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Controle door een Interventieteam
In Nederland wordt stevig opgetreden tegen fraude en misbruik. Bij de preventie en
bestrijding van fraude op het terrein van sociale zekerheid, de fiscaliteit en de illegale
tewerkstelling worden onder andere Interventieteams ingezet.
Op het gebied van handhaving - of het nu op het terrein van de sociale zekerheid en
werkgelegenheid is of elders – verhoogt een integrale aanpak immers de effectiviteit.
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Wat is een Interventieteam?
Een Interventieteam is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die handhavings- en controleactiviteiten verrichten op het terrein van
onder andere belastingen, sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
In de Interventieteams werken samen:
• de Gemeenten
• de Belastingdienst
• de Arbeidsinspectie (AI)
• Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
• De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• De Politie
• Het Openbaar Ministerie (OM)
• De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).
Afhankelijk van het onderwerp of de doelgroep van de controle wordt het Interventieteam
onder leiding gesteld van één van de bovengenoemde organisaties.
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Wat doet een Interventieteam?
De Interventieteams richten zich op bepaalde branches/sectoren of
(stedelijke) gebieden en pakken in de breedte misstanden aan.
De Interventieteams controleren: een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Het kan bijvoorbeeld gaan om illegale tewerkstelling, ontduiken van belastingen en sociale
premies, uitkeringsfraude en onderbetaling.
Voor de bestrijding van illegale tewerkstelling opereren de Interventieteams zoveel mogelijk
in samenwerking met de (Vreemdelingen-)politie.
U kunt dus op verschillende manieren met een Interventieteam te maken krijgen.
Bijvoorbeeld door een veiligheidsonderzoek binnen uw bedrijf, een boekenonderzoek of
een huisbezoek. Een aantal controles, en wat dat voor u betekent, wordt in deze folder
toegelicht. De controle raakt meestal ook uw werknemers. U kunt deze brochure gebruiken
om uw werknemers nader te informeren.

Misstanden in de Taxibranche
Een interventieteam van de Belastingdienst, Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW),
Arbeidsinspectie, UWV, SIOD, SVB, politie, gemeenten en OM heeft 680 bedrijven in de
straattaxibranche bezocht. Bij 376 van de onderzochte eenmanszaken en kleine
ondernemers hebben de Belastingdienst en de Inspectie Verkeer en Waterstaat boekenonderzoeken uitgevoerd. In 81% van de gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld.
De Belastingdienst heeft 21 miljoen euro aan naheffingen en boetes geïncasseerd.
De samenwerking tussen de Belastingdienst en de IVW zal ook in de toekomst worden
gecontinueerd. De koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi steunt deze actie
omdat de bonafide taxibedrijven oneerlijke concurrentie ondervinden van hun malafide
branchegenoten.
Uit Persbericht Ministerie van Financiën (2009)
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Waarom en wanneer komt een
Interventieteam?
Een Interventieteam komt niet ‘op afspraak’ en dus ook meestal niet
‘als het uitkomt’.
Waarom komt een Interventieteam?
De Interventieteams onderzoeken branches en gebieden waar de kans op fraude groot is.
Ook bezoeken de teams gebieden/ branches waar eerder (grootschalige) fraude werd
geconstateerd.
Bedrijven en panden kunnen worden bezocht en personen worden hierover ondervraagd.

