwelijks nog goed kunnen
worden uitgevoerd. Let wel, het gaat hier om cruciale taken
die noodzakelijk zijn om de belastinginning naar behoren te
kunnen laten verlopen.
Dienstverlenend
De algemene beleidsdoelstelling van de Belastingdienst luidt:
‘Burgers en bedrijven zijn bereid hun wettelijke verplichtingen aan de

MELDING NR 87
Het werk in de invordering wordt steeds meer uitgehold.
Ervaren collega’s verdwijnen en het werk moet met minder
mensen worden gedaan. Ook worden er regelmatig acties
ondernomen om grote hoeveelheden aanslagen oninbaar
te lijden, zodat het management mooie invorderingscijfers
kan presenteren.
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Belastingdienst na te komen’. Citaat uit het Beheerverslag 2010:
‘De Belastingdienst bevordert deze ‘compliance’ in de eerste plaats
door vanuit een dienstverlenende houding te zorgen voor goede
communicatie met burgers en bedrijven. Daarnaast houdt de Belasting
dienst adequaat toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen
en dwingt die naleving desnoods af.’
Prima streven en zo bezien niets mis mee. Temeer omdat de
Belastingdienst ook jaarlijks de belastingmoraal van burgers
en bedrijven meet, en waaruit blijkt dat 93 procent van de
respondenten zegt het niet aanvaardbaar te vinden dat iemand
doelbewust belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen.
Voor de groep met minder goede bedoelingen is er toezicht en
handhaving, hetgeen overigens steeds meer proactief plaatsvindt ‘Horizontalisering van het toezicht’ noemt de belastingdienst
dit. De invulling gebeurt door convenanten af te sluiten met
grote ondernemingen, fiscaal intermediairs een branche
organisaties. Daarnaast haalt de Belastingdienst de banden
aan met aanbieders van financieel-administratieve software
en online boekhoudservices. Is er eenmaal een band c.q. een
afspraak, dan worden aangiften die via deze weg worden
ingediend alleen nog steekproefsgewijs gecontroleerd.
Vertrouwen is ook het uitgangspunt bij de beoordeling van
de aanvragen voor de inkomensafhankelijke regelingen
kindgebonden budget, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.
Hierbij gaat de Belastingdienst uit van de gegevens van de
belanghebbenden zelf. Controle vindt achteraf plaats ‘op basis
van massale vergelijkingen tussen de gegevens uit de aanvragen en
gegevens van derden, zoals de registratie in de gemeentelijke basis
administratie, waaruit de onjuistheid van of twijfel over een aanvraag
kan blijken. Bij het administratief toezicht en eventueel aan
vullende waarnemingen ter plaatse werkt de Belastingdienst
samen met andere toezichthouders, zoals de gemeentelijke
sociale diensten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de
Gemeentelijke Gezondheids Diensten (GGD) en de inter
ventieteams.
Een ander belangrijk hulpmiddel waarvan de Belastingdienst
gebruik maakt in de uitvoeringsprocessen, is de automatisering. Hiermee wordt ‘de informatie die nodig is voor het vaststellen
van aanslagen en het verstrekken van toeslagen, op een snelle en
efficiënte wijze verwerkt’, aldus wederom het Beheerverslag 2010.
‘Door het gebruik van digitale documenten wordt bovendien de kans op
fouten sterk verminderd.’

Klok en klepel
Tot zover het door de Belastingdienst geschetste ideaalplaatje.
Wie hier genoegen mee neemt, heeft de klok wel horen luiden
maar weet nog altijd niet waar de klepel hangt. De praktijk is
namelijk weerbarstiger.
Vanwege bezuinigingen en taakstellingen verkeert de
Belastingdienst sinds 1989 in een vrijwel continue reorganisatie. Het personeelsbestand krimp al jaren (inmiddels is de
stand bijna -10 procent oplopend tot ongeveer -20 procent
in 2016), maar het werk is er niet minder op geworden.
Integendeel, er liggen juist meer taken, mede omdat de
Belastingdienst sinds 2006 tevens verantwoordelijk is voor
de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen.
De Belastingdienst doet een beroep op de flexibiliteit en rek
van de medewerkers om gezamenlijk meer te doen in omgerekend minder tijd. De organisatie helpt taken te verlichten met
meer automatisering, horizontalisering van het toezicht en het
op voorhand geven van meer vertrouwen aan de burgers zelf.
Het idee is goed, maar de uitvoering kan beter. De leden van
Abvakabo FNV vergelijken deze manier van werken met de
slager die zijn eigen vlees mag keuren en de toiletjuffrouw
die niet langer persoonlijk plaats neemt achter het schoteltje:
hoeveel mensen leggen hier nog geld op wanneer zij niet in
de buurt is?
Bij de Belastingdienst gaan zaken aantoonbaar mis. Voor het
door de directie beloofde ‘adequaat toezicht’ is in de praktijk
nog nauwelijks tijd. De kans dat een bedrijf wordt gecontroleerd ligt inmiddels op eens in de 43 jaar. En van de ongeveer
200 parameters die de computer hanteert bij de beoordeling
van particuliere aangiften, staat doorgaans zo’n 95 procent
uitgeschakeld omdat er anders te veel aangiften worden ‘uitgeworpen’ voor nadere inspectie, maar waarvoor geen menskracht beschikbaar is. ‘Het afdwingen van naleving van de wettelijke
verplichtingen’ gebeurt ook al steeds minder: de deurwaarders
van de Belastingdienst hebben de aanwijzing gekregen
schulden tot 1500 euro voor particulieren en tot 5000 euro in
geval van bedrijven niet meer te innen.
Klokkenluiderswaardig
Behoefte aan meer voorbeelden van klokkenluiderswaardige
toestanden? Nou, van de geclaimde ‘massale vergelijkingen
tussen de gegevens uit de aanvragen en gegevens van derden’ in geval
van inkomensafhankelijke toeslagen is nauwelijks sprake,

