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Terug- en vooruitblik HEIT

Zeer geachte voorzitter,
Met deze voortgangsrapportage van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) informeer ik uw
Commissie over de behaalde resultaten in de jaren 2010-2011. De rapportage blikt ook vooruit. In april
2012 groeit HEIT van een project door naar een reguliere vorm van samenwerken. Dit is mogelijk omdat
alle betrokken partijen hun bijdrage aan HEIT stevig hebben verankerd in de staande organisatie. Dit
betekent dat Den Haag de eerste gemeente in Nederland is waar HEIT verder gaat als een regulier
interventieteam.
HEIT is een samenwerkingsverband tussen de Rijksbelastingdienst, inspectie SZW (voorheen
Arbeidsinspectie), UWV, politie en de gemeente. Kerntaak is de aanpak van fiscale- en sociale
zekerheidsfraude, illegale tewerkstelling en daarmee samenhangende misstanden. Dit gebeurt door gerichte
bedrijfscontroles.
Daarnaast heeft HEIT een belangrijke voorlichtende functie. De teamleden wijzen ondernemers de weg
naar verbetering van hun bedrijfsvoering. Tenslotte blijft een controle door het HEIT een gebeurtenis die
hoge eisen stelt aan de wijze van optreden. Om die reden worden controles altijd zorgvuldig voorbereid.
Het team stelt zich terughoudend en voorzichtig op waar dat kan, maar pakt door waar dat moet. Bij
aanvang van elk bedrijfsbezoek wordt het doel uitgelegd en krijgt de ondernemer een brief uitgereikt
waarin de samenstelling van het team staat en op welk telefoonnummer men terecht kan met vragen.
De HEIT-formule slaat aan in Den Haag. Na bijna 5 jaar intensieve samenwerking is het team in staat om
snel en effectief in te spelen op situaties waar een gezamenlijk overheidsoptreden gevraagd wordt. De
HEIT-samenwerking is een begrip geworden en de resultaten zijn goed. De financiële opbrengst bedraagt
na bijna 5 jaar meer dan € 12,5 miljoen euro. De maatschappelijke opbrengst valt niet in geld uit te drukken
maar is van zo mogelijk nog groter belang. HEIT bevordert dat kansrijke ondernemers slagen en pakt
malafide zaken stevig aan. Deze benadering ondersteunt een gezonde economische wijkontwikkeling.
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HEIT startte in 2007 in de wijk Transvaal. In de afgelopen jaren is het verzorgingsgebied uitgebreid naar de
Schilderswijk, Stationsbuurt/Rivierenbuurt, Laak en Den Haag Zuid-West.
Het team is momenteel actief in alle Haagse krachtwijken. Bovendien is het team in staat om snel en
effectief in te spelen op situaties waar acuut een samenhangend overheidsoptreden noodzakelijk is.

Team HEIT maakt ondernemen in Haagsche wijken veiliger
08 april 2009
Den Haag - Het ondernemen in wijken moet rusten op twee belangrijke voorwaarden: eerlijke concurrentie en veiligheid. Het directe
effect is een bloeiende wijk waar wonen en werken aantrekkelijk is. Met die gedachte sloegen politie, gemeente, arbeidsinspectie,
vreemdelingenpolitie en de Rijksbelastingdienst de handen ineen. De winkelstraten in de Haagsche wijken Transvaal en Laak moeten
veiliger worden. Samen vormen zij het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) dat winkeliers controleert op verschillende vormen
van fraude.
(bron: Nicis instituut (www.nicis.nl

HEIT Cijfers 2010 en 2011
In 2010 en 2011 heeft HEIT circa 300 controles per jaar uitgevoerd op 55 controledagen. Bovendien is in
2011 geëxperimenteerd met de inzet van HEIT op zogenaamde ‘brandhaarden’. In het gebied
‘Zevensprong’ heeft HEIT samen met de betrokken wijkbureaus van de politie, de Douane, Stedin en
Verispect controles uitgevoerd De acties op de Zevensprong hebben tot dusver geleid tot zes
aanhoudingen, zeven bestuurlijke maatregelen en 25 schriftelijke waarschuwingen .

Zevensprong onder de loep
Den Haag, 14-10-2011
… Aansluitend aan de actie controleerde ook het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) diverse gelegenheden in het gebied van
de Zevensprong. Het Handhavingsteam gaat naar aanleiding van de actie bij enkele horecagelegenheden schijnbeheer verder
onderzoeken. Bij drie aangetroffen personen was sprake van samenloop tussen arbeid en uitkering. Bij alle bezochte ondernemingen
bleek de administratie niet in orde. Er zal aanvullend onderzoek door de Rijksbelastingdienst worden gedaan. (bron:
www.dichtbij.nl/denhaag).