Wanneer komt een interventieteam?
De Interventieteammedewerkers houden zich aan de tijden waarop er wordt gewerkt, maar
deze ‘werktijd’ is niet altijd dezelfde tijd als de tijd waarin u beschikbaar bent voor uw klanten.
Een broodbakker kan bijvoorbeeld ook bezoek verwachten in de bakkerij wanneer daar in
de nacht wordt gebakken, en een discotheek ook in de vroege uren tijdens de schoonmaak.
Ook als een andere ondernemer in uw bedrijf werkzaamheden uitvoert, bijvoorbeeld een
onderhoudsbedrijf, moet toegang worden verleend voor een controle.
Alleen bij de start van een interventieteamproject (gericht op branche of gebied) wordt in de
regel een perspublicatie uitgegeven. Een precieze aanduiding van datum en tijdstip van het
bezoek of het aantal bezoeken ontvangt u echter niet.
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Wat houdt een controle in?
Een controle (waarneming ter plaatse) houdt in dat medewerkers van een
Interventieteam een bezoek brengen aan uw bedrijf om inzicht te krijgen in de
dagelijkse gang van zaken. Het doel van de controle is om te toetsen of u zich
aan de wettelijke verplichtingen houdt. Daartoe worden gegevens verzameld
en vragen gesteld.
Ook uw personeel kan om informatie worden gevraagd, bijvoorbeeld ten aanzien van:
• identiteitsgegevens en informatie omtrent de verblijfsstatus
• belasting- en sociale zekerheidswetgeving
• de activiteiten van de onderneming
• vergunningen
• administratie
• producten
• arbeidsomstandigheden
• arbeidspatroon en –beloning/inkomen
De controle heeft niet altijd betrekking op alle terreinen maar kan ook slechts een deel
ervan bestrijken. Aan een uitgebreide controle nemen in de regel wel de medewerkers van
alle diensten deel, mede gelet op de specifieke bevoegdheden van de deelnemende organisaties.
De gegevens worden geverifieerd bij de deelnemende diensten. Indien nodig vindt een
hercontrole plaats.
Bij een controle door het Interventieteam gelden de regels van de deelnemende organisaties.
Meer informatie over deze regels treft u onder andere op de internetsites van deze organisaties.
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Wat voor soorten controles zijn er?
De Interventieteams onderzoeken of u zich aan de regels houdt.
Daarvoor hebben zij een aantal gegevens nodig.
Bedrijfspanden
Aan medewerkers van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, het UWV, de SVB, gemeenten
en de Politie moet desgevraagd toegang worden verleend tot alle bedrijfsgebouwen en alle
bedrijfsgrond, voorzover dit nodig is voor het uitvoeren van de controles.
De Arbeidsinspectie wil bijvoorbeeld weten of in dat ‘bijgebouwtje in de verte’ wordt
gewerkt, en wil met de politie kunnen controleren of er in die ‘donkere kas’ mensen zonder
verblijfs- of tewerkstellingsvergunning aan de slag zijn.
Het UWV, de SVB en de gemeente willen weten of personen die in het bedrijfspand werken,
daarnaast ook nog een uitkering hebben.

Uitkeringen
Hebt u of heeft uw werknemer een uitkering, dan geldt de verplichting om daarover juiste
informatie te verschaffen aan de medewerkers van de Interventieteams. Op basis van die
informatie beoordelen de uitkeringsinstanties of er recht bestaat op die uitkering. In de
regel betreft het gegevens over uw woon-, leef- en werksituatie maar bij sommige uitkeringen
zijn ook gegevens over inkomsten en vermogen van belang.
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Eerstedagsmelding
De verplichting om nieuwe werknemers met een eerstedags-melding bij de Belastingdienst
te melden, is sinds 1 januari 2009 vervallen. Alleen als er sprake is van fraude of illegale
arbeid, kan de Belastingdienst de werkgever verplichten om 3 jaar lang eerstedagsmelding
te doen. Zie voor meer informatie hierover www.belastingdienst.nl.

Identiteit
Wanneer u gebruik maakt van personeel, bent u verplicht om de identiteit van al uw
personeelsleden aan de hand van een geldig identiteitsbewijs vast te stellen. Verder dient u
een kopie van het identiteitsbewijs dat de werknemer bij indiensttreding heeft laten zien, in
uw administratie beschikbaar te hebben.
U hebt als werkgever ook een zogenaamde ‘zorgplicht’. U moet uw werknemers er op wijzen
dat zij ook tijdens hun werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs moeten kunnen tonen.
In geval van controle moet u uw medewerkers ook in de gelegenheid stellen aan die
identificatieplicht te voldoen. Ook als zij daardoor tijdelijk de werkplek moeten verlaten om
bijvoorbeeld elders in uw bedrijf het document op te halen. Soms worden alle
werknemers gecontroleerd, soms blijft het bij een steekproef. Als de identiteit niet ter
plekke kan worden vastgesteld, kan men worden meegenomen naar het politiebureau om
de (ware) identiteit te achterhalen.