‘Wie genoegen neemt met
het door de leiding van de
Belastingdienst geschetste
ideaalplaatje, heeft de
klok wel horen luiden maar
weet nog altijd niet waar
de klepel hangt’
wederom als gevolg van tijdgebrek. Aantoonbare en geconstateerde gevallen van fraude door mensen zonder kinderen die
kinderopvangtoeslag aanvragen, maar bijvoorbeeld ook van
mensen in een huurwoning die hypotheekrente aftrekken,
blijven hierdoor regelmatig zonder consequenties. En die
zogenaamd alleswetende Belastingdienst valt ook nog best
tegen, simpelweg omdat veel automatiseringssystemen nog
altijd niet op elkaar aansluiten.
Dit alles, gecombineerd met de hoge werkdruk en een gebrek
aan waardering, kwetst de belastingambtenaren in hun
beroepstrots. Zij willen het anders, beter, maar vangen in
hun pogingen hiertoe bot bij hun leidinggevenden.
Abvakabo FNV werpt zich daarom op als klokkenluider
namens haar achterban. Dit doen we in de eerste plaats in
het belang van onze achterban zelf, uiteraard, maar ook voor
de Staat der Nederlanden als geheel. Wij denken namelijk dat
een investering in meer armslag voor de medewerkers bij de
Belastingdienst zich ruim terugverdient. Alleen al met meer
aandacht voor en een gedegen aanpak van de relatief een
voudig te traceren fraudegevallen zijn miljarden euro’s extra
binnen te halen. Dat komt goed uit in tijden als deze, waarin
het kabinet op zoek is naar eenvoudig te verdienen geld.
Let wel: de eerlijke belastingbetaler voelt geen centje pijn
van onze aanpak. Het gaat immers alleen om geld waarover
diezelfde belastingbetaler zegt het niet aanvaardbaar te
vinden dat de overheid dit misloopt omdat iemand doelbewust belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen
probeert te krijgen.
Verderop in deze uitgave zetten we de situatie bij de Belastingdienst én onze plannen nader uiteen.
Andries van den Berg,
campagneleider Abvakabo FNV
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Klokkenluiden
kan miljarden opleveren
Is het aan een vakbond om op te treden
als klokkenluider en de politiek te
wijzen op misstanden als gevolg van
verkeerde beleidsbeslissingen? Nou en
of! Een bond dient op te komen voor de
belangen van haar leden, maar heeft
ook een bredere maatschappelijke taak.
Toegegeven, de verleiding was groot om
een Handboek Belastingontduiking uit
te geven op basis van tips van ervaren
Belastingdienstmedewerkers zelf. Succes
honderd procent gegarandeerd, evenals
een in ieder geval tijdelijke grote populariteit onder de Nederlandse bevolking.
Abvakabo FNV heeft gekozen voor een
andere oplossing. Eén waarmee iemand
zich doorgaans juist niet bijzonder
geliefd maakt, namelijk klokkenluiden.
De vakbond doet dit namens zijn leden
bij de Belastingdienst, die de misstanden
op de werkvloer graag aan de kaak willen
stellen maar uit angst voor de gevolgen
niet zelf in de publiciteit durven treden.
Abvakabo FNV wil met deze actie twee
vliegen in één klap slaan. In de eerste
plaats hoopt de bond meer ruimte voor
de uitoefening van het vakmanschap
van haar leden te bewerkstelligen.
De Belastingdienst is immers al jaren
onderwerp van bezuinigingen en

