
 

We hebben er beslist geen moeite mee wanneer je deze 
nieuwsbrief doorstuurt naar jouw familie, vrienden, kennissen of naar wie dan ook! 
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Beste mensen, 
 
Fijn dat de coronamaatregelen weer voorbij zijn en dat we weer normaal kunnen doen met z’n 
allen, alhoewel er weer van verschillende kanten informatie komt dat we aan het eind van het 
jaar waarschijnlijk weer beperkingen opgelegd zullen krijgen en dat covid-19 weer in een andere 
vorm zal terugkeren.  
 
Maar dan is er plotseling een idioot die het nodig vindt om Oekraïne binnen te vallen en daarmee 
ook de wereldeconomie op z’n kop zet. Veel ondernemers zijn de problemen omtrent alle 
lockdowns en de beperkingen van de laatste jaren voorlopig nog lang niet te boven en die 
problemen zijn voorlopig nog niet van de baan.  
 
Ook de torenhoge inflatie van dit moment, ruim 11% op dit moment, maakt het leven er niet 
prettiger op, zeker niet voor de minima die volledig in de steek worden gelaten. Het vertrouwen 
in de overheid is gedaald tot ver onder het vriespunt en wat te denken over het 
toeslagenschandaal. We hebben regelmatig contact met mensen die hiermee te maken hebben 
en het leed dat ze is aangedaan door de belastingdienst en door het niet ingrijpen van de 
verantwoordelijke bewindspersonen is heftig.  
 
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten en we gaan er hard tegenaan, het is niet anders en 
het is nu ieder voor zich. Prima, dan doen we dat! 
 
Met een warme groet, 
 
De Werkgroep 
Rob Otten 
 



 
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 hele dossier samen te stellen en dan zal het geheel worden ingediend bij de 
belastingdienst. Laten we hopen dat deze procedure eind 2022 zal zijn afgerond. 
 

Doe je nog niet met ons mee, meld je dan zo snel mogelijk aan 
 

 
 

 We horen met enige regelmaat dat men graag mee wil doen maar opziet tegen de 
administratieve rompslomp. Het kost niet meer dan 10 minuten om je aan te melden en 
die administratieve rompslomp nemen wij van je over. Ook hebben sommige mensen 
enige angst voor de belastingdienst. Is echt niet nodig! 

 
 Mensen vragen ook of het überhaupt zin heeft om mee te doen omdat zij in de periode 

2010 tot en met 2013 niet of nauwelijks hebben gewerkt of een uitkering hebben 
ontvangen. Wil je weten of deelname voor jou zinvol is lees dit dan eerst even. 

 
 Nu er mensen zijn die geld hebben teruggekregen of nog gaan krijgen van de 

belastingdienst krijgen we regelmatig de terechte vraag of die teruggave niet zal 
worden ingehouden op de WW of WWB of dat het niet belast zal gaan worden door de 
Belastingdienst met de volgende aangifte en daardoor in de problemen zullen komen. 
Nee hoor, we zijn aan het afrekenen bij de kassa van de belastingdienst. 

https://dewerkgroep.com/belangrijk-nieuws-over-onze-awbz-procedure/
https://dewerkgroep.com/awbz-claim/
https://dewerkgroep.com/hoe-kun-je-meedoen-met-de-awbz-claim/
https://dewerkgroep.com/kennelijk-speelt-de-angst-voor-de-belastingdienst-een-rol/
https://dewerkgroep.com/wie-kunnen-er-meedoen-aan-de-awbz-claim-2/
https://dewerkgroep.com/wp-content/uploads/2022/04/afrekenen-bij-de-kassa.pdf


 
 
We zijn gruwelijk voor de gek gehouden 
 
Maandag 28 februari 2022 zijn duizenden pagina’s geopenbaard t.a.v. Wob verzoeken, die 
Minister de Jonge geweigerd heeft te openbaren en hiervoor liever de dagelijks opgelegde boete 
te betalen uit belastinggelden. Tussen de stukken bevindt zich o.a. een e-mail getiteld ‘Nota 
experiment en wetsvoorstel Corona-apps’, die op 15 mei 2020 is verstuurd aan medewerkers van 
het ministerie van Volksgezondheid. 
 

 
Kamerleden reageren boos op de schokkende Wob-verzoeken die nu openbaar zijn gemaakt. De 
onderste steen moet nu boven. In de communicatie van het ministerie van Volksgezondheid 
wordt zonder omhaal gesproken over de ‘wankele basis’ voor het inperken van grondrechten en 
de ondemocratische aard van de noodverordeningen. ‘Maar dat zeggen we niet’, valt te lezen in 
de stukken. ‘We verzwijgen dat’ en ‘we leggen niet uit waarom’. 
 
Lees verder 
 
 
Het ontmoedigingsbeleid 
 
Waarom is het nagenoeg onmogelijk om te communiceren met de overheid, (zorg)verzekeraars, 
gemeentes en noem ze allemaal maar op. Waarom krijgen we geen antwoord op onze brieven. 
Waarom krijgen we geen antwoord op onze emails? 
 

https://dewerkgroep.com/we-zijn-gruwelijk-voor-de-gek-gehouden/


 
Waarom bellen ze met afgeschermde nummers zodat terugbellen onmogelijk is, en waarom is het 
standaardantwoord bijna altijd: “Welke brief? Geen idee waar u het over heeft, wij hebben nooit 
iets van u ontvangen”. En wanneer je wel een antwoord krijgt per email gebruikt men steeds 
vaker een noreply-account, dus dat schiet ook niet op. 
 
Lees verder 
 
 
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… 
 

 
Lees verder 
 
 
Tot slot 
 

https://dewerkgroep.com/het-ontmoedigingsbeleid/
https://dewerkgroep.com/waar-kunnen-we-je-mee-helpen/


Het blijkt dat veel mensen hulp nodig hebben. Vaak zijn conflicten met overheden, de 
belastingdienst, banken, (zorg} verzekeraars, gemeentes, enz. op te lossen door zelf actie te 
ondernemen tegen deze instellingen. Men heeft het idee dat er toch niets valt te doen tegen 
deze instituten. Dat is niet juist. Ze gaan er vanuit dat men geen actie onderneemt en gaan dus 
maar door met frustrerende en onrechtmatige acties. 

Waar we de mensen mee helpen? Met schulden, jeugdzorg, de participatiewet, problemen met 
de belastingdienst, de (zorg)verzekeraars en nog veel en veel meer. Bij elk project stellen we 
een deskundig team samen dat met jou naar een oplossing gaat zoeken en samen met jou aan 
het werk gaat. Op deze manier hebben we de afgelopen 7 jaar al heel veel bereikt en hebben 
veel mensen de regie over hun eigen leven weer teruggekregen. Maar om door te kunnen gaan 
hebben we wel uw steun nodig want het kost veel geld om de Werkgroep in stand te houden! 

We kunnen veel maar we kunnen het niet alleen! 
 

 
 

Uiteraard mag 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. Op vrijdag zijn wij gesloten. 
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