
Nieuwsbrief augustus 2019        

        

Beste klant of bijna klant, 

De laatste maand hebben we 10 nieuwe klanten mogen begroeten. Speciaal voor alle nieuwe 

klanten: Welkom bij Fimar. Ongeveer 10 keer per maand proberen we u, middels deze 

nieuwsbrieven, te informeren over praktische zaken. In deze nieuwsbrief aandacht voor de 

regeling uitstroom wanbetalers bij de zorgverzekeringen, de schuldenwijzer en uiteraard 

aandacht voor lopende zaken. Hopelijk kunt u de informatie in het zonnetjes doorlezen. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers zomerperiode  

(Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Mw. Buijk: heden t/m 16 augustus 2019 

Mw. Van Pruissen: 12 augustus t/m 23 augustus 2019 

Mw. Wouters: Geen bijzonderheden 

Dhr. Boterman: Geen bijzonderheden 

Bij afwezigheid van uw zaakbehandelaar is het niet mogelijk ons via email naar uw 

zaakwaarnemer te bereiken. E-mails worden namelijk niet gelezen en automatisch verwijderd. 

U kunt dan ook geen aanvragen incidentele uitgaven indienen in deze periode. In geval van 

spoed (dus geen verjaardagen etc) kunt u ons tijdens de beltijden gewoon bellen. Een collega 

kijkt dan wat hij/zij voor u kan betekenen. 

Fimar zal vanwege de zomervakantie in week 33 geheel gesloten zijn. Dit is de periode 12 

augustus t/m 16 augustus 2019. In deze periode zijn we voor SPOED-gevallen wel 

bereikbaar via info@fimar.nl Telefonisch zijn we dan dus niet te bereiken. 

Ander werk? Geef het door!  (Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Het kan zijn dat u van baan wisselt of dat u juist een baan hebt gevonden. Hoe dan ook is het 

erg belangrijk dat u dit tijdig aan ons doorgeeft. Het is van belang dat uw eventuele nieuwe 

werkgever de beschikking van ons ontvangt, zodat het inkomen op uw beheerrekening komt. 

Ook is het belangrijk dat we het contract zo spoedig mogelijk ontvangen. Een verandering van 

inkomen kan betekenen dat bijvoorbeeld toeslagen aangepast dienen te worden. 

Zaakwaarnemers (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Ondergetekende zal vanaf heden vaker aanwezig zijn om zo een betere dienstverlening te 

kunnen bieden. Mijn werkdagen zijn vanaf heden maandag t/m donderdag. Hieronder vindt u 

de werkdagen van alle 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 

J.Boterman       ma,di,wo,do 
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Kinderbijslag oktober 2019 (bewindvoering, budgetbeheer) 

Op 1 oktober 2019 wordt het derde kwartaal door de SVB overgemaakt. Vanaf 1 september 

a.s. kunt u hiervoor een aanvraag indienen via het ‘formulier incidentele uitgaven’ op onze 

website. Alle aanvragen worden uiterlijk op 2 oktober behandeld en -indien er geen 

openstaande vaste lasten zijn- overgemaakt op uw leefgeldrekening. 

Versnelde uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering voor onderbewindgestelden 

(bewindvoering) 

 

Sinds 2009 is de wanbetalersregeling zorgverzekering van kracht. Vanaf zes maanden 

premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over waarbij een hoge boetepremie 

verschuldigd is. Een slechte regeling gebaseerd op verkeerde aannames: al zouden mensen 

wel kunnen, maar niet willen betalen. De boetepremie blijkt dan ook niet te werken. Een 

stuwmeer aan zogenaamde ‘wanbetalers’ is ontstaan. De overheid heeft al diverse 

maatregelen genomen om het aantal mensen uit de wanbetalersregeling te halen. Per 1 juli 

2019 geldt een nieuwe regeling voor mensen die onder bewind staan: een betalingsregeling 

tegen finale kwijting. Wil u hier meer over weten dan kunt u dit hier vinden: 

https://www.fimar.nl/2019/07/09/versnelde-uitstroom-wanbetalersregeling-zorgverzekering-voor-

onderbewindgestelden/ 

Inloggen bij schuldenwijzer (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 
 

Vanaf 20 juni 2019 is het mogelijk om met je Digi-D in te loggen in Schuldenwijzer. Door in 

te loggen zie je alle lopende beslagen op loon, uitkering en toeslagen. Je kunt zien welke 

deurwaarder betrokken is, wat het actueel saldo is en hoe hoog de beslagvrije voet is die 

wordt toegepast. Zeer handig voor u! https://mijn.schuldenwijzer.nl/ 
 

Rekeningen (bewindvoering) 

 

Zoals u weet werken we bij bewindvoering met ING rekeningen. U heeft een beheerrekening, 

vanwaar alle betalingen plaatsvinden en uiteraard een leefgeld rekening. Beide rekeningen 

zijn door ons in beheer. Mocht u nog andere rekeningen hebben, of rekeningen van uw 

kinderen jonger dan 18 jaar dan dient u dit aan te geven. We zijn bij wet verplicht deze op te 

zeggen. 

 

Overstap van NLex (bewindvoering) 

 

Misschien heeft u het gemerkt, misschien ook niet. In team 1 en team 2 zijn veel overgezet 

van NLex naar een andere provider. De reden was simpel: Met NLex was niets te beginnen. 

De klantenservice is alle lange tijd dramatisch slecht, waardoor we niets konden regelen, als 

er bijvoorbeeld achterstanden waren. 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in september a.s. Voor nu een fijne zomerperiode 

toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 
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