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Aan de lezer 

Belastingfraude en de bestrijding ervan is van alle tijden en 

niet alleen van de laatste 50 jaar. Waarom dan Loch een uit-

gave die een impressie — en ook niet meer dan dat — wil 

geven van de fiscale- en douanefraudebestrijding in de afge-

lopen 50 jaar? Het zal u duidelijk zijn dat bij een uitgave 

van het Belastingmuseum hiervoor een historische verlda-

ring is te geven. Na de 'Tweede Wereldoorlog was het van 

essentieel belang voor ons land de overheidshuishouding 

en daarmee de belastingheffing weer snel op orde te 

krijgen. Daarbij kende de wetgever aan de Belastingdienst 

bijzondere bevoegdheden toe. 

Voor de opsporing van fiscale fraude werd binnen de 

Belastingdienst een apart dienstonderdeel ingesteld: de 

Fiscale inlichtingen- en Opsporingsdienst. 

Overigens is het een misverstand te denken, dat de taken 

van de FIOD ook nieuw waren. Zowel op het terrein van de 

opsporing als op dat van de inlichtingen kende de FIOD 

vooroorlogse voorlopers. Nieuw was vooral de bundeling 

van taken in een dienstonderdeel, het intensiveren van de 

aandacht voor fraudebestrijding en het laten uitoefenen 

van opsporingsbevoegdheden binnen een gespecialiseerd 

dienstonderdeel. 

Dit jaar bestaat die FIOD vijftig jaar. 

Voor het grote publiek heeft de FIOD vooral naam gemaakt 

met de fiscale- en douane-opsporing. Veel minder in het 



TEN GELEIDE 

oog lopend maar niet minder belangrijk is in die 50 jaren 

de taak van de FIOD bij de informatieverzameling en de 

documentaire informatievoorziening ten behoeve van de 

Belastingdienst geweest. 

Juist ook in die rol heeft de FIOD bijgedragen aan de bestrij-

ding van de fiscale fraude door de hele Belastingdienst. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de FIOD wijdt 

het Belastingmuseum een tentoonstelling aan fraude en 

fraudebestrijding door de eeuwen heen, getiteld: 'Door de 

mazen van het net, en verder.... '. Het Belastingmuseum en 

de FIOD hebben samengewerkt bij de totstandkoming van 

de uitgave die voor u ligt. Deze 'impressie van vijftig jaar 

fraudebestrijding' begeleidt de tentoonstelling en biedt de 

lezer in vogelvlucht een blik op een halve eeuw bewogen 

maar ook onderhoudende FIOD-geschiedenis. Een compli-

ment aan de schrijvers en het Belastingmuseum is hier 

zeker op zijn plaats. Zij zijn er mijns inziens in geslaagd de 

juiste Loon en beelden te vinden om 50 jaar ambtelijke 

geschiedenis voor een breder publiek toegankelijk te 

maken. 

1k wens u veel lees- en kijkplezier. 

Mr J.N. van Lunteren 

Voorzitter Stichting Belastingmuseum 
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HOOFDSTUK 1 Sinds 1993 hanteert de Belastingdienst in krantenadverten-

ties en radio- en tv-spotjes als slogan: 'Belastingdienst. 

Leuker kunnen we 't niet maken. Wel makkelijkerr Deze 

boodschap geeft aan dat er bij de Belastingdienst in de loop 

van de tijd een omslag in het denken heeft plaatsgevonden. 

P 	t n fraude is van 
Met een open oog voor de belastingplichtige erkent men 

tegenwoordig dat het betalen van belastingen blijkbaar 

minder prettig is! 

Linker pagina: 
Lioyd-gebouw Amsterdam (1995) 
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Is DE KLANT KONING? 

Tegenwoordig spreken vele belasting-
ambtenaren niet meer over 
`belastingplichtige' of `belastingbetaler' 
maar men heeft het over 'de klant'. 
Onder meer via folders in bibliotheken, 
belasting- en postkantoren wordt deze 
klant op de hoogte gehouden van allerlei 
veranderingen. Een andere service die de 
Belastingdienst biedt is de Belastingtele-
foon. Tijdens de kantooruren kunnen 
belastingplichtigen de hulp van deskundige 
ambtenaren inroepen bij het invullen 
van bijvoorbeeld hun aangiftebiljet. Heeft 
een particulier of bedrijf netjes aan 
de wettelijke verplichting tot aangifte vol-
daan, dan krijgen zij, sneller dan voorheen, 
te horen hoeveel belasting betaald moet 
worden of dat er sprake is van teruggave. 

Dankzij de herstructurering van de 
Belastingdienst enkele jaren geleden is het, 
voor zowel de individuele burger als het 
bedrijfsleven, eenvoudiger geworden om 
aan de verplichtingen te voldoen. De dienst 
trent tegenwoordig nog maar vier soorten 
eenheden die afgestemd zijn op verschillen-
de doelgroepen: Particulieren (P), 
Ondernemingen (0), Grote Ondernemingen 
(GO) en Douane (D). Eike eenheid houdt alle 
belastingzaken van de specifieke klant 
onder haar hoede en verzorgt zowel heffing 
en controle, als de inning. 

Op deze manier is een optimaal gebruik 
van de aanwezige ambtelijke deskundigheid 
mogelijk. De belastingbetaler wordt niet 
meer van loket naar loket, of anders gezegd 
van het kastje naar de muur gestuurd. 
Bovendien kan de communicatie beter op 
de kenmerken van elke doelgroep worden 
afgestemd. 

Maar ondanks de sterk verbeterde dienst-
verlening is de klant nog altijd geen honing. 
Het staat hem niet vrij zelf te bepalen of hij 
belasting wil betalen of niet. Wel mag hij 
van de Belastingdienst verwachten konink-
lijk behandeld te worden. Want van ieder-
een wordt een forse bijdrage verwacht voor 
instandhouding van de samenleving. 
Kortom: plant of koning, belastingen moe-
ten betaald worden. Immers, wegen, fiets-
paden., schoolgebouwen en voorzieningen 
voor het openbaar vervoer vragen continue 
om onderhoud. Leraren, politie-agenten, 
militairen en andere rijksambtenaren ont-
vangen graag elke maand hun salaris. Ook 
de relatief goede gezondheidszorg en  
andere sociale voorzieningen in ons land 
zijn slechts mogelijk, doordat de overheid 
hieraan vele miljarden belastinggeld 
besteedt. 

`COMPLIANCE' 

In de jaren negentig streeft de 
Belastingdienst ernaar om het gedwongen 
karakter van belasting betalen verder naar 
de achtergrond te dringen. Een hulpvaardi-
ge, efficiente en open benadering van de 
belastingplichtige zal bij hem de bereidheid 
vergroten om vrijwillig de verschuldigde 
belasting te betalen (de zogenaamde 'com-
pliance'). Een goede controle blijft echter 
noodzakelijk om te zorgen dat ieder naar 
eigen draagkracht bijdraagt. 

Zo kan de Belastingdienst jaarlijks snel en 
efficient zo'n 220 miljard gulden aan belas-
tingen en premies incasseren, ten behoeve 
van de Nederlandse samenleving. 
Diezelfde samenleving bepaalt door haar 
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Lees dan zeif Fred. Je krijgt echt beiasting terug. 

(waiter) 

gekozen vertegenwoordigers uiteindelijk 
door het opstellen van fiscale wetten bij 
wie, op welke manier en voor welke bedra-
gen er aan belastingen worden geheven. Zij 
bepalen ook het opsporingsbeleid aangaan-
de fraudeurs en de straffen die gesteld wor-
den op het ontduiken van belastingen. 

Immers, ondanks het streven naar com-
pliance zal niet iedere belastingplichtige 
zich vrijwillig schikken in de rechten en 
plichten die de fiscale wetgeving hem 
voorschrijft. Belastingfraude is van alle 	Verzwegen vermogens 

tijden! 	 (R van der Hem — circa 1935, Haagse Post) 

De meeste belastingplichtige Nederlanders 
vullen gewoon hun belastingformulier in  
en betalen op tijd. Daarnaast is er een klei-
ne groep, zowel onder particulieren als 
onder bedrijven, die, als ze de kans krijgt 
om belastingen te ontduiken of te ontwij-
ken, dat ook altijd zal doen. 

Een bekende en wijdverbreide vorm van 
belastingontduiken is zwart werken. Dat is 
slechts een voorbeeld uit de praktijk van 
alledag. Burgers en ondernemingen houden 
zich niet altijd aan de belastingwetten. 
Velen proberen belasting te besparen, som-
migen ontduiken de belastingwetten 
bewust. Dat laatste, belastingontduiking, is 
wetsovertreding. Toegegeven, belastingwet- 

SJOEMELEN MET DE BELASTINGEN 
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ten kunnen erg ingewikkeld zijn. Maar dat 
is geen excuus voor belastingontduiking. 

Wat is eigenlijk het verschil tussen belas-
tingontwijking en belastingontdulking? 
Bij belastingontwijking maakt men, soros 
met behulp van een toegestane 
juridische constructie, dankbaar gebruik 
van de mazen in de belastingwetge-
ving. Belastingontwijking is misschien min-
der `netjes' maar niet strafbaar. 

Dat ligt anders wanneer iemand met 
vooropgezette bedoeling en met bijvoor-
beeld vervalste documenten een verkeerde 
voorstelling van de financiele werkelijkheid 
geeft. De eerste minister van Financien na 

PANIEKSTEMMING, ' 
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de Tweede Wereldoorlog, prof. mr. P. Lief-
tinck, verstond onder belastingontduiking: 

«(...) het ontgaan van belasting, dat niet zou sla-
gen, indien de belastingadministratie de feiten 
kende». 

Van Bijsterveld verstond in 1979 onder 
belastingfraude: 

«(...) het bewust verstrekken van onjuiste of 
onvolledige gegevens of het onthouden van gege-
vens, welke nodig zijn voor de vaststelling van 
de belastingschuld». 

Zomaar twee definities. Er zijn er veel 
meer voorhanden, hetgeen aangeeft dat 
zelfs deskundigen geen overeenstemming 
bereiken over de inhoud van het begrip 
belastingfraude. Wel geven de bestaande 
definities een beeld van wat zoal als belas-
tingfraude kan worden aangemerkt. 

VOLKSSPORT OF MISDRIJF? 

Sommige belastingplichtigen beschouwen 
het plegen van fraude al dan niet door mid-
del van een `creatieve boekhouding', als een 
volkssport. Maar, zoals de Commissie Van 
den Dries in 1936 al onomwonden vaststel-
de, het frauderen met belastingen in welke 
vorm dan ook, is een misdrijf: 

«Bij de belastingheffing toch zijn groote gemeen-
schapsbelangen betrokken, omdat de belasting-
heffing beoogt de staat geldmiddelen te ver-
schaffen, die voor zijn instandhouding en voor 
de vervulling van de staatswerkzaamheden 
noodig zijn, (...). Het beantwoordt geheel aan 

het doel van het strafrecht om, voor zoover dit 
noodig is om schending of ingevaarbrenging 
van die gemeenschapsbelangen strafbaar te stel-
len, zooals ook in het Wetboek van Strafrecht 
verschillende misdrijven en overtredingen zijn 
opgenomen als onmisbare bescherming tegen de 
aantasting van den Staat en tegen belemmering 
van de staatswerkzaamheid». 

De totale samenleving ondervindt van belas-
tingfraude grote schade. Degenen die zich 
aan hun belastingplicht onttrekken, zade-
len hun medeburgers, die wel betalen, met 
de negatieve gevolgen op. Vanuit dit oog-
punt moet de Staat de naleving van de 
belastingwetten, door alien., zo goed moge-
lijk verzekeren. 

Om de voor sommigen zo aanlokkelijke 
fraude in te dammen of zelfs actief te 
bestrijden zijn er door de eeuwen heen vele 
controle- en opsporingsinstanties ingesteld. 
Aan het bestaan van fraude, groot of klein, 
ontleenden zij hun bestaansrecht. 

FISCALE FRAUDEBESTRIJDING: EEN FENOMEEN 

VAN ALLE TIJDEN 

De FIOD met een vijftigjarig verleden maakt 
deel uit van een rijke historic. De tijden en  
namen mogen dan anders zijn en ook de 
opsporingsmethoden veranderd, het doel is 
hetzelfde gebleven: te zorgen dat een leder 
betaalt wat hij rechtens moet betalen. 
In 1274 verleende graaf Floris V van Holland 
de stad Haarlem het recht accijnzen te hef-
fen. Dit waren belastingen op allerlei voe-
dings- en genotmiddelen. Het stadsbestuur 
gebruikte de opbrengsten van de accijnzen 
onder andere voor het onderhoud aan 
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C.F. Coene (1780-1841) - 'Smokkei van jenever in Barmen' 
olieverf op paneei 

1 



VADmi,BALITEYTs licA/ • - 	- 

J.D.vou - 'Admiraliteyt op de Maze', ets ingekleurd (1694) 
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wegen, muren en andere verdedigingswer-
ken. Ook de salarissen van de bestuurders 
en ambtenaren werden uit de accijnzen 
betaald. 

iiii-vneri -ng en cnntrnle Amin de Hplactiri- 

gen waren in handen van de zogenaamde 
accijnsmeester. Deze functionaris en zijn 
helpers controleerden het inkomende ver-
keer bij de stadspoorten, op de markt en bij 

de waag, of de fiscale wetgeving niet werd 
ontdoken. 

Door de eeuwen heen kwamen, naast de 
accijnsmeesters, steeds meer functionaris- 
sen dienst 	A e 	overhei-1  om het 
groeiend aantal belastingmaatregelen te 
executeren en te handhaven. Zij controleer-
den bijvoorbeeld het alcoholpercentage van 
bier en gedistilleerde dranken, de zuiver- 
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heid en het vochtgehalte van granen, alsme-
de de maten en gewichten. Bij overtredin-
gen riskeerde men zware administratieve 
boetes. Nieuwe controlemethoden op finan-
cieel er,  fiscaal gebied, zoals bijvoorbeeld de 
schriftelijke boekhouding en allerlei meet-
en weegtechnieken, werden benut om de 
verschuldigde accijnzen exact vast te kun-
nen stellen. 

In 1579 werd bij de Unie van Utrecht de 
Republiek der Zeven Provincien opgericht. 
De enige belastingen die namens de Staten-
Generaal in de gehele Republiek werden 
geheven, waren de convooien en licenten: 
een soort in-, uit- en doorvoerrechten. De  

opbrengsten waren bestemd voor het 
onderhoud van de oorlogsvloot. Speciaal 
aangestelde personen controleerden en 
inden de heffingen. In 1725 werd 'Het 
Generaal-Placaat van de convooien en licen-
ten', de eerste `algemene douanewet' afge-
kondigd. De vijf bestaande en tot de marine 
behorende admiraliteitscolleges waren met 
de uitvoering en controle belast. 

In de Franse tijd (1795-1813) werden zowel 
de Douane als de Belastingdienst gecentrali-
seerd, en vele moderniseringen ingevoerd. 
Bij de totstandkoming van het Koninkrijk 
der Nederlanden in 1815 nam men een aan-
tal moderniseringen over. 

T. Janssen - (16 apilD 1994, Leeuwarder Courant) 
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Behalve de Douane ontstonden er in de 
negentiende eeuw enkele andere op lande-
lijk niveau georganiseerde controle- en 
opsporingsorganisaties ten behoeve van de 
fiscale wetgevinge Te denl(PT1 vale aan het 

kadaster: een openbaar register voor onroe-
rende goederen, dat in 1832 werd opgericht 
teneinde de grondbelasting van 18o6 op een 
goede manier to kunnen toepassen. 
Ambtenaren van de in 1814 opgerichte 
Waarborg voor Goud en Zilver stelden het 
gehalte van edelmetalen vast, waarna een 
keurmerk werd aangebracht. 

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat  

de Belastingdienst, waarvan de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst nu vijftig 
jaren deel uitmaakt, allerlei voorgangers 
heeft gehad. De doelstellingen van deze 
organisaties waren vrijwel eender: het ver-
zamelen van informatie voor hefting en 
inning en het zonodig controleren en 
opsporen van de aan de overheid verschul-
digde belastingen. Met de oprichting van de 
FIOD in 1945 heeft de samenleving zich 
nadrukkelijk uitgesproken voor een streng 
optreden tegen fraudeurs. Een rechtvaardi-
ge verdeling van de fiscale lasten is hiennee 
gebaat. 



' 
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HOOFDSTUK 2 5 mei 1945. Het geronk van jeeps, tanks en vrachtwagens, 

getooid met de witte ster van de geallieerde legers, wordt 

overstemd door gejuich en gezang. Met vlagvertoon, bloe-

men en dansfeesten onthaalt de Nederlandse bevolking de 

Canadese, Britse en Poolse soldaten. 

De geboorte van een oorlogskind 
DE FIOD IN DE PERIODE 1945-1952 

Linker pagina: 

Droogbak, Amsterdam (1995) 

Na vijf donkere oorlogsjaren viert Nederland de bevrijding. 

Diezelfde dag bood minister-president Gerbrandy aan 

koningin Wilhelmina het ontslag van zijn tweede kabinet 

aan. Tot 24 juni 1945, het moment waarop er een nieuw 

kabinet zou aantreden, werd het land feitelijk geregeerd 

door het Militair Gezag. Op 27 juni 1945 stelde de nieuwe 

premier Schermerhorn zijn nieuwe kabinet via de radio 

aan het Nederlandse yolk voor. Het was een zogenaamd 

Koninklijk Kabinet, omdat het parlement en de meeste 

politieke partij en nog niet functioneerden. De ministers 

waren niet aan een partij gebonden en de nieuwe regering 

zou het land in de parlementloze periode op basis van het 

staatsnoodrecht besturen. 

Het kabinet Schernierhorn-Drees richtte zich allereerst 

op de praktische problemen. De directe materiele oorlogs-

schade bedroeg bijna vijftien miljard gulden. De Duitse 

bezetter had 86 fabrieken ontmanteld en naar het eigen 

land afgevoerd. Vele machines, locomotieven en vrachtwa- 
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gens waren verdwenen. Haveninstallaties, bruggen, het 

wegen- en spoorwegstelsel waren door vernielingen gedeel-

telijk onbruikbaar. De fabrieken en bedrijven die nog wel 

produceerden, bleken slecht onderhouden en sterk 

verouderd. De industrie was zwaar getroffen. Daarnaast 

stonden grote stukken landbouwgrond onder water en 

waren 90 000 woningen geheel of gedeeltelijk verwoest. 

Nederland was verarmd en zat in 1945 met een, voor die 

tijd enorme, staatsschuld van 23 miljard gulden opge-

scheept. In zijn radiotoespraak van 27 juni stelde premier 

Schermerhorn vast dat voor het verhogen van de welvaart 

iedereen in Nederland er de schouders onder moest zetten 

waarbij het herstel van infrastructuur en industrie voorop 

zou staan. De na-oorlogse wederopbouw was begonnen. 

HET TIENTJE VAN MINISTER LIEFTINCK 

Een belangrijke rol in de wederopbouw van 
Nederland werd vervuld door de voortva-
rende minister van Financien, prof. mr. P. 
Lieftinck. Met diverse verstrekkende maatre-
gelen bedwong hij in luttele jaren de fman-
cieel-economische chaos, die de Duitsers bij 
hun vertrek hadden achtergelaten. 

Minister van Financien mr. R Lieftinck 
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Het unleveren van bank- en muntbilijetten vormde de eerste 
maatregel om het geldstelsel te stabiNseren (uH 1945) MINISTERIE VAN FINANCIEN 

Inlevering van 
bank- en munt- 

biljetten van f 100 
AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK 

Publicatie van de geldsanering (judi 1945) 

Dit bereikte hij door onder meer de invoe-
ring van het Buitengewoon Navorderings-
besluit, de geldsanering, de effectenregistra-
tie en de oprichting van een Fiscale 
inlichtingen- elf Opsporingsdienst. 

Een maatregel waar vrijwel iedereen in 
Nederland direct mee te maken kreeg, was 
de sanering van het geldstelsel. Na de bevrij- 

ding was de totale geldhoeveelheid in verge-
lijking met 1940, vier tot vijfmaal zo groot 
geworden. Tijdens de bezetting hadden de 
Duitsers met waardeloze bankbiljetten vrij-
wel alles opgekocht wat er maar voorhan-
den was. Na de bevrijding beschikten velen 
over genoeg geld maar men kon er vrijwel 
niets voor kopen, eenvoudigweg omdat goe-
deren nauwelijks voorhanden waren. Een 
veel te hoge inflatie dreigde. Door rantsoe-
neringsmaatregelen, zoals het gebruik van 
distributiebonnen en vastgestelde prijzen 
voor de eerste levensbehoeften, probeerde 
men de geldontwaarding nog enigszins in 
de hand te houden. 

De vraag naar textiel, drank en allerlei 
luxe-artikelen bleek echter zo groot dat de 
smokkel van deze goederen vanuit het bui-
tenland opbloeide. Zwarthandelaren brach-
ten de gewilde artikelen tegen zeer hoge 



Een zwarthandelaar steekt zijn sigaar aan met een 

honderd gulden blljet gull 1945) 
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prijzen op de markt. Om het geldstelsel 
voor een totale chaos te behoeden, greep 
minister Lieftinck in. 

In de nazomer van '45 kon iedereen zijn 
geld inleveren en de waarde daarvan werd 
op geblokkeerde bankrekeningen gezet. 
Vervolgens verklaarde de regering met 
ingang van de eerste week van oktober alle 
oude bankbiljetten onbruikbaar. Ook het 
girale geld werd geblokkeerd. Elke 
Nederlander moest die week met tien gul-
den aan nieuwe bankbiljetten, het befaam-
de `tientje van Lieftinck', zien rond te 
komen. Slechts mondjesmaat werd er 
nieuw gedrukt geld verstrekt. Na onderzoek 
door ondermeer de Belastingdienst kon 
men, na inhouding van eventuele belasting-
schulden en de heffingen in het kader van 
de Vermogensheffing-Ineens en de 
Vermogensaanwasbelasting, weer gebruik 
maken van de vrijgegeven tegoeden op 
rekening(en). 

NIET OPGEGEVEN INKOMSTEN EN VERMOGENS 

Tijdens de oorlog was de Belastingdienst om 
begrijpelijke redenen niet in staat alle belas-
tingen op de juiste manier te heffen. Met 
name bij de heffing en inning van de 
inkomsten-, vermogens- en omzetbelasting 
waren grote achterstanden ontstaan. Niet in 
de laatste plaats omdat in de periode 
1940-1945 vele Nederlanders, vaak om 
honorabele redenen, hun verplichtingen 
niet nakwamen. 

Velen konden als gevolg van de buitenge-
wone omstandigheden niet, of niet volledig, 
aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Na 
de oorlog zouden vele Nederlanders die 
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DI LAST 
MINISTERIE VAN FINANCItN 

No. 208 

Do Inspecteur ,  der befastingen te 

_ARNa *-'11nc.  

Den Heer/Mw. 

no, 

te 

lndien geen omslog voor de terugzeriding is bijgevoegd, behoort de belostingplichtige zelf voor een envelop te zorgen. 

BUITENGEWOON AANGIFTEBILJET 
tot het doer van (nadere) aangiften in verband met de verruirning van de tuogelijkheid tot het instellen can navorderingen en tot 
het inwinnen van gegevens, welke voor een goede uitvoering can bestaande of toekomstige wettelijke bepalingen op het gebied 
van beiastingen noodig of van nut burnt. zijn (Buitengewoon Navorderingsbesluit). 

Model L 	 Beschrijvingslijst no 
Gemeente 	 Uitgereikt: 

Da aangiftebiljet meet voor 	 volledig ingevuld no onderteekend, worden terugbezorgd 
ten kantore van den bovengenoemden Inspecteur der belastingen. 

Uitstel van de inlevering wordt in bet algemeen niet verleend. Indien de persoon, aan wien dit aangiftebiljet is uitgereikt, 
ten gevolge van bijzondere ornstandigheden niet elle gestelde vragen binnen den hierboven genoemden termijn volledig near wear. 
heid ken beantwoorden, eel hij de bedragen, welke hem nog niet nauwkeurig bekend zijn, in ieder geval zoo goed mogelijk 
moeten schatten. Achter doze bedragen (heat 	 Boventlien moot hij in dat genal in het hieronder 
geplaatste ream vermelden: &batting r  

De Inspecteur rat doze mededeeling els een verzoek om uitste beschouwen. Indien de Inspecteur dit verzoek gegrond acbt, eel 
hij een nieuw buitengewoon aangiftebiljet toezenden, dat binnen een nader door hem to sten. termijn, — thans volledig ingevuld 

moot worden terugbezorgd. 
Aangezien het niet of het onjuist of onvolledig invullen eon dit aangiftebiljet ernstige financiecle en andere gevotgen ken 

hebben teze men eerst aandachtig de bilgevoegde toelichting. 

I. a. Naam, beginletters der voornarnen en volledig adres van 
dengene, op wien dit aangiftebiljet betrekking heeft. 

Indien dit aangiftebiljet (mode) is ingevuld door een 
vertegenwoordiger, welke zijn dan diens naam, woon-
pleats en kwaliteit? 

N.B. Indien in de volgende vragen het woord „gij" wordt gebruikt, wordt daarmede de in vraag I a vermelde persoon bedoeld. 
Bevestiging of verbetering van tildens de bezetting gedane belastingaangiften of -opgaven en aiming doen van achter-
wege gebleven aangiften. 
N.B. 	Indien gij voor een of ulcer der in de volgende vragen genoemde belastingjaren geen aangifte hebt gedaan en U over het (del desbetref ten. 
jaar (jaren) ten onrechte seen aanslag is opgelegd of een to loge aanslag, behoort gij in dit hiljet of in een claarbij to voegen bijInge elle 
gegevens te verstrekken, melte de Inspecteur noodig heeft ore het juiste bedrag der verschuldlgde belasting tekunnen vaststellen. hutien 
tijdens de bezetting inhouding van loonbelasting achterwege. gelato, wordt dit g.eacht met goedvinden van , Rijks belastingdiertst to 
hebben pleats gevonden. De werknemer over miens loon de verschul digde loonbelasting niet of Wet ten volle is ingehouden, is over dit 
loon Inkomstenbelasting verschuldigd. 