Interventieteam Duin- & Bollenstreek pakt misstanden in bollenteelt aan
Een interventieteam bestaande uit Belastingdienst, Arbeidsinspectie, UWV, Sociale
Verzekeringsbank en 7 gemeenten heeft in de periode maart 2008 t/m juni 2009 controles
uitgevoerd in de Bollenstreek. De aanleiding tot dit project waren aanwijzingen van
uitbuiting in arbeidssituaties en misstanden in de huisvesting van de werknemers in deze
branche die afkomstig zijn uit de Midden- en Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie.
Het project was onderdeel van een brede aanpak waarin zowel preventieve als repressieve
instrumenten werden toegepast. Door middel van het interventieteamproject is repressief
tegen de genoemde misstanden opgetreden. De controles op onrechtmatige huisvestingssituaties leidden ertoe dat in bijna 10% van de gecontroleerde panden dermate gevaarlijke
situaties werden aangetroffen dat direct moest worden opgetreden. In de controles van
de arbeidssituaties bleek dat onregelmatigheden met name zijn aangetroffen bij
werkgevers die werknemers rechtstreeks hadden geworven. Het ging hierbij om ontduiking
van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. De in het project deelnemende
diensten hebben afgesproken om in 2010 gezamenlijke hercontroles te houden.
Bron Eindrapport Interventieproject Duin- en Bollenstreek (september 2009)
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Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek ter plaatse worden de gegevens verwerkt.
Verslaglegging
De resultaten van de controle en eventuele bijzonderheden worden, indien wenselijk en
mogelijk, na de controle aan u gemeld. Het is ook mogelijk dat u achteraf afzonderlijk
bericht van de verschillende diensten ontvangt. Zo wordt door de Belastingdienst van elke
controle een rapport opgemaakt. Als er meer bezoeken binnen een redelijke termijn bij u
zijn afgelegd, bestaat de mogelijkheid dat er slechts één rapport wordt opgemaakt.
De overige deelnemende diensten hebben een werkwijze die afhankelijk is van de
aangetroffen situatie.

Boeterapport/proces-verbaal/verificatie
Als tijdens de controles blijkt dat er sprake is van onregelmatigheden, dan bent u mogelijk
in overtreding. Op basis van de aard van de overtreding kan een boeterapport of een
proces-verbaal opgemaakt worden. Ook kan het werk worden stilgelegd.
De Arbeidsinspectie heeft de mogelijkheid om een werkgever een boete van maximaal
€ 8.000,- op te leggen per vreemdeling, indien voor de werkzaamheden geen
tewerkstellingsvergunning is afgegeven. Bij administratieve overtredingen kunnen
eveneens hoge boetes worden opgelegd.
De uitkeringsinstanties zullen ten aanzien van werknemers die in het bezit zijn van een
uitkering, in de regel controleren of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn, mogelijk
gevolgd door een gesprek bij de betreffende dienst of door een huisbezoek.
Niet-relevante gegevens worden na afloop van een Interventieteamproject vernietigd.
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Fraude in Overijsselse detailhandel wordt extra aangepakt
Een team van overheidsdiensten gaat vanaf deze maand fraude in de detailhandel in Overijssel
aanpakken. Winkels worden door het interventieteam gecontroleerd
op onder meer uitkeringsfraude, illegale arbeid en ontduiking van belastingen en premies.
Het interventieteam controleert verder op zwart werk en naleving van gemeentelijke
vergunningen. Ook onderbetaling, uitbuiting en illegaal verblijf in Overijssel worden aangepakt.
De diensten die samen op pad gaan, zijn de Arbeidsinspectie, de politie, diverse gemeenten,
de Belastingdienst en het UWV.
Deze diensten werken in één team samen omdat een malafide bedrijf zo in één keer op allerlei
vormen van fraude kan worden aangepakt. De controles zullen gericht plaatsvinden op basis
van vooronderzoek, signalen of eerdere ervaringen van de verschillende diensten. Bonafide
detailhandelaren worden zoveel mogelijk ontzien. Bedrijven die in de fout zijn gegaan, kunnen
ook in de jaren na de actie controles verwachten. Doel is bedrijven in het juiste spoor te houden.
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Wat zijn uw rechten?
U hebt niet alleen maar plichten; u hebt zeker ook rechten.
Legitimatie
De medewerkers van het Interventieteam zullen zich altijd vooraf legitimeren, bij de
ondernemer of bij degene die op dat moment ter plaatse de leiding heeft. Dit gebeurt zo
discreet mogelijk. Soms is er echter zoveel publiek aanwezig dat discreet legitimeren niet
direct mogelijk is. De medewerkers zullen dan een geschikt moment afwachten om zich
tot u te wenden maar beginnen wel alvast met de controle.

