Beste mensen,
Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2022 en laten we hopen dat het oude leventje weer zo
snel mogelijk terugkomt. IJdele hoop heet dat geloof ik, want ik heb er eerlijk gezegd een hard
hoofd in. We gaan er weer het beste van maken, meer kunnen we niet doen op dit moment.
Wederom sturen wij deze nieuwsbrief naar iedereen die bij ons in het systeem staat om
nieuwsbrieven te ontvangen, we sturen deze nieuwsbrief niet naar onze deelnemende leden aan
de AWBZ-claim. Een soortgelijke nieuwsbrief hebben we ook verstuurd op 19 oktober jl. Daarop
hebben we veel reacties ontvangen zoals “waarom ontvang ik deze nieuwsbrief, ik doe toch al
jaren mee” en meer van dit soort vragen.
Wat kan hiervan de reden zijn?





Wanneer je deelneemt aan de AWBZ-claim en op onze lijst van deelnemers staat is de
kans groot dat jouw emailadres afwijkt van het emailadres dat je hebt opgegeven voor
het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
Je hebt destijds wél de eigen bijdrage van €50 betaald maar het ingevulde
deelnemersformulier en inkomensverklaringen hebben wij nog niet ontvangen. Wanneer
je ook het ingevulde deelnemersformulier naar ons hebt verzonden sta je op de lijst,
anders niet!
Je hebt in 2016 de algemene brief verstuurd naar het Zorginstituut en/of het DirectoraatGeneraal Belastingdienst. Deze brieven waren overigens kansloos aangezien ook wij toen
nog in een leerproces zaten.

Ga voor jezelf even na of één of meerdere van bovenstaande punten op jouw van toepassing zijn.
Kom je er niet uit of twijfel je, neem dan gerust even contact met ons op, dan zoeken wij het voor
je uit.
Het is allemaal (te) ingewikkeld
Klopt, en dat is onze eigen schuld. Niet alleen voor ons maar ook voor al de deelnemende leden is
het inmiddels gesneden koek en wij kennen alle details van deze complexe procedure, we hebben
deze ook zelf bedacht en het zou niet best zijn als wij het ook ingewikkeld zouden vinden.
Het is eigenlijk heel simpel
Gelukkig hebben we in augustus 2021 een hele belangrijke stap kunnen maken met 26 van onze
deelnemers in de eerste procedure die we hebben gevoerd namens deze 26 leden.

Belangrijke update over de AWNZ-claim
De eerste groep van 26 leden
De eerste stap die we voor deze mensen hebben genomen is het opstellen van de AWBZ-claim
aan de hand van de individuele inkomensverklaringen en deze hebben wij namens deze mensen
ingediend bij de belastingdienst.

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Vervolgens heeft de Werkgroep bij de belastingdienst aangegeven namens deze groep op te
treden en daarin het aanspreekpunt te zijn.

Klik op de afbeelding voor meer informatie

In augustus 2021 hebben wij deze 26 leden heel erg blij gemaakt, het gaat om serieus geld!

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Veelgestelde vragen:
Wie kunnen er meedoen aan deze procedure?
Gaat de belastingdienst dat geld straks niet weer terugvorderen?
Wanneer is deze procedure afgerond?

We gaan nu voor al onze andere deelnemers aan het werk.
Twijfel niet langer en meld je nu aan!

We kunnen veel maar we kunnen het niet alleen!

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