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De Werkgroep

Van: De Werkgroep <info@dewerkgroep.com>
Verzonden: zondag 29 december 2019 13:15
Aan: 'a.godee@belastingdienst.nl'
Onderwerp: De Werkgroep | Reactie op uw verzoek tot mondelinge toelichting op bezwaarschriften
Bijlagen: Leden 29 december 2019.xlsx

Urgentie: Hoog

Belastingdienst Den Haag 
t.a.v. A. Godee 
Prinses Beatrixlaan 512 
2595 BL Den Haag 
 
Verstuurd per e-mail d.d. 29 december 2019 naar: a.godee@belastingdienst.nl 
 
Datum: 29 december 2019 
Betreft: Reactie op uw verzoek tot mondelinge toelichting op bezwaarschriften 
 
 
Geachte heer/mevrouw Godee, 
 
Middels deze e-mail reageer ik namens een aantal deelnemers aan de gezamenlijke terugvordering van de door de 
Belastingdienst ten onrechte ingehouden AWBZ-premie gedurende de jaren 2001 t/m 2013. In de bijlage de 
gegevens van deze leden. Deze leden zijn op de hoogte van deze e-mail en hebben daar hun toestemming voor 
verleend. 
 
Uw brief van 3 december 2019 
 
In uw brief van 3 december jl. nodigt u onze leden uit om middels een mondelinge toelichting het individueel 
ingediende bezwaarschrift toe te lichten. In de afgelopen 14 maanden hebben deze leden alle toelichtingen al 
schriftelijk ingediend bij de diverse kantoren van de Belastingdienst, ook bij uw kantoor. Onze leden zullen dan ook 
geen gehoor geven aan uw uitnodiging. 
 
De vordering op de Belastingdienst 
 
De 7 leden namens wie de Werkgroep middels deze e-mail reageert hebben gezamenlijk een vordering op de 
Belastingdienst van € 172.759. Het totaalbedrag van de vordering op de Belastingdienst van alle deelnemende leden 
bedraagt op dit moment ca. € 22.400.000. 
 
Juridische procedure 
 
Begin 2020 zal een groep juristen namens de Werkgroep en al deze leden een gezamenlijke juridische procedure 
starten tegen de Staat de Nederlanden. 
 
Info over de AWBZ-claim 
 
Alles over de AWBZ-claim van de Werkgroep kunt u vinden op onze website. 
 
Correspondentie 
 
Correspondentie betreffende de in de bijlage vermelde aanslagnummers uitsluitend per e-mail via de Werkgroep. 
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Met vriendelijke groet, 
Rob Otten 
 

De Werkgroep 
 
info@dewerkgroep.com  

dewerkgroep.com  

 
 


