
Nieuwsbrief oktober 2020       

        

Beste klant of bijna klant, 

Helaas valt het C-woord weer veel vaker dan de afgelopen maanden: Corona. We kunnen er 

niet omheen met al de besmettingen die elke dag gemeld worden. 

Dit heeft ook direct en indirect gevolgen voor ons allen. Vanaf heden werken onze 

medewerkers ook weer zoveel mogelijk thuis. Dit houdt voor u in dat we automatisch minder 

belcapaciteit hebben op kantoor zelf. We verzoeken u dus vriendelijk zoveel mogelijk gebruik 

te maken van email en alleen te bellen als het echt nodig is, zodat we u en anderen kunnen 

blijven helpen, zoals u dat van ons mag verwachten. 

Alle werkzaamheden gaan verder gewoon door. Alleen zijn we ook weer terughoudender met 

het maken van afspraken. Alleen als het in onze ogen echt noodzakelijk is, maken we 

eventueel een face-to-face afspraak. Verder verloopt alles via telefoon- of liever – via email.  

Om verder u zo goede mogelijk van dienst te zijn leest u verder in deze nieuwsbrief de zaken 

die voor u van belang kunnen zijn. Hoe dan ook hoop ik dat u gezond blijft.  

Wanneer werkt uw zaakwaarnemer?  

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

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

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

Team 4 (M.Wouters)    ma,di,do,vr 

In de week van 19 t/m 23 oktober zijn Mw. Wouters en dhr. Boterman niet aanwezig. In 

deze week worden geldaanvragen en e-mails niet gelezen en dus niet behandeld. Ik verzoek u 

dus hiermee rekening te houden en in geval van spoed ons via info@fimar.nl te bereiken of 

toch even te bellen.  

Team 3 

Zoals u vorige nieuwsbrief heeft gelezen is het emailadres veranderd. Het emailadres 

joost@fimar.nl is niet meer actief. U kunt uw zaakwaarnemer bereiken via team3@fimar.nl. 

E-mails op het oude emailadres worden voorlopig doorgestuurd, maar verwijdert u alvast het 

oude adres. 

Een aantal dossiers zullen eind 2020 worden overgeheveld naar team 1 of team 2. Indien u dit 

vervelend vindt kunt u dit aangeven bij uw zaakbehandelaar. Mocht niets van u vernomen 

worden dan gaan we ervan uit dat u dit geen probleem vindt. 
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Kinderbijslag oktober 2020  

Op 1 oktober 2020 is het derde kwartaal door de SVB overgemaakt. Alle aanvragen die voor 

1 oktober waren verstuurd zijn behandeld. Aanvragen die later binnen komen worden binnen 

drie werkdagen behandeld. 

Als het niet mogelijk was u het gehele bedrag uit te keren dan heeft u een bericht ontvangen. 

We begrijpen dat dit onverwacht kan zijn. Wij dienen echter voorrang te geven aan vaste 

lasten. We proberen dit uiteraard te voorkomen. 

Extra vergoeding i.v.m. hoge bankkosten bewindvoerders 

De rechtbanken hebben besloten dat alle bewindvoerders per klant een eenmalige extra 

vergoeding mogen rekenen van €6,-. Dit heeft te maken met het feit dat alle banken geld in 

rekening brengt bij het beheren van een rekening. 

 

Voor de meeste mensen geldt dat het bedrag inmiddels is overgeschreven. Indien dit nog niet 

is gebeurd dan zal dit binnenkort gebeuren. 

 

Boetes 

Zoals u weet is het de bedoeling dat we ervoor zorgen dat u een positief budgetplan heeft (zie 

hieronder). Dit is noodzakelijk zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Helaas kunnen we 

niet alle nieuwe schulden voorkomen. Zo zien we de laatste tijd dat er best wat boetes (vaak 

voor snelheidsovertredingen) binnen komen. Een boete betekent dat u een nieuwe schuld 

heeft. We hopen echt dat u boetes voorkomt. In het ergst geval kan een boete betekenen dat 

uw leefgeld ingehouden wordt. Dit is niet wenselijk (ook voor ons niet). 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 