reorganisaties, waardoor de werkzaamheden die behoren bij een rechtvaardige
belastinginning steeds meer onder druk
zijn komen te staan. Populair gezegd:
de belastingambtenaren komen door
taakverzwaring en onderbezetting nog
nauwelijks toe aan wat ze eigenlijk
zouden moeten doen. Gedegen controles van aangiften en aanvragen voor
inkomensafhankelijke toeslagen worden
lastiger, waardoor de Nederlandse Staat
aantoonbaar miljarden euro’s aan belastinggeld misloopt.
Anderzijds is de bond er van overtuigd
dat met een pleidooi voor meer investeringen in het ambtelijk apparaat van
de Belastingdienst alsnog een flink deel
van deze miljarden kan worden binnen
gehaald die nu nog blijven liggen als
gevolg van bewuste en onbewuste fraude
door burgers en bedrijven. Gefundenes
Fressen noemen de Duitsers dit, maar
Miljarden voor het oprapen zal toch zeker
ook tot de verbeelding moeten spreken.
Pijnloos bezuinigen
Het kabinet en gedoogpartner PVV zijn
naarstig op zoek naar vele miljarden
euro’s aan bezuinigingen, waarbij – zo is
aangekondigd – alles bespreekbaar is en
niemand zal worden ontzien. Een deel

MELDING NR 34
Op diverse plaatsen in het land wordt een minimum invorderingsgrens gehanteerd van ergens tussen de € 1500 en € 5000. Nu wordt gebroed wordt op een
landelijke verplichte grens van € 3000. Dat is alleen maar omdat invordering
onvoldoende mensen heeft om alles op te pakken. De ervaring is dat als je
posten laat oplopen tot boven deze grens, ze bijna allemaal oninbare posten
worden. Terwijl bij vroeg ingrijpen (lagere bedragen) de belastingplichtigen
vaak wel hun verplichtingen nakomen.
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van de ingrepen kan echter zoals gezegd
ook vrij pijnloos plaatsvinden door bij
de belastinginning gewoon weer te gaan
doen wat van een goed functionerende
overheid verwacht mag worden.
Wat is het geval? De speurtocht van de
rijksoverheid naar bezuinigingen gaat
niet aan de Belastingdienst voorbij.
Het personeelsbestand wordt opnieuw
verder ingekrompen en kantoren worden
gesloten. Dit moet de staat dit jaar 400
miljoen euro aan besparingen opleveren.
Waar het kabinet echter aan voorbij gaat,
is dat met minder medewerkers ook
minder belasting wordt geïnd. Bepaalde
controles worden minder of niet meer uitgevoerd en steeds meer belastingaangiften en –teruggaves (!) gaan zoals dat heet
‘door de kelder’: ze worden ‘automatisch’
afgehandeld. De burgers en politiek zijn
tevreden over deze soepele afhandeling
van onze belastingzaken. Hetzelfde geldt
voor de afhandeling van toeslagaanvragen
die eveneens vaak zonder controles en
toetsing worden toegekend. Deels omdat
de overheid streeft naar het geven van
vertrouwen, maar vooral ook omdat er
simpelweg geen menskracht en dus geen
tijd is om aanvragen aan op zijn minst
aan een kritische beschouwing te onderwerpen.
De dagelijkse praktijk op de belastingkantoren biedt hierdoor een wat Kafkaiaanse
aanblik. Mensen in een huurwoning mogen
hypotheekrente aftrekken, kinderloze
stellen kunnen probleemloos giften aan
‘hun kinderen’ aftrekken, negatieve aangiftes omzetbelasting worden klakkeloos
uitgekeerd en het aantal oninbaar-verklaringen stijgt fors. Niet omdat fouten en
bewuste fraude niet gezien worden, maar
omdat er vanwege de bezetting geen tijd
en opvolging aan gegeven kan worden.

‘Ons doel is de politiek wakker te
schudden en zich te laten realiseren
dat tegenover rücksichtslos 
bezuinigen een veelvoud aan 
gemiste inkomsten kan staan’
Veel mis
Zo is er momenteel meer mis bij de
Belastingdienst. Veel meer mis. Zoals
gezegd wil AbvaKabo FNV geen voorzet
geven voor een Handboek Belastingontduiking. Toch ontkomen we er niet aan
voorbeelden te noemen waarmee we ons
betoog kunnen ondersteunen. De voorbeelden zijn gebaseerd op meldingen
van misstanden door leden (zie voor een
uitgebreider overzicht van de meldingen ook
de pagina’s 8 en 9 verderop in dit blad).
Wij willen de politiek wakker schudden
en zich laten realiseren dat tegenover
rücksichtslos bezuinigen een veelvoud
aan gemiste inkomsten staat. Dus – hier
komt er weer een, op het gevaar af bepaalde mensen op verkeerde ideeën
te brengen – wat moeten we met de
aanwijzing aan de belastingdeurwaarders dat ze belastingschulden tot 1500
euro (bij particulieren) en 5000 euro
(bij bedrijven) vanwege de te lage
bezettingsgraad als gevolg van de
bezuinigingen niet meer mogen innen?
En is het ook wel zo verstandig om
negatieve aangiftes omzetbelasting
klakkeloos uit te keren?
Taak vakbond?
Heeft een vakbond de taak de politiek
te wijzen op misstanden als gevolg van
verkeerde beleidsbeslissingen? Nou
en of! Zeker wanneer de leden van die
vakbond al twee jaar geen nieuwe cao