Zo min mogelijk overlast
De controle vindt voornamelijk plaats tijdens de werktijden van de onderneming. Het kan
dus voorkomen dat het op dat moment druk is in het bedrijf. De medewerkers van de
Interventieteams hebben de opdracht de werkzaamheden zo min mogelijk te verstoren.

Waarom krijgt u controle?
Een controle door een Interventieteam betekent niet automatisch dat bij u fraude wordt
verondersteld, maar u bent misschien werkzaam in een branche die door één van de in de
Interventieteams vertegenwoordigde organisaties als risicovol wordt aangemerkt.

Gezamenlijke aanpak in de wijk Keent te Weert levert zichtbaar resultaat op
Beëindigde (onterechte) uitkeringen en GBA-inschrijvingen, stopgezette huurtoeslagen en
energiefraude, opgelegde belastingaanslagen, opgerolde hennepkwekerijen, ontruimde
panden, illegale personen die zijn uitgezet, maar ook het bieden van de juiste zorg aan
kwetsbare burgers. Dit zijn globaal de resultaten van een interventieteamproject dat een jaar
lang in de wijk Keent heeft gedraaid.
De gemeente Weert, de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de gemeentelijke
sociale dienst, politie Weert en de Vreemdelingenpolitie trokken samen op om misstanden
in de wijk aan te pakken maar ook om zorg te verlenen aan personen die dat nodig hadden.
In de periode juni 2008 t/m mei 2009 zijn 187 adressen gecontroleerd en 130 huisbezoeken
afgelegd. Het project heeft ook een financiële opbrengst van ruim € 2 miljoen opgeleverd. Uit
cijfers over overlast, geweld, en diefstal in de wijk Keent blijkt dat op alle fronten een daling is
waar te nemen sinds de nulmeting van 2006. Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen
op het gebied van sociale veiligheid in de wijk Keent grotendeels zijn gehaald door de brede,
integrale (veiligheids-)aanpak, waarvan het interventieteam-project een onderdeel is.
Uit persbericht Gemeente Weert (juli 2009)
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Hebt u een klacht?
Bent u het niet eens met de gevolgde procedure of meent u dat er niet op een correcte
manier is gehandeld?
Dien uw klacht dan schriftelijk in bij de organisatie die tijdens het bezoek de leiding had
over het Interventieteam. Uw klacht wordt door hen zorgvuldig bekeken en u wordt door
hen geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Blijft u ontevreden, dan kunt u daarna contact
opnemen met de Nationale Ombudsman.
Hebt u een klacht over een specifieke organisatie uit het Interventieteam, dien dan uw
klacht in bij die organisatie. Voor de diverse klachtenregelingen kunt u terecht op de
internetsite van de organisaties (zie bij ‘Meer informatie’).
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Meer informatie
De volgende internetsites kunt u voor meer informatie raadplegen
www.veilig-nederland.nl
www.identiteitsdocumenten.nl
www.paspoortinformatie.nl
www.ind.nl
www.svb.nl
www.arbeidsinspectie.nl
www.belastingdienst.nl
www.nationaleombudsman.nl
www.rcf.nl
www.uwv.nl
www.siod.nl
www.weethoehetzit.nl
Hebt u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wilt u meer exemplaren bestellen,
dan kunt u contact opnemen met de Postbus 51 infolijn: 0800-8051 (gratis) of kijken op
www.rijksoverheid.nl

Voor meer informatie kunt u ook de website van het ministerie bezoeken: www.szw.nl
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