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Na een lange tijd van stilte eindelijk weer een nieuwsbrief. Niet dat we in de afgelopen periode 
stil hebben gezeten, we hebben het zelfs drukker dan ooit. Er was eigenlijk niets te melden en 
zomaar een nieuwsbrief schrijven doen we niet, een nieuwsbrief schrijven en versturen is een 
tijdrovend iets en die tijd hebben tot nu toe niet gehad. Maar nu zijn er wel weer wat zaken die 
we graag onder de aandacht willen brengen. 
 

 
AWBZ-procedure 
 
Alle deelnemers aan deze procedure hebben op 22 juni jl. een update ontvangen. Indien je 
deelnemer bent en deze update niet ontvangen hebt stuur dan even een email naar 
info@dewerkgroep.com en wij sturen deze alsnog naar je toe. Aanmelden voor deze procedure 
kan overigens nog steeds. 

 
 
Fraude Signalering Voorziening (FSV) 
 
Uiteraard is iedereen op de hoogte van de schandalige behandeling van de tienduizenden 
gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire maar het kan bij de Belastingdienst nog veel erger!  
 
In de maanden maart tot en met juni van dit jaar ontvingen ongeveer 270.000 mensen een brief 
van de Belastingdienst met daarin de mededeling dat ze op een “zwarte lijst” waren geplaatst, de 
Fraude Signalering Voorziening. De Belastingdienst doet dit wanneer er een vermoeden bestaat 
dat de burger op wat voor manier dan ook onjuiste informatie heeft verstrekt bij b.v. het 
aanvragen van toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag. Zelfs minderjarigen zijn door de 
Belastingdienst op deze lijst gezet terwijl deze “kinderen” niet eens toeslagen kunnen/mogen 
aanvragen. Ook wanneer iemand per abuis een fout maakt bij de aangifte IB/PVV kan het zijn dat 
deze persoon het stempel “fraudeur” krijgt. Mensen die op deze lijst staan kunnen problemen 
hebben ondervonden bij het aanvragen van subsidies, het aanvragen van schuldhulp enz.  

https://dewerkgroepcom.wpcomstaging.com/hoe-kun-je-meedoen-met-de-awbz-claim/
https://dewerkgroepcom.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2021/08/BD-FSV-2021.pdf
https://over-ons.belastingdienst.nl/belastingdienst-informeert-burgers-over-registratie-fsv/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/ook-minderjarigen-op-omstreden-fraudelijst-van-belastingdienst/?fbclid=IwAR2JxHbIZEP-akIL8jxWcjXLjtSpueQbf857VChz3qzujZz8mbJ5T9iBieY


 
Inmiddels heeft de Belastingdienst deze onrechtmatige werkwijze stopgezet, maar het kwaad is al 
geschiedt. Inmiddels is ook de Hoge Raad met deze zaak bezig en het advies is dat opgelegde 
aanslagen herzien kunnen/moeten worden.  
 
Wij moeten ons eerst helemaal gaan verdiepen in deze materie, maar dat zou b.v. inhouden dat 
onze deelnemers aan de AWBZ-claim de aanslag over 2016 kunnen (laten) herzien. Alle tot nu toe 
ingehouden bedragen naar aanleiding van de verrekening met de teruggave 2015 zouden dus 
onterecht zijn. Na de vakantie gaan wij ons hier intensief mee bezighouden en komen hier 
uiteraard weer op terug. 
 
Heb jij ook zo’n brief van de belastingdienst ontvangen waarin wordt aangegeven dat jij op deze 
lijst staat, bewaar deze dan goed! 

 
 
Facebook 
 
We hebben het al eerder aangegeven, de algemene Facebook-pagina van de Werkgroep gaat 
verdwijnen en wel m.i.v. 1 september a.s. Daarvoor in de plaatst is inmiddels de bedrijfspagina 
van de Werkgroep gekomen. Er zijn een aantal redenen waarom we dit doen. De belangrijkste 
zijn: 
 

 De bestaande Facebook-pagina is ooit opgezet vanuit mijn eigen privé-account. Dit 
betekent dat alle Messenger-berichten (en dat zijn er heel veel) ook bij mij als 
privéberichten binnenkomen. 

 Er wordt heel veel gebruik gemaakt van Messenger, en de inbox van een bedrijfspagina 
kan ook door andere medewerkers van de Werkgroep worden ingezien en worden 
behandeld. 

 Het beheren en archiveren van alle Messenger-berichten in een bedrijfspagina is veel 
simpeler dan op een privé-pagina, daar is het nagenoeg onmogelijk om te documenteren. 

 
Er zijn momenteel ruim 2.000 mensen lid van de bestaande pagina. Wil je toch via Social Media 
op de hoogte blijven van onze activiteiten, volg dan onze bedrijfspagina. 

 
 
Waarmee kunnen we je helpen? 
 
Vastgelopen in het systeem dat de  “BV Nederland” heet? Ga niet in een hoekje zitten en zielig 
lopen doen maar doe wat! Inmiddels hebben we al heel wat problemen kunnen oplossen en we 
beschikken over een team van ervaren juristen en projectmanagers die hun uiterste best gaan 
doen om je te helpen. En geloof me, daar gaan we heel ver in… 
 
Waar en hoe ben je vastgelopen? 
 
Namens de Werkgroep, 
 
met vriendelijke groet 
Rob Otten 
 

https://www.facebook.com/De-Werkgroep-101532491895305
https://dewerkgroepcom.wpcomstaging.com/waar-kunnen-we-je-mee-helpen/


 
 

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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Openingstijden: Maandag tot en met donderdag van 09:30 tot 17:00 en op vrijdag van 09:30 tot 13:00. In het weekend zijn we gesloten! 

 
 

 
  

 

https://useplink.com/payment/CI690CsyTqZHoiIZT1sG/
https://dewerkgroepcom.wpcomstaging.com/privacybeleid/
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