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doelstelling b3positive
b3positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan mensen zonder papieren en
vluchtelingen die in Nederland wonen of verblijven en leven met hiv/aids (geïnfecteerd
of betrokken). Wij ondersteunen mensen die geen beroep kunnen doen op andere
hulpfondsen, of voor wie de door derden geboden hulp onvoldoende blijkt te zijn.
De aanvragen tot ondersteuning worden ingediend door betrouwbare contactpersonen.
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b3p in 2018
Tendensen
b3positive ontving in 2018 meer aanvragen dan in 2017, waarvan het merendeel is
toegekend. Door onze bijdragen zijn er ook relatief veel kinderen gesteund. Opvallend was
dat het aantal aanvragen uit Amsterdam toenam, terwijl wij geen enkele aanvraag uit
Rotterdam meer ontvingen. In Rotterdam neemt Stichting Humanitas de noodhulp en
ondersteuning voor haar rekening; in Amsterdam zijn de mogelijkheden juist verminderd.
De stijging van het aantal aanvragen in 2018 is zeer waarschijnlijk het gevolg van de actie
die in 2017 werd ondernomen om b3positive weer wat beter op de kaart te zetten.
Twee bestuursleden benaderden eind 2017 hiv-behandelcentra die gecontracteerd zijn
voor het behandelen van onverzekerde illegalen. Zij brachten door middel van een
vragenlijst in kaart of b3positive bij hen bekend was en welke de ondersteuningsbehoeften
de doelgroep had. Hieruit bleek onder meer dat er een toenemende behoefte is aan
ondersteuning voor een langere termijn - een tendens die wij al eerder signaleerden.

Langdurige ondersteuning
In 2018 dienden verschillende aanvragers voor een tweede of derde keer een aanvraag in.
Deze verzoeken werden toegekend, als het aannemelijk was dat onze steun kon bijdragen
aan het opbouwen van een stabieler leven. Per keer werd bekeken hoe lang individuele
ondersteuning kan duren. Dit is onder andere afhankelijk van onze reserves en van
verwachte andere aanvragen.
Dat dit beleid inderdaad zijn vruchten kan afwerpen werd in 2019 duidelijk, toen een
aanvrager, die door b3positive enkele keren financieel ondersteund werd, tenslotte een
baan vond en zo een onafhankelijk bestaan wist op te bouwen.

Individuele hulpverlening van Aids Fonds naar Humanitas
Tot onze spijt werd in 2018 de Individuele Hulpverlening van het Aids Fonds opgeheven en
ondergebracht bij Stichting Humanitas in Rotterdam. B3positive sprak met het Aids Fonds
en Humanitas over de nieuwe situatie. In de praktijk blijkt er voorlopig weinig te veranderen
in het ondersteuningsbeleid voor ongedocumenteerde hiv-positieven, waardoor ook de
vangnetfunctie van b3positive ongewijzigd blijft.
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afgewezen aanvragen &
bestuurlijke discussies
B3positive ontving enkele gecompliceerde aanvragen, waarover het bestuur uitvoerig
discussieerde. Het bestuur van b3positive beslist altijd gezamenlijk over het al dan niet
toekennen van de ingediende aanvragen. Dat gebeurt zo snel mogelijk; zodra er een
meerderheid is wordt de contactpersoon hierover ingelicht en als de beslissing positief is,
wordt het toegekende bedrag overgemaakt. Heel af en toe gebeurt het dat een aanvraag
niet op inhoudelijke gronden wordt afgewezen, maar omdat het budget dat niet toelaat hetzij omdat het geld op is, hetzij omdat er nog wat reserve achter de hand moet blijven
voor eventuele urgentere aanvragen. Het is altijd moeilijk om zo’n besluit te nemen en
gelukkig komt zo’n situatie niet vaak voor.
Meestal zijn er andere argumenten om een verzoek tot ondersteuning niet toe te kennen.
Hoewel de richtlijnen helder zijn, wordt b3positive van tijd tot tijd geconfronteerd met een
aanvraag die tot uitvoerige discussie leidt. In 2018 zijn in totaal de volgende zes verzoeken
afgewezen:
1 Een aanvraag van een Nederlander (behoort niet tot doelgroep)
2 Afbetaling schulden (geen eerste levensbehoefte)
3 Aanschaf televisie (geen eerste levensbehoefte)
4 Gebitsrenovatie (was erg duur en er waren ook andere mogelijkheden)
5 Vergoeden pneumococcenvaccinatie
6 Aanvraag verblijfsvergunning in ander land
De bestuursleden verschillen af en toe van mening als het gaat om het beoordelen van de
urgentie en onderbouwing van de aanvraag. Overigens wil iedereen zich flexibel opstellen
en zo nodig grenzen opzoeken, maar wordt een besluit ook altijd mede bepaald door het
op dat moment beschikbare budget en een inschatting van toekomstige aanvragen.
Hieronder lichten we de overwegingen rondom de twee laatste afwijzingen toe.

