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Beste klant of bijna klant, 

De laatste tijd is het erg druk geweest voor de zaakbehandelaars bij Fimar. In 

december 2018 zijn we bezig geweest met de zorgverzekeringen, in januari hebben 

we veel tijd gestopt in het aanvragen van bijzondere bijstand, daarna hebben we 

gekeken of alle toeslagen nog juist zijn en vanaf maart hebben we alle 

belastingaangiften gedaan. 

In de tussentijd zijn we ook intern bezig geweest aan het digitaliseren van de 

dossiers. Alles dossiers die na 1 februari 2019 zijn opgestart zijn volledig digitaal 

geworden. Het voordeel voor de klant is dat het beëindigen van het bewind het 

gehele dossier doorgestuurd kan worden. Ook kunnen wij gemakkelijker bij alle 

gegevens. 

Uiteraard gaan in de tussentijd de normale zaken ook gewoon door, zoals deze 

nieuwsbrief. 

In deze nieuwbrief is aandacht voor de afschrijving van de bankkosten, de 

vakanties van onze medewerkers en de laatste informatie over de belastingaangiften 

IB 2018. Voor nu veel leesplezier! 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende periode.  

(Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Mw. Buijk: Is momenteel ziek en zal mogelijk geopereerd worden. Naar alle 

verwachting is zij maandag weer aanwezig. Verdere afwezigheid: 

- 2 mei (vanwege zitting rechtbank 

Mw. Van Pruissen: 16 april en 13 mei vanwege gesprekken/zittingen rechtbank 

Mw. Wouters: 27-31 juni vanwege vakantie 

Dhr Boterman: 27-31 juni wegens vakantie 

Pasen (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening)  

Op Goede vrijdag (19 april) zijn we gewoon geopend. Uiteraard zijn we 2e Paasdag 

(22 april)  de gehele dag gesloten. We zijn dan ook niet bereikbaar in geval van 

spoed 

Uiteraard gaan de betalingen aan u (leefgeld) en aan de vaste lasten en schuldeisers 

gewoon door.  

  



 

 

 

Hemelvaart (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Op 30 mei zijn we wegens hemelvaart gesloten. Op 31 mei zijn we beperkt 

geopend. We zijn wel telefonisch bereikbaar, maar de bezetting is mogelijk niet 

optimaal. Ik verzoek u hiermee rekening te houden. 

Zaakwaarnemers (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Werkdagen van de zaakwaarnemers: 

Team 1 (C. Buijk)      ma,di,wo,do,vr  

Team 2 (J van Pruissen)     ma,di,wo,vr 

Team bewindvoerder (M. Wouters) ma,di,do,vr 

Joost Boterman      elke dag via email 

Belastingaangiftes loonbelasting 2018 (bewindvoering) 

Vrijwel alle aangiften zijn inmiddels gedaan. Bij een aantal klanten klopt de DIGID 

code niet in ons systeem. De aangifte was dan nog niet mogelijk. Als het goed is 

bent u hierover bericht als het om uw dossier gaat.  

Indien u graag wil weten of u geld dient bij te betalen of terug gaat ontvangen kunt 

u contact opnemen met uw zaakbehandelaar. In het geval u wat terug krijgt zal dit 

verrekend worden met eventueel openstaande schulden. 

Bovenstaande geldt alleen voor klanten die onder bewind staan. 

Afschrijving bankkosten (bewindvoering, budgetbeheer) 

Eens per kwartaal worden bankkosten afgeschreven op de leefgeld- en 

beheerrekening. Dit bedrag kan vanaf de beheerrekening vergoed worden. Als dit 

bij u niet gebeurd is en u wil dit wel dan verzoek ik contact op te nemen met uw 

zaakbehandelaar. Zij zal het tekort door de afschrijving dan aanvullen. 

  



 

 

Vakantiegeld (bewindvoering, budgetbeheer) 

In mei wordt het vakantiegeld weer gestort voor mensen met een inkomen uit werk, 

maar ook voor mensen met een WW/WAO of WAJONG uitkering. Iedereen die 

geld ontvangt vanwege de WWB (Bijstand) ontvangt pas in juni vakantiegeld. 

Indien mogelijk maken wij de helft van het vakantiegeld over naar uw leefgeld 

rekening. Vaak is dit afgesproken in het PvA. Indien er beslag ligt of het 

budgetplan niet positief is dan zal het geld niet door worden gestort. Indien er geen 

schulden zijn dan kan het gehele vakantiegeld worden aangevraagd. 

Indien u het vakantiegeld wil ontvangen dan kunt u een aanvraag indienen via het 

bekende formulier op de website (www.fimar.nl) 

Mocht u vragen hebben dan verzoek ik u contact op te nemen met uw 

zaakbehandelaar. 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  

Algemeen Manager 

  

  