Zowel in 2010 als 2011 heeft de inspectie SZW bij circa 15% van de bezochte ondernemingen illegale
tewerkstelling geconstateerd. Bij 71 gecontroleerde personen was sprake van een samenloop van arbeid en
uitkering (WWB of een WW, ZW, WAO/WIA, WAZ, WGA of Wajong). Uiteindelijk was in 2010 in 18
gevallen sprake van fraude. In 2011 zijn 21 fraudegevallen geconstateerd.
De politie heeft in 2010 15 keer en in 2011 31 keer overtredingen geconstateerd van bijzondere wetten of
vergunningsvoorschriften.Verder is in 2010 4 keer een bestuurlijke maatregel getroffen voor het niet
nakomen van vergunningverplichtingen.
De Rijksbelastingdienst heeft alle bezochte ondernemers uitgenodigd voor een informatief gesprek. Het
doel van deze gesprekken is het beoordelen en zo nodig bijschaven van de bedrijfsadministratie. In
gevallen waar dit niet heeft geleid tot het gewenste resultaat zijn vervolgonderzoeken ingesteld. Dit heeft
zowel in 2010 als in 2011 18 vervolgonderzoeken opgeleverd.
De financiële opbrengst van HEIT bedraagt in 2010 circa € 1.984.778,- , en in 2011 circa € 1.283.564,-.
Verder heeft HEIT een verbinding gelegd met de toepassing van de wet Bibob. Een BIBOB-onderzoek kan
aanleiding zijn voor een HEIT controle en vice versa. De samenwerking met het Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC) krijgt ook steeds meer vorm en inhoud. Dit gebeurt door bij het RIEC casuïstiek
aan te dragen. HEIT blijft voortdurend op zoek naar slimme allianties met andere handhavingdisciplines,
zoals het Regionaal Milieu Team (RMT) van de politie.
Daarnaast worden andere disciplines getipt als onvolkomenheden worden geconstateerd. Denk hierbij aan
de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA), de brandweer, stichting Namaak Bestrijding, Verispect en de
gemeentelijke diensten Stedelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer.
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HEIT-Werkwijze vanaf april 2012
Vanaf 1 april 2012 is HEIT niet langer een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van de Landelijke
Stuurgroep Interventieteams (LSI). De HEIT-partners hebben evenwel toegezegd om hun deelname de
komende jaren als een regulier interventieteam op tenminste hetzelfde niveau als de afgelopen jaren te
continueren. Als een situatie vraagt om een optreden van het HEIT dan gaat geen tijd verloren aan
vooroverleg. Het team staat klaar en kan direct in actie te komen. Om die reden is het belangrijk dat in
Den Haag - als eerste stad van Nederland - onze partners ook voor de komende jaren hebben gezegd: we
gaan door. De doorstart als regulier interventieteam is meer dan een voortzetting van de huidige aanpak.
Het gaat met name om meer gerichte controles en resultaat op maat. Ook is de doorstart een volgende stap
in een proces van verdere professionalisering van deze vorm van samenwerking.
HEIT blijft op jaarbasis circa 300 controles doen. Er wordt kritisch gekeken welke ondernemers in de
krachtwijken nog een hercontrole nodig hebben. Verder gaat HEIT stadsbreed aan de slag. De verdeling
van dezelfde capaciteit en inzet wordt gebaseerd op afspraken waarin alle partners zich moeten herkennen.
De centrale lijn wordt het onderbouwd kiezen welke partners met welke instrumenten en intensiteit het best
kunnen worden ingezet.
Hierbij kan het gaan om een gebiedsgerichte of een branchegerichte aanpak, maar ook om situaties waar
acuut een samenhangend overheidsoptreden noodzakelijk is, zoals in 2011 op en rond het gebied van ‘de
Zevensprong’. HEIT blijft ook beschikbaar voor landelijke interventie projecten zoals het landelijk
interventieproject ‘De Warme Bakker (DWB)’ dat in 2010 is gestart.

Haags Economisch Interventieteam
15 maart 2010
Den Haag - Succes! Een voorbeeld:
Het team bezocht een onderneming die supermarkt, pizzeria en kebabzaak in één is. Er bleken illegale werknemers te zijn en de
kasgegevens klopten niet. Het team gaf de ondernemer een waarschuwing. Een half jaar later stond het team opnieuw op de stoep.
De administratie van de afgelopen zes maanden was inmiddels in orde.
En in samenwerking met de Stichting Werkbij (de arbeidstak van de Sociale Dienst) was een langdurig werkloze in de winkel aan de
slag gegaan. Een succesverhaal.
(bron:www.denhaag.nl)

Conclusie
Het Haags Economisch Interventieteam heeft de afgelopen jaren aangetoond een succesvol team te zijn.
Dit succes wordt de komende jaren op een slagvaardige wijze met de partners onverkort voortgezet.
Ik vertrouw erop u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd.
Met de meeste hoogachting,
J.J. van Aartsen