Aanvraag tot vergoeden van een pneumococcenvaccinatie
Een aanvraag betrof een hiv-positieve vrouw die tot de doelgroep van b3positive
behoorde. Gevraagd werd de vergoeding van een pneumococcenvaccinatie. Mensen met
hiv komen hiervoor in principe in aanmerking vanuit de basisverzekering, maar volgens de
hiv-verpleegkundige die als contactpersoon optrad, wordt de pneumococcenvaccinatie
door veel zorgverzekeraars niet vergoed. Om die reden werd financiële ondersteuning van
b3p gevraagd.
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De aanvraag zorgde voor discussie binnen het bestuur. Iedereen was het erover eens
dat een pneumococcenvaccinatie medisch noodzakelijk is. Bij Individuele Hulpverlening
van het Aids Fonds had deze vrouw wegens andere medische problemen al de maximale
ondersteuning gekregen voor 2018. Zij zou, omdat ze immers (nog) geen
verblijfsvergunning had, met een recept naar een ‘illegalenapotheek’ kunnen gaan.
Er was voor haar dus nog een andere mogelijkheid de vaccinatie vergoed te krijgen.
Het verzoek werd afgewezen, met als hoofdargument dat bij toekenning het bestuur de
taak van de verzekeraar zou overnemen. Omdat is gebleken dat meerdere patiënten tegen
dit probleem aanlopen, bracht b3positive dit onder de aandacht bij de Hiv Vereniging.

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in een ander land
Heel bijzonder was de volgende aanvraag. Iemand met hiv, die hier al lang in procedure
was, wilde emigreren naar Canada, omdat daar al familie woonde en er weinig tot geen
kans meer was op een verblijfsvergunning in Nederland (op het moment van indienen werd
er gewacht op de uitspraak in het hoger beroep). Het verzoek was, de kosten van het
aanvragen van een verblijfsvergunning in dat land te vergoeden.
De aanvraag viel statutair binnen de doelstellingen van b3p; die zijn immers vrij ruim
omschreven. Ook hoorde de aanvrager tot de doelgroep. Bovendien honoreerde
b3positive eerder een enigszins vergelijkbaar verzoek tot ondersteuning. Dit kwam van
een man die terug wilde naar zijn land van herkomst om daar een nieuw leven op te
bouwen. Hij had een goed plan, dat kans van slagen leek te hebben. Dit was voor het
bestuur een goede reden om het gevraagde bedrag toe te kennen.
Over het nu ingediende verzoek verschilden de meningen binnen het bestuur.
Enkele bestuursleden vroegen zich af of de emigratie een reële kans van slagen zou
hebben. Zij vonden dat deze inschatting moest meewegen bij de beslissing. Afgaand
op de informatie van de consulent die de aanvraag voor de aanvrager indiende en de
informatie die het bestuur zelf via internet kon vinden, leek dat niet het geval te zijn.
Niet iedereen kon achter deze gedachtelijn staan: twee bestuursleden vonden dat je ervan
mag uitgaan dat het plan goed doordacht was en dat dit risico genomen kon worden.
Er werd extra informatie gevraagd om dit helder te krijgen. Uiteindelijk werd de aanvraag
afgewezen. Het hoofdargument was niet zozeer inhoudelijk als wel pragmatisch: het
gevraagde bedrag was relatief hoog en op dat moment was er zo weinig geld in kas, dat
er geen zekerheid was dat anderen konden worden ondersteund. Natuurlijk speelden de
andere argumenten plus het feit dat het bestuur niet unaniem positief was, hierbij een rol.
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het bestuur in 2018
In 2018 werd Ger Brokx aspirant-bestuurslid. Hij neemt met name de fondsenwerving
voor zijn rekening. Ger leeft 25 jaar met hiv en had eigen damesmodezaken. In 1997 lag
hij drie 3 maanden in het ziekenhuis met aids, daarna werkte hij als vrijwilliger bij de
Hiv Vereniging op het gebied van hiv en werk. Ook was hij er zes jaar secretaris van het
landelijk bestuur en een half jaar interim-voorzitter.
Tanne de Goei, voorzitter. Tanne is publicist en werkt als partner & network coordinator
bij de Clean Clothes Campaign. Van 1990 tot 2014 was hij actief in het aidsveld: als
activist bij Act Up! Amsterdam, beleidsmedewerker bij de Hiv Vereniging Nederland,
community liaison bij PharmAccess International en als zelfstandig internationaal
consultant hiv/aids.
Margo Groot, algemeen bestuurslid. Margo was van 1993 tot 2016 verpleegkundig
hiv-consulent in Den Haag en Amsterdam. Zij is nu gepensioneerd, maar wil graag
betrokken blijven bij het werk dat ze altijd met heel veel plezier heeft gedaan.
Coen Honig, penningmeester. Coen leeft met hiv en is lange tijd als vrijwilliger actief
geweest binnen de Hiv Vereniging Nederland. Hij werkte als aidsconsulent in het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Nu is hij verpleegkundige bij een
thuiszorg-instelling, zangdocent, healer en hypnosetherapeut.
Lia Meerkerk, algemeen bestuurslid. Lia werkt nu als verpleegkundig specialist
dermatologie, maar was van 2005 tot 2017 verpleegkundig specialist HIV in het
Haaglanden Medisch Centrum. Zij wil betrokken blijven bij patiënten met hiv, in het
bijzonder met mensen zonder papieren en vluchtelingen die in Nederland wonen of
verblijven en leven met hiv.
Marleen Swenne, secretaris. Marleen werkte van 1992 tot 2000 bij de Hiv Vereniging
Nederland, onder andere als office manager en redacteur. Zij is freelance tekstschrijver,
redacteur en grafisch ontwerper. Zij schreef onder andere voor Hello Gorgeous, een
magazine over leven met hiv.
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2018 samengevat
aanvragen