afgesloten krijgen omdat er bezuinigd
moet worden; als die leden ook nog eens
in hun baan worden bedreigd als gevolg
van die bezuinigingen; en als de leden
die wel in dienst kunnen blijven worden
geconfronteerd met grote reisafstanden
omdat wederom door de bezuinigingen
kantoren gesloten dreigen te worden.
En let op: we hebben het hier over leden
van wie velen de publieke zaak een
uitermate warm hart toedragen, die al
jaren in overheidsdienst werken, het
klappen van de zweep kennen en zoals
het hen betaamt hun werk integer uitvoeren, maar daarvoor in ruil ook graag
een erkenning van hun vakmanschap
willen zien.
En dan is er ook nog de maatschappelijke taak van een vakbond. Zou het niet
fantastisch zijn wanneer op aangeven
van de bond minder bezuinigd hoeft
te worden op zorg, onderwijs of sociale
zekerheid? Natuurlijk, alle voorstellen
hebben hun eigen haken en ogen, maar
alles bij elkaar opgeteld moet een voor
de burgers relatief pijnloze extra belastinginning tot van enkele miljarden
euro’s zeker mogelijk zijn (zie voor onze
conclusies en aanbevelingen de pagina’s 10 en
11 verderop in dit blad).

toezicht en vooroverleg stellen we belasting
plichtigen zoveel mogelijk in de gelegenheid
‘aan de voorkant’ aan hun verplichtingen te
voldoen.’
Abvakabo FNV onderschrijft dit streven
volledig, maar pleit eveneens voor
aanvullend verticaal toezicht plús de
benodigde menskracht om dit te kunnen
uitvoeren. Hiermee spreken wij ook de
wens uit voor hernieuwde erkenning
van het vakmanschap van de belastingambtenaren, die verder gaat dan het
onder grote druk administratief afhandelen van elektronische belastingaangiften en toeslagaanvragen.

Het kabinet streeft naar ‘een aanspreekbare
Belastingdienst die uitgaat van gerechtvaar
digd vertrouwen; door goede voorlichting, laag
drempelige aangiftefaciliteiten, horizontaal
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De Belastingdienst
in cijfers
Feiten en cijfers. Daar draait het om bij
een goed betoog. Vooral cijfers kunnen
in dit soort gevallen boekdelen spreken.
Helemaal wanneer ze afkomstig zijn van
de partij zélf die jij met je betoog tot
verandering wilt bewegen, in dit geval
dus de Belastingdienst (bron: Beheerverslag 2010).

TABEL 1 M
 inder belastingambtenaren

Ziekteverzuim (%)
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De cijfers maken klip en klaar duidelijk
dat het belastingambtenarencorps inmiddels al met 10 procent is gekrompen
(en straks wordt dat 20 procen), terwijl
de hoeveelheid werk alleen maar meer
is geworden. Dit veroorzaakt natuurlijk
werkdruk, wat op zich weer leidt tot
verzuim. En dat er als gevolg van deze
optelsom steeds minder tijd is voor een
goede behandeling van de belastingaangiften en toeslagaanvragen, blijkt ver
volgens weer uit de cijfers over de aantallen uitgevoerde controles, behandelde
aangiften en correcties op die aangiften.
Het lijkt wel een vicieuze cirkel...

TABEL 3 Ziekteverzuim onveranderd hoog

TABEL 2 Meer werk – sinds 2006 verzorgt de Belastingdienst overigens ook de
inkomen gerelateerde toeslagen – waardoor aantal controles afneemt

Personeelsbezetting Belastingdienst (fte):

Aantal voorlopige aanslagen

11,0

12,0

13,2

12,7

20000

Aantal voorlopige teruggaven

3,5

3,4

3,7

3,1

15000

Aantal uitbetaalde toeslagen

7,5

7,7

7,6

7,8

Aantal uitgevoerde fiscale controles

3,3

3,1

2,9

2,5

10000

*Inc. inkomsten-, loon-, omzet-, vennootschaps- en motorrijtuigenbelasting, alle aangiften
douanerecht en accijnzen en overige aangiften.
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TABEL 8 Minder correcties op aangiften

