
Nieuwsbrief Maart 2019       

         

Beste klant of bijna klant, 

Zoals u misschien al een tijdje gewend bent ontvangt u van ons bijna elke maand 

een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over 

bijvoorbeeld de personele bezetting of bijvoorbeeld over de te ontvangen 

kinderbijslag. 

Het is raadzaam de informatie goed door te nemen om onverwachte situaties te 

voorkomen. 

Kinderbijslag (bewindvoering) 

Op 1 april wordt de kinderbijslag overgemaakt op de beheerrekeningen door de 

SVB. Ontvangt u kinderbijslag, omdat u inwonende kinderen heeft die niet ouder 

zijn dan 18 jaar, dan kunt u deze kinderbijslag via de site (www.fimar.nl/aanvraag-

incidentele-uitgaven) aanvragen. Let hierbij op dat u de juiste zaakwaarnemer/team 

kiest.  

Indien u de aanvraag voor 1 april 2019 indient en er voldoende geld beschikbaar is 

om dit u uit te kunnen betalen, dan zal deze kinderbijslag uiterlijk 3 april worden 

uitbetaald op uw leefgeldrekening. Helaas is dit niet altijd eerder mogelijk, omdat 

dit om handmatige overboekingen gaat. We verzoeken u derhalve geen verzoeken 

in te dienen om dit sneller uit te betalen. Alvast dank voor uw begrip. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand. (bewindvoering, 

budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Mw. Buijk: 29 maart en 4 april vanwege gesprekken/zittingen rechtbank 

Mw. Van Pruissen: 2 en 16 april vanwege gesprekken/zittingen rechtbank 

Mw. Wouters: 26 maart vanwege zitting rechtbank 

Pasen: Op Goede vrijdag (19 april) zijn we gewoon geopend. Uiteraard zijn we 2e 

Paasdag (22 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.  
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Onview (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Eerder meldden we u dat er wat problemen waren bij het programma onview. Veel 

afgeloste schulden stonden weer bij nog af te lossen schulden. Dit probleem is 

geheel opgelost. 

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

Inmiddels zijn vrijwel alle aangiften in de volgende dossiers gedaan: 

B-MW- / B-LG- /B-CB- 

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. 

De overige aangiften in de dossiers B-T1- en B-T2 worden in april gedaan. 

Bovenstaande geldt alleen voor klanten die onder bewind staan. Wil u als klant 

budgetbeheer of schuldhulpverlening ook de aangifte door ons laten 

verrichten dan kunt u voor 10 april a.s. contact opnemen met uw 

zaakwaarnemer. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

Team 1 en Team 2 (bewindvoering, budgetbeheer) 

Zoals u weet worden de teams 1 en 2 ondersteund door assistent zaakwaarnemers. 

Zij sturen u vanaf administratie@fimar.nl of administratie1@fimar.nl. Als u een 

email ontvangt kunt u uiteraard gewoon op dit emailadres reageren.  

In de andere gevallen dient u echt gebruik te maken van de emailadressen 

team1@fimar.nl en team2@fimar.nl  

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

met uw zaakbehandelaar.  

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  

Algemeen Manager 
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