Inkomstenbelasting, 
Hebt gij Uw zuiver inkomen in den zin can het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 over de belastingjaren 194t tot en 
met 1943 joist en volledig opgegeven? 	 (te beantwoorden met ja of neen). 
Zoo neon, hoeveel heeft Uw zuiver inkomen in de genoemde jaren dan in werkelijkheid bedragen, gesplitst els volgt: 

1941 	 1942 	 1943 

Is. 

IL 

Winst uit bedrijf on uit zelfstandig uitgeoefencl beroep 	  
b. Zuivere opbrengst van dienstbetrekking (zonder aftrek yam loonbelasting) 
r. Andere zuivere opbrengst van arbeid 	  
d. Zuivere opbrengst van goederen (bijv, voordeelen, die enders dan door 

eigen onderneming of door arbeid uit gebouwen, gronden en roerende 
stoffelijke goederen worden getrokken) 	 

e. Zuivere opbrengst can roerend kapitaal: 
opbrengst van effecten, ander- na aftrek van dividendbelasting.. 
worpen aan dividendbelasting ingehouden dividendbelasting 
Andere zuivere opbrengst van roerend kapitaal 	  
Zuivere inkomsten in den norm van periodieke uitkeeringen 	 
Zuivere inkomsten uit spe-culatie (na aftrek van een belastingvrij 
bedrag van f 500) 	  
Naar 1941 over te hevelen inkomen ingevolge art. 1, lid 1, v. het 
Invoeringsbesluit Inkomstenbelasting 1941 	  

Totaal van het onzuiver inkomen 
i. Af: wegens verrekening van vroegere verliezen en wegens persoonlijke 

verplichtingen 	  
Blijit 	 f 

Bij: het zuiver inkomen —uitgezonderd opbrengst van diens tbetrekking — 
van kinderen, voor wie de aangever aanspraak op kinderaftrek had 

Zuiver inkomen f 

f. 
8. 
h. 

11 

ft• 	•••••••••• 

fl• 

ff  ,,,•••-• ••,----•,•• 

Bifitengewoon 

aangiftebHjet 

1945 

Vermogensbelasting. 
2 Hebt gij Uw zuiver vermogen in den zin van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 voor de belastingjaren 1941 tot en 

met 1944 joist on volledig opgegeven? 	 (te beantwoorden met ja of neon). 
Zoo neon, hoeveel heeft Uw zuiver vermogen dan voor de hieronder vermelde belastingjaren in werkelijkheid bedragen? 
Belastingjaar 1941 	 f 	 I Belastingjaar 1943 	 f 	 – 

0 	1942 	 .,  	 .. 	1944 	 ., 
Inkomstenbelasting no. 18 
Z.N 0. - 1945 - 44088 
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gevangen hadden gezeten in concentratie-
of interneringskampen en zij die bij de 
Arbeidseinsatz of anderszins in Duitsland te 
werk waren gesteld, alsnog hun fiscale 
zaken moeten regelen. 

Maar er waren ook burgers die misbruik 
maakten van de omstandigheden. Zo goed 
en zo kwaad als dat ging probeerden de 
belastinginspecties dat in de gaten te hou-
den. Zo hield een aantal inspecties lijsten 
bij van bij hen bekende zwarthandelaren. 
Na de oorlog waren er bijzondere maatrege-
len nodig om de belastingheffing weer op 
orde te krijgen. 

Op 3 september 1945 kondigde minister 
Lieftinck daarom het Buitengewoon 
Navorderingsbesluit af. Alle belastingplich-
tigen die misbruik hadden gemaakt van de 
oorlogsomstandigheden konden met de Fis-
cus in het reine komen door een buitenge-
woon aangiftebiljet in te vullen. 

Als het buitengewoon aangiftebiljet juist 
en volledig was ingevuld, dan bleef de nor-
male boete bij navordering achterwege. 
Behalve de verschuldigde belastingen over 
de verzwegen inkomsten of omzet betaalde 
de belastingplichtige aan de Staat slechts 
io% als vergoeding voor renteverlies en kos-
ten. Gezien de normale boetepercentages 
die tot t00% extra konden oplopen, was dit 
een genereus aanbod. Slechts weinigen 
maakten er kennelijk gebruik van.... 
0-p 19 juli 1946 schreef althans de I/finister 
van Financien aan zijn collega van Justitie: 
«Reeds thans is gebleken dat velen deze gelegen-
heid tot herstel ongebruikt hebben laten voorbij- 
gaan en verwacht kan worden dat ( 	 ) nog 
tallooze gevallen van belastingontduiking aan 
het Licht zullen komen.» 

VERGAANDE BEVOEGDHEDEN 

Spoedig na de invoering van het 
Buitengewoon Navorderingsbesluit bleek 
dat de belastingambtenaren niet over vol-
doende bevoegdheden beschikten om de 
aangiften over de jaren 1940-1945 op juist-
heid en volledigheid te controleren. Straffe 
maatregelen waren geboden. Op grond van 
de Beschikking Fiscale Recherche van 27 
september 1945 werden organisaties en 
ondernemers verplicht financiele informa-
tie te verschaffen aan de inspecteur van de 
Belastingdienst. Daarnaast kregen alle belas-
tingambtenaren tijdelijk vergaande 
bevoegdheden toegemeten. Per 9 november 
1945 konden zij beslag leggen op geld, waar-
depapieren, vorderingen en roerende goe-
deren. Ook het openbreken of verzegelen 
van safes werd vergemakkelijkt. Aileen voor 
het betreden van woningen hadden ambte-
naren een machtiging van de burgemeester 
of een hulpofficier van justitie nodig. 

De bescherming van de privacy had des-
tijds niet de hoogste prioriteit. Zo was leder-
een verplicht om de belastingambtenaar, 
die daarom vroeg, alle gegevens over zich-
zelf maar ook over willekeurige derden te 
verstrekken. Zelfs de beroepsmatige 
geheimhoudingsplicht van bijvoorbeeld 
notarissen en advocaten werd opgeheven. 
Het verschoningsrecht, dat is het recht om 
medewerldng te weigeren, gold alleen voor 
bepaalde bloed- en aanverwanten. 

De straffen waren niet mals. Als iemand 
weigerde gegevens te verschaffen, dan 
behoorde een gevangenisstraf van maxi-
maal zes maanden off 4000,- boete tot de 
mogelijkheden. Op het verstrekken van 
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onjuiste gegevens stond zelfs maximaal vier 
jaar gevangenis off 20 000,- boete. 
Niettemin zijn er slechts bij hoge uitzonde-
ring strafvervolgingen tegen fraudeurs inge- 
steld. In het begin in; t 	 bias1---)fill _s 	_.......Agambte- 
naren de nodige kennis en ervaring om een 
sluitend proces-verbaal op te stellen op 
grond waarvan de strafrechter tot een ver-
oordeling zou kunnen komen. Daarnaast 
was de rechterlijke macht overbelast in ver-
band met berechting van lieden die tijdens 
de bezetting met de vijand hadden geheuld. 

Ondanks de getroffen maatregelen hield 
een grote groep belastingplichtigen hun 
verworven rijkdommen voor de 
Belastingdienst verborgen. Naarstig waren 
zij op zoek om het vele zwarte geld dat in 
het kader van de geldsanering niets meer 
waard zou zijn, om te ruilen voor vreemde 
valuta, gouden tientjes of waardevolle 
objecten zoals sieraden, diamanten en der-
gelijke. Ook bedacht men allerlei ingewik-
kelde constructies via het buitenland om 
het geld `te witten'. Dit proces, waarbij men 
aannemelijk maakt dat de verdiensten op 
een legale wijze zijn verworven, wordt 
tegenwoordig 'money laundring' genoemd. 

Al eerder, in een radiotoespraak op 12 

september 1945, richtte minister Lieftinck 
zich speciaal tot de groep van belastingont-
duikers: 

«Het is  m j  bekend, dat vel en hopen slimmer te 
zijn dan de regering en het is mij evenzeer 
bekend, van welke sluipwegen en manipulaties 
zij zich bedienen. Tegen deze lieden zeg ik: juich 
niet te vroeg. Het zal u blijken, dat wij diverse 
verrassingen voor u in petto hebben, die voor u 
niet plezierig zullen zijn 

Een week later, op 20 september 1945, 
begon de Fiscale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst zijn werkzaamheden. 

DE FIOD: EEN NAAM, DRIE AFDELINGEN 

Twee dagen na de beediging door koningin 
Wilhelmina, ondertekende minister 
Lieftinck bij ministeriele Resolutie van 26 
juni 1945 het besluit voor de oprichting van 
een Fiscale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (Hop). 
Op 20 september 1945 begon de FIOD zijn 
werkzaamheden in het imposante zogehe-
ten Lloyd-gebouw aan de Prins Hendrikkade 
33 te Amsterdam. A. Sissingh, het hoofd van 
de nieuwe dienst, sprak aan het begin van 
de eerste werkdag een korte openingsrede 
nit tegenover het verzamelde personeel van 
de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (het 
personeel van de Douanerecherchedienst 
werkte elders in Amsterdam). Aanvankelijk 
opereerde de dienst op zeer bescheiden 
schaal. Het voltallige personeel in het 
Lloydgebouw bestond in die dagen nit wel-
geteld zeven medewerkers en een toege-
voegd ontvanger! 

Materieel gezien was de positie van de 
FIOD weinig benijdenswaardig. Men beschik-
te over vijf telefoontoestellen. Van het even-
eens in het Lloydgebouw gehuisveste 
Nederlands Beheersinstituut leen.de men 
een schrijfmachine, maar papier was niet 
voorhanden. Door het ter beschikking stel-
len van een voorraadje prive-papier konden 
de ambtenaren toch direct aan de slag. 

In het vijftigjarig bestaan van de FIOD heb-
ben met name de werkzaamheden van de 
Douanerecherchedienst en de Opsporings- 
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dienst (Fiscale Recherche) tot de verbeelding 
gesproken. Relatief weinigen wisten van het 
bestaan van een derde afdeling, sinds zijn 
ontstaan kende de FIOD ook een 
inlichtingendienst. vvaren clus drie aparte 
afdelingen, met verschillende taken, werk-
methoden en een eigen geschiedenis. 

personeelsblad met de destijds veelzeggen-
de titel: `Samen - Mededelingenblad van de 
FIOD' blijkbaar weinig aan veranderen. 

rn]HchthligencHenst 

DE VOORLOPERS VAN DE INLICHTINGENDIENST 

EENHEID IN VERSCHEMENHEID 

Aanvankelijk waren zowel de Inlichtingen-
als de Opsporingsdienst in een ruimte van 
het Lloyd-gebouw ondergebracht. Vanwege 
de enorme toename van de werkzaamhe-
den en het snel groeiende personeelsbe-
stand, kregen beide afdelingen op 1 novem-
ber 1945 aparte kamers. Deze fysieke schei-
ding heeft tot in het recente verleden 
bestaan. De Douanerecherchedienst viel 
aanvankelijk helemaal buiten het FIOD-nest. 
Tot april 1952 hield deze afdeling namelijk 
kantoor aan het Dr. J.W. Brouwersplein te 
Amsterdam. Ondanks de nieuwe organisa-
tiestructuur bleef de Douanerecherche-
dienst de eerste jaren op zichzelf. 

Vanaf de oprichting van de FIOD hebben 
de drie afdelingen tamelijk zelfstandig 
geopereerd. leder voor zich bestreken zij 
een volkomen verschillend terrein. Overi-
gens bestonden er op het persoonlijke vlak 
goede relaties tussen ambtenaren van de 
Opspnri-ngsciierist en de Inlichtingendienst. 
Aangezien de twee afdelingen hun eigen 
afgebakende terrein hadden, beperkten de 
zakelijke contacten zich tot kamerin.deling, 
het gebruik van dienstauto's en het overne-
men van goede krachten van de Inlich-
tingendienst door de Opsporingsdienst. 

Daar kon ook het sinds 1947 uitgekomen  

Enige tientallen jaren voordat de FIOD werd 
opgericht, beschikte de Belastingdienst al 
over een afdeling Inlichtingen. In 1919 kre-
gen inspecteurs der Directe Belastingen en 
rijksaccountants de opdracht om, gevraagd 
en ongevraagd, inlichtingen en gegevens te 
verstrekken aan het 2e bureau voor de 
Accountantsdienst te 's-Gravenhage. Het 
ging met name om gegevens voor de aan-
slagregelin.g der Directe Belastingen. 

In-1927 werd de `Algemeene Instructie 
voor de ambtenaren der directe belastingen 
met betrekking tot de heffing der belastin-
gen naar inkomen en vermogen' van 
kracht. In deze uitgebreide instructie werd 
een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de 
Toorbereidende werkzaamheden; verzame-
ling van gegevens van allerlei aard'. De 
Accountantsdienst in Den Haag wend onder 
meer belast met het verzamelen van gege-
vens inzake: 

«- inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen 
in het Handelsregister der Kamers van 
Koophandel en Fabrieken; 
- (...), 
- alle overige gegevens die de Accountant heeft 
verzameld uit dagbladen, periodieken en andere 
bronnen welke te zijnen dienste staan;» 

Beide informatiebronnen hebben een lang 

7 
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15 October 1949 
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leven gekend. Tot in de jaren tachtig ver-
strekte de latere Inlichtingendienst van de 
FIOD uit deze bronnen zogenaamde fiches 
of renseignementen aan de Belastingdienst. 
1- renseignementen bevatten geA etailleer-
de informatie over bijvoorbeeld betalingen 
van belastingplichtigen, de aankoop van 
aandelen, afgesloten levensverzekeringen 
en spaarrekeningen. Ze werden gesorteerd 
per belastinginspectie om vervolgens ver-
zonden te worden. De belastingambtenaar 
gebruikte de informatie onder meer om 
aangiften te controleren. 

DE JONGENS EN MEISJES VAN 
`DE SORTEERFABRIEK' 

Per 20 september 1945 werd de FIOD opera-
tioneel. De eerste ambtenaren voor de 
Inlichtingendienst waren door middel van 
advertenties in de krant geworven. De eerste 
advertentie leverde maar liefst 203 sollici-
tanten op, terwijl men er slechts twintig 
had verwacht. 

Door het uitblijven van informatie zaten 
de nieuwbakken ambtenaren tot eind okto-
ber vrijwel zonder werk. Hierin kwam ver-
andering toen. de Postcheque- en Girodienst 
op 1 november informatie over 161 000 
gepleegde transacties in het girale beta-
lingsverkeer bij de FIOD liet bezorgen. De 
afdeling raakte overspoeld door werk. Het 
was gedaan met de rust en de handen 
moesten flunk uit de mouwen worden 
gestoken. Een hausse aan opgaven volgde, 
waaronder postwisselrenseignementen van 
de PTT en vele duizenden gegevens van de 
Rijkspostspaarbank. 
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eefri. iaaa F. I. O. D. 
Het stond zoo nuchter in de Staatscourant van 2 ju, 
1945: 
De Minister van Financien, 
Gelet op art. 158 van het Ambtenarenbesluit Belasting-
dienst; 
Heeft goedgevonden en verstaan: 
In te stellen een Fiscalen Inlichtingen- en Opsporings-
dienst, welke organisatorisch rechtstreeks ressorteert 
onder den Minister van Financien en is gevestigd to 
Amsterdam enz.. 
Jammer, dat toen „Wij van Financien" nog niet bestond, 
want een advertentie als: Mevrouw Mini Sterie geeft 
met blijdschap kennis van de geboorte van een zoon 
F. I. O. D. zou vermoedelijk meer indruk gemaakt 
hebben. Nu was de baby er, terwiji velen er niets van 
wisten. 
Huisvesting leek moeilijk te krijgen, maar toch kon op 
20 September 1945 in het Lloydgebouw begonnen 
worden, zij het op primitieve wijze. Les ambtenaren en 
een secretaresse plus een geleende schrijfmachine, 
begonnen den strijd tegen de zwarte pieten. 
Eerst werd met plattegronden gewerkt, om de meest 
geschikte kamers uit het gebouw in gebruik te krijgen. 
Met onze medebewoners, het Beheersinstituut, bleek 
het goed kerseneten te zijn; er werd zelfs van een 
„huwelijk" gesproken. 
Then er echter meer ruimte noodig was voor beide 
diensten, werd het woord „koekoeksjong" wel tens 
gefluisterd. 't Kan verkeeren ! 
De „Pers" besteedde al direct de noodige aandacht aan 
den F. I. 0. D. Een der blades bevatte de volgende 
mededeeling: 

Wij van Finanden (september 1946) 

In het kader van de uitgebreide bevoegd-
heden van de Belastingdienst waren ban-
ken, commissionairs, levensverzekerings-
maatschappijen, hypotheek- en spaarban-
ken, pensioenfondsen, de giro enz. verplicht 
de stand der rekeningen op 30 september 
1945 op te geven. Alle afwijkende bedragen 
die tussen 3o april 1940 en i oktober 1945 
voor het aflossen van lopende geldleningen 
waren terugbetaald moesten worden door-
gegeven. Ook werden inlichtingen verstrekt 
over abnormaal hoge stortingen voor 
levensverzekeringen en spaarkassen. 

De Effectenregistratie, de Autobevrach-
tingsdienst en de Rijksdienst voor 
Landbouwherstel waren eveneens belangrij-
ke 'fiche-leveranciers'. Binnen een jaar putte 
de Inlichtingendienst informatie it 173 
verschillende bronnen. Vanwege de drukte 
op de afdeling riep men spoedig de hulp in 
van hulpkommiezen en een dertiental 
gepensioneerde krachten. Desondanks 
moest regelmatig overwerk worden ver-
richt. 

Het eerste jaar verwerkte de Inlichtingen-
dienst meer dan 1 miljoen renseignemen-
ten. Zij kreeg hierdoor binnen de FIOD al 
snel de bijnaam `de Sorteerfabriek. De orga-
nisatie in deze 'fabriek' was zeer gedetail-
leerd van opzet. Per medewerker hield men 
keurig bij hoeveel renseignementen hij of 
zij per dag had verwerkt, het aantal uren 
dat eraan was gewerkt etcetera. Vooral de 
arbeidsproduktiviteit van de jongere mede-
werkers werd destijds angstvallig in de 
gaten gehouden. Een instructie nit 1947 
stelt dat: 

«Door plaatsing van de dagelijksch toeziende 
personen op daarvoor geeigende punten in de 
zaal, zal kunnen worden bereikt, dat het jonge-
re, toegevoegde personeel ook inderdaad voort-
durend in den gezichtskring van die personen 
werkt. (...); de practijk wijst uit dat ook zonder 
onnoodig tot de orde roepen van het personeel 
de rustige tewerkstelling aanmerkelijk wordt 
bevorderd, indien de jongere krachten bij 
voortduring onder het oog van den recht-
streeksch-toezichthouder staan.» 
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DE BUITENDIENST 

In de periode december 1946 tot maart 1947 
vond bij de Inlichtingendienst een reorgani-
satie piaats. Het opsporen van informatie-
bronnen, tot dan een taak van de 
Opsporingsdienst, werd overgedragen aan 
de Inlichtingendienst. Het gevolg hiervan 
was dat de Inlichtingendienst een eigen bui-
tendienst kreeg. De nieuwe taken van de 
Inlichtingendienst werden op 18 maart 1947 
door het hoofd van de FIOD nauwkeurig in 
een Instructie vastgelegd: 

A het behandelen en distribueeren van de krach-
tens wettelijke en andere bepalingen ingekomen 
renseignementen; 

B de controle op de naleving van nader aan te wij-
zen wettelijke en andere bepalingen, waarbij het 
verstrekken van bepaalde gegevens is voorge-
schreven, en op de juistheid en volledigheid van 
de ingezonden renseignementen; 

C het opsporen van bronnen, welke gegevens kun-
nen opleveren, welke van belang zijn voor de 
heffing en de invordering van 
's Rijks belastingen, met uitzondering van gege-
vens van belang voor de heffing en de invorde-
ring van de invoerrechten en accijnzen; 

D door het houden van periodieke besprekingen 
met de hoofden van de afdeeling Reco van de 
inspecties der belastingen problemen in 
beschouwing te nemen, welke zich voordoen bij 
de aan deze afdeelingen opgedragen taak en 
aanwijzingen te geven omtrent de uitoefening 
daarvan en omtrent de samenwerking met den 
F.I.O.D.; dit alles voor zover liggende op het ter-
rein van de opsporingen van renseignerings-
bronnen en de behandeling en distributie van 
verkregen inlichtingen. 

In de periode direct na de oorlog heeft de 
Inlichtingendienst buitengewoon veel werk 
verzet. Letterlijk miljoenen gegevens wer-
den verwerkt en ter informatie naar de 
belastinginspecties gestuurd. Desondanks is 
de afdeling bij het grote publiek nauwelijks 
opgemerkt want de belangstelling ging in 
het bijzonder uit naar de Opsporingsdienst 
en de Douanerecherchedienst die direct na 
de oorlog spectaculaire successen boekten. 

Opsporringsdenst 

DE MONETAIRE SPEURHONDEN VAN DE FIOD 

De FIOD is destijds opgericht omdat de 
Belastingdienst een nationaal werkend 
opsporingsapparaat ontbeerde. Voor en 
tijdens de oorlog had het opsporen en  
strafrechtelijk vervolgen van belastingfrau-
de een lage prioriteit. Fraude werd hoog-
stens op regionaal en lokaal niveau aange-
pakt door de belastinginspecties en meestal 
administratief afgedaan door middel van 
een aanslag met een boete. 
De Opsporingsdienst is op 20 september 
1945 begonnen met twee rechercheurs en 
enkele administratieve krachten. Spoedig 
werd een snelle uitbreiding van de afdeling 
noodzakelijk geacht. Dat zou echter afhan-
gen van het aantal belastingambtenaren dat 
door de belastinginspecties ter beschikking 
werd gesteld. 

Aanvankelijk was de afdeling gedeeltelijk 
actief in de administratieve sfeer door 
inlichtingen in te winnen ten behoeve van 
de heffing en inning van belastingen. De 
rechercheurs traceerden fiscale informatie-
bronnen en wormer' fiscaal relevante infor- 
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matie in ten behoeve van de heffing en 
inning van (achterstallige) belastinggelden. 
Pas later, in 1947 is deze taak naar de 
Inlichtingendienst overgeheveld. De 
Opsporingsdienst zou zidi nicer en nicer-  in 
de richting van een strafrechtelijke recher-
chedienst ontwikkelen. 

Gewoonlijk meldde een inspecteur, con-
troleur of rijksaccountant aan de 
Opsporingsdienst dat er in een aangifte of 
een boekhouding onregelmatigheden voor-
kwamen. Het waren omvangrijke zaken die 
niet in aanmerking kwamen voor een 
onderzoek door inspecties ter plaatse. 
Daarnaast waren er andere opsporingsdien-
sten die de FIOD geregeld van informatie 
voorzagen. 

Behalve op boekhoudingen en bankreke-
ningen richtte de Opsporingsdienst zijn 
aandacht ook op andere zaken zoals postze-
gelveilingen, antiek, schilderijen en zelfs 
...renpaarden. Met het oog op de geldsane-
ring, de Wet op de Vermogensaanwasbelas- 

De postzegeOveHOngen 

VoDgeos &gen zeggen organOseerde een postzeg&handeilaar 

dens de ooHog aHerOeO postzegeOveffingen. Dear gOngen enorme 

bedragen om. Later Neken deze veHOngen gefingeerd om 

zwart geOd te vvOtten. ZOjn cHenten konden aan de hand van afre-

kenOngen van veHOngen aantonen wear zOj hun onverildaarde ver-

mogensaanvvas tussen 1940 en 1945 vandaan hadden. Van de 

verkoop van postzegeOverzameilOngen the z zogenaamd all vanaf 

hun prOOste ijeugd hadden aangeOegd met de fooOen dOe zj van 

tantes, opa's en barren hadden gekregen voor het verrOchten van 

kOeOne karweOtijes: 'eat Ooopt aardOg op, mOjnheer'. Later heeft ale  

FOOD nog weer postzegelhandeOaren op deze prakqken betrapt. 

ting (1946) en de Wet op de Vermogens-
heffing Ineens (1947), hadden belasting-
plichtigen namelijk hun geld gestoken in  
kostbare artikelen waarvan de waarde moei-
lijk Was te schatten. 111 een radiorede door 
het hoofd van de FIOD op 16 februari 1946, 
was de volgende waarschuwing te beluiste-
ren: 

«Laten echter zij, die hun geld belegd hebben in 
waardevolle artikelen zooals sieraden, antiek 
c.d., zich niet al te veilig voelen. Ook voor deze 
categorie beschikken wij over behoorlijke gege-
vens en in onze korte praktijk is reeds gebleken, 
dat onder hen al veel personen door de mand 
zijn gevallen». 

En dan waren er natuurlijk de tipgevers die 
zo tot de verbeelding van de buitenwereld 
spraken. In zijn radiorede stelde het hoofd 
van de FIOD vast dat zijn organisatie: 

«... ook nog andere bondgenooten (heeft) gekre-
gen: belastingplichtigen, die zelf steeds hun ver-
plichting tegenover den Staat ten voile zijn 
nagekomen, ergeren zich aan anderen, die dik 
verdiend hebben, zich misschien uit anderen 
hoofde ̀ goed Nederlander' hebben getoond, of 
dit voorgaven, maar het op belastinggebied niet 
zoo nauw namen. Eerstgenoemden hebben den 
weg naar de inspectie of naar den FIOD weten te 
vinden, met dikwijls goed resultaat voor de 
crhatkist». 

In dat jaar ontving de FIOD maar liefst 502 
tips van particulieren. Deze tips werden 
zorgvuldig op hun geloofwaardigheid nage-
trokken. In 1945 waren er namelijk enkele 
tips binnengekomen met het doel oude 
rekeningen nit de oorlog te vereffenen. 
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De opgespoorde vermogens en na te vor-
deren belastingen van de collaborateurs en  
andere belastingontduikers bedroegen tien-
tallen miljoenen guldens per jaar. Het 
waren acties waarmee de FIOD eer kon inleg-
gen en in de belangstelling kon komen. In 
het personeelsblad van het ministerie, Wij 
van Financien' van september '46, merkte 
het hoofd van de FIOD over de 
Opsporingsdienst op: 

«Dit moet de reclame-afdeeling van den F.I.O.D. 
worden.» 

