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Beste deelnemer aan onze gezamenlijke AWBZ-claim.
Geruime tijd hebben wij niet van ons laten horen en dat betreuren wij ten zeerste. Er zijn echter
een aantal redenen waarom het lange tijd zo stil is geweest.
Covid 19
Helaas is dit niet helemaal aan ons voorbij gegaan. Gelukkig zijn de direct betrokkenen van de
Werkgroep redelijk ongeschonden door deze crisis heen gekomen, voor een aantal mensen die
zich intensief bezighouden met de AWBZ-procedure, en dan met name de voorbereiding van de
procedure, is dat niet het geval geweest. Hierdoor hebben we een behoorlijke achterstand
opgelopen. Inmiddels is iedereen gelukkig weer hersteld en zijn de zaken rondom deze
procedure weer hervat.
Voorbereidende procedures
Zoals we al eerder hebben aangegeven zijn we in december 2019 voor 26 deelnemers gestart met
een aantal juridische procedures. Deze 26 AWBZ-deelnemers van het eerste uur hadden naar
aanleiding van de belastingaangifte over 2015 een aanzienlijk bedrag teruggekregen van de
Belastingdienst omdat een deel van de AWBZ-claim als aftrekpost was opgevoerd bij de aangifte
over 2015. Toen de Belastingdienst wakker werd heeft zij alle middelen aangewend om de
betaalde bedragen terug te vorderen. Bij een paar mensen is dat ook gebeurd maar bij de
meesten hebben we dat kunnen voorkomen.
De procedures die we voor deze mensen zijn gestart in 2019 worden echter op alle manieren
door de Belastingdienst én door de Rechtbank getraineerd. Dat is niet alleen ongehoord maar
heeft ook gevolgen voor de aanpak van de gezamenlijke procedure. Als er wel een duidelijke
uitspraak was geweest hadden we de AWBZ-claim sneller kunnen indienen en afhandelen. We
zijn nu een andere route ingeslagen en dat vergt meer tijd.

Wij gaan geen gedetailleerde informatie meer delen over de AWNZ-claim via Social media, op de
website en ook niet meer via de algemene nieuwsbrief van de Werkgroep. Alle ontwikkelingen
zullen alleen voor de deelnemers beschikbaar zijn.
Machtiging
Om straks namens de deelnemers te kunnen opereren hebben we van iedereen een machtiging
nodig. Middels deze machtiging krijgt de Werkgroep toestemming om namens de deelnemers de
zaak aan te spannen. Deze machtiging kan digitaal via onze website worden ingevuld en zodra
deze beschikbaar is laten wij het weten.
Inloggen in portal
We hebben een aantal malen aangekondigd dat er een persoonlijke pagina/portal beschikbaar
komt voor de deelnemers van de AWBZ-claim. Daar zijn we nog steeds mee bezig maar deze zijn
nog niet klaar. Naast het feit dat dit heel veel werk is hebben we nog niet de tijd gehad dit af te
ronden. Op dit moment is zo’n portal ook nog niet relevant, wel wanneer de procedure van start
zal gaan. Uiteraard laten we tijdig weten wanneer alles gereed is.
Namens de Werkgroep:
met vriendelijke groet,
Rob Otten

We kunnen veel maar we kunnen het niet alleen!

Uiteraard kun je ook een donatie rechtsreeks overmaken:
NL71 TRIO 0391 1924 85 t.n.v. de Werkgroep.
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