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Beste klant of bijna klant, 

We kunnen er helaas niet meer omheen: Het woord Corona. Het houdt de gehele 

maatschappij in zijn greep en dus hebben wij hier ook mee te maken. Op onze 

website (bij blogs) wordt bijgehouden welke maatregelen Fimar Bewindvoering 

heeft genomen in verband met dit virus. 

Gelukkig is niemand ziek en/of hoeft niemand preventief thuis te blijven vanwege 

ziekteverschijnselen. Ik besef meteen dat dit elke dag weer kan veranderen. We 

proberen dit te voorkomen door met een kleinere bezetting op kantoor te werken. 

Er werken dagelijks werknemers van Fimar Bewindvoering vanuit huis. 

De gevolgen voor u als klant willen we tot een minimum beperken en dat lukt. We 

zijn elke dag gewoon telefonisch bereikbaar en alle werkzaamheden gaan gewoon 

door. Er zijn geen achterstanden ontstaan. Desondanks vragen we u rekening te 

houden met het volgende: 

- Doordat er ook vanuit huis wordt gewerkt zijn er minder mensen 

beschikbaar om de telefoon op te nemen. We verzoeken u dan ook zoveel 

mogelijk gebruik te maken van e-mail. 

- Aanvragen voor extra gelden om meer boodschappen te halen mogen we niet 

uitkeren. Vraagt u voorlopig geen extra geld aan voor boodschappen, 

aangezien deze toch niet goedgekeurd gaan worden. 

- Het is erg druk bij de rechtbanken en andere instanties. Het is dus erg lastig 

voor ons om zaken bij externe partijen te regelen. Alles gaat dus wat langer 

duren dan zou moeten. 

Hoe dan ook garanderen wij de doorbetalingen van vaste lasten, schulden en 

uiteraard het leefgeld. 

Kinderbijslag (bewindvoering) 

Op 1 april is de kinderbijslag overgemaakt op de beheerrekeningen door de SVB. 

Als u deze op uw leefgeldrekening wilde hebben overgemaakt dan had u een 

verzoek in kunnen dienen via onze website (www.fimar.nl). Dit bedrag is dan 

uiterlijk vandaag overgemaakt. 

Indien u dit vergeten heeft kunt u alsnog een verzoek indienen tot en met 10 april 

2020. In dat geval wordt uw verzoek binnen drie werkdagen behandeld. Mocht er 

geen verzoek ingediend zijn dan wordt het bedrag gebuikt om rekeningen mee te 

betalen. 

http://www.fimar.nl/


 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand.  

In verband met het coronavirus zijn alle vakanties uitgesteld/afgelast. Ook 

cursussen zijn afgelast/uitgesteld 

Dhr vd Klundert:    Waarschijnlijk geen bijzonderheden 

Mw. Van Pruissen:   Waarschijnlijk geen bijzonderheden 

Mw. Wouters:   Waarschijnlijk geen bijzonderheden 

Dhr Boterman:   Waarschijnlijk geen bijzonderheden 

Pasen: Op Goede vrijdag (10 april) zijn we gewoon geopend. Uiteraard zijn we 2e 

Paasdag (13 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.  

Zaakwaarnemers 

Werkdagen van de zaakwaarnemers: 

Team 1 (J vd Klundert)     ma,di,wo,do,vr  

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

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

Team 3 (J.Boterman)     ma,di,wo,do 

Vattenfall (voorheen: Nuon) 

Sinds 2019 werkt Fimar veel samen met Vattenfall. De voordelen zijn dat het 

contact met deze organisatie erg goed is, men bij een betalingsachterstand niet 

zomaar afgesloten zal worden en dat we extra korting hebben bedongen. 

In september zullen veel van onze klanten omgezet worden naar Vattenfall. 

Vattenfall vergoedt de eventuele boete voor het overstappen. 

Vakantiegeld 

In mei of juni ontvangen velen weer vakantiegeld. Dit bedrag is altijd 8% van het 

bruto jaarloon. Uiteraard wordt de loonbelasting weer ingehouden en de rest wordt 

dan op de beheerrekening gestort. 

In vrijwel alle gevallen is in het plan van aanpak afgesproken dat u de helft van het 

vakantiegeld kan aanvragen. Dit doet u door een verzoek incidentele uitgaven via 

onze website in te vullen (www.fimar.nl) 

De aanvraag hiervoor kunt u vanaf 1 mei 2020 bij ons indienen. Wij keren de 

bedragen op donderdag 28 mei aan u uit. Als u dan nog niet ontvangen heeft dan 

zal dat in een later stadium alsnog gebeuren. 

Verder geldt het volgende 

http://www.fimar.nl/


- U vraagt uw vakantiegeld aan vanaf 1 mei 2020.Eerdere aanvragen worden 

niet in behandeling genomen. 

- U vult de aanvraag volledig en juist in. 

- Indien u aangemeld bent bij de schuldhulpverlening bij uw 

gemeente/kredietbank/plangroep dan wordt mogelijk het vakantiegeld 

ingehouden. U krijgt dan mogelijk geen vakantiegeld. Deze beslissing ligt 

niet bij ons. 

- Verzoeken om het vakantiegeld eerder uit te keren worden niet gehonoreerd. 

Het gaat om handmatige betalingen wat dus veel werk kost. Hiervoor hoop 

ik op uw begrip. 

 

Belastingaangiftes loonbelasting 2019  

In deze periode zijn we erg hard bezig alle belastingaangiften IB 2019 te doen. 

Inmiddels zijn alle aangiften gedaan, op enkele uitzonderingen na. Als we de 

aangifte niet hebben kunnen doen (vanwege bijvoorbeeld buitenlands loon, foutief 

digi D code) dan wordt u hierover ingelicht. 

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. 

 

Ondersteunende diensten binnen teams. 

Zoals u weet worden alle teams ondersteund door assistent zaakwaarnemers. Zij 

sturen u vanaf vera@fimar.nl, administratie@fimar.nl administratie2@fimar.nl of 

administratie3@fimar.nl. Als u een email ontvangt kunt u uiteraard gewoon op dit 

e-mailadres reageren.  

In de andere gevallen dient u echt gebruik te maken van de e-mailadressen van uw 

zaakwaarnemer. 

Tot zover de nieuwsbrief van april 2020 

Indien u vragen heeft met betrekking tot bovenstaande dan kunt u contact opnemen 

met uw zaakbehandelaar.  

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  

Algemeen Manager en bewindvoerder 
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