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Beste klant of bijna klant, 

Het jaar 2019 is inmiddels al een week oud, maar uiteraard wil ik u hierbij, namens 

alle medewerkers van Fimar, een fantastisch 2019 toewensen. Een nieuw jaar 

betekent ook nieuwe goede voornemens. Een daarvan zal ongetwijfeld zijn om 

financieel alles weer goed op de rit te krijgen. Uiteraard gaan we u hierbij helpen. 

In dit  jaar willen wij de nadruk gaan leggen op digitalisering. Het is de bedoeling 

dat alle nieuw dossiers volledig digitaal zullen worden opgeslagen. Tot nu toe 

werken we met gedeeltelijk papieren dossiers. Deze zullen geleidelijk gaan 

verdwijnen. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie die van belang kan zijn voor u. Mocht u 

vragen hebben dan vernemen we dit graag.  

Feestdagen 2019 en Fimar (bewindvoering, budgetbeheer, 

schuldhulpverlening) 

Fimar is tijdens alle feestdagen gesloten. Betalingen gaan echter gewoon altijd 

door. U ontvangt dus altijd gewoon uw leefgeld, ook als dit bijvoorbeeld op eerste 

Paasdag zou vallen. 

De eerstvolgende vakantie is de carnavalsvakantie in het zuiden van het land. 

Vanwege deze vakantie zijn er wat wijzigingen in de openingstijden en de 

bezetting. 

Fimar zal maandag 4 maart en dinsdag 5 maart de gehele dag gesloten zijn.Wel zijn 

we voor spoedgevallen bereikbaar. De rest van de week zijn we gewoon bereikbaar 

zoals altijd. U kunt ons dan dus tussen 10-12 uur gewoon telefonisch bereiken. 

Mw. Buijk en Mw. Wouters zijn in deze week geheel afwezig.  

Uiteraard gaan de betalingen aan u (leefgeld) en aan de vaste lasten en schuldeisers 

gewoon door. Onview wordt deze week beperkt bijgehouden, in elk geval wel op 

vrijdag 8 maart. 

Team1 (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Zoals eerder aangegeven is het emailadres carlijn@fimar.nl per 1 januari vervallen. 

Carlijn zal de komende tijd de e-mails nog uit deze emailbox halen, omdat we 

beseffen dat niet iedereen dit direct verwerkt heeft. 

Bij incidentele aanvragen kan niet meer voor de optie C.Buijk worden gekozen. 

Valt u onder team 1, dan dient u team 1 als zaakbehandelaar te kiezen. Mw. Buijk 

ontvangt zo uw aanvraag. 

mailto:carlijn@fimar.nl


SPOED (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Nog altijd zie ik dat zaakwaarnemers in hun eigen mailbox een bericht ontvangen 

hebben met als onderwerp spoed. Ik denk dat het dus nodig is dit onderwerp 

opnieuw onder de aandacht te brengen. Het spoedprotocol zal ook binnenkort op de 

website verschijnen bij downloads. 

Wat verstaan we eigenlijk onder spoed: 

- Ziekenhuisopname van u zelf/partner of naaste familie 

- Plotseling beslag op roerende zaken/bankbeslag of loonbeslag 

- Niet ontvangen van leefgeld 

- Dwangbevel dat naar u is verstuurd met dreiging tot bijvoorbeeld beslag 

Wat zeker niet onder spoed valt is: 

- Vragen over betalingen/aflossingen/algemene vragen 

- Aanvragen van geld die niet onder bovenstaande vallen (bijvoorbeeld 

verjaardagscadeau) 

- Reisgeld voor werk 

- Aanvragen die eerder ingestuurd hadden kunnen worden, maar vergeten zijn. 

Uw spoedaanvraag dient altijd naar info@fimar.nl gestuurd te worden. Als u deze 

naar uw zaakbehandelaar stuurt, dan kan het zijn dat deze niet gelezen wordt. Uw 

zaakwaarnemer werkt namelijk niet de gehele dag op dezelfde werkplek! 

De spoedmail wordt uiteraard alleen op werkdagen tot 17 uur behandeld. 

Het is onmogelijk om alle aanvragen van klanten binnen 24 uur te behandelen. 

Aanvragen worden daarom ook altijd binnen drie werkdagen behandeld. Met veel 

klanten hebben we een vast bedrag op een vast moment afgesproken. In dat geval 

zijn aanvragen in principe niet meer mogelijk. Als u hier meer over wil weten dan 

verzoek ik u uw zaakbehandelaar hierover te raadplegen. 

Robin Energie (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

We hebben momenteel 20 klanten ondergebracht bij Robin energie. Deze 

organisatie richt zich op onderbewindgestelden. Zij geven op hun website aan dat 

het afsluiten van Energie niet moet kunnen. De werkelijkheid is anders. Hun 

administratie is bepaald niet op orde en zij dreigen klanten, die nog maar zeer kort 

onder bewind staan met het afsluiten van energie. Sterker nog, zij weigeren een 

nette betalingsregeling, omdat er in het verleden schulden zijn gemaakt. Dit is het 

tegenovergestelde van wat zij op hun website promoten. 

Wij hebben een klacht bij Robin ingediend, alsook bij de reclame code commissie. 

Van Robin Energie hebben we na twee weken nog niets vernomen. Wat de uitslag 

ook moge zijn, wij zijn voornemens alle contacten met deze partij te beëindigen. 

Heeft u nog een contract bij Robin Energie dan zal deze t.z.t. worden omgezet naar 

een andere energie maatschappij. 



Onview (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Heeft u recent nog gekeken op uw persoonlijke pagina via onze website? We 

hebben inzicht in wie de site (veelvuldig) bekijkt en niet. Uiteraard is dit geen 

verplichting, maar het kan wel erg handig zijn. Onview wordt voor 

bewindvoeringsklanten elke werkdag geactualiseerd door uw zaakwaarnemer. 

Klanten die voor budgetbeheer hebben gekozen, of voor schuldhulpverlening, 

zullen hun onview elke week op vrijdag bijgewerkt zien. 

E-mailen (bewindvoering, budgetbeheer) 

We vinden het erg belangrijk dat er contact is met u. De rechtbank gaat bij een 

bewinddossier ervan uit dat er ongeveer 2 tot 2,5 uur per maand wordt gewerkt in 

een dossier. Uiteraard is dit de eerst maand na de opstart wel een stuk meer. Toch 

vragen we alle klanten vriendelijk doch dringend het emailcontact te beperken. 

Meer dan twee emails op een dag zijn vaak onnodig en zijn alleen maar belastend 

voor de zaakbehandelaar. Ik verzoek iedereen dan ook hier aub rekening mee te 

houden. Als iedereen dit doet dan kan de zaakbehandelaar (die soms 50 emails per 

dag krijgt) u ook binnen 48 uur beantwoorden. Dit is namelijk onze doelstelling. 

Heeft u eerdere antwoord nodig, dan kunt u uiteraard tussen 10-12 bellen op het 

telefoonnummer speciaal voor klanten: 0165-820114. 

Zaakwaarnemers (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Werkdagen van de 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 

Joost Boterman    elke dag via email 

Belastingaangiftes loonbelasting 2018 (bewindvoering) 

In maart zullen alle belastingaangiften worden gedaan. Het is uiteraard belangrijk 

dat we alle gegevens van u in bezit hebben (jaaropgaven en andere financiële 

gegevens). Heeft u thuis iets ontvangen, geeft u dit dan voor 1 maart a.s. aan uw 

zaakbehandelaar door. 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman, algemeen Manager 

 