DE RECO: HET LASTIGE NEEFJE TIT DE 

PROVINCIE 

Bij resolutie van 23 maart 1944 no. 8o was er 
een regionaal opererende afdeling 
Recherche en Controle op proef ingesteld 
bij de inspectie te Amsterdam. Anderhalf 
jaar later op 3 augustus 1945 schreef minis-
ter Lieftinck aan de directeuren van de 
Belastingdienst over het Amsterdamse expe-
riment: 

«de tot dusver bereikte resultaten (zijn) van dien 
aard, dat aan de noodzakelijkheid om aan de 
inspecties der belastingen een afdeeling 
Recherche en Controle in te richten, niet behoeft 
te worden getwijfeld. Ik heb daarom in beginsel 
besloten zoo spoedig mogelijk aan alle inspecties 
der Belastingen zoodanige afdeeling in het leven 
te ro ep en» . 

De ReCo's kregen de volgende taken: 

A het verzamelen van gegevens welke van belong 
zijn voor de aanslagregeling en het instellen van 
onderzoekingen van bijzonderen aard; in het 
algemeen dus: het verrichten van recherche-
werkzaamheden ten behoeve van de heffing van 
de directe belastingen, in het bijzonder van de 
inkomstenbelasting, voor zoover deze werk-
zaamheden niet behoren tot den bij mijn 
beschikking van 26 juni 1945, no. 35 ingestelden 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst; 

B het verrichten van controle op de volledigheid 
van de beschrijvingslijst voor de inkomstenbelas-
ting; 

C het instellen van boekenonderzoeken op aanwij-
zing van een aanslagregelend ambtenaar, ter 
plaatse of ter inspectie. 

Zowel de Opsporingsdienst als de ReCo's 
hebben zich de daaropvolgende jaren 
respectievelijk op landelijk dan wel regio-
naal niveau, uitsluitend beziggehouden met 
de opsporing van in de oorlogsjaren ontdo-
ken belastingen en het aan het licht bren-
gen van verzwegen vermogensbestanddelen. 
Daarbij is ruim gebruik gemaakt van de bij-
zondere bevoegdheden. 

De afstemming tussen de FIOD en de 
ReCo's over het opsporingsbeieid en de te 
vervolgen zaken verliep niet echt soepel. Op 
17 januari 1947 kwam aan deze onbevredi-
gende situatie een einde. Vanaf die datum 
vond er op last van de minister maandelijks 
een overleg plaats tussen de FIOD en de 
ReCo's. Het overleg stond onder leiding van 
het hoofd van de FIOD. Zaken die het werk-
gebied van een ReCo te buiten gingen, wer-
den in beginsel overgeheveld naar de 
Opsporingsdienst van de FIOD. 
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DE AFDELING EFFECTENZAKEN 

De FIOD bracht op verzoek of op eigen ini-
tiatief zogenaamde `adviezen' uit aan de 
afdeling effectenregistratie van de Raad 
voor het Rechtsherstel. Het aantal uit te 
brengen adviezen steeg gestaag, waarop 
besloten werd om op 1 maart 1950 bij de 
Opsporingsdienst een aparte afdeling 
Effectenzaken op te richten. De reguliere 
opsporingswerkzaamheden werden vanaf 
dat moment verricht door de afdeling 
Belastingzaken van de Opsporingsdienst. 
De taken van de afdeling Effectenzaken 
waren: 

A het onderzoeken van ingekomen verzoeken tot 
na-aanmelding, meer speciaal het achterhalen 
van de herkomst van de na-aangemelde effecten, 
wanneer fraude wordt vermoed; 

B het uitzoeken van de bij vorengenoemde onder-
zoeken aan het Licht gekomen belastingfraudes; 

C in daartoe aanleiding gevende gevallen het 
instellen van onderzoeken bij banken en corn-
missionairs in effecten naar de naleving van de 
bepalingen, vervat in het Besluit Herstel 
Rechtsverkeer. 

De afdeling Effectenzaken onderzocht voor-
namelijk zaken waarin sprake was van stro-
manschap of van ongeoorloofde halide' in 
effecten. In het Terslag van de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst over de 
jaren 1945 tot 1955 kunnen we lezen dat: 

«De onderzoeken inzake effectenhandelaren heb-
ben in enige gevallen geleid tot de ondergang 
van banken en commissionairs in effecten, die 
zich hadden schuldig gemaakt aan handelingen, 
waardoor de belangen van het publiek waren 
geschaad. Daarmee werd een algemeen belang 
gediend». 

De afd&ing Effectenzaken 

De bezitters en houders van effecten werden na ale oorog ver-

paht deze on te ileveren en te Oaten regstreren. Verden was het 

verboden om enige handeDing te verrichten met betrekking tot 

(nog) net geregistreerde effecten, zoDeng op de erkenning (her-

steD van recht van gedepossedeerden) of de rechtsovergang op 

Steat nog net was besllist. Voor de ithvoering van het Besluit 

Herste0Rechtsverkeer, waarop het vorenstaande was gebeseerd, 

was de Read voor het RechtshersteD (1944-1967) in het Dever 

geroepen. De Read moest ale effecten llocaUseren. De Read was in 

een zest& afdeHngen onderverdee]d. Chen van deze afdeHngen 

was de Effectenregistrade (1944-1971). Deze afdeling Held zkh 

in bet bijzonder met juridische kwesties bezig. Voor de techni 

sche uitvoering werd bet °CentraeD Bureau voor ale effectenregs-

tratie van de Verenigng voor de Effectenhande in het Deven 

geroepen. pfl ale praktijk ontstond flus een pubOiek-private semen-

werkhlg. Het CentraaD Bureau moest ale aAtgegeven effecten ach-

terhaAen en regstreren, waarbij registratieformuDieren werden 

gebruikt. 

Voor ale nodige controDe werd door de BeDastingdienst het Fiscaafi 

Bureau Effectenregstratie opgericht. DK bureau onderhieDd ale  
contacten tussen het CeontraaD Bureau en de B&astMgdienst. Op 

1 augustus 1954 werden de werkzaamheden van het FiscaaD 

Bureau Effectenregistratie overgenomen door de afcleHng Hsc&e 

Recherche van de Opsporingsthenst van de HOD. 
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PROCES-VERBAAL OF EEN FISCAAL RAPPORT 

De Opsporingsdienst van de FIOD hield zich 
bezig net onderzoeken, waarvan een fiscaal 
rppnrit-  dan wel PPn prncec-verhAai werd 
opgemaakt. Tot 1952werden relatief weinig 
processen-verbaal opgernaakt. Een FIOD-
ambtenaar uit die tijd 

«Het doel was een uitgebreid fiscaal rapport te 
maken met adviezen aan de inspecteur voor het 
regelen van de aanslag. Je becijferde alles. Zoals 
de accountantsdienst het vroeger deed 	» 

Belastinginspecteurs die een zaak naar de 
FIOD hadden gezonden zagen liever een fis-
caal rapport dan een proces-verbaal. Op 
grond van een uitgebreid fiscaal rapport 
konden zij een fraudeur aanpakken door 
middel van een volledige aanslag vermeer-
derd met l00% boete. 

In zware fraudegevallen maakten de fisca-
le rechercheurs echter steeds een proces-
verbaal op dat diende als basis voor een 
strafoplegging door de strafrechter of om 
tot een schikking te komen. 

De verschillende invalshoeken van de FIOD 
en de belastinginspecties, om een fraudeur 
strafrechtelijk dan wel fiscaal aan te pak-
ken, leidden in de praktijk soms tot wrij-
ving. Er waren inspecteurs die fraudezaken 
liever niet naar de FIOD stuurden, omdat ze 
de benodigde tijd voor een opsporingson-
derzoek door de dienst te lang yonder'. 

EEN VOORUITZIENDE BLIK 

In 1949 stonden de werkzaamheden van de 
Opsporingsdienst nog voor het overgrote 
deel in het teken van de oorlogsjaren. Over 
het werkaanbod had de afdeling niet te Ida-
gen. De vraag was of dat op de lange ter-
mijn ook zo zou blijven. Verwacht werd dat 
de inspecties op enig moment een punt wil-
den zetten achter de belastingfraudes in de 
oorlogsjaren. De vraag naar opsporingson-
derzoeken door de landelijke rechercheurs 
zou wel eens kunnen stagneren. Dit gege-
ven Bracht de auteur van het Hop-jaaryer-
slag 1949 ertoe het volgende op te merken: 

«Ik ben overtuigd, dat de hoeveelheid werk hier-
door niet hoeft te verminderen, al zullen daar-
aan hogere eisen worden gesteld. Zaak zal het 
echter zijn om ons tijdig daarop in te stellen en 
ik acht het van belang, dat naast de regelmatige 
contacten met de hoofden van de Reco's in dit 
opzicht, vooral ook contact met de van belang 
zijnde overige Reco-ambtenaren zoveel mogelijk 
wordt bevorderd. Het is mij uit persoonlijke 
ervaring bekend hoe gunstig dit voor onze 
dienst werkt. Hetzelfde geldt mutatis mutandis, 
voor de Rijksaccountantsdienst.» 

Toch liep het aantal opsporingsonderzoe-
ken gestaag terug. 

De Belastingdienst onderschreef evenwel 
het bestaansrecht van de FIOD als landelijk 
opsporingsapparaat. Er werd een experi-
ment opgezet. Per 1 maart 1950 werden de 
ReCo's omgezet in controle-afdelingen van 
de desbetreffende belastinginspecties. Zij 
mochten geen opsporingswerkzaamheden 
weer uitoefenen. Slechts zes ReCo's werden 
omgevormd tot 'Bureaux Fiscale Recherche'. 
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DouanerecherchecHenst Twee jaar later zouden drie van deze 
bureaus alsnog aan de FIOD worden toege-
voegd, de anderen werden opgeheven. 

Met ingang van i maart 1950 mochten 
alleen de opsporingsambtenaren van de 
FIOD en de Bureaux Fiscale Recherche nog 
fiscale delicten onderzoeken. Zij kregen 
politiebevoegdheden. De inspecteurs wer-
den onbezoldigd Commissaris van 
Rijkspolitie en als zodanig Hulpofficier van 
Justitie. De rechercheurs waren onbezoldigd 
Rijksveldwachter. 

Het experiment en de reorganisatie lie-
pen vooruit op het per 1 januari 1951 van 
rechtswege ingetrokken `Besluit uitbreiding 
bevoegdheden belastingambtenaren' uit 
1945. Voor de Belastingdienst waren weer 
normale tijden aangebroken daar de ach-
terstand uit de oorlogsjaren grotendeels 
was ingelopen. Volgens de minister van 
Financien zou de belastingheffing zich weer 
nagenoeg geheel in de administratieve sfeer 
gaan voltrelcken, waarbij de persoonlijke 
levenssfeer van de burger gerespecteerd 
moest worden. 

De 'Wet van 23 april 1952, houdende 
bepalingen inzake vervanging van het 
Fiscale Noodrecht' bekrachtigde de veran-
derde situatie. De Belastingdienst, en in het 
bijzonder de FIOD, zou alleen in die gevallen 
waarbij het vermoeden bestond dat er straf-
bare feiten waren gepleegd, gebruik mogen 
maken van ziin fiscaal-strafrechtelijke 
bevoegdheden. 

DE VOORLOPERS VAN DE DOUANERECHERCHE-

DIENST 

De werkzaamheden van de afdeling 
Douanerecherche zijn van oudsher nauw 
verbonden met die van de Douane. De 
hoofdtaak van de Douane is het houden van 
toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goe-
deren. Bij de invoer moeten soms belastin-
gen worden betaald en bij uitvoer zijn er 
mogelijk restituties of later ook subsidies. 
Deze goederen moeten worden aangegeven. 
Op de aangifte dienen onder meer de speci-
fieke kenmerken van bijvoorbeeld het in te 
voeren goed te worden vermeld, daar deze 
de hoogte van de te heffen invoerbelasting 
bepalen. 

Het is duidelijk dat de Douane niet bij alle 
aangiften de goederen kan controleren. Er 
vindt steekproefsgewijs controle plaats. 
Stuit de douane-ambtenaar bij zo'n contro-
le op een wezenlijke en mogelijk opzettelij-
ke onregelmatigheid, dan wordt de 
Douanerecherche ingeschakeld die een 
opsporingsonderzoek start. Ook bij 
omvangrijke smokkelaffaires of het fraudu-
leus in-, nit- of doorvoeren van goederen, 
waarvoor specialistische kennis is vereist, 
komt de Douanerecherche in actie. 

Binnen de FIOD-organisatie is de 
Douanerecherche de opsporingsafdeling 
met de langste historie. In 1913 werd een 
Instructie voor den controleur der invoer-
rechten en accijnzen voor den ambulanten 
dienst ter standplaats Arnhem' uitgevaar-
digd. De Arnhemse controleurs werden 
gedetacheerd naar andere visitatieposten, 
om aldaar leiding te geven aan de visitatie- 
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dienst dan wel die dienst te controleren. 
Ook de controleurs der Invoerrechten en 
Accijnzen te Amsterdam en Rotterdam 
belastte men met deze opdracht. 

Y 1920 werd de accijns op gedistilleerd 
drastisch verhoogd. Het ontduiken van deze 
belasting bleek zeer lucratief. De fraude 
nam hand over hand toe. Als maatregel 
werd in 1922 zowel in Amsterdam als in 
Rotterdam een Bijzondere 
Accijnssurveillance (BAs) opgericht. In de  

loop der jaren breidde het takenpakket zich 
uit al naar gelang de fraude zich ook over 
andere onderwerpen van de invoer- en 
accijnswetgeving uitstrekte. 

Na diverse reorganisaties werd uiteinde-
lijk de Inspectie van den Douanerecherche-
dienst' omgedoopt tot een afdeling 
Douanerecherchedienst, die in 1945 bij de 
FIOD te Amsterdam werd ingelijfd. Vanaf 
1948 had men ook posten in Almelo, later 
naar Enschede verplaatst, Nijmegen en 
Rotterdam. 

Controle op gedistilleerd (1925/35) 



Smokkel van nylonkousen (4 mei 1950) Smokkell van horioges (1945/50) 
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MISDAAD KENT GEEN GRENZEN 

In 1945 kwam Nederland veramid uit de 
oorlog. Door gebrek aan produktiemidde-
lett ell culls umptiegoederen was de uitvoer 
van Nederlandse goederen aan strenge uit-
voerbepalingen gebonden. Ook was er wei-
nig geld om noodzakelijke goederen in te 
voeren. 

In de na-oorlogse periode was het zeer 
aantrekkelijk om te smokkelen. In minder 
dan een jaar, tussen 1946 en 1947 nam de 
Douane ruim 1350 gesmokkelde koeien, 
paarden en schapen in beslag. Verder werd 
er op grote schaal koffie, aardappelen, 
boter, sigaretten, wol, elastiek, horloges, 
kaas en zelfs bloembollen en gladiolenzaad 
gesmokkeld. Als de Douane een omvangrij-
ke vangst had gedaan dan werd de 
Douanerecherchedienst erbij gehaald. Door 
een uitgebreid onderzoek probeerde men  

het hele smokkelnetwerk te ontrafelen en  
alle verdachten voor de rechtbank te bren-
gen. 

Het bestrijden. van smokkel was niet een-
voudig. De man die dc smokkelWaar daad= 
werkelijk over de grens bracht en de keuter-
boer die zijn varkensstal als opslagplaats 
beschikbaar stelde, deden dat meestal uit 
armoede. De grote bazen bleven buiten 
schot. Omdat de bevolking in de grensstre-
ken het smokkelen niet als een misdrijf zag, 
kreeg de Douanerecherchedienst in haar 
onderzoek nauwelijks medewerking. 
Niemand zag, hoorde of Ovist lets. 

In 1946 had de Douanerecherchedienst 
het voornemen om posten in Almelo, Sas 
van Gent, Roosendaal of Breda, Eindhoven 
en Maastricht in te stellen. Die plannen gin-
gen voorlopig niet door. Het daaropvolgen-
de jaar werd een gedeelte van de werkzaam-
heden uitbesteed aan plaatselijke recher- 
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chediensten. In een brief van 5 november 
1947 schrijft de minister aan enkele direc-
teuren van de Belastingdienst het volgende: 

Woor een doeltreffende bestrijding if•an de 
invoer- en deviezenfraude is het noodzakelijk 
dat in het grensgebied over ambtenaren met 
speurzin kan worden beschikt, die in staat zijn 
een verhoor behoorlijk te leiden en de bedrijvers 
van de fraude alsmede eventueel de intellectuele 
daders op te sporen. Het is namelijk niet moge-
lijk deze taak geheel aan de 
Douanerecherchedienst over te laten. Deze 
dienst zal echter evenals steeds moeten worden 
ingeschakeld bij belangrijke fraudes of bij frau-
des met vertakkingen in het binnen- en buiten-
land. De plaatselijke recherchediensten zullen 
daarbij zo nodig de Douanerecherchedienst kun-
nen bijstaan.» 

Een gericht opsporingsbeleid om bepaalde 
zaken al dan niet aan te pakken, heeft in 
deze periode bij de Douanerecherchedienst 
veel minder gespeeld dan bij de 
Opsporingsdienst. De wijze waarop veel 
fraudezaken aan het licht kwamen, was 
tamelijk ongestructureerd. Een onderzoek 
vond veelal zijn oorsprong in de vangsten 
van douane-ambtenaren, tips uit 'het 
milieu' of informatie van collega's uit het 
aangrenzende buurland. 

pen werden soldaten ziek door het drinkers 
van clandestien gestookte alcohol. 

Het illegaal stoken was ook voor de oor-
log geen onbekend verschijnsel. Er waren 
to en evenwel -voldoende goede grondstoffen 
beschikbaar voor het stoken van jenever. 
Aangezien kort na mei '45 suiker en melas-
se-spiritus schaars waren, stookte men alco-
hol uit brandspiritus die zeer schadelijk was 
voor de gezondheid. Naast de zorg voor de 
volksgezondheid had de overheid het pro-
bleem van inkomstenderving uit accijnzen. 

De Douanerecherchedienst was vertrouwd 
met het opsporen van illegale stokerijen en 
successen bleven dan ook niet uit. In de 
zomer en het najaar van 1945 werden alleen 
al in Amsterdam 39 geheime stokerijen 
opgespoord en in 1946 nog eens 34. 

Ook de zwarte handel in wijnen en Franse 
likeuren bloeide waarbij de invoer gedeelte-
lijk plaatsvond met behulp van geallieerde 
soldaten, die er bijverdiensten op nahiel-
den. Door gezamenlijke acties met de 
Canadese militaire politie rolde de 
Douanerecherchedienst een grote smokkel-
bende op, die diverse horecabedrijven in 
Amsterdam en Den Haag van clandestien 
ingevoerde drank had voorzien. De betrok-
ken geallieerde soldaten kregen door hun 
eigen krijgsmacht zware straffen opgelegd. 

DEVIEZENSMOKKET 

DE JACHT OP DE ILLEGALE STOKERIJEN 

In de roes der bevrijdingsfeesten dronken 
Nederlanders samen met de vele geallieerde 
soldaten graag een stevige borrel op de her-
wonnen vrijheid. Vrijwel direct na het bin-
nentrekken van Canadese bevrijdingstroe- 

Op 20 oktober 1945 trad het Deviezenbesluit 
1945 in werking. De uitvoering hiervan was 
door de minister van Financien aan de 
Nederlandse Bank toevertrouwd. In de wet-
ge-ving waren allerlei bepalingen opgeno-
men voor het regelen van het deviezenver- 
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keer, alsmede het deviezenstrafrecht. De 
grote honger naar luxe goederen, die in 
Nederland niet of nauwelijks waren te krij-
gen, en de wens weer naar het buitenland 
te lomnen reizen, deed de smokkel devie-
zen groeien. En dat, terwijl de krappe devie-
zenreserve in Nederland alleen voor drin-
gende zaken mocht worden gebruikt. 

De illegale goederenimport zoals bijvoor-
beeld de bovengenoemde likeuren, cognacs 
en wijn.en uit Fran_krijk, was onlosmakelijk 
verbonden met het onwettig verhandelen 
en smokkelen van geldmiddelen. Tit onder-
zoek bleek dat de aankoop van de dranken 
met zwart verkregen Engelse ponden werd 
gefinancierd. Op beide fronten moest deze 
praktijk worden bestreden. 

Om aan de geldsanering van Lieftinck te 
ontkomen, werd veel zwart geld ijlings in 
kostbare edelstenen en gouden sieraden 
omgezet. Ook deze goederen smokkelde 
men naar het buitenland om ze aldaar te 
verzilveren voor vreemde valuta. Zo trachtte 
de zwarthandelaar aan de geldsanering en 
de strenge belastingmaatregelen te ontko-
men. 

Menig zakenman probeerde eveneens een 
graantje mee te pikken. Voor zakenreizen 
naar het buitenland stelde de Nederlandse 
Bank spaarzaam deviezen beschikbaar. Al 
snel ontdekte de Douanerecherchedienst 
het verschijnsel van zogenaamde pseudo-
zalcenreizen of zakenreizen waarbij men 
meer deviezen meenam dan was toegestaan. 
Daarnaast pleegden enkele bedrijven met 
connecties of dochterondernemingen in 
het buitenland op zeer grote schaal fraude. 
Goederen werden naar het buitenland ver-
zonden, waarbij op de factuur en de daarbij 
behorende invoervergunning veel te hoge 

Deviezen 

bedragen stonden vermeld. Bij bevriende 
relaties of de dochteronderneming werden 
daardoor geheime deviezenreserves opge-
pot. 

Het was voor de Douanerecherchedienst 
vrij moeilijk om deze zaken aan te tonen. 
Bovendien kreeg de rechercheur te maken 
met mensen van `een zekere standing' die 
nauwelijks met de strafrechter in aanraking 
kwamen. Deze notabelen schakelden direct 
hun advocaten in om aan verdere vervol-
ging te ontkomen. Toch werden ook in dit 
soort zaken meerdere malen zware gevan-
genisstraffen en zeer hoge geldboeten uitge-
sproken. 

SMOKKELEN PER ENVELOP 

Een veelgebruikte methode om geld of 
waardepapieren naar het buitenland te 
smokkelen was per post. De briefpost werd 
daarom gecontroleerd met inachtneming 

Pas in yirn 1947 gaf ale NederDandse Bank toestemming tot het 

verDenen van kDeine hoeveeDheden vreemde valuta ten behoeve 

van famiDiebezoeken near het buitenDand. Twee maanden Dater 

werd deze deviezenverstrekking aDweer beperkt tot houders van 

paspoorten in het groot reizigersverkeer. TegeDijkertijd kregen 

diverse banken vvaarschuwingen dat err sDechts beperkt, en met 

urs achtneming van de wetteilijke regeDs, deviezen verstrekt moth-

ten worden. Zo niet, dan zou hun ver gunning worden ingetrok-

ken. Het tekent de fuel waarin een enorm tekort bestond aan bui-

tenDandse betaaDmiddeDen. 
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van het briefgeheim. Sommige ambtenaren 
van de ptt en de Douane konden op de tast 
of door middel van doorlichten met een 
lamp, vaststellen of er bankbiljetten waren 
verstuurd. Bij een vermoeden van overtre-
ding opende de rechter-commissaris zo'n 
geselecteerde brief, waarna de Douane-
recherchedienst de afzender trachtte te ach-
terhalen. 

Niet zelden werd geld tussen carbonpa-
pier verstuurd om zo het risico van door-
lichten te voorkomen. Op zich was zo'n 
handelwijze al een aanwijzing dat er waar-
schijnlijk geld in de gesloten envelop zat. 
Sommige afzenders hadden uit zuinigheid 
gebruikt carbonpapier genomen. Met 
behulp van hierop vermelde gegevens kon 
in sommige gevallen de afzender alsnog 
worden opgespoord. Met dit soort onder-
zoeken waren tienduizenden brieven. 
gemoeid. In 1950 werd de piek bereikt toen 
alleen al in Amsterdam 2093 brieven voor 
nader onderzoek in aanmerking kwamen. 
Daarna werd het snel minder en in de loop 
van 1954 staakte de Douanerecherchedienst 
de zogenaamde briefonderzoeken. 

In de meeste gevallen werden overtredin-
gen op de deviezenwetgeving aan de grens 
geconstateerd. De douanebeambten stuur-
den het proces-verbaal en de in beslag geno-
men betaalmiddelen naar de bureaus van 
de Douanerecherchedienst, waarna een 
onderzoek volgde. De resultaten werden 
naar de Nederlandse Bank gestuurd. 

TACTISCHE SPEURHONDEN 

tonen van bepaalde persoonlijke kenmer-
ken, van belang. Tactvol laveren tussen chef, 
belastinginspecteur, officier van Justitie en 
de collega's van de ReCo of op de doua-
nepost, was slechts 6611 van de eisen die aan 
een opsporingsambtenaar van de FIOD werd 
gesteld. Bovenal moest hij beschikken over 
een grote dosis speurzin en een bijzondere 
kennis van de behandeling van zaken in de 
fiscaal-strafrechtelijke sfeer. 

FIOD-ambtenaren dienden weloverwogen 
gebruik te maken van hun bijzondere 
bevoegdheden, zowel in de administratieve 
als in de strafrechtelijke sfeer. Andere eigen-
schappen waren vasthoudendheid en 
geduld, alsmede tact om, in een vaak 
gespannen sfeer, met mensen van allerlei 
slag te kunnen omgaan. 

In de eerste jaren na 1945 voldeden veel 
nop-ambtenaren slechts ten dele aan de 
eisen op het gebied van strafrechtelijke ken-
nis. Het correct opstellen van het proces-ver-
baal, noodzakelijk voor een verantwoorde 

Het verhoor... 

Het verhoren en het verrllchten van hullszoekllngen lleerde men lln 

ale praktlljk van ervarren rechercheurs van de Doilane,. Het verhoor 

was neer vermoellend voor zowell verdachte alls ondervrager. lln 

regell wllsseilden ale ondervragers eDkaar om de twee iwr af. 

Tlljdens het urenllange verhoor was het gebrullkellllijk dat ale onder-

vragers net deden allsof ze de hallve vvaarhelld all lln him zak had-

den. Sommllge rechercheurs kwamen demonstratllef bllnnen met 

dikke dossiers waarop ale rbaam van de verdachte stond. Een true- 

Om in 1945 aangenomen te worden voor de je om oemend af to bDuffen, want het dossier hoefde hellemaall 

FIOD was een verzetsverleden, naast het 	net op the specllflleke verdachte betrekkllng te hebben. 
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rechtsgang, leverde aanvankelijk de nodige 
moeilijkheden op. Na interne cursussen 
steeg het kennisniveau. Er waren aanvanke-
lijk slechts enkele rechercheurs met ele-
mentaire kennis op het gebied van bock-
houden. In het jaarverslag van 1949 wordt 
geconstateerd dat de beschikbare en 
behoorlijk geschoolde boeldioudkundige 
krachten nauwelijks in de behoefte van de 
FIOD kunnen voorzien. 