TABEL 4 Ontwikkeling medewerkers blijft achter
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TABEL 7 Inspecteurs behandelen minder aangiften
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‘Minder belastingambtenaren, meer werk, minder controles,
minder behandelde aangiften, minder correcties op aangiften…
de cijfers spreken boekdelen’
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Meldingen misstanden
slokposten, spookburgers en meer
Waar lopen de leden van Abvakabo FNV
in hun werk zoal tegenaan waarvan zij
vinden: dit kan beter? De bond deed
een uitvraag en kreeg talloze reacties.
Een compleet beeld, of slechts het
topje van de ijsberg? Hieronder een
samenvatting van de meldingen.
-	Bij de elektronische boordeling van
aangiftes wordt gebruik gemaakt van
ongeveer 200 verschillende parameters.
Doorgaans staan er niet meer dan slechts
een paar van deze parameters aangevinkt, omdat het systeem anders te veel
aangiften zou ‘uitwerpen’ die vervolgens door de medewerkers persoonlijk
moeten worden bekeken maar waarvoor
onvoldoende mensen voorhanden zijn.

-	Als vrijstelling premieheffing wordt
verzocht in de aangifte, moet hiervan
een elektronisch bericht gestuurd
worden naar de Sociale Verzekeringsbank. Deze aangiften zouden dus
altijd moeten worden ‘uitgeworpen’
en beoordeeld. Dit is echter niet het
geval. Gevolg: gratis verzekerd voor
de AOW.
-	Het aantal correcties op aangiften
is gedaald van 611.000 in 2007 naar
182.000 in 2010. Van de particuliere
aangiften gaat 95 procent zo door, en
bij de overige uitgeworpen 5 procent
wordt ook nog eens doorgeselecteerd.
Als dit leidt tot correcties, dan volgen
daar vaak weer bezwaren op die

DEMOTIVEREND
Rijksambtenaren en dus ook belastingambtenaren dragen de publieke zaak doorgaans een warm hart toe. Wanneer zij echter hun werk niet naar behoren kunnen
uitvoeren en er hierdoor tevens een vorm van rechtsongelijkheid voor de burger
ontstaat, dan werkt dat uitermate demotiverend. Hieronder twee opmerkingen
van leden van Abvakabo FNV die deze stelling ondersteunen:
- “Als de mensen eens wisten… Wat een waanzin. Ik heb keukens, auto’s,
onderhoud aan woningen enz langs zien komen, gespecificeerd in de aangifte
(!) bij mensen die al een definitieve aanslag hadden ontvangen. En degene
die per ongeluk wel wordt gecontroleerd, is de klos.”
-	“Bij een steekproef giften van 500 euro corrigeren (belastingopbrengst 100
euro) van een 100 jaar oud vrouwtje, terwijl elders geld ongezien met bakken
wordt weggesmeten… Medewerkers hebben er totaal geen zin meer in.”
-	“Bij een eindbespreking van een controle wordt gewoon glashard gezegd dat
doorvoeren van de correcties geen zin heeft, aangezien wij de bezwaren toch
niet kunnen behandelen.”
-	“Het stoort mij dat er maar rondgestrooid wordt met I-pads en smartphones,
terwijl een fatsoenlijke nieuwe cao er niet van af kan. Is dit een vorm van
secundaire beloning om op die manier de medewerkers maar tevreden te
houden? Tien procent zakelijk bellen is al voldoende voor een smartphone
en iedereen wil natuurlijk graag zo’n speeltje hebben!”
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vanwege de workload ongezien worden
toegekend. De brief waarin de staatssecretaris het bericht in De Telegraaf
ontkracht dat bezwaarschriften
klakkeloos worden toegekend, is
niet juist.
-	De Belastingdienst werkt met zeer
grote en middelgrote ondernemingen (ZGO en MGO), en sinds kort
ook met MKB-bedrijven, op basis van
convenanten met hun accountants
c.q. belastingconsulenten. Aangiften
en goedkeurende verklaringen van
‘convenantklanten’ wordt niet nader
bekeken. Controle vindt steekproefsgewijs plaats op ongeveer 1 procent
van de aangiften en goedkeurende
verklaringen. Uit deze controles rolt
een relatief groot aantal boetes. Reactie
kaderlid van Abvakabo FNV: “Het
horizontaal toezicht is doorgeslagen;
het is een doel op zich geworden en de
teruggavekraan staat feitelijk open.”
-	Per jaar blijkt 2 miljard euro belastinggeld oninbaar. Niettemin ligt er een
aanwijzing aan de belastingdeurwaarders om vanwege de te lage bezettingsgraad als gevolg van de bezuinigingen
op de Belastingdienst belastingschulden tot 1500 euro (bij particulieren) en
tot 5000 euro (bij bedrijven) niet meer
te innen.
-	Incidenten die bij controles naar
boven komen worden ook als incident
bestempeld. Zo blijft onduidelijk waar
het structureel mis gaat.
-	De gemeentelijke basisadministratie
is sinds 2006 verantwoordelijk voor
de adressen. Als de Belastingdienst
een ander adres doorkrijgt, geldt er
een terugmeldverplichting aan de
gemeente. Vaak wordt daar weinig
of niets mee gedaan. Gevolg: de

