Nieuwsbrief mei 2022
Beste klant of bijna klant,
Het vakantiegeld gaat er weer aankomen. We hebben al verschillende vragen hierover
ontvangen en zullen in deze nieuwsbrief hier op in gaan. Verder informatie over de
energietoeslag, de vakantiedagen en nog wat informatie over de aangifte IB 2021.
Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maanden
Dhr. Van de Klundert:
24 mei t/m 17 juni 2022.
Op maandag 23 mei alleen voor spoedgevallen bereikbaar
Mw. Van Ham
Geen bijzonderheden
Mw. Wouters:
geen bijzonderheden
Dhr. Boterman:
Geen bijzonderheden
Als uw zaakwaarnemer op vakantie is dan geldt het volgende: Aanvragen via de website
kunnen niet worden behandeld. Ook e-mails worden niet behandeld en verwijderd. In geval
van spoed kunt u ons telefonisch bereiken. In spoed gevallen zal er uiteraard actie
ondernomen worden. Het leefgeld blijft uitbetaald worden. Onview wordt wekelijks
bijgewerkt en betalingen aan vaste lasten/schuldeisers gaan gewoon door. Houdt u hier dus
rekening mee, dit voorkomt problemen.
Zaakwaarnemers
Hieronder vindt u de werkdagen van alle zaakwaarnemers:
Team 1 (J vd Klundert)
Team 2 (K van Ham)
Team 3 (J.Boterman)
Team 4 (M.Wouters)

ma,di,wo,do,vr
di,wo,do,vr
ma,di,wo,do
ma,di,do,vr

Kinderbijslag
De AKW (kinderbijslag) wordt begin juli overgemaakt. U kunt deze altijd één maand van
tevoren aanvragen via de website, dus vanaf 1 juni 2022 Indien u niets verneemt wordt deze
uitbetaald aan u, vermits een aanvraag is ingediend. Indien het budgetplan negatief is of er
belangrijke zaken betaald moeten worden wordt de aanvraag afgewezen. Uiteraard proberen
we dit te voorkomen, omdat we vinden dat het geld voor de kinderen bedoeld is. Wij maken
de kinderbijslag uiterlijk maandag 4 juli aan u over.
Bedrag per kind per kwartaal

Leeftijd kind
0 t/m 5 jaar
6 t/m 11 jaar
t/m 17 jaar

Bedrag
€ 230,69
€ 280,13
€ 329,56

Vakantiegeld
In mei en soms in juni wordt het vakantiegeld uitgekeerd. Dit is altijd een percentage van 8%
van het bruto jaarloon. In principe is de afspraak dat u de helft van dit geld kan aanvragen. Er
zijn echter mitsen en maren:
-

Indien u in de MSNP of WSNP zit dan bepaalt de schuldhulpverleningsinstantie (via
een VTLB berekening) welk vakantiegeld behouden mag worden. Het kan dan zijn dat
niet de helft mag worden overgemaakt aan u.

-

Indien het budgetplan het niet toelaat, dan kan de bewindvoerder beslissen niet de
helft over te maken. Dit speelt alleen als er echt geen reserve op uw beheerrekening
meer is.

-

Indien u een ZW uitkering ontvangt, dan is er geen vakantiegeld. Dit zit namelijk al in
de uitkering verwerkt. In dat geval kan het zijn dat we beslissen niet de helft van het
vakantiegeld over te maken.

-

Indien u geen/bijna geen schulden meer heeft dan kunt u meer ontvangen dan de helft.

Aanvragen voor het vakantiegeld gaan via het formulier ‘incidentele uitgaven’ op onze
website. We keren alle bedrage op dinsdag 31 mei aan u uit, als het gestort is. Indien we
niet kunnen voldoen aan het verzoek dan ontvangt u van ons een bericht. Hoort u niets dan zal
het bedrag, vermits overgemaakt door werkgever of bijvoorbeeld het UWV, op 31 mei
worden overgemaakt.
Aangezien het gaat om handmatige betalingen, is het onmogelijk te voldoen aan
verzoeken het geld eerder over te maken. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en het
ons ook niet te vragen.
Voor team 1 geldt dat er een aparte email nog gestuurd wordt met informatie.
Belastingaangiften IB 2021 en rekening en verantwoording
Alle aangiften zijn gedaan. U kunt uw zaakwaarnemer navragen of u geld terugkrijgt of moet
bijbetalen. Als u een schuld heeft bij de belastingdienst, dan wordt een teruggave altijd
meteen verrekend.
Een eventuele teruggave wordt gezien als inkomsten en wordt dus gebruikt om schulden af te
lossen. In het geval van een MSNP/WSNP traject moet het ontvangen geld worden gestort aan
de schuldhulpverlening. U kunt het geld dus helaas niet aanvragen bij ons.

Energietoeslag
De energietoeslag wordt toegekend aan iedereen met een laag inkomen. Indien u een PW
uitkering heeft dan wordt dit bedrag automatisch door de gemeente gestort. In sommige
gemeenten wordt het geld ook automatisch gestort als u geen PW uitkering heeft, maar wel
bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind.
Het geld is bedoeld voor de energie. Deze prijzen zijn flink gestegen. Gelukkig hebben we
voor veel klanten de contracten voor meerdere jaren vastgelegd in 2021, waardoor er dit jaar
nog geen hoge rekeningen zijn.
Indien u geen toeslag ontvangen heeft (zie onview) maar hier wel recht op denkt te hebben
dan kunt u dit uw zaakwaarnemer/bewindvoerder aangeven. Deze zal dit dan aanvragen.
Indien u een inkomen heeft van minimaal € 1400,- per maand (netto) dan valt u helaas buiten
de boot, hoe zuur dat ook is. Bij beslag op uw inkomen, wordt gekeken naar het uit te betalen
bedrag.
Het geld kunt u niet aanvragen bij ons.
Feestdagen
Op 26 mei (Hemelvaart), 27 mei (dag na Hemelvaart) en 6 juni (Pinksteren) zijn we gesloten.
U kunt ons dan ook niet bereiken bij spoedgevallen. Op 27 mei zijn we gesloten, echter wel
bereikbaar voor spoedgevallen.
Denkt u nog aan het volgende:
-

-

Op uw leefgeldrekening worden geen bedragen gestort door derden. Dit is echt niet
toegestaan. Helaas zien we dat dit toch nu en dan gebeurt. U wordt dan gekort op uw
leefgeld.
Alle aanvragen gaan steeds via het aanvraagformulier op onze website.
De beltijden blijven tussen 10-12 uur. Spoed op een ander moment? Stuurt u een email
via info@fimar.nl met spoed in de onderwerpregel.
Voedselbank nodig? Vraag dit bij uw zaakwaarnemer na.

Voor nu bedankt voor het doornemen en alvast een goed begin van de zomer toegewenst!
Namens alle medewerkers Fimar Bewindvoering