Vanaf 1948-1949 konden de leidinggeven-
den bij de FIOD vrijwillig deelnemen aan 
een managementcursus : de 
Bedrijfskadertraining (bkt). De training 
bestond uit drie fasen: werkinstructies, 
werkverhoudingen en de verbetering van 
werkmethoden. 

De trainer, de heer Maters, volgde de lei-
dinggevenden in de praktijk. Volgens 
Amerikaanse methode werd tweemaal per 
jaar een trainingsrooster opgemaakt en 

Bedrijfskadertraining phase 4 zegt: 'Voig hem in de praktijk' 

H. Raue - Bedrijfskadertraining (aprii 1949, Wij van Financien) 

vonden er werkontledingen plaats. Stap 
voor stap analyseerden en verbeterden de 
chefs de werkprocessen en de instructies. 
Voorts maakte men overzichten van mede-
werkersi-sters die bepaalde werkzaamheden 
regelmatig uitvoerden dan wel in staat wer-
den geacht bepaalde werkzaamheden to 
kunnen doen. 

DE ORGANISATIE GROEIT... 

Op 1 juli 1946 werd de organisatiestructuur 
van de FIOD met een vierde afdeling uitge-
breid: het Secretariaat. Deze afdeling nam 
de taken op het gebied van personeel en 
organisatie ter hand. Dat was noodzakelijk 
vanwege de snelle groei van het personeel 
en de materiele voorzieningen die ter 
beschikking werden gesteld. In het eerste 
jaar groeide het personeelsbestand bij de 
Inlichtingen- en de Opsporingsdienst van 
zeven tot maar liefst 98 ambtenaren. De 
Douanerecherchedienst had 69 mensen in 
dienst. 

De functies bij de beide opsporingsafde-
lingen van de FIOD waren bij de belasting-
ambtenaren gewild. Bovenop het gebruike-
lijke salaris en toeslagen voor onregelmati-
ge diensten konden nop-medewerkers, 
dankzij de zorg van het Ministerie of door 
bemiddeling van de Dienst, in 1947 de vol-
gende verstrelddngen ontvangen: een horlo-
gevergunning (beperkt beschikbaar), kos-
tuums, battle dresses, regenjassen, laarzen, 
onderbroeken, sokken, dameskousen, wan-
ten, zeep, zaldantaarns, rijwielbanden, 
revolvers met revolvertassen en representa-
tie-sigarettentabak met vloeitjes. 
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DE FIOD, EEN MOBIELE DIENST 

De Opsporingsdienst en de 
Douanerecherchedienst hebben van meet af 
aan kunnen beschikken over dienstauto's. 
Dat was noodzakelijk, omdat het hele land 
tot het werkterrein van beide diensten 
behoorde en het openbaar vervoer niet 
overal functioneerde. Kort na de bevrijding 
reed de Douanerecherchedienst in enkele 
oude DICWS, die men op eigen kracht rij-
klaar had gemaakt. Linnen een jaar kwa-
men er veertig jeeps, een Chevrolet, een 
Plymouth, een Ford Anglia, een Ford Tudor, 
een Renault en een Oldsmobile ter beschik-
king. Deze oude auto's waren echter geen 
partij voor de nieuwere Amerikaanse auto-
mobielen, waarmee bijvoorbeeld belastin.g-
fraudeurs en smokkelaars zich verplaatsten. 
In augustus 1946 pleitte de minister van 
Financien tevergeefs voor de aanschaf van 
nieuwe Amerikaanse auto's voor de dienst. 

Het rijden in een automobiel was in die 
tijd een voorrecht waar menig rechercheur 
bij de FIOD behoorlijk trots op was. Het 
onderscheid met de `gewone' belastingamb-
ten.aar op zijn fiets was groot. Het deerde in 
beginsel niet dat de meeste auto's kenmer-
ken van hoge ouderclom vertoonden en niet  

van verwarming waren voorzien. In 1949 
werd een aanvraag voor mistbeunlampen 
door het Departement wel gehonoreerd, 
maar de aanvraag voor autokachels niet. 
Om gezondheidsredenen kreeg alleen 
inspecteur Van Rietschoten bij hoge uitzon-
&ring een kachel in zijn auto gemonteerd. 
Vanaf 1951 beschikte elke dienstauto, tot 
tevredenheid van iedereen, over een verwar-
ming. 

Overigens mochten de rechercheurs niet 
zomaar achter het stuur van de dienstauto 
plaatsnemen. Allereerst moest en een psy-
cho-technische `proeve van bekwaamheid' 
worden afgelegd. De Rijks Automobiel 
Centrale (RAC) nam de examens af. Naast de 
zogenaamde (gediplomeerde) `zelf-bestuur-
dens' waren in 1949 bij de HOD vier perma-
nente chauffeurs in dienst. 

Toch wend ook het gebruik van de fiets 
niet geschuwd. Na een jaar HOD nam de 
mobiliteit van de dienst enorm toe, onder 
meer door het felt: 

dat ALLE ambtenaren van den buiten-
dienst in den loop van dit jaar van rijwielban-
den zijn voorzien, terwifivoorts een behoorlijk 
aantal dienstfietsen ter beschikking konden wor-
den gesteld. ». 
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HOOFDSTIJK 3 Direct na de bevrijding in 1945 werd de Belastingdienst 

geconfronteerd met een enorme hoeveelheid werk. Op 

diverse inspecties raakte de uitvoering van de speciale aan-

slagregeling over de jaren '40-'45 achter op het schema. 

Daarnaast stonden de belastingambtenaren ook voor de 

De FIND in rustiger 
DE PERIODE 1952-1975 

Linker pagina: 

Centraal Belasting Gebouw Haarlem (1995) 

taak de Vermogensaanwasbelasting en de 

Vermogen.sheffing Ineens, op een juiste wijze of te ronden. 

Zelfs controlerende amhtenaren werden ingezet om de 

grote stapels aangiften te behandelen. Het Ministerie van 

Financier' verplichtte de inspecteurs on' nauwgezet de 

man-jaarproduktie en de verdeling van taken over het aan-

wezige personeel vast te stellen. In die hectische jaren 

kraakte de organisatie in al haar voegen. 

Op de inspecties had men nauwelijks tijd beschikbaar om 

fraudezaken te behandelen. Voor het opsporen en aanpak. 

ken van belastingontduikers was de inspecteur aangewezeu 

op de ReCo en de FIOD. In de periode 1950-1952 normali-

seerden de verhoudingen zich en de vergaande bevoegd-

heden van belastingambtenaren werden gedeeltelijk terug-

gedraaid. Ook de ambtenaren van de FIOD moesten een 

stapje terug doen. Zij mochten slechts een beroep doen op 

Irun opsporingsbevoegdheden als het de bedoeling was 

tegen een belastingplichtige een strafvervolging in gang te 
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zetten. Het opstellen van fiscale rapporten diende voortaan 

achterwege te blijven. De FIOD zou zich veeleer tot een fis-

caal-strafrechtelijk opsporingsapparaat moeten ontwikke-

len, waarbij een nauwere samenwerking met het Openbaar 

Ministerie van groot belang was. 

Kon de FIOD kort na de oorlog tamelijk vrij zijn eigen 

plan trekken, in 1952, na de Wet Vervanging Fiscaal 

Noodrecht, werd de dienst steeds meer een bureaucratisch 

instituut, gebonden aan regels en procedures. Temidden 

van vele andere instanties, zowel binnen als buiten de 

Belastingdienst, moest de FIOD zijn draai zien te vinden en 

zijn bestaansrecht bewijzen. 

SAMEN IN DE DROOGRAK 

Op 17 april 1952 nam de FIOD zijn intrek in 
de Droogbak nabij het Centraal Station te 
Amsterdam. In deze uitstekende kantoor-
accommodatie kwamen alle afdelingen van 
de FIOD eindelijk onder een dak. De 
Douanerecherchedienst trok in hetzelfde 
gebouw bij de andere afdelingen in, na 
zeven jaar zelfstandig elders in Amsterdam 
gehuisvest te zijn geweest. 

Droogbak, Amsterdam (Jaren '60) 
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Datzelfde jaar vonden er nog sneer veran-
deringen plaats. Per 1 november 1952 wer-
den zowel de Douanerecherchedienst als de 
Opsporingsdienst in een nieuwe afdeling 
ondergebracht: de Opsporingsdienst. 

Het samenvoegen van de twee afdelingen 
betekende geenszins uniformiteit in taken, 
onderzoeksmethoden en opts edea. Oin de 
beide opsporingsgebieden to onderschei-
den, werd de nieuwe Opsporingsdienst 
onderverdeeld in een. subafdeling Tiscale 
Recherche' en een subafdeling `Douane- 

recherche'. De samenwerking tussen 
Inlichtingendienst, Fiscale Recherche en 
Douanerecherche was daarrnee echter nog 
niet optimaal. 

Mt het ma-jaarverslag van 1952 blijkt dat 
ook in het nieuwe kantoorgebouw de cul-
tuurverschillen tussen medewerkers van de 
Fiscale Recherche en de Inlichtingendienst 
enerzijds, en die van de Douanerecherche 
anderzijds, zich niet zomaar lieten verdrin-
gen: 

Hal le etage Droogbak, Amsterdam (Laren '60) 
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«De onderlinge geest is goed; bij de collega's van 
de afdeling Douanerecherchedienst is dit slechts 
gebleken voor zover contact door de dienst werd 
vereist. Van een zekere `verbroedering kan nog 
niet gesproken worden». 

Getuige het jaarverslag van het daaropvol-
gende jaar was de kou al uit de lucht en 
werd de Douanerecherche niet langer 
gezien als de vreemde eend in de bijt. 

«De onderlinge geest is prima, ook met de colle-
ga's van de afdeling Douanerecherche». 

NIEUWE BRONNEN, NIEUWE 

WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden van de Inlichtingen-
dienst stonden aanvankelijk vooral in het 
kader van de geldsanering en de eenmalig 
te heffen vermogensbelastingen. De hoe-
veelheid gegevens, die al dan niet vrijwillig 
door onder meer banken, de Postgiro en de 
Effectenregistratie werden toegestuurd, ver-
minderden geleidelijk. De Inlichtingen-
dienst besefte dat deze bronnen van ver-
trouwelijke gegevens tijdelijk waren. 

Met ingang van i januari 1951 mochten 
de ambtenaren van de buitendienst bij het 
verzamelen van infollnatie een aantal 
bevoegdheden niet meer gebruiken. In de 
praktijk verleenden de meeste instanties 
nog vrijwillig hun medewerking. Maar in 
een aantal gevallen moesten de ambtenaren 
steeds meer een beroep doen op hun over-
redingskracht om vertrouwelijke informa-
tie over belastingplichtigen ten behoeve van  

de Inlichtingendienst los te krijgen. 
Men streefde ernaar om zoveel mogelijk 

categorieen belastingplichtigen in de ren-
seignering te betrekken en ook de onder-
werpen van renseignering te vernieuwen. 
Tot en met 1955 waren 588 bronnen aange-
boord. De hieruit verkregen gegevens over 
met name genoemde belastingplichtigen 
konden gedeeltelijk op de inspecties wor-
den gebruikt om aangiften te toetsen. 

Andere soorten informatie behoefden 
daarentegen eerst nog een bewerking door 
de ambtenaren van de Binnendienst, voor-
dat zij hun nut konden bewijzen. Bij de lei-
ding van de Inlichtingendienst stond niet 
de kwantiteit, maar altijd de kwaliteit van 
het produkt hoog in het vaandel geschre-
ven. Renseignementen mochten in principe 
geen fouten bevatten. 

Naast het opsporen, sorteren, bewerken 
en versturen van renseignementen verza-
melde de Inlichtingendienst allerlei statis-
tisch materiaal. Onder meer het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, het Economisch 
Instituut voor de Middenstand en het 
Landbouw Economisch Instituut 
verzorg(d)en allerlei soorten publikaties 
waaruit de Inlichtingendienst een gerichte 
keuze maakt(e). Uittreksels werden samen-
gesteld en aan de inspecties doorgegeven. 
Ook aan de hand van jaarverslagen, index-
cijfers van grondstoffenprijzen, export en 
import, gegevens over de verhouding tussen 
de inkoop en verkoop, verzamelde men 
doelgericht gegevens over allerlei takken 
van handel, nijverheid, dienstverlening en 
transport. 

Aan de hand van deze branchegerichte 
overzichten kon een belastingambtenaar 
tijdens het regelen van een belastingaangif 

Inlichtingendienst 
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to gemakkelijk nagaan of een bedrijf teveel 
van de gemiddelde norm afweek. Als dit het 
geval was, dan werd een nadere controle 
van de bedrijfsboekhouding ingesteld. In 
complexe zaken schakelde men de Rijks-
accountantsdienst in. 

Op verzoek van bijvoorbeeld inspecteurs 
der Registratie en Successie verzamelde de 
Inlichtingendienst de meest uiteenlopende 
gegevens over de waarde van gouden sie-
raden, buitenlandse effecten, renpaarden, 
stamboekvee, kunstvoorwerpen en dergelij-
ke. Meestal schakelde de Inlichtingendienst 
hiervoor betrouwbare deskundigen uit het 
bedrijfsleven in. 

Vanaf -1954 gaf het Ministerie van Finan-
cien de Inlichtingendienst allerlei speciale 
opdrachten. Zo deed men onderzoek naar 
de voorlopige regelingen inzake de voor- Ambtenaren Inlichtingendienst (jaren '60) 



__ 47,I gehele 
o 

jaar 
1966 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

-70 ?). 

1 366.60 11633.40 90.48 90.48 90.48 95.16 180.96 180.96 271.44 185.64 276.12 1 
2 787.02 11212.98 194.22 194.22 194.22 204.36 388.44 388.44 582.66 398.58 592.80 2 
3 1207.44 10792.56 297.96 297.96 297.96 313.56 595.92 595.92 893.88 611.52 909.48 3 
4 1770.60 10229.40 436.80 436.80 436.80 460.20 873.60 873.60 1310.40 897.- 1333.80 4 
5 2333.76 9666.24 575.64 575.64 575.64 606.84 1151.28 1151.28 1726.92 1182.48 1758.12 5 
6 2963.22 9036.78 730.86 730.86 730.86 770.64 1461.72 1461.72 2192.58 1501.50 2232.36 6 
7 3592.68 8407.32 886.08 886.08 886.08 934.44 1772.16 1772.16 2658.24 1820.52 2706.60 7 
8 4288.44 7711.56 1057.68 1057.68 1057.68 1115.40 2115.36 2115.36 3173.04 2173.08 3230.76 8 
9 4984.20 7015.80 1229.28 1229.28 1229.28 1296.36 2458.56 2458.56 3687.84 2525.64 3754.92 9 

10 5679.96 6320.04 1400.88 1400.88 1400.88 1477.32 2801.76 2801.76 4202.64 2878.20 4279.08 10 

Overgangsregeling voor de z.g.n. „peildaturnkinderen" 
is over het gehele jaar 1966 nog kinderbijslag uitgekeerd. 

(art. 48 K.W.L.): Voor kinderen, die zijn geboren in het tijdvak 2 oktober 1949 t/m 1 oktober 1950 

B. 	Tabel van toepassing voor kleine zelfstandigen. 

	

271.44 	1 

	

582.66 	2 

	

893.88 	3 

	

1310.40 	4 

	

1726.92 	5 

	

2192.58 	6 

	

2658.24 	7 

	

3173.04 	8 

	

3687.84 	9 

	

4202.64 	10 

Kleine zelfstandigen hadden recht 
inkomen in 1965 meer dan f 4900, 

op kinderbijslag voor het eerste en tweede 
- doch minder dan f 5233,84, dan had men 

kind als het 'nkomen in 1965 niet meer dan f 4900,- bedroeg. Beliep het 
alleen recht op kinderbijslag voor het tweede kind. 

C. 	Tabel van toepassing voor overige rechthebbenden ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet. 

4 1 4 + 1 	1 + 2 	4 + 1 + 2 2 + 3 2 	 3 
(1965) 

1 + 2 + 3 

KWARTALEN 
(iaatste kwartaal 1965 en 1 e t/rn 3e kwartaal 1966) 

2 	 3 4 + 1 	1 + 2 	4 + 1 + 2 	2 + 3 1 + 2 + 3 
4 4 	 1 

(1965) 

354.90 
761.28 

1167.66 
1712.10 
2256.54 
2864.94 
3473.34 
4146.48 
4819.62 
5492.76 

83.46 
178.62 
273.78 
401.70 
529.62 
672.36 
815.10 
973.44 

1131.78 
1290.12 

90.48 
194.22 
297.96 
436.80 
575.64 
730.86 
886.08 

1057.68 
1229.28 
1400.88 

90.48 
194.22 
297.96 
436.80 
575.64 
730.86 
886.08 

1057.68 
1229.28 
1400.88 

90.48 
194.22 
297.96 
436.80 
575.64 
730.86 
886.08 

1057.68 
1229.28 
1400.88 

173.94 
372.84 
571.74 
838.50 

1105.26 
1403.22 
1701.18 
2031.12 
2361.06 
2691.- 

180.96 
388.44 
595.92 
873.60 

1151.28 
1461.72 
1772.16 
2115.36 
2458.56 
2801.76 

264.42 
567.06 
869.70 

1275.30 
1680.90 
2134.08 
2587.26 
3088.80 
3590.34 
4091.88 

180.96 
388.44 
595.92 
873.60 

1151.28 
1461.72 
1772.16 
2115.36 
2458.56 
2801.76 

- 	gehele 
jaar 

S. 1966 -tt 

KWARTALEN 
(laatste kwartaal 1965 en le t/m 3e kwartaal 1966) 

_ 	gehele 
jaar 

E i 1966 

met kb is 
loon 

f 12.000, -
els kaart 
eangeeft: 1 	 2 2 + 3 + 4 

KWARTALEN 

3 
	

4 	1 + 2 
	

2 + 3 	1 + 2 + 3 3 + 4 
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RUKSEIGENDOM 

ENKELE TABELLEN, TEN DIENSTE VAN DE AANSLAGREGELING 1966, 
SAMENGESTELD DOOR DE F.I.O.D. 

Kinderbijslagwetten  
A. 	Tabel van toepassing voor Ioontrekkenden en daarmee gelijkgestelden. 

1 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
2 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
3 	406.38 	95.16 	103.74 	103.74 	103.74 	198.90 	207.48 	302.64 	207.48 	311.22 
4 	950.82 	223.08 	242.58 	242.58 	242.58 	465.66 	485.16 	708.24 	485.16 	727.74 
5 	1495.26 	351.00 	381.42 	381.42 	381.42 	732.42 	762.84 	1113.84 	762.84 	1144.26 
6 2103.66 493.74 536.64 536.64 536.64 1030.38 1073.28 1567.02 1073.28 1609.92 
7 2712.06 636.48 691.86 691.86 691.86 1328.34 1383.72 2020.20 1383.72 2075.58 
8 3385.20 794.82 863.46 863.46 863.46 1658.28 1726.92 2521.74 1726.92 2590.38 
9 4058.34 953.16 1035.06 1035.06 1035.06 1988.22 2070.12 3023.28 2070.12 3105.18 

10 	4731.48 	1111.50 	1206.66 	1206.66 	1206.66 	2318.16 	2413.32 	3524.82 	2413.32 	3619.98 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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1 schilderij Madonna met Kind,Vlaams 	
4.000.- 

2 kleine schilderijtjes met landschappen 	2.000.- 
1 Mans-portretja Vlaams,naar ouaer voorbeeld 	2.500.- 
1 klein stillaven mat kan,pijp an glebe 	

1.800.-- 
Wahhtkamer:  
rrastallen kroon 	

150.- 
1 eiken kast 	

2.500.-- 
1 modern tafeltje 	

40.-- 
3 fauteuils 

	
600.-- 

1 vloerkleed 	300.- 
1 warmer kinderbeeldje 	

700.- 
2 Eitel vitrage gordijnen  .......... .  	75.-- 
2  Eitel  overgordijnen.............. .....  	200.-- 

heffingen op werkloosheidsuitkeringen en 
sociale uitkeringen. 

EEN NIEUW SPECIALISME 

Met ingang van de nieuwe BTW-wetgeving in 
1969 werd bij de Inlichtingendienst het 
bureau Omzetbelasting opgericht. Dagelijks 
ontving dit bureau via de douane-eenheden 
uit het hele land circa 5% van de facturen 
van goederen die aan de grens ter invoer 
waren aangeboden. Eike factuur had een 
zogenaaind stamnuminer van de adressant. 
De facturen werden op volgorde van stam-
nummer gelegd, in inspectiemappen 
gedaan en vervolgens eenmaal per maand 
verzonden naar de desbetreffimde inspectie 
Invoerrechten en Accijnzen/Omzetbelasting. 
Die ene dag in de maand was het feest. Het 
was Inpakdag! 

hi het begin van de jaren zevent ig werd 
aan de Inlichtingendienst nog een bureau 
toegevoegd: het 'bureau Speciale 
Renseignering cern Signalering (SRs). Deze 
specialisten binnen de Inlichtingendienst 
hielden de zogenaamde MOD-boekwerken 
bij, waaronder het befaamde autoboekje. 

Nog steeds worden jaarlijks de prijzen van 
alle in Nederland geimporteerde auto's, 
gespecificeerd naar merk, type, model en 
alle denkbare accessoires - 'de meters en de 
bellen' op een rijtje gezet. Deze informatie 
is voor de inspecties van belang om de 
opgegeven bijtelling van de autolasten voor 
de Inkomstenbelasting to controleren. Ook 
de informatie over bijvoorbeeld bruto 
winstpercentages per branche kwam nit de 
koker van dit bureau. 

Al het verzamelde informatiemateriaal 
werd angstvallig binnen de Belastingdienst 
gehouden en niet aan derden zoals belas-
tingconsulenten of administratiekantoren 
verstrekt. De Wet Openbaarheid van Bestuur 
was destijds nog niet aan de orde en verzoe-
ken van derden orn informatie werden eeii-
voudigweg afgewezen. 

NAAR EEN STRAFRECHTELIJKE OPSPORINGS-
ORGANISATIE? 

Peri januari 1951 vervielen van rechtswege 
de bijzondere bevoegdheden voor alle amb-
tenaren van de Belastingdienst. De minister 
van Financiero stelde vast slat irn gewone tij-
den moest worden gestreefd naar een even-
wicht tussen de bevoegdheden die aan de 
hel2sting-A clininistra tie toekwam en de per, 
soonlijke levenssfeer Vail de burger. 
Voortaan mochten de controle-arribtenaar 
en de riiksaccountant slechts administratie-
ve controles ititvoeren. Voor het opsporen 
van fraude lowest direct de PLOD worden 
ingescbakeld, die vervolgens een strati-edi-
t eliik onderzoek kon hist ellen. 

I' 	27.375.-- 

nboedelltaxatie door HOD deskunage (1966/69) 

Fiiscae Recherche 
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Controle-ambtenaren kwamen soros in 
een juridisch lastige positie te verkeren. Als 
een controlerend ambtenaar tijdens zijn 
werkzaamheden op een fiscaal strafrechte- 

ICIL JULIA_ LC, 111Ut:JL 111.1 Lajll VVCLJNLAlc111111C- 

den onverwijld beeindigen en de zaak over-
dragen aan een fiscale rechercheur van de 
FIOD. Ook mocht de ambtenaar niet meer 
onderzoeken of alle van belang zijnde boe -
ken en bescheiden waren getoond. Daar het 
controle-onderzoek op zo'n moment - for-
meel gezien - overging in het opsporings-
onderzoek, hoefde de belastingplichtige de 
belastingambtenaar geen enkele informatie 
meer te verstrekken. Het was aan de fiscale 
rechercheur om de verdachte te verhoren. 

Slechts in urgente gevallen, wanneer vrees 
voor vernietiging van bewijsstukken en der-
gelijke bestond, kon de rijksaccountant of 
controle-ambtenaar de vertoonde boeken 
en bescheiden terstond in beslag nemen. 
Deze laatste wettelijke regel trad per 

november 1952 in werking. 
De bijzondere strafrechtelijke bevoegdhe-

den bleven slechts voorbehouden aan de 
ambtenaren van de FIOD. Zij mochten deze 
bevoegdheden alleen gebruiken als er een 
redelijk vermoeden bestond dat in een 
helastingzaak een ernstig stralhaar felt was 
gepleegd De minister stelde vast dat eigen-
lijk elk opsporingsonderzoek moest nit- 
monden in een waterdicht proces-verbaal, 
nr) vrn-nd Anra.arvIn de rerlitha-n lc een filcse -.r 0- 	 _ 

(gevangenis)straf kon opleggen. Van zo een 
veroordeling moest een preventieve wer-
king uitgaan, opdat meer mensen hun fis-
cale verplichtingen zouden nakomen. 
Geldboetes of voorwaardelijke veroordelin - 
gen bleken niet afdoende. 

In de Wet Vervanging Fiscaal Noodrecht  

van 1952 werd op het opzettelijk doer van 
onjuiste belastingaangiften een maximum 
gevangenisstraf van vier jaar gesteld. Als 
gevolg van deze, relatief zware, strafbepa-
ling kon een verdachte van belastingfraude 
tijdens het onderzoek in verzekerde bewa-
ring worden gesteld. De verjaringstermijn 
van een fiscaal delict werd vastgesteld op 12 

jaar. 
Bij de voorbereidingen van de wet had de 
Belastingdienst bij monde van dr. W.H. van 
den Berge, afwisselend staatssecretaris van 
Financien en topambtenaar bij datzelfde 
Ministerie, toegezegd dat de Fiscale 
Recherche zoveel mogelijk ernstige zaken 
aan het Openbaar Ministerie voor vervol-
ging zou aanbieden. 

DE VERSCHILLENDE BELANGEN VAN DE HOD 

EN DE BELASTINGINSPECTIES 

Bij de voorbereidingen voor de Wet 
Vervanging Fiscaal Noodrecht van 1952 was 
het uitgangspunt dat het strafrecht een 
goede aanvulling was voor het kunnen uit-
voeren van de belastingwetten. Het ging 
vooral om het opsporen van fiscale misdrij-
yen. De hoogte van de belasting die was ont-
doken deed er in principe niet zoveel toe. 