aan wie

28 ontvangen

3

13
2
6
8
12

19

babydozen
afgewezen
eerste aanvragen
herhalingsaanvragen

22 toegekend

€12.662

verdeling per kostensoort
leefgeld (9)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

huisvesting (7)

waar
13 Amsterdam
4 Den Haag
5 overig

babydozen (2)
ziektekosten (2)
legaliseringskosten (2)

Een babydoos is een basispakket voor de verzorging van een pasgeboren kind.
Voor aanstaande hiv-positieve moeders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.

Naar schatting zijn er 200-300 hiv-positieven
zonder legale papieren in Nederland.
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2014-2018
Tabel 1:
Aantallen personen die
ondersteund zijn door
b3positive

kinderen

40

vrouwen

35

mannen

30
25
20
15
10
5
0

Tabel 2:
Aantallen toegewezen aanvragen uitgesplitst per kostensoort. (Verschillende aanvragen
hebben betrekking op meerdere kostensoorten bv. huisvesting en leefgeld, huurachterstand en ziektekosten.)

2014 2015 2016

2017

2018

25

babydozen
ziektekosten

20

legaliseringskosten
leefgeld

15

huisvesting
10
5
0

Tabel 3:
Overzicht aanvragen:
afgewezen, herhalingen,
nieuwe (1e maal) en
babydozen.

2014 2015 2016

2017

2018

14

afgewezen

12

herhaling

10

eerste aanvraag

8

babydoos

6
4
2
0

Tabel 4:
Steden waaruit de
toegewezen aanvragen
afkomstig zijn.

2014

2015

2016

2017

2018

25

overig

20

Rotterdam
Amsterdam

15

Den Haag

10
5
0

2014

2015

2016

8

2017

2018
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jaarrekening
Balans per 31 december 2017
31 december
2018
€

31 december
2017
€
€

€

Activa
Vorderingen
Lening in het kader van de doelstelling
Rente ASN Bank

-

-

Liquide middelen
ING Bank
ASN Bank

13.968
-

-

10.843
13.968

10.843

13.968

10.843

Passiva
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves

3.741
10.227

9

953
9.890
13.968

10.843

13.968

10.843
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Staat van baten en lasten over 2017
€

2018
€

€

2017
€

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving:
RC Oude Armen Kantoor
Collectes
Donaties
Maria Stroot Fonds
Anonieme fondsen

1.233
1.867
3.000
10.000

627
3.000
12500
16.100

16.127

Overige baten
Rente

-

Totaal baten

-

-

16.100

16.127

Lasten
Besteed aan doelstellingen:
Hulpverlening aan personen
Hulpverlening aan instellingen

12.662
-

7.459
12.662

Beheer en administratiekosten:
Jaarverslag
Bankkosten
Kantoorkosten
Publiciteit
Website

73
126
114
-

Totaal lasten
Resultaat 2017/2016
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7.459
34
119
150
29

313

332

12.975

7.827

3.125

8.300
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Bestemmingsreserves
€
Maria Stroot Fonds
Bijdrage 2018
Af: Verstrekte hulpverlening 2018

€

3.000
3.000
-

Anonieme donateurs
Restant bijdrage 2017

9.890

Bijdrage 2018
Af: Verstrekte hulpverlening 2018

10.000
9.663

Totaal bestemmingsreserves

10.227

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2017
Bij: intrest en donaties
Af: Beheer- en administratiekosten

953
3.100
312

Totaal vrij besteedbaar vermogen

3.741

Begroting 2019
Inkomsten
Diverse fondsen
Private donaties

13.000
2.000

Totaal

15.000

Uitgaven
Kantoor- en administratiekosten
Hulpverlening aan personen

300
14.000

Totaal

14.300
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www.b3positive.nl

