
 
 

We hebben een nieuwe website 
 
Meer informatie over de Werkgroep en 
alles waar de Werkgroep momenteel mee 
bezig is. 
 
Onze nieuwe site en de daaraan 
gekoppelde media-tools bieden ons de 
mogelijkheid om veel sneller en veel 
eenvoudiger berichten en informatie te 
delen, want daar ontbrak het de laatste tijd 
behoorlijk aan. 
 
Toekomstige ontwikkelingen zullen vanaf 
nu dan ook in een hogere frequentie 
worden gepubliceerd. 
 
Niet alleen over de AWBZ-claim, maar we 
zullen u ook regelmatig berichten over de 
andere projecten waarmee de Werkgroep 
bezig is.  
 
Onze eerste Nieuwsbrief 
 
De laatste 6 maanden hebben we weinig 
van ons laten horen sinds de laatste update 
van 2 maart jl. maar er is wel heel veel 
gebeurd met betrekking tot de AWBZ-claim 
van de Werkgroep. 
 
Ook hebben we inmiddels veel meer 
inzicht gekregen over de aanpak en de 
manier van communiceren  van de 
Belastingdienst en het Ministerie van 
Financiën onderling en richting de 
indieners van deze claim. 
 
De komende maanden gaat er veel 
gebeuren. Zo zijn we met een groep van 26 
van onze leden al geruime tijd bezig de weg 
vrij te maken voor de naderende juridische 
procedure tegen het Ministerie van 
Financiën, dus ook tegen de Staat der 
Nederlanden. 
 
Hiervoor zijn we een aantal individuele 
procedures opgestart. 

AVG-regelgeving 
 
Ook de Werkgroep moest eraan geloven. 
Inmiddels is er een SSL-certificaat en is het 
Privacybeleid toegevoegd.  
 
Deelnemen aan de AWBZ-claim 
 
Zolang de gezamenlijke procedure nog niet 
van start is gegaan kunt u nog deelnemen 
aan onze actie. Hoe dat in zijn werk gaat en 
wat u moet doen wordt uitvoerig uitgelegd 
op onze website. 
 
We houden van hard werken 
 
Het in stand houden van de Werkgroep 
wordt gedaan door vrijwilligers, maar het 
kost ook veel geld. Geld dat tot nu toe uit 
eigen zak wordt betaald. 
 
Kantoor-, telefoon-, reis-, domeinkosten en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Tikt 
aardig aan hoor! We kunnen niemand 
verplichten, hooguit een beetje bedelen 
hier en daar. Dus donaties zijn meer dan 
welkom. 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een 
donatieknop op de site, maar dat heeft 
nogal wat voeten in de aarde dus zover zijn 
we nog niet. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Rob Otten 
info@dewerkgroep.com 
 
Tel: 0226 755 866 
(Alleen tijdens kantooruren) 
 
 
 
 