In theorie was er een uniform opspo-
ringsbeleid, maar in de praktijk van alledag 
waren er toch verschillen in aanpak tussen 
de drie regionale Bureaux Fiscale IRecherche 
van de FIOD te Rotterdam, Arnhem en 
11trecht. Deze bureaus vielen formeel onder 
het hoofd van de Hop, in de praktijk voer 
den zij een tamelijk zelfstandig beleid. Er 
was tussen de bureaus wel enige competitie 
°in maandelijks de hoogste cijiers van opge- 
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Staat  stand dor werkzaamheden FISCALE RECHERCHE 
djlage II. Maand december 1961. 
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spoorde vermogens te kunnen tonen. 
Sommige bureauhoofden lieten ambtena-
ren avonden overwerken om een zaak waar-
in fikse bedragen waren ontdoken, alsnog 
op de maandlijst 4LC krijgen. 

Een groot probleem destijds was dat er 
nauwelijks selectie plaatsvond van zaken die 
daadwerkelijk geschikt waren om door de 

19 	. to 	 uur heb(ben) ikJwij  

. ambt: 

ambt: 

. ambt: 

van de F.I.O.D. te 

19 

De ambte naar  voornoemd, 
oaten  

FIOD strafrechtelijk te worden aangepakt. 
De landelijke Opsporingsdienst wees niet zo 
snel zaken of om directeuren van de 
Belastingdienst of inspecteurs niet voor het 
hoofd to stoten. nuardoor kwam het regel-
matig tot niet meer dan een fiscaal rapport. 

In 1958 werd vanuit het Ministerie van 
Finan.cien door de heren W.J. van Bijsterveld 
en J. de Boning een organisatieonderzoek 
bij de FIOD verricht. Hieruit kwam naar 
voren dat het beleid en de uitvoering moes-
ten veranderen. Het doel van de FIOD was 
om tot een strafvervolging te komen en niet 
zozeer om de inspecties aan gegevens te hel-
pen voor een goede aanslagregeling. 

Vanaf 1958 mocht de Fiscale Recherche 
slechts een opsporingsonderzoek starten, 
indien dat zoo leiden tot een proces-verbaal 
en een vervolging. Wanneer duidelijk werd 
dad d.it doel niet kon worden bereikt, dan 
moest de rechercheur zijn werkzaamheden 
staken en de zaak wederom voor admini-
stratieve afdoening in handen stellen van 
de inspecteur die de zaak had ingediend. 

Inspecteurs zagen van de FIOD natuurlijk 
het hefst een omvangrijk fiscaal rapport 
tegemoet, op grond waaivan ze een fikse 
aanslag met boete konden opl.eggen. 
Voortaan kregen zij slechts een kort bericht 
op een. A4.--tje waarin werd toegelicht waar-
om de zaak was gesloten, eventueel aange 
vuld met enkele inlichtingen, 

In de jaren zestig kreeg de Fiscale 
Recherche vanuit de Belastingdienst allengs 
minder opsporingszaken toegeschoven. Het 
hoofd van de non ging regehnatig de 
inspecties at om te vragen of er nog well< 
was. 

De roemruchte Opsporingsdienst van wel-
eer had jets van zijn oude glans verioren. 

Gesloten en getekend te 

De gehoorde. 

FISCALE INLICHTINGEN- EN OPSPORINGSDIENST. 

Nr.: 

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR. 

Op 

1 

2 

3 

werkzaam bij het bureau fiscale recherche 

gehoord te 

een persoon, die desgevraagd opgaf als: 

Naam: 

Geboorteplaats en -datum: 

Nationaliteit: 

Beroep: 

Woonplaats en adres: 

en die als volgt verklaarde 

Aldus op ambtseed opgemaakt op tijd en plaats voornoemd na voorlezing aan gehoorde, die bij zijn verklaring 
volhardt, ten blijke waarvan hij dit proces-verbaal mede ondertekent. 
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Administratieve medewerksters Fiscale Recherche, Rotterdam (jaren '60) 



58 	 DE non IN RII ,TIC;FR VAARWATFR 

DE ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN 

Op 16 september 1955 werd bij de Tweede 
Kamer een nieuw wetsvoorstel ingediend: 
de `LAJ.gemene wet intake  rillcchelastingen' 
(AwR). Het voorstel kreeg vier jaar later 
kracht van wet, maar zou pas in 1962 wor-
den ingevoerd. Het doel van de wet was een 
eenvoudige, meer systematische wijze van 
belastingheffing. Ook kwamen er nieuwe 
bepalingen voor het vervolgen van belas-
tingontduiking en de daarbij behorende 
straffen. 

In de Memorie van Toelichting op de wet 
is veel aandacht besteed aan het fiscale 
straf(proces-)recht. Het primaat van de fisca-
le opsporing en vervolging werd uitdrukke-
lijk neergelegd bij de Belastingdienst. De 
keuze om een fiscale zaak al dan niet voor 
strafvervolging voor te dragen in het gewo-
ne strafrecht, een bevoegdheid van de offi-
cier van Justitie, was in fiscale strafzaken 
waar geen dwangmiddelen waren toegepast 
een taak van de Belastingdienst, met name 
van de Directeur van 's Rijksbelastingen. 

Elk proces-verbaal van een fiscale straf-
zaak, dat door een belastingambtenaar of 
een reguliere opsporingsambtenaar was 
opgemaakt, moest bij de Directie worden 
ingediend. De Directeur van 's Rijksbelas-
tingen nam het besluit om een schikking te 
treffen (transactie) dan wel over te gaan tot 
een strafrechtelijke vervolging, waarna de 
zaak werd overgedragen aan een officier 
van Justitie. 

Binnen elke Belastingdirectie was de 
bevoegdheid van de directeur inzal<e het 
vervolgingsheleid gemandateerd aan een 
speciale functionaris: de contact-ambte-
Haar. Als besloten werd een zaak voor straf- 

Gevollgen llngezonden processen-verbaaO 

vanaf 1-8-1955 Um 31-7-1957 

seponerllngen: 	 448 

scErtakingen; 	 23 

vonnllssen: 	 1709 

2180 

Het aantall vonnllssen onderverdeelld ora beroepen: 

accountants/boekhouders 	 275 15,15% 

Oand-, tullnbouw en veeteellt 
	 174 10,28% 

horeca-ondernemers 	 68 3,98% 

aannemers 	 55 3,80% 

dllrekteuren NV's 	 53 	3,10% 

autohandeilaren 	 44 2,57% 

koopReden 	 40 2,34% 

ambtenaren 	 40 2,34% 

handeDs- en kantoorbecIllenden 	 35 	2,11% 

bouivvvakarbellders 	 35 2,11% 

aardappe0-, groente- en frullthandellaren 	33 	1,93% 

medllsche sektor 	 33 	1,93% 

makeOaar-vertegenvvoordllgers 	 28 1,53% 

textlleDhandellaren 	 27 	1,58% 

sigarenwllnkeDs 	 25 1,45% 

sllagers 	 24 1,40% 

scheepsbouw en scheepsvaart 
	

23 	1,35% 

thy. fabtrieken en fabrikanten 	 21 	1,23% 

kappers 	 20 1,17% 

krulldenllers 	 18 	1,05% 

vUshandeOaren 	 18 1,05% 

overllge groepen (eRk < 1%) 
	

3 8 22,53% 

zonder bevoep 	 219 12,81% 

	

1709 	1100% 
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vervolging voor to dragen, diende hij de 
officier van Justitie van advies. De contacten 
tussen de regionale directies en het 
Openbaar Ministerie bleven echter tamelijk 
moeizaam. 

In het kader van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen mochten in principe alle 
belastingambtenaren een proces-verbaal 
opmaken. In de praktijk bleef deze bevoegd-
held voorbehouden aan de rechercheurs 
van de FIOD. De nieuwe wet beoogde dat een 
administratieve boete de voorkeur zou krij-
gen boven strafrechtelijke vervolging. De 
ontdoken belastinggelden konden op die 
mailer het beste op de fraudeurs worden 
verhaald. 

Steeds meer inspecteurs deden fraude-
zaken fiscaal af. Als een zaak werd overge-
dragen aan de FIOD en het tot een rechts-
zaak kwam dan draaide het proces naar het 
gevoelen van de inspecteurs die een zaak 
hadden ingezonden, vaak uit op een teleur-
stelling. In de jaren zestig en zeventig leg-
den de rechtbanken steeds mildere straffen 
op. De belastingontduiker werd hooguit 
veroordeeld tot een voorwaardelijke straf 
met een geldboete. Gevangenisstraf was een 
uitzondering. 

FEN POLITIFK VAN OPEN GRENZEN 

De Douanerecherche richtte zich aanvanke-
lijk vooral Op de opsporing van smokkel 
van deviezen en boter. In de zestiger en 
begin zeventiger jaren kreeg men daarnaast 
oog voor de toenemende illegale handel in 
sigaretten, wapens, gestolen auto's, Ituis- 

brandolie en narcotica. Ook staken de Ale-
gale alcoholstokerijen weer overal de kop 
op. 

Vanaf 1944 en in de daaropvolgende 
decennia sloot Nederland met Belgie, 
Luxemburg en diverse andere landen een 
groot aantal handelsverdragen en douane-
overeenkomsten af. De belangrijkste voor-
beelden hiervan zijn de Dotiane-
Overeenkomst en het Verdrag tot instelling 
van de Benelux Economische Unie, die 
respectievelijk in 1948 en 1960 in werking 
traden, het General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT, 1947), de douaneverdrage-n. 
van Brussel (195o) en de Europese 
Gemeenschap voor Nolen en Staal (EGKS, 

1951). Deze verdragen spelen, naast het ver-
drag voor de totstandkoming van de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG, 

1957, de voorloper van de huidige Europese 
Unie), tot op de dag van vandaag een 
belangrijke rol in de wereldeconomie. 

Het doel van de verdragen en douane-
overeenkomsten was oris de hoge tariefinu-
ren to verlagen, die tussen de beide wereld-
oorlogen door vele landen waren opgetrok-
ken ter bescherming van de eigen handel 
en industrie. Deze protectionistische poli-
tick had tot onbedoeld gevolg dat zowel het 
volum.e van de internationale handel als de 
welvaart sterk daalden. Geen enkel land, en 
zeker niet Nederland met zijn afhankelijk-
lneid van de intemationale handel, was 
daarhij gebaat 

Door het verminderen en geleidelijk 
afschaffen van steeds meer in-, uit- en door-
voerbelemmeringen na in de internationale 
handel in de na-oorlogse periode eriorm 
toe. De lil)eraliserirlg van de Europese markt 
kei ide ook negatieve effecten. Ter bescher- 

Douanerecherche 
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ming van lanclbouw, veeteelt en industrie 
in de bij de EFT; aangesloten landen werden 
allerlei subsidieregelingen in het leven 
geroepen. Smokkelaars en zakenlieden 
maakten gretig gebruik van de mazen in de 
internationale regelgeving. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen veran-
derden de taken en opsporingsmethoden 
van de Douane en de Douanerecherche. Nog 
versterkt door de komst van het gesloten 
container- en tankvervoer werd het voor de 
Douane onmogelijk om alle bij de grenzen 
aangeboden ladingen fysiek te controleren. 
Naast de steekproefsgewijze controle van de 
lading in schepen, vraclitauto's en vliegtui-
gen kwam, ook voor het opsporen van 
mogelijke misdrijven, de administratieve 
controle bij internationale transportbedrij-
ven, toeleveranciers en afnemers steeds 
meer op de voorgrond te statin. 

DE BOTERSMOKKEL: WILDWEST-TAFERELEN 

AAN DE BELGISCHE GRENS 

De Douane-overeenkomst tussen de 
Benehuclan.den trad op 1 januari 1948 in 
werking. Douanetarieven aan de binnen-
grenzen van de drie 'andel' werden afge-
schaft evenals de beperldngen van de 
hoeveelheden te importeren goederen. 

Maar het heffen van acciinzen en de 
omzetbelasting bij invoer bleven gehand-
haafd en van een vrije grenspassage was nog 
geen. sprake. De smokkel in allerhande goe-
deren, waaronder de goedkope Nederlandse 
boter naar Belgie, bleef voortduren. De 
botersmokkel werd 'big business' die lang-
zamerhand in handen van de georganiseer-
de misdaad kwam. Met het illegaal exporte- 

Een tip 

De Douanerecherche kreeg somas een tip van mensen die in het 

circuit zeten of er zijdelings bij betrokken waren. Zo wes or een 

man die neast zijn bean voor zijn Freer smokkelritjes maakte. 

Een auto met boter reed van een bepaalcl terrein in Nederland 

near Antwerpen. Zoin ritje leverde de man f 250,- op en hi 

Antwerpen stond een taxi Maar die hem weer near hugs bracht. 

Aangezien de boter werd afgeleverd on dat gedeelte van de 

ScheDdestad waar ook veel cafes waren en de dames van plezier 

him beroep uitoefenclen, leercle de chauffeur de smeek van het 

goecle leven Mennen. 	kwam alsmaar later thins en van de ver- 

diende smokkelpenningen was steeds minder over. Een jaloerse 

echtgenote besefte det Geer gezinsieven op het spel stond en  

spray een rechercheur van de Douanerecherche aan van de post 

Nijmegen. Zij gaf aan dat de boter uit een tankvvagen bij een 

spooremplacement werd opgehaald. Voor de rechercheurs was 

hot een koucl kunstje om de man te achtervoDgen near de plaats 

van afievering. Uiteinclelijk werden de daders opgepakt en het 

network ontmanteld. 

ren van boter werden enorme winsten 
bellaald. 

In de jaren vijftig gebruikte de gemiddel-
de Nederlander goedkope margarine in 
plaats van boter. De Nederlandse roomboter 
was een overschotprodukt van de kaasma-
kerij waar slechts een geringe vraag naar 
bestond. De Belg die een beetje 'standing' 
had op te houden, at daarentegen gees 
margarine. De botercoilsumptie iii Belga' 
was veel groter en door een verschil in loon-
en prijspolitiek was het veelgevraagde pro-
dukt maar liefst een rijksdaalder duurder 



(Var. onze verslaggever, 
ZoaIs rerneld hebben de antbtenaren van de Cen-

trate Veldpostdienst te 'Maastricht, dank zi,j intensief 
recherchewerk, vier botersmokkelaars kunnen aan-
bouden, terwip ze voorbereidingen troffen om ten 
partij van 4000 kg boter over de grens te brengen. Dit-
meal is het feest niet doorgegaan. Maar hoeveel ke-
ren hebben re net sucoes een smokkeitocbt onderno-
men? Vaak werden an gesignaleerd mast don waren 
ze ongrijpbaar. Onvervaard hebben oak deze prof'. 
teurs van 't prijsverschil der Beigisehe en Nederlandse 
van het prijsversehil der Belgisehe en Nederlandse 
boter Lange allerbande hobbelige grensweggetjes no'n 

vice versa-reisje gemaakt, want bet risioo is Kering 
en het rendement hong. Dere partij van 4000 kg zou 
het viertal een bruto-opbrengst gebracht hebben van 
f 6000.-. 
Maandenlang speuren heeft tenslotte voldoende aan-
wijzingen opgeleverd omtrent In plaats van her-
komst der smokkelaars. Met dit succes is in In pets 
even een glimp opgeflikkerd van de geruisloze en.... 
ongelijke strijd tussen de douanemensen en het sinis-
tern gilde van de botersmokkeLaars tangs de gehele 
Nederlands-Belgisch* grens. Dere gebeirnzihnige en-
tourage van het gewone touristische en handeLsver-
keer still we van dichtbij eens gears beitijken. 
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6 /7 /J r  Miljoenen kilo's boter illegaal Haar Belgie 

Douane machteloos tegen technisth 
veel beter uitgeruste smokkelaars 

.,De ted at de pungei", to tijd dat groepen smokkelaars net hun illegaal 
vrachtje, opgeborgen in een gemakkelijk hanteorbare rugzak. in het smalle 
derenageb,ed balanceerden, a at enkele fares voorbij. Met hat verdwijnen 
van dit ouderweta gesjouw is oak de romannek were rand het douanekorps 
was geweven door film en sensatieverhalen, veer een groat deet door nieuwe. 
tjekoude, gernechanizecrde smokkehnethoden doodgevroren. Nachtelijke ach-
tervolgingen, schatpartijen, veetederende sportiviteit soros, in de strijd van 
de smokkelaar tegen de man in het gril.•groene uniform van Invoerrechten 
is Accijnzen: het behoort than allemaal tot het &rut:aril van „varhalen over 
vroeffer". 

Botersmokkel 
beleeft hausse 

Met was gen schen* tijd teen, zucht 
bet waaraebtige douaniershart, dat in 
etjn jacht op illegard vervoer nog eens 
bevrediging vend in een „goede 
winger. Maar dat is gedaan. 

ONMASKER.DE ORENSDITIVEL 
Sedert meander, vooral Binds begin 

juli van dit jeer. ao hebben de man-
non-un-de-grens vastgesteld. is de be-
ter weer het gangbare Nederlandse 
produkt, dat in Beigi gevraagcl wordt. 
Deze smokkel is tot een zodantg. op 
moderne :test geschoeid bedrijf ult-
gegroeld, dat de douaniers machteloos 
'tears Hun technische entrusting kan 
het niet hales bij de snelle wagens 
en „ . bet naar gansterdorn averhel-
lende detente optreden van de gernas-
herds grensduivels. achte, het stuur 
van gepantserde wagens. EVna dage-
lijks stuiven le langs de douanier 
voorbij. Deze meet de zwere personen- 
of vrachtanto aanetonds te identifi- 
ceren els een zagenaamde „boter-
wagen-, inane voor het overige heeft 
hij hem slechts voor het nakijken. 
Tenminste als htj apztj springt. An-
ders zal het — op zijn gunstigt —  in  
het ziekenhuis zijn, dat bij het kan 
navertelen. 

MODE JAN OF DODE JAN 
Verelvuldig trekker de partouillea 

tangs de grens. Dag en nacht contro-
tenet men de bi.nnenwegell. Doth ala 

PidteelidE leen zwaar bronuriende bo-
terwagen opdutkt, dan heeft het voor 
de smakkelaars net zoveel gevolgen, 
aloof de patroudie douanemannen er 
niet was. Ze kunnen tot stoppen ma-
nen. doeh de ervaring beet geleerd 
dat cid een kwestie is van blode Jan 
of dude Jan. Schieten net een sten 
of revolver heeft niet de urinate uit-
werking op de rwaar geharnaste auto, 
terwijl de smokkelaars duideiijk orn-
schreven in de  Nederlandse wetgeving 
bescherming gettieten. 

De roekeloze boterrijciers. Met el-
hires van de bokkenrijders van wel-
net. staan ever niets. Het is voorgeko-
men dal het de douane  lukte voor de 
wielen van zo'n boterkist een barri-
cade op te weeper. Met een werkelijk 
bewonderenswaardig staaltje van rej-
kunst word het obstakel door de 
amokkelautochauffeur kings de rij- 
weg geveegd en 	zonder spoor ver- 
dvveen weer zeker 600 kg boter near 
BelgiS. Dere vrachten liggen lasses de 
500 en 1200 kg. Betrett het een vracht-
wagen, mat *veneers geregeld voor-
kornt. dan zijn het zeker 4000 tot 5000 
kilogram. 

Op onze tooter lanes diverse grens-
Pesten hebben we het met eigen Ogen 
meegernaakt. dat douaniers voor een 
aanstormende peraonenwagen, die ge-
sigrialeerd was ala senakkelwagen, een 
telefoonpaal op de wog wierpen. Zen 
moment dreigde de wagon em to slaan. 
Een nietsontziende enelheid plus de 
gunstige werking van de lading boter 
op de weir:Pigging hielpen hen er echter 
overheen en veins bereticten ze hun 
doele 

Zoals woenadag i1, in DNA,. gement& is  hat slat Belgisch* denten. gelukt op 
deze reanier een amokkelbuit te ver-
schalken. De smokkelaare verdwenen 
echter. In de auto beyond rich 600 
kg boter. 

VERREGAAND BANDIETISME 
Zen ander staaltje van verregaand 

bandietarrie onciervond een Neder-
lands automobilist in een Belgisch 
grensplaatsje They Imam hij plots 
voor een in het nauw gedreven smak-
kelauto to shear, die hens dwong te- 
gen een boom to rijden em aldus vrij  

bean te maker voor de heron. De 
brokken waren voor hem. 

De alagboom can de grensovergang 
Strampea, em nog eens te patten ult 
de login be!evenissen van, de grens-
wachters, hecft het oak at eons moe-
ten ontgelden. Zander pijrtlkjke gevol-
*en reed een op de hielen gezeten 
smokkelkist er door been. 

ALLES GEPROBEERD 
De ren Centrale Velcipostdiensten langs 
de Nederlands-Belgache grens hebben 
at het mogelijke geproloeerd en mi-
nutieuse onderzoeken ingesteld ala 
lets verdachts gotneld word 	Maar 
steeds moesten go. ala het kwam tot 
een „contact", zools de vakterne luidt 
voor een ontmoeting met een amok-
kelauto, het onderspit delver,. Meest-
tijds orndat de wagens der trraokke-
tears van een dergelijke snelle klasse 
zijn, dat zij hun achtervolgera ver 
achter sick Hetetr. Diverse keren re-
gen de douaniers van de CVP bij 
een vernuftig opgezette attic, die den 
resulteerde in een achtervolging, hun 
proof ontsnappen, louter en alleen em-
dat de berets in de boterwagen juist 
een greintje meet geluk hadden. 

Zo kwarn het bijvoorbeeld kart ge-
leden voor. dat een achtervolgende 
wagon van de douane ergens tangs de 
grens. een smokkelauto zodanig Intern 
had gereden, dat ze op een gegeven 
moment op een bosweg tot op een den-
tal meters op elkaar in reden. De 
douaniers waren at bijna zeker van 
hun vangst. teen er plotseling nog  Oct 
zijweggetje bleek to ziin, waarlanes 
de smokkelaars wisten to ontsnappen. 
Eon uitgebreid aanvalsplan, sax:range-
steld uit moeizaam vergaarde inlich- 

6inegenuir;elaoapenwn.'z'ngen was weer 
op 

 meta  
KRAAIEPOTEN 

Lange het Limburgs grensgedeelte 
komt het at geruime tijd niet meer 
voor, 'near de Noordbrabantee douane 
meet bij een aohtervolging danig op-
paseen voor de zogenaamde kracepo-
ten. Levensgevaarlijke pinnen die over 
di wog gestrooid warden en one een 
zodanige conatructie zijn, dat een van 

de vier scherpe 
bonen steekt. Op Lutntenb a'Uljd nag'  
gelijk moordtuig voorte  'routiek van dee.  
in Duitsland de doodstruatf.r  '"". stag'  

PERFEKT GEORGANIZEERD 
Het zee de gewone gronsbewoners 

niet rneer d.e smokkelen. Maar per-
fect georganizeerde en omvarsgrijke 

t'etf:r" 	ttrt; ef=g;InedcielTrt:criern'  ada 
Beigle De inkoop zowel als het e'er-
voer geschtedt in het groat. 

Ala we de verhalen van grensbewo-
nets en douanemensen beluistven, 
rijst de vraag of het bier per jaar (we 
maker een u.teraard ongecontroleerde 
schatting, niet gauw om verschillende 
rnlljoenen kg toter gaat? Het a een 
waarheid als koe. dat Gnu handels-
balans als gevolg hiervan een flinke 
opdoffer in ongunstige richting op-
loopt. 

De ongelejke strijd tekent zich aan 
het smukkelfront niet alleen at in de 
technische uitrustirtg, waarbij het 
korps der Invoerrechten en Accijnzen 
ten achter is gebleven bij hun door de 
kostbare boter weer tot bruesende le-
venslust gekomen tegenetanders, maar 
bovendien garandercn diverse ander* 
factoren een ongeveer vrij speL De 
smokkelaars hebben voor hun server 
immers cell de keuze in harden V311 
dag. tijd en plea.. In de bosrijke 
grensstreken zijn neer vele wekPlaat-
sen. termed en noch aan de nacht (zo-
als vroeger), noch aan de dag gebori-
den zijn. 

Concluderand kan geconatateerd 
wooden, dat het Onus Met can de &tin-
nier: Lgt, dat zo weinig vangsten war-
den gedaan. Zowel :n On /wore els 
lagoon functies zitten alleszins cam-
petente personen. die (nog) met 
enthousiasme op pact Baan. 

In de grensatreek LI het voor de 
douan.ers ren kwalijka zeal, an In-
delijk to moeten toezien op het weel-
derig illegaal botervervoer. Meeatal 
zijn het mermen, die in de grenadorper. 
wonen. Zic,h verslagen te metes in 
eigen gebied, tact hun mor eel aan, 
terwijI dit alien in de gehele gzens-
streek mel *ens ten averechts pey-
ehologisch effect zoo kunnen opleveni 

Georganizeerde ,,on 	' ernennngen 
smokkelen „en gros'.  

- 
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dan de Nederlandse boter. Geen wonder dat 
de Nederlandse boter met honderdduizen-
den kilo's en in de jaren zestig zelfs met ca. 
twaalf miljoen kilo per jaar over de grens 
werd gesmokkeld. 

Aanvankelijk maakten smokkelaars 
gebruik van opgevoerde Amerikaanse perso-
nenauto's zoals Chryslers, Buicks en  
Fairlanes die met een snelheid tot 150 km 
per uur langs de verbouwereerde douaniers 
raasden. Ben achtervolging inzetten met de 
aftandse dienstauto's had weinig zin. 
Maatregelen waren geboden. De Douane 
zette 's nachts wegen of door middel van 
wegversperringen. Met behulp van nieuwe 
zware auto's en verbeterde communicatie-
middelen zoals porto- en mobilofoons pro-
beerde zij het aantal vangsten te verhogen. 

In het streven naar hogere winsten ver-
voerden veel smokkelaars grote hoeveelhe-
den boter in zwaar gepantserde vrachtwa-
gens. De strijd tussen grenskommies en 
smokkelaar werd steeds grimmiger en had 
de romantiek van weleer verloren. De mees-
te chauffeurs lieten zich door nets of nie-
mand meer tegenhouden. Vrachtauto's met 
bijnamen als `ljzeren dein' denderden 
dwars door alle wegversperringen heen en 
konden nauwelijks tot stilstand worden 
gebracht. Geen enkele douanier was meer 
zo gek om, midden op de weg staande, het 
stopteken te geven. Om zich de achtervol-
gende douaniers van het lijf te houden, 
gebruikten smokkelaars kraaiepoten, olie, 
rookpotten 	vuurwapens. Douaniers 
schoten terug, waarbij zij volgens dienst be-
vel alleen op de banden mochten richten. 

