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Beste mensen, 
 
Onze laatste nieuwsbrieven waren gericht op 2 categorieën, de mensen die deelnemen aan onze 
AWBZ-claim en de andere categorie waren de mensen die geen deelnemer zijn. Deze nieuwsbrief 
is weer bestemd voor iedereen. 
 
 

Breaking: De eerste verzekeraar gaat de kosten voor (rechts)bijstand 
vergoeden wanneer de hulp van de Werkgroep wordt ingeroepen! 

 

Meer info hierover volgt later via onze website en Social media. 
 
 
Communiceren met de Werkgroep 
We zijn er nooit echt een voorstander van geweest maar we ontkomen er niet aan, de mensen 
vragen er om. Wij zijn niet alleen bereikbaar via ons contactformulier en ons emailadres, maar 
inmiddels ook via WhatsApp, Messenger en nu ook Telegram.  
 



Maar nu ontstaan er ook regelmatig problemen. Stel, jouw echte naam is Truus de Vries. Truus de 
Vries is deelneemster aan onze AWBZ-claim of we hebben een project van Truus de Vries onder 
handen, of beiden, komt ook voor. Maar Truus de Vries voelt er niet zoveel voor, om welke reden 
dan ook, haar echte naam op Social media te gebruiken. Truus de Vries noemt zich op Social 
media Truusje Nachtegaal. Prima, moet Truus(je) zelf weten. 
 
Truus de Vries heeft een vraag of een probleem en neemt contact op met de Werkgroep via 
Messenger of Telegram. Legt het probleem uit of heeft aanvullende informatie waar wij Truus per 
email (of telefonisch) om hebben gevraagd. Wij ontvangen dit bericht dan van Truusje Nachtegaal 
en hebben geen idee wie dat is en waar het in vredesnaam over gaat. Dit heeft al een aantal 
malen geresulteerd in een niet zo’n prettige discussie. 
 

 
 
Wanneer je via Messenger en/of Telegram contact met ons opneemt, vertel ons dan alsjeblieft 
eerst wat jouw echte naam is. Bespaart jezelf en ons veel tijd en ergernis. 
 
 
Hoe gaat het met de AWBZ-claim 
Goed! Met de voorprocedure (onze 26 leden in de pilotgroep) zijn we bijna 2 jaar bezig geweest. 
Gelukkig hebben we daar een prachtig resultaat geboekt en zal dit leiden tot een snellere 
afhandeling van de procedure voor de rest van onze deelnemende leden. 
 

 
Houd er wel rekening mee dat het vervolg nog de nodige tijd in beslag zal nemen. Op dit moment 
zijn we druk bezig het gehele dossier samen te stellen en zoals het er nu naar uitziet zijn we daar 
in de loop van maart 2022 mee klaar. Dan kan het geheel worden ingediend bij de 
belastingdienst. Laten we hopen dat deze procedure eind 2022 zal zijn afgerond. 
 

Nog geen deelnemer? Meld je zo snel mogelijk aan. 
 

https://dewerkgroep.com/belangrijk-nieuws-over-onze-awbz-procedure/
https://dewerkgroep.com/awbz-claim/


 
 

 
Inkomensverklaringen 
Moet je de inkomensverklaringen die we nodig hebben van de deelnemers aan de AWBZ-claim 
nog opvragen of ben je van plan om mee te doen met ons, de belastingdienst verstrekt alleen nog 
maar inkomensverklaringen over de jaren 2010 tot en met 2013. Geen probleem, want de jaren 
daarvoor, van 2001 tot en met 2009 regelen wij voor je. 
 
Het blijkt dat de medewerkers van de belastingdienst regelmatig vragen waarvoor je die 
inkomensverklaringen nodig hebt. Je hoeft daar geen antwoord op te geven, je hebt recht op die 
gegevens en de medewerkers van de belastingdienst mogen die vraag helemaal niet stellen. 
 
Wij ontvangen van onze leden veel inkomensverklaringen van na 2013, zelfs tot 2022 aan toe. Het 
gaat uitsluitend over de periode 2001 tot en met 2013! 
 
 
Tot slot 
Nederland gaat inmiddels weer open en ons kabinet doet alsof zij de redder in nood zijn geweest 
de afgelopen 2 jaar. Maar de echte problemen moeten nog komen. Ondanks de toezegging dat de 
TOZO- en TONK-ondersteuning voor de ZZP-ers en kleine ondernemers een gift zou zijn en niet 
fiscaal belast zouden worden zijn de belastingdienst en de gemeentes (via de Participatiewet) 
naarstig bezig deze deels weer terug te vorderen. En als je het hier niet mee eens bent kun je 
protesteren tot je een ons weegt, in beroep gaan is bijna onmogelijk. Ook als je naar de 
Rechtbank stapt is de kans nihil dat je de procedure wint. 
 
Ons kabinet roept dat het weer verassend goed gaat met de economie, daarmee bedoelen ze het 
staatsinkomen. Waar bestaat dat staatsinkomen grotendeels uit? Verhoging van de belasting op 
benzine en diesel, verhoging van de belasting op gas, het terugvorderen van een groot deel van 
de coronasteun.  
 
Ook zitten we inmiddels met een kabinet dat volgens mij de laan uit is gestuurd (lees: ontslagen) 
en een kabinet dat niet democratisch is gekozen. We moeten echt gaan samenwerken en een 
front gaan vormen! En je hoeft echt niet bang te zijn om tot dat front te behoren, zijn wij en heel 
veel van onze leden ook niet! 
 
Met een warme groet, 
 
De Werkgroep 
Rob Otten 
 
 
 

We kunnen veel maar we kunnen het niet alleen! 
 

https://dewerkgroep.com/hoe-kun-je-meedoen-met-de-awbz-claim/
https://dewerkgroep.com/kennelijk-speelt-de-angst-voor-de-belastingdienst-een-rol/


 
 

Uiteraard kunt u 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. Op vrijdag zijn wij gesloten. 
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