
Nieuwsbrief januari 2023      

       

Beste klant of bijna klant, 

Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar gaan we ervoor zorgen dat u 

er financieel beter voor komt te staan. In sommige gevallen kan dit betekenen dat u zelfs 

schuldenvrij gaat zijn. 

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar weer veel onderwerpen die van u van belang kunnen zijn. 

Hopelijk neemt u de tijd alles goed door te lezen, zodat u niet zonder verrassingen komt te 

staan. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand 

Mw. Van Ham      Geen bijzonderheden 

Mw. Wouters:             Geen bijzonderheden 

Dhr. Boterman:           Geen bijzonderheden 

Zaakwaarnemers  

Hieronder vindt u de werkdagen van alle zaakwaarnemers: 

Team 1 (M.Wouters)    ma,di,wo,do  Vrijdag afwezig 

Team 2 (K van Ham)     di,wo,do,vr Maandag afwezig  

Team 3 (J.Boterman)    ma,di,do,vr Woensdag afwezig 

 

Rekening en verantwoording 

 

In de komende maanden moeten in alle dossiers die langer dan een jaar actief zijn een 

rekening en verantwoording opgemaakt worden. Dit is een overzicht van alle inkomsten, 

uitgaven en het afbetalen van de schulden in een kalenderjaar. Bij deze rekening en 

verantwoording zijn bewijsstukken meegestuurd. De bedoeling is dat u deze stukken 

doorneemt en akkoord geeft indien alles kloppend is. Als er iets in uw ogen niet juist is dan 

kunt u dit aangeven en kan dit aangepast worden. U kunt ondertekenen en per email of per 

post de bladzijde met handtekening retourneren. U mag ook een email terugsturen en 

aangeven dat u het eens met de rekening en verantwoording. Dit is waarschijnlijk 

gemakkelijker voor u. Indien we niets van u terugontvangen – en helaas zijn er klanten die dit 

negeren – dan laten we de rechtbank weten dat het niet lukt te tekenen. De rekening en 

verantwoording is dan automatisch akkoord. 

 

Bankkosten 

 

Helaas berekent de bank aan u bankkosten door per rekening. Om de kosten dus laag te 

houden heeft u -in de meeste gevallen – één leefgeldrekening en één beheerrekening. Op 

beide rekeningen worden maandelijks kosten afgeschreven. U kunt uw zaakwaarnemer vragen 

de kosten op uw leefgeldrekening te laten vergoeden vanaf de beheerrekening. We maken dan 



maandelijks een bedrag van uw beheerrekening over, zodat u uw volledige leefgeld kan 

opnemen. 

 

Verder worden er ook door de bewindvoerder bankkosten berekend. Dit bedrag is € 10,- per 

jaar. Indien u bijzondere bijstand ontvangt, dan wordt dit bedrag ook vergoed. Dit bedrag is 

om de kosten van de bewindvoerder voor het aanhouden van de rekeningen te vergoeden. Dit 

gebeurt door alle bewindvoerders. 

 

Kinderbijslag 

 

De AKW (kinderbijslag) is op 3 januari aan u overgemaakt, indien u een aanvraag had 

ingediend. U kunt de Kinderbijslag altijd in de maand voorafgaand van de uitbetaling 

aanvragen. De eerste betaling op de beheerrekening is op 31 maart 2023. U kunt dit dus vanaf 

1 februari 2023 via onze website aanvragen. Eerdere aanvragen worden afgewezen. Vult u 

aub het juiste bedrag in, wat problemen met de uitbetaling aan u voorkomt. Overige 

betaaldata: 3 juli 2023, 2 oktober 2023, 2 januari 2024. De exacte bedragen vindt u hieronder: 

 

Bedrag per kind per kwartaal 

 

Leeftijd kind   Bedrag 

0 t/m 5 jaar   € 269,76 

6 t/m 11 jaar   € 327,56 

t/m 17 jaar   € 385,37 

 

Leefgeld en voedselbank 

 

De prijzen in de winkels stijgen, maar het leefgeld blijft gelijk. Dit is natuurlijk best 

bijzonder. Toch is dit conform de richtlijnen van de NVVK. Vorige jaar hebben we gemeend 

dat het leefgeld met € 5- per week omhoog moet gaan. U ontvangt dus voor 1 persoon € 55,-, 

als u met zijn tweeën bent € 65,-, met zijn drieën € 75,- etc. Indien dit niet voldoende is dan 

kunt u zich aanmelden bij de voedselbank. Ongeveer 20% van onze klanten heeft dit reeds 

gedaan. U meldt zich zelf bij hen aan en geeft daar aan dat u onder bewind gesteld bent. Er 

wordt dan een formulier naar ons gestuurd en wij handelen dit dan verder voor u af. 

 

Vragen om meer leefgeld heeft geen zin, maar dit is misschien een goede oplossing als u niet 

uitkomt met uw leefgeld. 

 

Let op dat bovenstaande alleen geldt als u een krap budgetplan heeft. 

 

  



Aanvragen incidentele uitgaven 

 

Zoals u weet gaan alle aanvragen voor incidentele uitgaven via onze website. Dit dient ter 

verantwoording aan de rechtbank. We mogen immers niet zomaar geld uitkeren. De rechtbank 

wil weten waar het geld aan besteed wordt en dus vragen wij bonnen bij u op. Indien u deze 

niet opstuurt houdt dit in dat we drie maanden geen aanvragen mogen behandelen. Helaas 

gebeurt dit regelmatig, ondanks dat dit duidelijk op de site vermeld is. 

 

We zien ook dat er een aantal klanten is die meerdere aanvragen per maand doet. Dit is niet de 

bedoeling. De aanvragen zijn voor speciale gelegenheden (verjaardag, huwelijk, Kerst, 

Bedrijfsuitje) of bijvoorbeeld een keer voor kleding. 

 

We ontvangen normaal gesproken ongeveer 10-12 aanvragen per klant per jaar. Sommige 

klanten doen echter meerdere aanvragen per maand. Dit is niet de bedoeling. Ik verzoek u hier 

rekening mee te houden. 

 

Tot slot 

 

Dit was de eerste nieuwsbrief van 2023. In 2022 zijn 72 klanten met een positief resultaat uit 

het bewind gekomen (schuldenvrij) via ons en ons streven is om dat dit jaar opnieuw te 

behalen. 

 

Op een financieel gezonde toekomst! Heeft u vragen, dan stelt u deze aan uw zaakwaarnemer. 

Samen komen we er altijd uit. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 