De Douanerecherche werd veelvuldig 
ingeschakeld. Naast onderzoek in het veld 
waar zwaai geprofileerde banden hun spo- 

Wegversperring met Herrkonbok en sil:djkerp]anken 

(A[phen en Roe0, 1960) 

ren achterlieten, onderzocliten de recher-
cheurs de levering van grote hoeveelheden 
boter aan de grossiers en de winkeltjes in de 
grensstreken. Sommige winkeltjes zouden 
maandelijks bij de erkende grossier vijf ton 
boter inkopen. Volgens opgave van de win-
kelier was deze hoeveelheid louter bestemd 
voor de plaatselijke consumptie! Als de wine 
kelier zijn zaken administratief in orde had, 
kon de rechercheur hem gees strobreed in  
de weg leggen. De Mandel, het vervoer en de 
opslag van boter waren in geheel 
Nederland, dus ook in het gebied direct aan 
de grens, geheel -vrii. 

Op grond van het onderzoek van de 
rechercheur werden verdachte winkels en  
opslagplaatsen bij de grens zoals boerderij-
ties en varkensstallen, soins dag en nada 
vanuit het veld geobserveerd. Op die manier 
trachtten douane-ambtenaren de si nokke. 
laars op heterdaad te betrappen. De smok- 
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Kraaepoten 

Smokk&auto met kraaepoteMnstanatie 

(23 apri0 1956) 

kelaars namen echter hun voorzorgsmaat-
regelen door de beoogde routes door wan-
delende en fietsende boeren te laten verken-
nen. Deze `voorrijders' hanteerden allerlei 
codes om aan te geven (Int weg Arrii  was. 
Soms werd er een lege wagen op weg 
gestuurd om de aandacht van de echte 
smokkelauto of te leiden. 

Ondanks dit kat en muisspel lukte het de 
Douane regelmatig om smokkelaars op 
heterdaad te betrappen. In de meeste geval-
len werd de Douanerecherche direct op de 
zaak gezet om verdachte chauffeurs en bij-
rijders te verhoren en de lading te onder-
zoeken. De rechercheurs poogden het net-
werk van een mogelijk criminele organisa-
tie te ontwarren en naast de kleine vissen 
ook de hoofddaders op te pakken. Toch ble 
ven juist deze laatsten vaak buiten schot. De 
opgepakte chauffeurs en verkenners ston-
den meestal onderaan de ladder en zij wis-
ten vaak niet meer te melden dan dat zij 
voor een ritje van A naar B door een onbe-
kende tussenpersoon enkele honderden 
guldens kregen uitbetaald. Bij veroordeling 
tot gevangenisstraf werd hun gezin finan-
cieel onderhouden door de organisatie. 

Door het onderzoeken van de lading en 
vooral de eventueel aanwezige botermerken 
probeerde men de leveranciers van de 
smokkelwaar te achterhalen. Aan de hand 
van de administratie van een boterfabrikant 
kon de rechercheur so-ms bewiizen wie de 
leverancier van de smokkelaar was geweest, 
welke hoeveelheden hij waar had afgeleverd 
en door wie de afgenomen boter was 
hetaald. Op die mauler konden alsnog ver- -
(lac It en worden opgepakt. 
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Toen ontsnappen net meer mogelijk was, werden de 6 ton 
gesmokkeOde roomboter en gepantserde auto in brand gesto-
ken, waardoor het onderzoek near de herkomst van de boter 
werd bemoeiliWt (circa 1960), 



14.,440,6,  

mtAND 
OUALITE 

biffickels van botermerken (aren 11 60) 

uepeJ9 1/1 ue 	tuo 

roomboter 
netto 250 gram 

keukenboter 

EB.7W 141 S4 i  
B.C.E. 60 
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GETROUWD MET DE DIENST... 

De werkzaamheden van de gemiddelde dou-
anerechercheur waren inspannend en veel
nrnyAttend Ads i1niinehe rnhten wird Cil - 
ten op het erdaad hadden betrapt of op een 
ingewikkelde zaak waren gestoten, dan 
werd iiieestal direct een koppel recher-
client's van de Flop ingeschakeld. Niet zel-
den spoedden zij zich bij nacht en ontij 
naar de plek waar cen verdaatt-e lading was 
aangetroffen en iiiogelijke smokkelaars 

waren gearresteerd. Op de douanepost volg-
den de verhoren, waarbij de rechercheurs 
zo snel mogelijk achter de namen van ande-
re verdachten probeerden te komen. 
De opgepakte smokkelaars mochten maxi-
maal vier dagen worden vastgehouden en 
het proces-verbaal moest dan afgerond zijn. 
Als er veel verdachten waren opgepakt, 
bleek het een bele toer om de omvangrijke 
processen-verbaal op tijd af te krijgen. De 
rechercheurs werkten dan letterlijk dag en  
nacht. 
Rechercheurs werden geworven uit de 
gewone Douanedienst. Na een succesvol ver-
lopen sollicitatie volgden zij bij de FIOD een 
interne opleiding en leerden het recherche-
ren van een ervaren rot in het vak. Elk kop-
pel rechercheurs werd geacht all-round te 
zijn en alle soorten zaken aan te kunnen. 
Maar als gevolg van de toenemende interna-
tionale regelgeving ontstonden er speciali-
saties. Er waren rechercheurs die veel 
opsporingservaring en wetskennis opdeden 
ten aanzien van specifieke gebieden als 
wapens, medicijnen, narcotica, het omkat-
ten van gestolen auto's, vervalste kenteken-
bewijzen en stempels, pornografie, illegale 
stokerij en, vumwerk, uitheemse diersoor-
ten etc. Het werkterrein besloeg geheel 
Nederland en een onregelniatigheidstoeslag 
was niet voor niets ingesteld. Men reisde 
vele kilometers per jaar en maakte lange 
dagen en In aril ten _ Oin 2-nks de druk waren 
veel rechercheurs hun werk zeer toegewijd. 
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Achtervoging (jaren '60) 

Sporenonderzoek (jaren '60) 

Smokkelauto raakt van de vveg (jaren '60) 

De vanyst (jaren '60) 



I. 	onvememermillid 

Hoofdassistent-sectiechef J. ter Haar ondervraagt een 

aangehouden smokkelaar (november 1962). 
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NIEUWE WETTEN, NIEUWE WERKZAAMHEDEN 

Ambtenaren bij de Douanerecherche had-
den dezelfde bevoegdheden als hun colle-
ga's bij de Fiscale Recherche. De basis voor 
de werkzaamheden van de douanerecher-
cheurs was echter de Algemene wet inzake 
de douane en de accijnzen (AWDA). Op 26 
januarii961 verving deze wet de Algemene 
Wet van 1822. 

De nieuwe wet was aangepast aan de 
structuur van de Algemene wet inzake rijks-
belastingen waar het de verplichtingen van 
belastingplichtigen en de bevoegdheden 
van de belastingambtenaren betrof, evenals 
de strafrechtelijke en strafvorderlijke bepa-
lingen. Ook andere wetgevende ontwikke-
lingen, met name op het terrein van econo-
mische delicten, vonden hun afspiegeling 
in de nieuwe wet. De AWDA liet het bestaan-
de stelsel van toezicht en werkwijze van de 
Douane intact. Daarentegen doorkruisten 
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de intemationale verdragen de door de 
nieuwe Algemene wet beoogde eenvoud van 
systematiek. Er ontstond een enorm uitge-
breide en ingewikkelde papierwinkel die de 
controle voor de Douane er Met eenvoudi-
ger opmaakte. 

Bedrijven die op internationaal niveau 
goederen verhandelden, kregen het een 
stuk gemakkelijker. Onder bepaalde voor-
waarden was het toegestaan dat de aangifte 
voor invoer en betaling werd gedaan nadat 
de geadresseerde de ingevoerde goederen 
had ontvangen. Bij grotere bedrijven werd 
de fysieke controle op bijvoorbeeld de 
invoer van minerale olien gedeeltelijk ver-
vangen door administratieve controles ach-
teraf. 

Alhoewel het administratieve onderzoek 
steeds belangrijker werd, bleef de controle 
van de actuele goederenbeweging van essen-
tieel belang voor het werk van de Douane-
recherche. 

Aan het eind van de jaren zestig kreeg de 
Douanerecherche allerlei nieuwe zaken te 
behandelen, varierend van de illegale invoer 
van bedrieglijk echte speelgoedwapens, 
waarmee roofovervallen werden gepleegd, 
tot de zeer lucratieve fraude met eeg-subsi-
dies. 

De produktiekosi en van een aantal land-
bouwgoederen uit de toenmalige EEG lagers 
beduidend boven de wereldmarktprijs. Een 
vrii verkeer hiervan zou tot gevolg hebben 
dat de Europese hoer het onderspit in de 
concurrentieslag zou delven. Daarom wer-
den allerlei invoertarieven gehanteerd orn 
de boerenstand te beschermen. Bij flit-weir 
naar landen buiten de EEG verleende de 
Europese organisatie subsidies voor bepaal-
de landbouwgoederen om zodoende de  

prijs hiervan concurrerend te maken met 
de wereldmarktprijs. De fraudemogelijkhe-
den van dit systeem zijn nog steeds een 
voortdurende bron van zorg. 

Het illegaal in ren van wapens en drugs 
alsmede de handel in niet-veraccijnsde alco-
hol, huisbrand- en dieselolie kregen geleide-
lijk een gewelddadig karakter. Met deze 
zaken waren steeds grotere financiele belan 
gen gemoeid. 

In het begin van de jaren zeventig rolde 
de Douanerecherche met een gemiddelde 
van een per maand, diverse jeneverstokerif 
en op in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en 
Limburg. De FIOD kreeg de indruk dat er 
nog nooit zoveel clandestiene drank in 
Nederland werd verhandeld en gedronken 
als in deze jaren. 

DE BUITENWACHT 

De Douanerecherche werkt ten behoeve 
van de douanedistricten, Justitie en douane-
diensten in het buitenland. In  
Beneluxverband werden iLI de vijftiger jaren 
afspraken gemaakt over een betere samen-
werking tussen de Douane- en de 
Douanerecherchedienst en van de betrokken 
landen. Douaniers kregen het recut op acb-
tervolging over elkaars gron.dgebied. 
Processen-verbaal in Belgic opgemaakt, 
lagen voor de douanerecbercheurs van de 
FIOD ter• inzage. 

Sinds in 1963 de EEG-overeenkomst inzake 
wederzijdse bijstand tussen de betrokken 
d()uane-administraties ill werking trad, ver,  
richt te de Douanerecherche steeds meer 
zaken voor de z-usterdiensten in het buiten-
land. 
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Overleg aan de grens tussen ambtenaren van de 
Douanerecherche Nederland en BeOgie (1962) 
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Gefraudeerde sluiting 

Twee voorbeelden frauduleuze sluitingen 

(internationaal) 

Internationale contacten werden met de 
voortschrijdende Europese integratie 
onontbeerlijk. Het in 1967 bij het tot stand 
komen van de Europese Gemeenschap tus-
sen de lidstaten gesloten Verdrag van 
Napels gaf een deugdelijke grondslag voor 
een brede samenwerking. Ook niet-EEG lan-
den, die lid waren van de Internationale 
Douane Raad, konden en kunnen om bij-
stand voor onderzoeken bij intemationale 
douanefraude vragen. Deze bijstand 
bedroeg in 1975 ca. 28 % van het totaal van 
de door de Douanerecherche afgewerkte 
zaken. 
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HANDHAVEN OF OPDOEKEN... 

Als gevolg van de douane-overeenkomsten 
en de verdragen in het kader van de 
Benelux Economische Unie en de EEG zou 
de controle bij de binnengrenzen door de 
Douane verminderen en uiteindelijk zelfs 
geheel moeten verdwijnen. Vele douanebe-
amten zouden daardoor moeten afvloeien 
of elders in de dienst worden geplaatst. In 
het verlengde hiervan stond het bestaans-
recht van een centrale Douanerecherche 
lange tijd ter discussie. Deze afdeling was 
voor het opsporingsonderzoek dat zij ver-
richtte, immers in hoge mate afhankelijk 
van door de Douane geconstateerde fraude-
gevallen. 

In verband met de onzekerheid over de 
toekomst van de Douane en de 
Douanerecherche werd in 1959 besloten om 
of te zien van benoeming van een opvolger 
voor het vertrekkende hoofd 
Douanerecherche. 
De onzekere situatie duurde maar liefst tot 
1971. Als gevolg van een sterke toename iii  
het aantal onderzoeken naar onder meer 
EEG-fraudes, wapen- en drugssmokkel, werd 
duidelijk dat voor de Douanerecherche een 
rol zou blijven weggelegd. Dit betekende 
dat voor deze afdeling eindelijk weer een 
nieuw hoofd kon worden aangetrokken. 

BELASTINGFRAITDE WORDT ONTKEND 

Aan het eind van de jaren. vijftig richtte de 
Belastingdienst zich op een moderne 
bedrijfsvoering, waardoor de enorme aan-
tallen belastingaanslagen efficient en effec-
tief verwerkt konden worden. Door middel 
van het systeem `Grondig-Globaar zou elke 
maand ca. 9% van alle aanslagen worden 
afgedaan. Een aantal posters van goed 
bekend staande belastingplichtigen hoefde 
slechts globaal of niet gecontroleerd te wor-
den. Anderen daarentegen mochten een 
grondige afhandeling verwachten. Binnen 
de dienst zou er meer begrip moeten 
komen voor de moeite die de gemiddelde 
belastingplichtige zich getroostte om het 
aanslagbilj et naar eer en geweten in te vul-
len. De belastingambtenaar diende kleine 
fouten door de vingers te zien. Door gezeur 
over `pietluttigheden' werd de belasting-
plichtige maar nodeloos geprikkeld en het 
aanzien van de Belastingdienst zou daar-
door geschaad kunnen worden. 

In de jaren zestig maakte Nederland een 
hoogconjunctuur door: de bomen groeiden 
tot in de hemel. Ook de belastingopbreng-
sten namen sterk toe. Breed was de opvat-
ting dat burgers over het algemeen aan hun 
fiscale verplichtingen voldeden. De aaii-
dacht voor fiscale opsporing verflauwde en 
de FIOD-organisatie werd steeds meer afge-
slankt. In de loop der jaren kregen de drie 
overgebleven Fiscale Bureaus in Arnhem, 
Utrecht en Rotterdam in de ogen van de 
Belastingdienst steeds minder bestaans 
recht. Ms laatste werd in 1974 bet bureau te 
Rotterdam opgeheven. 

De ineeste recherclieurs van de opgehe-
ven bureaus verlieten de FIOD en gingen bij 
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andere onderdelen van de Belastingdienst 
werken. Doorslaggevend voor hun beslis-
sing was dat zij niet naar de hoofdvestiging 
te Amsterdam - vanaf 1973 naar Haarlem - 
wilden verhuizen. De Fiscale Recherche 
kreeg daardoor een groot gebrek aan des-
kundig personeel. 

Bovendien begon de toenemende samen-
werking met het buitenland beslag op enke-
le koppels rechercheurs te leggen. 
Overeenkomstig het dalende personeelsbe-
stand tot in het begin van de jaren zeventig, 
verminderde vanaf 1962 de produktie van 
processen-verbaal van 200 per jaar tot een 
dieptepunt van 45 stuks in 1975. In dat laat-
ste jaar vond er slechts een inverzekering-
stelling plaats en geen enkele gerechtelijke 
huiszoeking. 

Deze ontwikkeling stond haaks op de 
eind jaren zestig toegenomen mogelijkhe-
den om de belastingen te ontduiken. In zijn 
maandverslagen meldde de FIOD dat er veel-
vuldig werd geknoeid bijvoorbeeld op het 
gebied van de Omzetbelasting (grw). Het 
werken zonder inlevering van een factuur 
en de teruggave van BTW, vergrootte voor 
middenstanders, mensen met een vrij 
beroep en bedrijven, de mogelijkheid om te 
frauderen. 

Ook maakten koppelbazen en op het oog 
bonafide bedrijven op grote schaal mis- 

bruik van de Besloten Vennootschap. De BV 
kon voor een stratbaar feit - anders dan in 
zake belastingen en voor de Wet 
Economische Delicten - immers niet wor-
den vervolgd. Pas vanaf 1975 onderkenden 
politici en de Belastingdienst de ernst van 
de sterk toegenomen fraudemogelijkheden. 
Het beleid ten aanzien van fraudebestrij-
ding zou drastisch worden herijkt. 

De Besioten Vennootschap 

Op een gegeven moment hiep er een opsporingsonderzoek tegen 

een gerenommeerde vvasmachinefabrikant. Er waren aanvvijzin-

gen dat het betreffende bedrijf steekpenningen overmaakte naar 

inkopers van grote vvarenhuizen. De directeur kon net vvor-

den aangepakt dear hij ale steekpenningen natuurilijk niet uit 

eigen zak had betaaDd; het bethijf had de smeergeiden betaaid. 

Wetteiijk gezien kon het bedrijf ais rechtspersoon siechts aan-

sprakeiijk worden gesteid voor het fiscaie dekt, net voor het 

commune-deiict. De inkopers van de warenhuizen gaven de extra 

inkomsten niet op aan de fiscus, omdat deze or>I Zvvitseriand wer-

den uitbetaaild. Na een wetswijziging konden ale BesDoten 

Vennootschap als rechtspersoon, aismede ale directeuren die 

opdrachten uitvaardigden en Deiding gaven in de By, ook voor 

niet-fiscaie deiicten verantwoordeiijk worden gesteDd. 





Met het nodige elan.. 
DE FIOD IN DE PERIOD] 1975-1995 
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HOOFDSTUK 4 In de jaren zestig en zeventig naderde de Nederlandse ver-

zorgingsstaat zijn voltooiing. Aan de verzorgingsstaat, die 

de inwoners van Nederland van de wieg tot het graf allerlei 

zekerlieden verschafte, hangt echter een fors prijskaartje. 

Bedroegen de uitgaven van het Rijk rond 1960 nog elf mil 

Linker pagina: 
FIOD-gebouw Haarlem (1995) 

jard gulden, in de jaren negentig was dit bedrag gestegen 

tot bijna 200 miljard! 

Zolang de economie groeide en de belastingopbrengsten 

dienovereenkomstig stegen, vormde de financiering van de 

overheidsuitgaven nauwelijks een. probleem. Midden jaren 

zeventig kwam er echter een keerpunt in de economische 

groei. Daarnaast doken in de media geregeld berichten op 

over frauduleus gedrag met betrekking tot besloten yen-

nootschappen, sociale uitkeringen, EEG-subsidies en het 

enkele jaren oude wrw-systeem van de Omzetbelasting. 



H. Gijsbers - De Zwartwerker (11 november 1978, 

Eiseviers Weekblad) 
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DE BELASTINGMORAAL VERLOEDERT 

Als ze de kans kreeg, pleegde een groeiende 
groep Nederlanders belastingfraude. Het 
meest bekende voorbeeld is hetwart liver-
ken'. Bij zwart werken moet niet alleen wor-
den gedacht aan de werknemer die zijn 
inkomsten voor de Belastingdienst ver-
zwijgt, maar ook aan de werkgever die geen, 

of te weinig BTW, loonbelasting en sociale 
premies afdraagt. In de afgelopen decennia 
kwam het `afrekenen zonder bon' in vele 
branches, varierend van de horeca en de 
bomAT tot aan tandartspraktijken toe, steeds 
vaker voor. 

Naast de opkomst van de bekende zwart-
of grijswerker en de koppelbaas, adverteer-
den Banken en beleggingsadviseurs met 
allerlei fiscale constructies, onder meer via 
`postbusbedrijven' in exotische belastingpa-
radijzen. Op een legale manier kon het  

betalen van bepaalde belastin.gen worden 
ontweken. 

Halverwege de jaren zeventig groeide het 
besef dat wijdverbreide fraude met belastin-
gen, subsidies iiit .cerin gen wel 
degelijk bestond. Vanuit de Belastingdienst 
kwamen steeds meer signalen dat veel 
belastingplichtigen het niet zo nauw 
namen. Op 19 november 1974 verscheen in  
het Algemeen Dagblad een interview met de 
toenmalige directeur-generaal van de 
Belastingdienst W.J. van Bijsterveld. In het 
vraaggesprek erkende hij dat fraude een 
ernstig maatschappelijk probleem vormde. 
Er kwam een groeiende aandacht voor frau-
depraktijken, die bij de insiders, waaronder 
de FIOD, al langer bekend waren. 

Lag de oorzaak van de toegenomen frau-
de in een gestaag proces van scheefgroei 
tussen de kosten voor de collectieve sector 
en het beslag dat deze sector legde op het 
bruto nationaal inkomen? Of waren er ook 
andere oorzaken? Wat daarvan ook zij, in 
de Tweede Kamer ontstond er communis 
opinio dat het ontwijken dan wel ontdui-
ken van belastingen voor velen bijzonder 
lucratief was. De kans gesnapt te worden, 
bleek minimaal. Rond 1975 werd het bestrij-
den van belastingfraude weer hoog op de 
politieke agenda genoteerd. 

HET TIT MEE... 

De aanslagregeling en controle door de 
Belastinginspecties, alsmede de opsporing 
door de FIOD, moesten verbeteren. Een gro-
tere kans om te worden gesnapt, zou menig 
onverlaat er alsnog van weerhouden om 
belastingfraude te plegen. 
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Vanaf 1977 raakte de fraudebestrijding in 
een stroomversnelling. Het aantal opspo-
ringsambtenaren van de HOD werd sterk 
uitgebreid. Het opsporingsonderzoek zou 
steeds meer in samenwerking met •andere 
opsporingsdiensten moe ten plaatsvinden, 
zoals bijvoorbeeld met de politie of de 
Economische Controledienst en de zuster-
diensten in het buitenland. De FIOD streefde 
naar verbeterde effectiviteit en optimalise-
ring van het beschikbare opsporingspoten-
tieel. 

Steeds meer opsporingsonderzoeken wer-
den met een strafrechtelijke vervolging 
afgerond. Zaken, acties en nieuwe feiten 
volgden elkaar in korte tijd op. De 
Limburgse en Rijnmondse koppelbazenaf-
faires, de Kennemer Bouwfraude, 
Slavenburgs Bank (1983 en volgende jaren), 
de melkpoeder- en visserijfraude in het 
midden van de jaren tachtig alsook de lan-
delijke renseigneringsacties `Baksteen' 
(1975), `Schuimkraag' en `Goudtand' in 
respectievelijk de horeca- en de tandheel-
kundige branche (eind jaren zeventig), 

Kopp&bazen 

Vanaf 1977 os het weak voor de Hscae Recherche on een stroorn-

versnernng geraakt door de kopp&bazenaffares on Umbur9. V 

een .Upgever kwamen z op he spoor van een drcidt van vase 

kv\ntantes. Onder ek:Rng van een offider van JaEste to Maas-

talcht werd tezamen met de poHte een grote actie opgezet cHe 

tot opzenbarende resu[taten heeft ge[&d. Omdat door de of-fi-

der veep pubHdtet can ceze zeak word gegeven, kvvamen ook on  

andere d&en van Diet hand onderzoeken tegen kopp&bezen op 

gang (HaaHernse bouwfraude). De b&angaljkste zeak was w& 

Pappa Kanca°, waarin ver kopp&bazen ale Staet on .den jeer told 

voor 155 mUjoen gidden hadden opgeficht. 
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Peter van Hugten - Belastingparadijs (9 december 1978, Volkskrant) 

`Autolease' (1992) en `Reisverhalen' (1994), 
zorgden voor een ware stortvloed aan publi-
citeit. 

Gevolg van deze publiciteit was, dat de 
samenleving ervan doordrongen raakte dat 
het de Belastingdienst, meer in.het bijzon-
der de FIOD en het Openbaar Ministerie, bit-
tere ernst was met de bestrij ding van belas-
tingfraude. 

In 1983 maakte het kabinet Lubbers i de 
fraudebestrijding tot een centraal element 
van zijn kabinetsbeleid. Hetzelfde jaar voer-
de men debatten in de Tweede Kamer over 
de fraudenota-1982 en het interimrapport 
van de ISMO (Interdepartementale 
Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk 
gebruik). Tijdens de debatten waakte de 
wetgever er voor dat de uitbreiding van 
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maatregelen ten gunste van de schatkist, in 
het rechtsbestel en de -beleving van de bur-
gers paste. Zo antwoordden de toenmalige 
staatssecretaris H. Koning en de verantwoor-
delijke minister 0. Ruding, tijdens de debat-
ten in juni 1983 desgevraagd en na zorgvul-
dige overweging, dat: 

«bepaalde maatregelen die in het kader van de 
fraudebestrijding in overweging komen, zoals de 
legitimatieplicht of de rente-renseignering niet 
getroffen kunnen worden omdat andere wezen-
lijke belangen worden geschaad». 

Overigens zijn in de tweede helft van de 
jaren tachtig, begin jaren negentig, beide 
maatregelen alsnog bij wet geregeld. 

[InIlkhthlgencHenst 

MILJOENEN GEGEVENS EN DE PRIVACY VAN DE 

BURGER 

In een interview in 1977 schetste het toen-
malige hoofd van de FIOD de taak van de 
Inlichtingendienst als volgt: 

«Dit is eigenlijk gewoon het apparaat voor de 
correcte burger, om hem een geheugensteuntje 
te geven bij het invullen van zijn belastingaan-
gifte zodat hij in het goede spoor blijft. (...) De 
afdeling Inlichtingendienst is verder een soon 
service-apparaat voor de inspecties» 

Naast de informatie die belastingplichti-
gen zelf verstrekken, bijvoorbeeld door 
middel van de jaarlijkse aangifteformulie-
ren, verzamelt de Belastingdienst en met 
name de Inlichtingendienst van de FIOD 

'DIC goof dat we de de zHvervloot ondekt hebben' 

(22 Februari 1974, Dagblad De Tijd) 

gegevens uit diverse bronnen. Met deze 
gegevens kunnen de inspecteurs de aangif-
ten verifieren. Bij het inwinnen en bewer-
ken van dergelijke informatie spelen even-
wel enkele problemen. Het gaat vaak om 
miljoenen gegevens die gecombineerd, 
geanalyseerd, bewerkt en verwerkt moeten 
worden. Pas dan ontstaat er relevante en 
betrouwbare informatie waarmee de belas-
tingambtenaar op de inspectie uit de voe-
ten kan. 

