
Gemeenten

Douane FIOD

Toeslagen

Belastingdienst

Politie

INDOM

NLA

Kmar

Provincies RIEC/LIEC
Doel: Vergroten van bewustwording bij de 
overheid en private partijen over de 
problematiek van ondermijning. Ondersteunen 
en versterken van samenwerking binnen de 
overheid en met publieke en private partners. 
Delen van kennis en expertise op het gebied van 
de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Deelnemers: Gemeenten, provincies, OM, 
politie, Belastingdienst, 
Belastingdienst/Toeslagen, Douane, FIOD, NLA, 
Kmar, IND, UWV, NVWA. 
Gegevens Belastingdienst: Inkomensgegevens, 
vermogens-gegevens en gegevens over 
openstaande belastingschulden.

UWV

NVWA

Gemeenten



UWV

OM

Politie

Belastingdienst

IND

Nederlandse 
Arbeidsinspectie

SVB

Gemeenten

Inlichtingenbureau
Doel: Ondersteunen gemeenten bij het goed en 
efficiënt uitvoeren van taken die hen door de wet 
zijn opgelegd. 
Deelnemers: Het Inlichtigenbureau verwerkt 
gegevens van een groot aantal overheids-
instanties, waaronder de Belastingdienst. 
Gegevens: Bankrekeningen, saldo voorlopige
teruggave, heffingskortingen,  bedragen van 
huurtoeslag, zorgtoeslag en de eventuele ontvangst
van kinderopvangtoeslag, agegevens over box 1 en
box 3. Het betreft enkel indicaties met betrekking tot 
het al dan niet voorkomen van fiscale rubrieken zoals
belastbare winst-uit-onderneming, Resultaat overige
werkzaamheden of Zelfstandigenaftrek.

LSI
Doel: De convenantpartners werken samen in 
Interventieteams ter voorkoming en terugdringing 
van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, 
uitkeringsfraude, overtredingen van 
arbeidswetgeving en daarmee samenhangende 
misstanden zoals door de LSI aangeduid.
Deelnemers: In het kader van artikel 64 SUWI: 
UWV, SVB, Nederlandse Arbeidsinspectie,  
Belastingdienst en IND. Politie en OM op basis van 
andere wettelijke grondslagen bezien per project.  
Gegevens Belastingdienst: De Belastingdienst heeft
informatie gedeeld over de inkomens- en
vermogenspositie en (fiscale) schuldpositie van 
betrokkenen binnen een bepaald project.

Gemeenten



CAK

Logius (BZK)
Politie

KvK

Ministerie BZK

ISZW

RDW

IND

RVIG

RVO

DUO

RIEC/LIEC
Doel: Vergroten van bewustwording bij de 
overheid en private partijen over de 
problematiek van ondermijning. Ondersteunen 
en versterken van samenwerking binnen de 
overheid en met publiek-private partners. Delen 
van kennis en expertise op het gebied van de 
aanpak van ondermijning.
Deelnemers: Gemeenten, provincies, OM, 
politie, Belastingdienst, 
Belastingdienst/Toeslagen, Douane, FIOD, NLA, 
Kmar, IND, UWV, NVWA. 
Gegevens Belastingdienst: Inkomensgegevens, 
vermogens-gegevens en gegevens over 
openstaande belastingschulden.

SVB

VNG

Gemeenten

Manifestgroep
Doel: Uitwisseling van kennis omtrent nieuwe 
fenomenen dan wel nieuwe varianten van reeds 
bekende fenomenen.
Deelnemers: Belastingdienst, CAK, DUO, IND, 
ISZW, KvK, Logius (BZK), politie, ministerie BZK), 
RVIG, RVO, RDW, SVB, UWV, VNG.
Gegevens Belastingdienst: Er wordt in dit
verband kennis gedeeld over fraudepatronen, 
maar geen data. Waar nodig, werken partijen
operationeel samen en wisselen data uit binnen
de bestaande regelgeving en convenanten.

UWV

Belastingdienst
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