‘Er is geen controle op de tienduizenden
windhappers; mensen die klaarblijkelijk
van de wind hebben geleefd omdat ze
formeel geen enkele vorm van inkomen
hebben’
Belastingdienst heeft problemen met
administratieve processen (soort
belasting, soort beschikking) en de
overige 750 afnemers van de gemeente
krijgen niet de beschikking over de
meest recente adresgegevens en kunnen geen gebruik maken van informatie die bij de Belastingdienst bekend is.
-	Ten onrechte ingeschreven blijven
staan in Nederland in de gemeente
lijke basisadministratie betekent
‘gratis’ verzekerd zijn voor de AOW.
Per jaar betekent dit een onterechte
AOW-opbouw van 2 procent. Deze
vorm van misbruik vindt op grote
schaal plaats (Nederland telt tien
duizenden ‘spookburgers’) zonder
dat hier voldoende op wordt gecon
troleerd.
-	Voor iemand die terugkomt na een
paar jaar Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW) moet beoordeeld worden
of voor de ontbrekende periode aangifte moet worden gedaan. Dit gebeurt
niet.
-	Mensen in een huurwoning mogen
hypotheekrente aftrekken, anderen
krijgen aftrek reiskosten zonder
OV-verklaring, ook de aftrek van de
overdrachtsbelasting bij de koop van
een nieuwe woning wordt niet gecorrigeerd, kinderloze stellen kunnen
probleemloos giften aan ‘hun kinderen’ aftrekken en het aantal oninbaar-

verklaringen stijgt fors. Niet omdat
fouten en bewuste fraude niet gezien
worden, maar omdat er vanwege de
bezetting geen tijd en opvolging aan
gegeven kan worden.
-	Veel geld is gemoeid met negatieve
aangiftes omzetbelasting die klakkeloos worden uitgekeerd.
-	Er is nauwelijks tot geen controle
meer op de afdrachtsvermindering
van werkgevers, die ze overigens zelf
kunnen invoeren.
-	Toeslagen worden vrijwel automatisch
uitgekeerd, zonder controle vooraf.
Wanneer de toeslag later onterecht
blijkt, bijvoorbeeld in geval van
kinderopvangtoeslag aan kinderloze
volwassenen, blijkt het terug te vorderen bedrag niet zelden oninbaar.
-	Er is geen controle op de tienduizenden ‘windhappers’; mensen die klaarblijkelijk van de wind hebben geleefd
omdat ze formeel geen enkele vorm
van inkomen hebben.
-	Er is nog altijd geen sprake van een
digitale koppeling tussen de inkomsten- en de vennootschapsbelasting,
en ook als het gaat om andere koppelingen laat de ICT het afweten. Reactie
kaderlid van Abvakabo FNV: “Veel
burgers denken nog altijd dat wij
inzage hebben in alle mogelijke
bestanden, en het is te hopen dat ze
dit ook nog lang blijven denken.”
-	De bijnaam van de FIOD bij de

Belastingdienst is NIOD: Niet Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
-	Correcties in het ene jaar worden niet
meegenomen in de jaren daarna.
-	Werkgevers kunnen afdrachtvermindering zelf invoeren. Hier is geen
controle op.
-	Negatieve aangiften omzetbelasting
worden automatisch terugbetaald.
Komt er geen controle, dan volgt ook
geen correctie.
-	Tweede, derde, vierde en eventueel
zelfs meer aanvullingen op een aangifte , bijvoorbeeld in de vorm van
het steeds verder ophogen van al dan
niet werkelijk gemaakte ziektekosten
– zogenoemde slokposten – worden
doorgaans zonder meer geaccepteerd.
-	Wanneer de tijd begint te dringen,
worden zaken ‘weggestempeld’: ze
gaan ongecontroleerd door. Dit geldt
ook voor bezwaarschriften.
-	Er is nog altijd geen koppeling tussen
de inkomsten- en de vennootschaps
belasting.
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NOTITIE
Abvakabo - Belastingdienst

BETREFT
klokkenluiden

Advies: investeer
in (extra) mensen
Wie wil oogsten, zal eerst moeten zaaien. Veel misstanden
bij de Belastingdienst zijn terug te voeren op het gebrek aan
mensen voor het uitvoeren van goede controles. Abvakabo
FNV adviseert de overheid daarom te zaaien, in plaats van
te besparen op het zaaigoed.
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken uit de meldingen van leden van Abvakabo FNV
over misstanden bij de Belastingdienst. Onze bijbehorende
adviezen zijn terug te brengen tot één kernaanbeveling: laat
de medewerkers van de Belastingdienst doen waar ze goed in
zijn en investeer in extra mensen.
De Belastingdienst heft en int de belastingen van zeer grote,
middelgrote en mkb-bedrijven op basis van compliance: afspraken met accountants en belastingadviseurs vanuit het vertrouwen dat iedereen doe wat hij moet doen. Uit steekproefs
gewijze controles blijkt de betrouwbaarheid van deze partijen
echter nog onvoldoende en daarmee het vertrouwen vanuit de
overheid te groot.
-	Advies: investeer in extra mensen bij de Belastingdienst
zodat er naast horizontaal toezicht ruimte komt voor meer
verticaal toezicht. Deze investering verdient zichzelf ruimschoots terug.