Dat het verzamelen van informatie niet 
altijd mar wens verliep bleek in 1973. FIOD-
ambtenaren ri ed ell hij een verzekerings-
maatschappij navraag naar gegevens over 
eigenaren van pleziervaartuigen. De maat-
schappij weigerde deze informatie te ver-
strekken. Na het opmaken van een proces-
verbaal kon de FIOD onverrichterzake ver-
trekken. Pas na een uitspraak van de Hoge 
Raad op io december 1974 moest de verze- 
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keringsmaatschappij alsnog de gevraagde 
gegevens verstrekken. 
De informatie-uitwisseling tussen de 
Belastingdienst en bijvoorbeeld Banken en 
uitkeringsinstanties, zoals de studiefin.an-
ciering, is slechts mogelijk door een ver-
gaande automatisering. Vanaf 1972 heeft de 
Belastingdienst tientallen miljoenen, en in 
de loop van de jaren tachtig zelfs honder-
den miljoenen guldens per jaar geinves- 

teerd in automatiseringsfaciliteiten. Door 
het vergelijken van databestanden van ver-
schillende instanties met die van de 
Belastingdienst, probeert men het plegen 
van .i scale-, of douranefrii e 	cht,rhn1Plo 
dan wel te voorkomen. 
Duidelijk is dat de informatiebehoefte van 
de Belastingdienst diep in het prive-leven 
van burgers kan ingrijpen. Het bewaren en 
doorgeven van informatie tussen 

Belastingdienst Automatlserings Centrum (BAC) te Apeldoorn 

(jaren 70) 
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Hoeveell gOazen zegt u? Dat maakt u cmll niet wijs 

He Karel, vorig jaar werkte ik nog (hik) bij de Nod .. 

(burrb)..Daar moest ik uitzoeken hoeveel (hik) glazen 

bier er uit een vat... (hik).. 

(Harrie Denkers, juli 1995) 

Aan het end van de Jaren zeventig, begin tachtllg, doet het hard-

nekkllge gerucht de ronclle flat in de kefider van het Centraall 

Beilastllnggebouw an de Surinameweg te Haarllem een merk 

waardig Fll0D-onderzoek heeft p0aatsgevonden in het kader van 

de aktie 'Schuimkraagy. Tijdens diensttijd zou door een aanta0 

ambtenaren een vat bier zlljn aangesproken. Chen gevviekste bier-

tapper vuilde glas na gllas. A011e hande0ingen zouden geed in 

ogenschouw zijn genomen. Het resultaat? Uit een fust zouden 

220 gllazen bier getapt kunnen worden, indusief verllllezen. Dllt 

pgilorlleuze onderzoek' werd wijdverbreid bekend, zo ook bij de  

rechterllijke macht. 

Het Gerechtshof te Leeuwarden overwoog op 1 rnaart 1985 flat 

«uit eigen wetenschap bekend s chtllqt een fust b er minima=0 

220 glazen van het door bellanghebbende gebruikte type (met 

een inhoud van 28 d) kunnen worden verkocht - en derhalve 

meer llncllien ook lln Meine gllazen van 22 cll wordt geschonken - 

rekening houdende met tap-, doorspoe0- en 0eidingverlliezen ak-

mede met as normaall te beschouvven vernezen door gratis we 

geschonken consumpties (representatieverliezen)». 

On een llater stadium verweet de Hoe Raad het Gerechtshof te 

Leeuwarden zijn uitspraak onvoldoende te hebben gemotiveerd, 

omdat «(...) het Hof net vermeldt aan vvellke bron het zijn Dennis 

ontlleende, is het niet uitgeslloten dat te dezen sgeput uit made

denen of waamemingen weOke buten het gelling aan het Hof 

ter kennis zijn gekomen en wearvan partijen in het gelling 

onkundig ziTh geb0even (...)» 

De Hoe Raad heeft het goed doorzien, het onderzoek heeft 

nimmer in de kellders van het Haarllemse CBG pllaatsgevonden. 

Nog een Iloempiaatje? 

On het kader van een actie ender Chinese restaurants hebben een 

pear ambtenaren van de ROD llnDichtingendienst een merkwaar-

dig onderzoek verricht. 

Eon k0eine groep ging 'undercover' en heeft n korte tijd met 

zekere regellmaat een 'Chinesie' gehaalld. Vervollgens werd het 

diner meegenomen en op grote afstand van het restaurant volllle-

dig ulltgepllozen. Alllle ingrecllienten werden gespllitst. De keine 

hoopjes warden vervollgens op een brievenwegertje gewogen. 

Alldus kon haarfijn en messcherp worden vastgestelld hoeveell 

inkopen door het desbetreffende Chinese restaurant waren 

gedaan. 

(juli 1995) Harrie Denkers, 
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(rijks)instellingen gebeurt met het oog op 
de privacy met de nodige zorgvuldigheid. 
Dit neemt niet weg dat de informatiefunc-
tie van de Inlichtingendienst van de FIOD de 

tete resterk s tgebowd Zolaasjan 	iuiu.  
aan de belastinginspecties de nodige gege-
vens verschaft om alle bedrijven in een 
bepaalde branche doelgericht te kunnen 
controleren. Door middel van renseigne-
ringsacties zoals bijvoorbeeld de operaties 
`Goudtand', `Schuimkraag' konden contro-
lerende belastingambtenaren nagaan of 
omzet- en winstcijfers bij tandartsen en kas-
teleins conform de werkelijkheid waren. 

Zoals door de Belastingdienst beoogd, 
leverden de acties vele navorderingen en 
enkele opsporingsonderzoeken op. Nadat 
de eerste renseigneringsacties van de 
Inlichtingendienst onaangekondigd plaats 
vonden werden vanaf het eind van de jaren 
tachtig deze acties steeds vaker bij de 
betrokken bedrijven aangekondigd. Men 
hoopte op deze wijze bij de betreffende 
branches een mentaliteitsverandering te 
bewerkstelligen. Door een grotere pakkans 
te garanderen, worden potentiele fraudeurs 
immers minder snel in de verleiding 
gebracht om te frauderen en verbetert de 
belastingmoraal. 

Het takenpakket van de 
Inlichtingendienst is sinds 1975 belangrijk 
uitgebreid. Naast (rechts-)persoonsgebon-
den informatie (inkomsten-, bestedings-, 
controle- en signaleringsrenseignementen), 
besteedt de afdeling ook veel aandacht aan 
fiscaaltechnische informatie (sinds 1979) en 
branchedocumentatie (sinds 1982). 

NIEUWE SERVICES 

In 1977 beval een werkgroep birmen. de 
Belastingdienst de oprichting van een 

informatiecentrum a2-1-1_ Tie meest 
voor de hand liggende dienst waaraan het 
informatiecentrum kon worden toege-
voegd, was de FIOD. Op 1 april 1979 werd de 
afdeling Informatiecentrum - in de praktijk 
Infocentrum genoemd - operationeel. Deze 
afdeling kreeg als taak in het bijzonder zorg 
te dragen voor het verwerken van gegevens 
welke een incidenteel en/of bijzonder 
karakter hadden. 

Er werden gegevens verzameld over 
lopende gerechtelijke procedures en uit-
spraken. Ook besteedde men aandacht aan 
oneigenlijk gebruik van wettelijke bepalin-
gen, constructies en fraudemethoden. 
Kortom de afdeling ging zich bezig houden 
met fiscaal-technische informatie over aller-
lei onderwerpen. 

Aanvankelijk werd de verzamelde infor-
matie per brief aan de gebruikers binnen de 
Belastingdienst aangeboden. Spoedig bleek 
echter behoefte te bestaan aan een vast 
periodiek. In 198o werd het Infobulletin' in 
het leven geroepen. Daarin was onder meer 
informatie opgenomen over ministeriele 
aanschrijvingen, kamervragen, lopende pro-
cedures, gerechtelijke uitspraken en andere, 
voor de Belastingdienst van belang zijnde, 
informatie. 

Op aanbeveling van een Werkgroep 
Documentatie van de Beleidsgroep 
Informatievoorziening werd in 1982 aan het 
Informatiecentrum het bureau 
Branchedocumentatie toegevoegd. Dit 
bureau richtte zich op het leveren van 
informatie over de fiscaal- en controletech- 
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nische aspecten in vele sectoren van het 
bedrijfsleven. Het nieuwe bureau verzamel-
de branchegegevens en voerde onderzoeken 
uit. De aldus verkregen gegevens werden in 
zogcnaamde branchedocumentatie-boekjes 
verwerkt en vervolgens binnen de 
Belastingdienst verspreid. 

Behalve belastingambtenaren waren ook 
belastingadviseurs geinteresseerd in de acti-
viteiten en resultaten van het Infocentrum. 
Met betrekking tot het Infobulletin span-
den zij een procedure aan tot openbaarma-
king van dit blad. Op 21 februari 1984 oor-
deelde de Raad van State, afdeling 
Rechtspraak, dat het Infobulletin voorals-
nog niet openbaar gemaakt hoefde te wor-
den. 

Kort voor de uitspraak, in het overleg met 
de Vaste Kamercommissie van Financien op 
15 februari 1984, zegde de staatssecretaris 
van Fin.an.cien echter reeds toe het 
Infobulletin openbaar te zullen maken. 
Vanaf i januari 1985 kon iedereen zich op 
het periodiek abonneren. Als gevolg van de 
openbaarmaking maakte het Infocentrum 
in het vervolg een selectie van zaken, die na 
anonimisering van personen en bedrijven, 
in het Infobulletin werden gepubliceerd. De 
FIOD had daarnaast informatie die om con-
trole-strategische redenen alleen voor de 
Belastingdienst bestemd was. Besloten werd 
een nieuw periodiek in het leven te roepen 
genaamd: het Infonnatief. Het o-nummer 
verscheen ter gelegenheid van het 4o-jarig 
bestaan van de FIOD in 1985 en vervolgens 
op onregelmatige tijdstippen vanaf april 
1986. 

De werkzaamheden van de 
Inlichtingendienst en het Infocentrum 
leken dermate op elkaar dat een samenvoe- 

ging van beide afdelingen voor de hand lag. 
Immers, beide afdelingen verzamelden, 
bewerkten en verspreidden informatie ten 
behoeve van dezelfde doelgroep: de 
Belastingdienst. Op 1 jull 1984, werden de 
afdelingen Informatiecentrum en 
Inlichtingendienst samengevoegd tot de 
Inlichtingendienst nieuwe stijl. 

MET HET 00G OP DE GEBRUIKER... 

Een van de belangrijkste veranderingen bin-
nen de `nieuwe' Inlichtingendienst was het 
verlaten van de zogenaamde `l00%-filosofie'. 
Niet aIle informatie die de 
Inlichtingendienst had verzameld werd per 
definitie de Belastingdienst meer inge-
stuurd. De enorme hoeveelheid informatie 
die dankzij de automatisering verkregen 
kan worden, brengt het maken van keuzes 
met zich mee. Immers de verzonden infor-
matie moet binnen de Belastingdienst func-
tioneel gebruikt kunnen worden. 
De laatste jaren stemt de Inlichtingendienst 
zijn werk steeds meer of op de wensen van 
de eenheden van de Belastingdienst. Door 
middel van overleg en het houden van 
gebruikersonderzoeken peilt men de 
behoeften van de afnemers. Ook v-indt van 
tijd tot tijd een zogenaamde rendements-
meting plaats om de effectiviteit van 
bepaalde ren.seign.eringswerkzaamheden te 
peilen. 
In samenwerking met de diverse eenheden 
binnen de Belastingdienst worden verder 
vooronderzoeken verricht voordat besloten 
wordt om een renseigneringsstroom op 
gang te brengen. 
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Fscage Recherche 

DE WEDERGEBOORTE VAN DE RECO 

Aan het begin van de jaren zeventig stolid 
de fiscale opsporing door de FIOD op een 
laag pitje. Processen-verbaal werderl mond-
jesmaat opgemaakt, en als het al tot een 
veroordeling kwam, dan legde de rechter 
milde straffen. op. 

In 1974 waren alle regionale Bureaux 
Fiscale Recherche opgeheven. 
Midden jaren zeventig werd er, met de weer 
groeiende aandacht voor het verschijnsel 
belastingfraude, binnen de Belastingdienst 
een Werkgroep FIOD geformeerd met de 
opdracht een onderzoek in te stellen naar 
de opsporing van fiscale delicten in brede 
zin. Vele vragen wachtten op een antwoord. 
Konden strafrechtelijke zaken in de admini-
stratieve sfeer worden afgedaan? En hoe 
kon. de FIOD sn.eller bij een op de belasting-
inspectie gesignaleerde zaak betrokken 
raken? Zou het wenselijk zijn om de samen-
werking met andere opsporingsinstanties te 
beperken en op welke wijze kon de achter-
stand van zaken bij de FIOD (versneld) wor-
den weggewerkt? Want juist de trage afhan-
deling wekte biybelastinginspecties veel irri-
tatie. 

De werkgroep onderkende ook het pro-
bleem dat het opsporingsonderzoek door 
de FIOD steeds meer tijd vergde vanwege de  
toenemende complexiteit van de gepleegde 
fraude. Het groeiend aantal verdachten en 
uitlopers bij bepaalde zaken vertraagden 
verder het tempo van een goede afhande-
ling van het geheel. 
De werkgroep adviseerde om speciale con-
troleteams bij de inspecties te formeren die 

eenvoudige recherche-onderzoeken zouden 
instellen. Slechts bij een vermoedelijk em-
stig strafbaar feit zou de FIOD bijspringen. 

De nieuwe regionale teams werden door 
de werkgroep aangeduid met de naam 
`Onderzoek- en Rechercheteams'. In 1977 
werd een experiment met de regionale 
Onderzoek- en Rechercheteams gestart. 
Deze regionale rechercheteams, in de 
Belastingdienst veelal aangeduid met oa-
231-teams, naar het nummer van de minis-
teriele aanschrijving, behandelden de regio-
nale zaken. De Fiscale Recherche in Haarlem 
nam de nationale en internationale zaken 
voor zijn rekening. De proef met de oa-231- 
teams duurde ruim acht jaren: tot 1985. 

Met ingang van 1977 verliep het opspo-
ringsonderzoek volgens een strikt vastgeleg-
de procedure. Bij het vermoeden van een 
mogelijke fraude formeerde de inspectie 
een onderzoekteam bestaande uit controle-
ambtenaren. Wanneer de onderzoekers 
constateerden dat er sprake was van ernsti-
ge onregelmatigheden, dan werd terstond 
een van de teamleden vervangen door een 
FIOD-rechercheur, de zogenaamde far 
(= Fiscaal Arrondissementsrechercheur). 
Sinds de opheffing van het laatste regionale 
Bureau Fiscale Recherche in 1974, waren de 
far's weer de eerste Hop-ambtenaren die in 
de regio werden gestationeerd. 

Door deze wijze van werken werd het tijd-
rovende vooronderzoelc hij de inspecties 
verricht en niet langer door de recher-
cheurs van de FIOD. 

Hierdoor zou de Fiscale Recherche ook de 
achterstanden kunnen wegwerken. 
Bovendien kreeg de FIOD, vanwege de grote-
re politieke belangstelling voor de bestrij-
ding van belastingfraude, extra formatie- 
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plaatsen toegewezen. Niets leek een her-
nieuwd slagvaardig optreden van de Fiscale 
Recherche meer in de weg te kunnen staan. 

Ben nadeel echter van de nieuwe opspo- 
ringcctriirtmir NNTs 	11-_ 	van, fie meest 
ervaren FIOD-rechercheurs in oA-231 teams 
werden geplaatst, terwijl deze mensen 
broodnodig waren om nieuwe rechercheurs 
voor de FIOD op te leiden. 
Met veel kunst en vliegwerk kon de Fiscale 
Recherche het hoofd boven water houden. 
Aileen de achterstand in het werk vermin-
derde nauwelijks. 

OPSPORINGSTEAMS OA-386 

Aan het eind van de jaren zeventig, begin 
jaren tachtig stand de opsporing van fraude 
volop in de belangstelling. Rapporten van 
Van Bijsterveld (1979) en de eerdergenoem-
de ISMO, resulteerden in allerlei actieve 
werkgroepen. 

Zo werd door de Werkgroep 
Communicatie Aanslagregeling (198o) een 
enquete uitgevoerd naar de relatie tussen 
de FIOD en de belastinginspecties. Naast een. 
Beleidsgroep Strafzaken, die begin jaren 
tachtig vooral voorstellen deed voor een 
adequater juridisch instrumentarium om 
de strafrechtelijke bestrijding van de fiscale 
fraude te realiseren, onderzocht de 
Werkgroep Organisatie Fraudebestriiding 
(1984-1985) de wijze waarop de opsporing 
van de fiscale fraudebestrijding het best 
gestructureerd kon warden. Al deze activi-
teiten leidden tot diverse organisatorische 
veranderingen en vernieuwingen in de 
regelgeving. 

In januari 1985 werd de eerste 
Vervolgingsrichtlijn van de Procureurs-
Generaal, tot stand gekomen in overleg met 
de Directeur-Generaal van de Belastingdienst, 
van kracht. Daarnaast werden wijzigingen 
doorgevoerd in de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. Het opzettelijk nalaten van 
het doers van een aangifte werd een. misdrijf. 
Verder scherpte men de verplichting tot het 
geven van informatie aan de Belastingdienst 
aan. Tussen de Belastingdienst en de banken 
kwam een gedragscode over het verstrekken 
van inlichtingen tot stand. 

In 1985 werd de organisatie van de fiscale 
opsporing herzien. De voornaamste aanlei-
ding tot deze reorganisatie vormden de 
Vervolgingsrichtlijn van het Openbaar 
Ministerie en de wens in de regio om zelf 
invulling te mogen geven aan de opsporing 
van fiscale delicten. 

In het kort kwam de reorganisatie op het 
volgende neer. Het onderscheid tussen 
onderzoekteams en rechercheteams kwam 
te vervallen. De oA-231 - teams maakten 
plaats voor de rechercheteams 0A-386. Er 
kwam een strikte scheiding tussen de taken 
van de regionale eenheden (lokale zaken) en 
de centraal opererende Fiscale Recherche 
(interlokale, landelijke en internationale 
zaken, alsmede zaken met politiek gevaell-
ge aspecten). 

AANMELDINGS- , TRANSACTIE- EN 

VERVOLGINGSRICHTLIJN 

Tot 198o was er geen duidelijk fiscaal opspo-
ringsbeleid binnen de Belastingdienst. In 
198o werd het eerste vervolgingsbeleid vast-
gesteld door het Ministerie van Financier 
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(het Interimbeleid). Er bestond nog geen 
overeenstemming met het Openbaar 
Ministerie omtrent de vervolging van belas-
tingdelicten. 

In 1985 werd, zoals al aangegeven, na 
overleg met de Belastingdienst door het 
Openbaar Ministerie een 
Vervolgingsrichtlijn opgesteld. Voor het 
eerst was sprake van een structurele over-
eenstemming tussen de Ministeries van 
Financien en Justitie op het gebied van 
opsporing en vervolging van fiscale delic-
ten. Tevens werd van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de informele overleg-
cultuur tussen de Fiscale Recherche, de 
regionale directies van de Belastingdienst 
en het Openbaar Ministerie to formaliseren. 
Hierdoor is het tripartite-overleg ontstaan, 
waaraan wordt deelgenomen door een offi-
cier van Justitie, de teamleider van de FIOD 

en de contactambtenaar. 
In 1991 werd een (nieuwe) Transactie- en 

Vervolgingsrichtlijn vastgesteld, waarna in 
1993 de huidige Aanmeldings-, Transactie-
en Vervolgingsrichtlijn in werking trad. Bij 
laatstgenoemde richtlijn werd voor het 
eerst ook een nadrukkelijker opsporings- en 
vervolgingsbeleid ontwikkeld voor douane-
delicten. Verder werd de regeling uitgebreid 
met beleid voor de aanmelding van zaken 
door de eenheden van de Belastingdienst. 

De thans bestaande drie-in-een richtlijn 
kan worden gezien als een drietrapsraket. 
Een zaak waarin grove onjuistheden of frau-
duleuze handelingen worden geconsta-
teerd, wordt tegenwoordig door een fraude-
coordinator op de eenheid zorgvuldig 
getoetst aan de criteria van de 
Aanmeldingsrichtlijn (le toets). Voldoet de 
aangemelde zaak aan de gestelde criteria,  

dan wordt de zaak ingebracht in het zoge-
noemde selectie-overleg. Aan dit overleg 
wordt deelgenomen door de fraudecoordi-
nator, het Bestuur van 's-Rijksbelastingen 
(-tvrertegem.vroordigd door de contactambte-
naar), en een teamleider van de FIOD. 

In dit overleg worden de voorgedragen 
zaken getoetst aan de Aanmeldings-, 
Transactie- en Vervolgingsrichtlijn. 
Bovendien worden de zaken beoordeeld op 
haalbaarheid, bewijsbaarheid en het 
gewicht c.q. het belang van de zaak (2e 
toets). De voor transactie en vervolging in  
aanmerking komende zaken worden inge-
bracht in het zogenaamde tripartite-over-
leg. Aan dit overleg wordt deelgenomen 
door de betreffende contactambtenaar, 
teamleider van de FIOD en officier van 
Justitie. Uiteindelijk wordt in dit overleg 
definitief bepaald, waarvoor een voorgedra-
gen zaak in aanmerking komt: fiscale 
afdoening, transactie of strafrechtelijke ver-
volging (3e toets). 

DE ZAKEN 

De reorganisaties en de uitbreiding van de 
personeelsformatie wierpen hun vruchten 
af. Regelmatig kwamen er jonge recher-
cheurs rechtstreeks van de controleursop-
leiding naar de afdeling Fiscale Recherche 
van de FIOD. Relatief veel aandacht werd 
geschonken aan de interne opleiding tot 
rechercheur. 

De jaarcijfers van de Fiscale Recherche ste-
gen weer snel. In 1986 was het aantal pro-
cessen-verbaal tot 516 gestegen! De toene-
mende aandacht van het Openbaar 
Ministerie voor fiscale fraudebestrijding was 
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T. Janssen - (9 oktober 1984, Utrechts NieuvvsWad) 

een belangrijke ruggesteun voor de FIOD. 

Met wisselend succes onderzocht de Fiscale 
Recherche kleine en grote fraudezaken. Het 
onderzoek en de rechtszaken tegen 
Slavenburg's Bank, maar ook zaken zoals 
die tegen de Scienthology Church, de 
Satanskerk en voetbalclubs als Ajax en FC 

Groningen, kregen uitgebreide aandacht in  
de pers. 

Naast incidentele kritiek over werkwijze 
en gedrag van een enkele rechercheur, 
oogstte de Fiscale Recherche als afdeling 
veel lof en bouwde zij bij het grote publiek 
een geduchte naam op. De FIOD-organisatie 

Harrie Denkers (1984) 

kreeg de reputatie streng maar rechtvaardig 
te zijn en zonder aanzien des persoons 
belastingfraudes op te sporen. 

DE ZAAK SLAVENBURG 

In het weekblad Nieuwe Revue verscheen op 
1 december 1982 een artikel waarin twee 
reporters verslag deden van hun reis langs 
banken met een koffertje `zwart geld'. Het 
parkeren van zwart geld leverde nagenoeg 
geen problemen op. Deze actie leidde 
numiddellijk tot het stellen van kamervra-
gen. 
Minister Ruding achtte het, in antwoord op 
die vragen, verwerpelijk dat door bankem-
ployees bewust medewerking werd verleend 
aan het verbergen van `zwart geld' voor de 
Belastingdienst. Gelukkig kon de minister 
mededelen dat door het College van Overleg 
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van de gezamenlijke banken op 7 december 
een persbericht was verzonden waarin uni-
forme richtlijnen werden uitgevaardigd, die 
de individuele banken in acht dienden te 
nemen. De Minister steide daarbij nog: 

«Ik acht het van groot belang en verwacht 
dat aan de nu vastgestelde richthjnen strak 
de hand wordt gehouden». 

Amper twee maanden later volgde op 18 
februari 1983 een huiszoeking bij 
Slavenburg's Bank te Rotterdam, waarbij de 
hoofddirectie van de bank en een nog onbe- 

kend aantal clienten onderwerp van onder-
zoek was. 
Het bij deze huiszoeking verzamelde mate-
riaal was zo omvangrijk dat op een gegeven 
moment werd besloten de omvang van het 
onderzoek te beperken. Een uitputtend 
opsporingsonderzoek naar alle mogelijke 
verdachten in deze totale zaak zou een 
onverantwoord en onevenredig zwaar 
beslag op de beschikbare capaciteit van de 
Fiscale Recherche leggen. Er zou lange tijd 
geen rechercheur meer beschikbaar zijn om 
andere zaken te behandelen. 

Om reden van proces-economie werd ver- 

Hoofd Fiscale Recherche mr. W.A. Rookus 



DOUANERECHERCHE 	 89 

der besloten dat de zaken tegen de mede-
werkers van de bank met een justitiele 
transactie zouden worden afgedaan. De 
zaken tegen clienten van de bank werden 
door Justitie teruggelegd in handen van de 
Belastingdienst, voor afdoening via de 
gebruikelijke fiscaal-administratieve sanc-
tiemogelijkheden. Aileen tegen de hoofdver-
dachten bij de bank werd een strafvervol-
ging ingesteld. Op een na werden alien ver-
oordeeld. 

`De zaak Slavenburg' heeft in het kader 
van de fraudepreventie positieve effecten 
opgeleverd. De interne richtlijnen van de 
banken ten aanzien van het aannemen van 
zwart geld werden aangescherpt. 

DE FISCALE RECHERCHE IN HAAR BESTAAN 

BEDREIGD... 

In 1987 vond een evaluatie plaats van de 
aanschrijving oA-386 door de Werkgroep 
Herstructurering Fiscale Recherche van de 
Belastingdienst. 
De werkgroep was van mening dat de 
opspormg een van de primaire taken van de 
Belastingdienst was, naast heffing, controle 
en inning van belastingen. Daarom stelde 
zij voor de landelijke Fiscale Recherche op 
te heffen en de rechercheurs over elf regio's 
te verspreiden. Het gezag over de opsporing 
behoorde te liggen bij de regionale 
Directies. 

Zowel binnen als buiten de Belasting-
dienst ondervond het voorstel kritiek. Op 
basis van die kritiek kwam de Werkgroep 
Herstructurering Fiscale Recherche met een 
herzien voorstel. Peri juli 1989 werden de 
eerdergenoemde oA-386-teams deel van de  

afdeling Fiscale Recherche, die gevormd 
werd door twee centrale en elf regionaal 
gestructureerde teams. 

NAAR EEN GERICHTER OPSPORINGSBELEID... 

Met het geleidelijk verdwijnen van de bin-
nengrenzen in Europees Unie verband 
controleert de Douane sinds kort vrijwel 
alleen nog aan de buitengrenzen en met 
name in de havens van Rotterdam en 
Amsterdam alsmede de luchthaven. 
Schiphol. 
Door de internationalisering van het han-
delsverkeer en een politiek van 'open gren-
zen', veranderden de werkzaamheden van 
de Douane. Klassieke opsporingsmethoden 
naar smokkel van goederen raakten uit de 
tijd. Het doorlichten van administraties met 
behulp van computerprogramma's kwam 
steeds meer op de voorgrond te staan. De 
fraude moest niet bij toeval, maar door 
middel van gerichte research worden opge-
spoord. 

In de beleidskaderbrief van 1986 gaf de 
Directeur-Generaal der Belastingen aan dat 
de selectie voor controle door de Douane 
meer gestructureerd moest plaatsvinden. 
Bij deze selectie diende meer aandacht te 
worden besteed aan die goederensoorten, 
waarvoor bij invoer een hoge belasting ver-
schuldigd was. Immers het plegen van frau-
de met deze goederen was financieel bui-
tengewoon aantrekkelijk. Daarnaast waren 
het doorgaans speciale regelingen, die aller-
hande fraudemogelijkheden creeerden. 
Door middel van frauderesearch trachten 

Douanerecherche 
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de Douane en de Douanerecherche tegen-
woordig fraudepatronen en -mogelijkheden 
te analyseren. De resultaten van het onder-
zoek worden gebruikt bij het formuleren 

,ATnr(ipn gPlannteerd 	de 
selectie voor controle. Het door fraudere-
search verkregen inzicht wordt vervolgens 
aan de praktijk getoetst. Op grond van een 
`klantbeeld', door de Douane opgemaakt, 
volgt een risico-analyse. Vervolgens worth 
elke `klant' onderworpen aan een passend 
controleprogramrna. Dat varieert van con-
trole van de administratie tot een uitgebrei-
de fysieke controle met behulp van snuffel-
honden en rontgenapparatuur. 

De informatieverwerving en -verwerking 
door middel van automatisering spelen 
hierbij een belangrijke rol. De komst van 
Sagitta, het automatiseringsproject waarbij 
vrijwel alle benodigde administratieve han-
delingen voor het invoeren van goederen 
via de computer verlopen, betekende een 
uitbreiding van de opsporingsmogelijkhe-
den. 

CENTRAAL OF DECENTRAAL RECHERCHEREN? 

Naast de afdeling Douanerecherche bij de 
FIOD te Haarlem functioneerden op regio-
naal niveau surveillancegroepen, die deels 
georganiseerd waren per directie en deels 
per inspectie. Formeel behandelde de lande-
lijke Douanerecherche van de FIOD de 
omvangrijke interregionale en internatio-
nale onderzoeken (comrnunautair douane-
vervoer, eeg-fraude), al dan niet met een 
expliciet administratief karakter (EEG land-
bouwheffingen en -subsidies). Daarnaast 
vonden onderzoeken plaats, waarbij specia- 

listische kennis was vereist van bijvoorbeeld 
minerale olien, wapens, geneesmiddelen, 
alcoholaccijns, narcotica en dergelijke. 

In de jaren tachtig werd een onderzoek 
restart nm de  nrga-nisAtie  van d e nnsporing 
te verbeteren. Evenals bij de Fiscale 
Recherche stond decentralisering van taken 
en onderzoeksgebieden van de 
Douanerecherche hoog op de prioriteiten-
lijst. Deze organisatiediscussie heeft enige 
jaren geduurd. De centrale vraag tijdens de 
discussie was: waar moet de verantwoorde-
lijkheid van het douanerecherchewerk 
komen te liggen, centraal of decentraal? 
Het rapport Herstructurering 
Douanerecherche vormde het sluitstuk. 

Op 1 oktober 1989 volgde de reorganisa-
tie. De centrale leiding voor de douane-
opsporing kwam bij de FIOD in Haarlem, 
waarbij een aantal teams een bepaalde 
regio kregen toegewezen. Daarmee had de 
Douanerecherche dezelfde opbouw gekre-
gen als de afdeling Fiscale Recherche. 

`KERMISWINSTEN` 

De wijze waarop douanefraudezaken aan 
het licht komen is sinds 1989 gestructu-
reerd. Een nop-onderzoek vindt veelal zijn 
oorsprong in de bevinding van een douane-
ambtenaar 'in het veld'. Een andere belang-
rijke bron voor onderzoeken zijn de signa-
len die de Douanerecherche krijgt van haar 
zusterorganisaties in het buitenland. 

Het is mogelijk dat bepaalde onderzoeken 
worden gestart omdat de politiek of maat-
schappij er min of meer om vraagt. In het 
begin van de jaren tachtig deed de Europese 
Gemeenschap bijvoorbeeld een uitdrukke- 
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lijk beroep op de lid-staten om meer aan-
dacht te besteden aan. EG-fraude. Want voor-
al in de sfeer van de landbouwheffingen 
deden fraudeurs zeer goede zaken. 
'PPP. 1,01Q-1.1,1  fon,,meen was destijds het 
zogenaamde `carrouselrijden'. Een bepaald 
(overschot-)produkt, bij voorkeur met een 
hoge EG-uitvoerrestitutie, zoals melkpoeder, 
werd naar een land buiten de EEG geexpor-
teerd. Hierdoor kon een forse exportsubsi-
die in de wacht worden gesleept. Vervolgens 
werd de desbetreffende vracht onder een 
andere produktnaam de EEG ingevoerd. Bij 
de invoer werd ten onrechte een te lage 
invoerheffing afgedragen. Het verschil was 

Fysieke controe (februari 1978) 
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Vervabste etiketten (Dafen '80) 

dus `schone kermiswinst'. De true werd vele 
malen herhaald, waarbij de desbetreffende 
goederen nimmer werden geconsumeerd. 
Een buitengewoon lucratieve bezigheid, 
waarmee tientallen miljoenen aan over-
heidsgelden waren gemoeid. Dankzij de 
Douanerecherche die menige 'carrousel' tot 
stilstand heeft gebracht, is deze vorm van 
fraude minder gemakkelijk geworden. 

TAAKSTELLING 

Anno 1995 bestaat de hoofdtaak van de 
Douanerecherche uit het opsporen van 
overtredingen en misdrijven op het gebied 
van in-, uit- en doorvoer van goederen en 
op het gebied van de accijnzen. Verder 
besteedt de Douanerecherche veel aandacht 
aan nationale en internationale samenwer-
king . 
Het werkterrein van de Douanerecherche 
omvat onder meer: 
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Hoofd Douanerecherche A. Wederna bij een zo just opgerolde H0egae stokeHj 0978) 
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- de marktordening van de Europese 
Gemeenschap voor vlees, vis, zuivelproduk-
ten, granen, textiel, en dergelijke (oor-
sprongsproblematiek, landbouwheffingen 
.n P(--LV p-stitutiPs, anti-riiimpheffingPn eiii n t.

monetair compenserende bedragen); 
- de grensoverschrijdende omzetbelasting-
fraude (intra-communautaire transacties); 
- de fraude op het gebied van douane 
(onjuiste invoeraangiften of gebruik van 
vervalste bescheiden) en accijnzen (tabaksac-
cijns, alcoholaccijns, accijns op minerale 
olien); 
- de overige bijzondere wetgeving, waarop 
door de Douane toezicht wordt gehouden, 
zoals bijvoorbeeld de vuurwapenwet en de 
opiumwet. 

Op douanegebied worden op steeds grotere 
schaal administratieve opsporingsmetho-
den toegepast. Om de groeiende en inhou-
delijk gewijzigde stroom van ingekomen 
zaken te kunnen beheersen, is de afgelopen 
jaren bij de Douanerecherche het aantal 
personeelsleden, vooral verificateurs, flunk 
uitgebreid. Door een toename aan deskun-
digheid kan een beter tegenwicht worden 
geboden aan de groeiende criminaliteit op 
douanegebied. 
Een nieuwe methode die in de strijd tegen 
de fraude wordt beproefd is het instrument 
van convenant. Tussen de Douane en de 
expeditiesector is in 1995 een gentlemen's 
agreement gesloten. Het Joel van dit conve-
nant is enerzijds de wacht- en controletij-
den voor de expediteurs tot een minimum 
te beperken en anderzijds de pakkans te 
verhogen voor goederen met een `luchtje': 
drugs, wapens, uitheemse diersoorten of 

Een kap in het gezDcht 

Door de Douanerecherche weal n 1981 een actie gestart Dn de 

olievvereDd. Tvvaailf personen vverclen aangehouden en op dverse 

pDaatsen huDszoekingen gedaan. BD.fi  een van de huDszoekDngen 

kreeg een ambtenaar een filkse oorveeg toen hDj een factuur Dan-

ger in zDjn handen Held clan de eDgenaresse nocHg vond. VeertDen 

dagen Dater vvercl besOoten deze vrouvveDijke verdachte aan te 

louden. De bewuste ambtenaar meDdde zich vrijwDDDDg aan om 

deze actDe hoogst persoonDDjk uDt te voeren. Uit rancune, dacht 

Dedereen. Dat Neel( nDet juDst. ADDes verlDep uun goede harmonDe. 

Then de vrouwehjke verdachte na vier clagen vvercl heengezon-

den, kon de ambtenaar nauvve0ijks ontkomen aan een clDkke aoen 

op zDjn nog steeds pDjnDijke wang. Later ontv`ing ale dDenst van 

deze verdachte het navoDgende gedDcht: 

«Het was thuDs erg moeDDDjk wennen, 

naclat Dk ale Heren van de HOD had Deren kennen. 

Het Deek weD op een vaste verkerDng; 

mannen betaaDden mDjn verterDng. 

EDke ochtend aDs Dk was ontwaakt, 

haailden zij mDj na een tDjdje kordaat. 

De rapporten werclen geschreven en getDkt, 

in de enge ruDmte waren we bDjna gestDkt. 

Ondanks aDDe narDgheDd hadcDen we pret, dat was een feDt. 

De behuDzing was besDDst geen HDDton HoteD, 

van  ale mflflggon,  het  vofiDD en vnrht, kreeg 	kippeveD. 

Ok wens de FDOD-ambtenaren veeil geDuk, 

en hoop flat ale zaak sneD Ds uDtgepfiukt.» 

Achteraf bDeek ale bewuste factuMr zo valls aDs een kraai te zDjn. 
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andere frauduleuze zendingen. Het voor-
malig hoofd van de FIOD, thans hoofd van 
de Directie Douane, mr. H. Haverkamp is 
van mening dat: 

«het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk is te 
kunnen zeggen dat zij met de Nederlandse 
Douane een convenant hebben gesloten». 

Het is een waarmerk voor betrouwbaarheid 
waardoor bedrijven ook van de Douane in 
andere landen een minder tijdroven.de 
behandeling kunnen verwachten. 

FIOD: VAN VERLEDEN NAAR TOEKOMST 

De afgelopen vijftig jaren heeft de FIOD zich 
een vaste plaats verworven binnen de 
Belastingdienst. Zijn kernresultaatgebieden 
zijn Opsporing, Informatie en 
Documentatie. De FIOD verricht zijn taak op 
deze terreinen in- en voor de Belasting-
dienst. Sleutelwoord daarbij is samenwer-
ken. Samenwerken bij de invulling van de 
ldantbehandeling door de Belastingdienst 
op twee manieren: het uitvoeren van het 

Belastingdienstproces; fiscaal-strafrechtelij-
ke opsporing en het ondersteunen van een-
heden en districten met informatie en 
documentatie. 

Het succes van de FIOD, als onderdeel van 
de Belastingdienst, staat of valt ook in de 
toekomst met samenwerking in de eerste 
plaats met de Belastingdienst. Een aan-
schrijving vanuit het Ministerie van 
Financien uit 1934(0 ter beteugeling van 
individuele acties door ambtenaren, heeft 
ruim zestig jaar later nog niets aan actuali-
teit ingeboet: 

«Het is begrijpelijk dat een ambtenaar, die een 
belangrijke fraude op het spoor is, met eigen 
middelen en op eigen gelegenheid tracht de zaak 
verder uit te zoeken en haar tot een goed einde 
te brengen. (....) en dat noch de recherche-ambte-
naren onderling, noch de ambtenaren die de 
fraude hebben aangebracht of hebben medege-
werkt aan de opsporing daarvan, het algemeen 
dienstbelang ondergeschikt mogen maken aan 
een overigens begrijpelijk streven om zelf een 
bekeuring in te stellen. Slechts door onderlinge 
samenwerking kunnen de beste resultaten in de 
bestrijding van fraude worden bereikt». 

Wim Janssen- De 'witte boorden' onder elkaar 





Directeur-Genera al 
van de 

Belastingdienst Secretarie 

Ege Fisca0e linlichtingen en Opsporingsdienst 

BWage 1 Organsadeschema's van de HOD 

97 

De organisatie van de HOD mi.v. 20 september 1945 

1111 	Nifinisterie van Financien 

nlichtingendienst  Opsporingsdienst Douanerecherche 

De organisatie van de FOOD m.i.v. 1 november 1952 

Ministerie van Financien 

Directeur-Generaal 
van de 

Belastingdienst 

Fiscale inlichtingen en Opsporingsdienst 

	_V  	V  
Opsporingsdienst L inlichtingendiensti Algemene zaken 

Bfrmendienst  J  Buitendienst 

Douanerecherche 111  L  Fisraie r-cher-he 

Effectenzaken  L Be0astingzaken  

Dre bureaux 	Driebi 	ux 
Enschede 	 Arnhem 
Nijmegen 	 Rotterdam 
Rotterdam 	 Utrecht 



Personeei 
Organisatie 
en Beheer 

Fiscale 
recherche 
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De organisa-de van de HOD m.i.v. 1 oktober 1989 

Ministerie van Financien 

'\117  
Dfrecteur-Generaed 

van de 
Belastingdienst 

Hscale inHch.dngen en Opsporings Dienst 

	1 

,[7  

Douane- 
recherche 

lachtingen- 
dienst 

Stafbureau FR 

Centrale 
administratie FR 

EP/Opsporings 
research 

Vertaalbureau 

Centrale 
Rechercheteams: 
Team Algemeen 
Team Internationale 
belastingzaken 

Regionaie teams 
Groningen 

Zwolle 
Arnhem 

Eindhoven 
Sittard 

Heemskerk 
Amsterdam 

Ut0 eci ut  
Rijswijk 

Rotterdam 
Roosendaal 

RegionaQe teams 
Groningen 
Enschede 
Arnhem 
Weert 

Amsterdam 
Rotterdanl 
Roosendaa 

Stafbureau DR 

Centrale 
Administratie DR 

Centrale 
Rechercheteams: 
Team Algemeen 1 
Team Algemeen 2. 

Persoons Gebonden 
Informatie (PGI) 

Fiscaal Technische 
Informatie(FTI) 

Groeps Gebonden 
Informatie (GGI) 



Opsporings 
ondersteuning 

Facility 
management 

Beleidsadvies 
vaktechniek 

Planning 
en control 

Informatie 
management 

Personeel 
organisatie en 
financien 

-J 

Regionale 
vestig ngen 

(11) 

Almelo Rijswijk 
Amsterdam Rotterdam 

Arnhem Roosendaal 
Eindhoven Roermond 
Grononyen Utrecht 
Heemskerk 

Centra le 
vestiging 

informatie 

Centrale 
vestiging 
opsporing 

Centrale 
vestiging 

documentatie 
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De organisatie van de HOD mix. 1 juli 1995 

Ministerie van Financien 

Directeur-Generaal 
van de 

Belastingdienst 

FiscaDe Onlichtingen en Opsporings Dienst 
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BTage 2 Le© 

Na het 'College van Vertrouwensmannen' 
en het Militair Gezag verschijnen na de 
Tweede Wereldoorlog de kabinetten van: 

DE MINISTERS VAN FINANCIEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG: 

Ir. W. Schermerhorn - 
Dr. W. Drees 
Mr. L.J. M. Beel 
Dr. W. Drees I 
Dr. W. Drees II 
Dr. W. rees III 
Dr. W. Drees iv 
Mr. L.J. M. Beel II  
Dr. J. E. de Quay 
Mr. V.G.M. Marijnen 
Mr. J. M.L.Th. Cals 
Prof. Dr. J. Zijistra 
P.J.S de Jong 
Mr. B.W. Biesheuvel 
Drs. J. M. den Uyl 
Mr. A.A.M. van Agt 
Mr. A.A.M. van Agt II  
Drs. R. Lubbers 
Drs. R. Lubbers II  
Drs. R. Lubbers III 
W. Kok 

1945 -rim 1946 
1946 On 1948 
1948 -qua 1951 
1951 On 1952 
1952 qua 1956 
1956 tem 1958 
1958 tem 1959 
1959 -Lim 1963 
1963 qua 1965 
1965 -qua 1966 
1966 t/m 1967 
1967 t/m 1971 
1971 t/m 1973 
1973 t/m 1977 
1977 t/m 1981 
1981 t/m 1982 
1982 tem 1986 
1986 -Lim 1989 
1989 tem 1994 
vanaf 1994 

Dr. G.W.M. Huysmans 
Prof. Mr. P. Lieftinck 
Dr. W. Drees (ad interim) 
J. van de Kieft 
Mr. H. J. Hofstra 
Prof. Dr. J. Zijistra (a.i.) 
Prof. Dr. jr. Zijistra 
Dr. H. J. Witteveen 
Dr. Ir. A. Vondeling 
Prof. Dr. J. Zijlstra 
Dr. H. J. Witteveen 
Mr. R. J. Nelissen 
Dr. W.F. Duisenberg 
Mr. F.H.J. jr. Andriessen 
Mr. A.P. J. M.M. van der Stee 
Dr. H.O.C.R. Ruding 
W. Kok 
Drs. G. Zalm 

Dr. W.H. van den Berge 
Dr. W.H. van den Berge 
Dr. W.L.G.S. Hoefnagels 
Dr. F. H.M. Grapperhaus 
Mr. W. Scholten 
Mr. A.P. J.M.M. van der Stee 
NIL A,P, jd\CM. van der Stee 
A. de Goede 
Drs. M. J. van Rooijen 
Mr. A. Nooteboom 
Drs. M. jj. van Amelsvoort 
J.C. Kombrink 
Mr. H.E. Koning 
Drs. M. J.J. van Amelsvoort 
Dr. W.A.F.G. Vermeend 

24-2-1945 
	tem 23-6-1945 

24-6-1945 
	tem 30-6-1952 

1-7-1952 	t/m 1-9-1952 
2-9-1952 	t/m 12-10-1956 
13-10-1956 

	t/m 21-12-1958 
22-12-1958 	tem 18-5-1959 
19-5-1959 
	tem 23-7-1963 

24-7-1963 
	tem 13-4-1965 

14-4-1965 	tim 21-11-1966 
22-11-1966 	-rim 4-4-1967 
5-4-1967 
	tim 5-7-1971 

6-7-1971 	tjm 10-5-1973 
11-5-1973 	tim 18-12-1977 
19-12-1977 	t/m 21-2-1980 
22-12-1980 	-Lim 3-11-1982 
4-11-1982 	tem 6-11-1989 
7-11-1989 	tim 21-8-1994 
vanaf 22-8-1994 

1-2-1953 	qua 12-10-1956 
1-6-1959 	-qua 13-4-1965 
1-6-1965 	tem 21-11-1966 
10-5-1967 	t/m 13-7-1971 
14-7-1971 	tem 18-3-1973 
14-7-1971 
	t/m 11-3-1973 

11-5- 973 
	tim 31-10-1973 

11-5-1973 	-Lim 18-12-1977 
20-12-1973 Om 13-10-1977 
28-12-1977 t/m 21-2-1980 
16-4-1980 	tim 9-9-1981 
11-9-1981 	t/m 28-5-1982 
5-11-1982 	tem 6-11-1989 
7-11-1989 	"LIM 21-8-1994 
vanaf 22-8-1994 

STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIEN: 
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no 	3 LLMswes2nng 

DIRECTEUREN-GENERAAL DER BELASTINGEN: 
	

FISCALE INLICHTINGEN- EN OPSPORINGSDIENST: 

H. Postma 
F. I. Wethmar 
W. J. van Bijsterveld 
C. J. Sleddering 
C. Boersma 
Mr. J. N. van Lunteren 

1=1=1941 
	tial 30-4-1958 

1-5-1958 	-*la 30-4-1968 
1-5-1968 	tem 29-2-1976 
1-3-1976 	t/m 31-12-1984 
1-1-1985 	t/m 31-5-1993 
vanaf 1-6-1993  

Amsterdam 
Prins Hendrikkade 33 
(Lloyd-gebouw) 
Droogbak la 
Haarlem 
Surinameweg 24  
Surinameweg 4 

20-9-1945 	-Lim 16-4-1952 
17-4-19523 	30-1-1973 

3o-1-19735 	t/m 11-11-1983 
vanaf 11-11-19836  

HOOFDEN VAN DE FISCALE INLICHTINGEN- EN OPSPORINGS-

DIENST: 

A. Sissingh 
L. D. J. Barneveld 
E. J. Eshuis 
Mr. E. Statema 
Mr. C.G. Zegwaard2  (a.i.) 
Mr. H. J. Haverkamp 
Mr. J. Lunneker 
Mr. Drs. J. A. M. van Blijswijk 

20-9-1945 	tem 30-11-1964 
1-12-1964 	tem 30-9-1977 
1-10-1977 	-Lim 30-9-1984 
1-10-1984 	tem 9-12-1986 
10-12-1986 	tem 14-6-1987 
15-6-1987 	t/m 31-12-1988 
1-1-1989 	tem 31-10-1993 
vanaf 1-11-1993 

1  Sinds de Grondwetswijziging 1948 kunnen per Departement een of meer-
dere Staatssecretarissen worden benoemd. 

2  Directeur van de Directie der Belastingen te Utrecht. 

3 Datum waarop de verhuizing begon. 

4 De FIOD werd gehuisvest op de 6e en 7e etage van het Centraal Belasting 
Gebouw te Haarlem. 

5 De verhuizing vond plaats van 3o januari tem 9 februari. 

6  In februari 1981 is de eerste paal geslagen voor het nieuwe FIOD-gebouw. 
Op 11 november 1983 werd het gebouw formeel opgeleverd. De verhuizing 
vond plaats in juli/augustus 1983. 



GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Documentatie van het Ministerie van 
Financien, de Fiscale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst, het Belastingmuseum en 
het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie; 

Het 'Verbaal Archief van het Directoraat der 
Belastingen van het Ministerie van 
Financien 1936-1975'; 

Verzameling van Voorschriften (VvV); 

Rijksboekwerken van de Belastingdienst; 

De Kluwer Databank. 
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ii De fiscale behandeling van het wederrechte-
lijke. 
Deventer, Uitgeverij Kluwer by, 1992 
(diss.). 

Wortel, Mr. Drs. J. 
Vervolgen in belastingzaken. 
Deventer, Uitgeverij Kluwer by, 1991 (diss.). 
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Deventer, Uitgeverij Kluwer by, 1990 (diss.). 

102 

Geraadpleegde bronnen en Iiteratuur 



e3 

CurjaAum Vitae 

Drs. J.P. Schellekens (geb. 1957) was na het 
afronden van een studie Geschiedenis 
limiccirniverciteit Leiden) 
zaam als conservator bij het Nationaal 
Schoolmuseum te Rotterdam. Thans heeft 
hij een eigen bedrijf dat literatuur- en beeld-
onderzoek verricht ten behoeve van ten-
toonstellingen, (historische) publikaties en 
audiovisuele produkties. Hij leverde onder-
meer het inrichtingsconcept en/of teksten 
voor het Nederlandse Kansspelmuseum te 
Den Haag, het Belastingmuseum te 
Rotterdam en het Nederlandse Gedistilleerd 
museum te Schiedam. 

Drs. A. Schweitzer (geb. 1956) is in 1976 bij 
de Douane in dienst getreden. In 1977 heeft 
hij bin= de Belastingdienst de overstap 
gemaakt naar de Fiscale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst. Bij de FIOD heeft hij 
onder meer gewerkt bij de 
Inlichtingendienst, de Douanerecherche en  
de Fiscale Recherche (buro Internationale 
Belastingzaken en het stafburo Research en 
Ontwikkeling). 
Vanwege studie, bouwkunde (H.T.I.) en rech-
ten/bestuurskunde (R.u.L.) heeft hij ini990 
de Belastingdienst verlaten. Thans is hij 
werkzaam bij de gemeente Beverwijk als 
juridisch en beleidsadviseur bij de sektor 
Stadsontwikkeling en Beheer. 
Vanaf 1978 houdt hij zich als amateur-histo-
ricus bezig met de lokale (rechts-)historie 
van Midden-Kennemerland. Zijn scriptie 
over de geschiedenis van de hondenbelas-
ting is in 1992 voor het Belastingmuseum 
aanleiding geweest om aan dit onderwerp 
een tijdelijke tentoonstelling te wij den. 



REDACTIE: 

Mr. G.H.Th. van de Bult 
Mr. W.W. Jansen 
G. Nieman 
A. Otte 
A.A.E.M. Verbruggen 

MET DANK AAN: 

S.I. Faber, Mr. A. Jansen, J. H. Meijer, H. Schrijver, 
R. Schoorl, Mr. J.H. van der Werff, 
mw. L.C.M. v.d. Wetering (Medewerkers Hop); 
J.E. ter Haar, A. Miedema, L.P. Overhuys (oud-medewer- 
kers van de Hop); 
Drs. W.J. van Battum, L. van den Berg, Drs. P.P. Hanssen, 
V. Prins (Ministerie van Financien); 
Dr. G. Aalders (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie); 
L. Scholte-Ter Horst; 
Mr. A. Stevens; 
Medewerkers Belastingmuseum Rotterdam 

VORMGEVING 

Herman Govers, Sdu 

ZET- EN DRUKWERK 

Sdu Grafisch Bedrijf 
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