DIRECTE FRAUDE KOST 4 TOT 6 MILJARD
Precieze cijfers zijn niet voorhanden, maar schattingen
gaan er van uit dat de Nederlandse Staat jaarlijks 4 tot
6 miljard euro misloopt als gevolg van bewuste fraude
door belastingplichtigen. Hieronder valt ook fraude bij het
aanvragen van inkomensafhankelijke toeslagen. Tellen we
hierbij de fraude op die niet aantoonbaar bewust en dus
schijnbaar onbewust wordt begaan (verkeerde interpretatie
van regels, fouten bij invullen aangifte e.d.) dan komt dit
bedrag nog een stuk hoger uit.
Abvakabo FNV gaat er van uit dat met een verhoudings
gewijs geringe investering in de controle-inspanningen en
dus in de mensen die bij de Belastingdienst werken een
flink deel van deze gelden alsnog kan worden geïnd.
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Er komen steeds meer werkzaamheden af op het in aantallen
dalende medewerkersbestand van de Belastingdienst. Dit leidt
tot grote werkdruk waardoor steeds meer zaken blijven liggen
die vervolgens ongecontroleerd mogen passeren.
-	Advies: investeer in extra mensen zodat meer controles kunnen worden uitgevoerd en meer beoordelingen op aangiften
kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het controleren
van aanvragen voor inkomensafhankelijke toeslagen. Deze
investering verdient zichzelf ruimschoots terug.
Vanwege het gebrek aan mensen en tijd worden bezwaren
op vaak tijdrovende controles klakkeloos gegrond verklaard
en toegekend: de doelstellingen qua ‘voorraden’ en snelle
afhandeling van klachten moeten immers gehaald worden.
Iets soortgelijks zien we bij de invordering van belastingschulden (tot respectievelijk 1500 euro bij particulieren en 5000 euro
voor bedrijven wordt hier zelfs helemaal vanaf gezien) en de
hiermee steeds vaker gepaard gaande oninbaarverklaringen.
-	Advies: investeer in extra mensen bij de Belastingdienst
zodat er werk gemaakt kan worden van een serieuze
afhandeling van bezwaren en van de inning van schulden.
Deze investering verdient zichzelf ruimschoots terug.
Aanvragen voor inkomensafhankelijke toeslagen worden
vanwege het gebrek aan mensen en tijd, maar ook vanuit
het oogpunt van vertrouwen, vrijwel zonder enige vorm van
controle toegekend. Hierin gaat aantoonbaar veel fout. Er is
sprake van zowel doelbewuste fraude als van ‘vergissingen’.
-	Advies: investeer in extra mensen bij de Belastingdienst
zodat misbruik maken van toeslagen zo goed als onmogelijk wordt. Deze investering verdient zichzelf ruimschoots
terug.
De Nederlandse overheid loopt jaarlijks miljarden euro’s aan
belastinggeld mis als gevolg van doelbewuste fraude, ‘vergissingen’, de informele economie (zwart geld) en belastingontwijking. De schattingen omtrent de hoogte van dit bedrag
variëren aanzienlijk: van 4 a 5 miljard tot 30 miljard euro.
Hoe hoog het bedrag ook is, volgens Abvakabo FNV kan met
een relatief geringe investering van al enkele tientallen tot
enkele honderden miljoenen euro’s zeker 1 tot misschien wel
4 miljard euro extra belastinggeld structureel worden geïnd,
zonder dat de goedbedoelende burger hier ook maar enige

ONINBARE BELASTINGSCHULDEN KOSTEN 2 MILJARD
Volgens De Volkskrant loopt Nederland jaarlijks 2 miljard
aan belastinginkomsten mis omdat de Belastingdienst
er niet in slaagt aanslagen te innen. Bedrijven zijn failliet
gegaan, mensen zijn in de schuldsanering beland of
schuldenaren zijn met de noorderzon vertrokken.
De Belastingdienst erkent overigens dat jaarlijks 1 procent
(ruim 1,1 miljard euro) aan belastingschuld wordt afgeschreven als oninbaar, en de PVV heeft over dit onderwerp
onlangs Kamervragen gesteld.
Abvakabo FNV denkt dat er meer belastinggeld kan worden
opgehaald door meer te investeren in belastingdeurwaarders (nu ligt er een aanwijzing lage schulden niet meer te
innen wegens gebrek aan menskracht), inkomensafhankelijke toeslagen direct bij aanvraag goed te beoordelen en
niet pas achteraf na eerst toekenning van voorschotten,
en de controle en het toezicht in zijn algemeenheid meer
armslag te geven in plaats van er verder op te bezuinigen.
Deze investering zal zichzelf ruimschoots terugbetalen.

pijn van ondervindt. Het gaat immers vooral om belastinggeld
dat nu nog wordt ontdoken of waarop op basis van onterecht
argumenten aanspraak wordt gemaakt.
-	Advies: investeer in extra mensen bij de Belastingdienst; de
reden hiervoor zal inmiddels op basis van hetgeen hierboven
allemaal staat overduidelijk zijn.

‘We spreken we over enkele
tientallen tot enkele 
honderden miljoenen aan
investeringskosten om 
zeker 1 tot misschien wel
4 miljard euro extra belastinggeld te kunnen innen’
ZWART GELD KOST 30 MILJARD
Het internationale onderzoeksnetwerk Taks Justice Network
heeft onlangs becijferd dat de EU-landen honderden miljarden
euro’s mislopen door belastingontduiking en –ontwijking. De
Nederlandse fiscus alleen al zou hierdoor voor 30 miljard
euro worden benadeeld.
Abvakabo FNV sluit zich aan bij de conclusie van de onderzoekers dat de ontduiking moet worden aangepakt door
veel meer belastinginspecteurs aan te stellen. Ook deze
investering zal zichzelf snel en veelvuldig terugbetalen.

om te kunnen uitrekenen welke investering ongeveer welke
opbrengst zal genereren.
Bijkomend voordeel is dat niet alleen de belastingambtenaren hiervan zullen profiteren, maar ook de Nederlandse Staat
zelf in de vorm van extra belastinginkomsten en daarmee alle
burgers van Nederland. Alleen fraudeurs en oplichters zullen
minder blij zijn.

Kernvraag: hoeveel?
De kernvraag is nu alleen nog hoeveel geld de overheid in de
Belastingdienst zou moeten steken en hoeveel dat uiteindelijk
kan opleveren. Hierboven spreken we over enkele tientallen tot
enkele honderden miljoenen aan investeringskosten om zeker
1 tot misschien wel 4 miljard euro extra (nu nog ontdoken of
onterecht verkregen) belastinggeld te kunnen innen. Precieze
bedragen kunnen we, maar willen we ook niet noemen.
Het gaat ons er om dat de overheid goed luistert naar de klachten van personeel werkzaam bij de Belastingdienst, en hen
bovendien serieus neemt. In dat geval zal de overheid ook ons
statement serieus nemen dat er nog veel geld te verdienen valt
in de belastinginning. De overheid is zelf deskundig genoeg
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Nu is het moment
om Abvakabo FNV
sterker te maken
Help mee en werf nieuwe leden!

Ontvang
€ 7,50 voor
elk nieuw
lid

De crisis
voorbij,
maardie
dejouw
gevolgen
noginkomen
niet. Bezuinigingen
in de publieke
worden voorbereid.
Zeker nuFNV
is de vakbond belangrijk.
Den
Haaglijkt
maakt
plannen
werk en
hard zullen raken.
Juist nu sector
is het lidmaatschap
van Abvakabo
Hoe meer leden,
hoe leden,
meer er
naar
onsergeluisterd
We zetten
op alles
omoptealles
groeien.
Want
een sterke
Abvakabo FNV is goed voor
belangrijk.
Hoe meer
hoe
meer
naar ons wordt.
geluisterd
wordt. alles
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alles
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Want een
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Abvakabo
FNV is van
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iedereen die
in de
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voor heel Nederland. Ken je collega’s
die nieuwe
nog
iedereen
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nog
geen lid
zijn? Dus
Op abvakabofnv.nl/ledenwerven
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wervingsfolder
geen
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zijn?
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www.abvakabofnv.nl/ledenwerven
kun
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nieuwe
wervingsfolder
downloaden
waarmee
je
ze
lid
kunt
downloaden waarmee je ze lid kunt maken. Verder vind je op de site tips om te werven en kun je meer wervingsmateriaal aanvragen. Nieuwe leden
maken. Verder vind je op de website tips om te werven en kun je wervingsmateriaal aanvragen. Nieuwe leden betalen nu
krijgen als welkomstgeschenk een tijdschriftabonnement naar keuze. En jij ontvangt voor elk nieuw lid een cadeaubon ter waarde van € 7,50.
voor de eerste 6 maanden slechts 25 euro! En jij ontvangt voor elk nieuw lid een cadeaubon ter waarde van € 7,50.

