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Nieuw vanaf 1 november

Bruikleenregeling voor witgoed
Sinds een jaar honoreert FBNA aanvragen voor witgoed via een ‘gift in

N I E U W S B R I E F

Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam
sinds 1936

Uitgebreide informatie over de
nieuwe bruikleenregeling voor
witgoed kunt u vinden op onze
website www.fbna.nl
U kunt er ook de aangepaste
bijlage voor het aanvragen van
witgoed downloaden.

Informatieve FBNA
jaarbijeenkomst

FBNA koos als thema voor de half
oktober gehouden jaarvergadering
‘Schulden zijn de motor van het
leven in armoede’. Het werd een
informatieve middag, met zowel
‘kale’cijfers -verklaard door Nibuddirecteur Gerjoke Wilmink- als met
de gemeentelijke toekomstplannen
voor de aanpak van problematische
schulden -belicht door programmamanager Larissa Wladimiroff.
Meer in de volgende Nieuwsbrief.

Gerjoke Wilmink (NIBUD) licht de cijfers toe

natura’. Het Fonds heeft deze regeling samen met electronicaketen BCC
opgezet. Vanaf 1 november 2015 geldt hiervoor een bruikleenconstructie.
Dit betekent, dat het Fonds gedurende de eerste vijf jaar eigenaar blijft van
koelkast, fornuis of ander witgoed waarvoor de aanvraag is goedgekeurd.
Na deze periode is het apparaat van de cliënt.
FBNA kiest voor deze werkwijze om
het witgoed te beschermen tegen
beslaglegging. Het is een signaal
richting deurwaarder: laat dit apparaat staan. En ook een signaal naar
de cliënt: het is nog ons eigendom
dus verkoop de wasmachine, koelkast of kookplaat/-fornuis niet.
Het is zeker niet de bedoeling, dat
FBNA de apparatuur terughaalt of er
blijvend aanspraak op maakt.
Een nieuwe bestemming
Maar wat gebeurt er met apparaten die binnen die vijf jaar achterblijven wanneer bijvoorbeeld de
woning is ontruimd? U kunt als
dienst-/hulpverlener in dat geval
contact opnemen met het Fonds.
Dat zorgt ervoor dat de apparatuur wordt opgehaald en een
nieuwe bestemming krijgt.
Stuur een e-mail naar Marita
Tolman via tolman@fbna.nl of bel
op (020)420 19 84.
Stickeren
De convenantpartners zijn eind
oktober geïnformeerd over de
nieuwe aanpak en over wat dit
betekent voor de procedure en de
rol van de dienst-/hulpverlener.
Aan de aanvraagprocedure verandert weinig. Er was al een speciale
‘bijlage BCC’ die samen met het
aanvraagformulier wordt ingevuld.
Deze bijlage is aangepast, onder
andere met de bruikleenvoorwaarden. De cliënt tekent voortaan de
bijlage voor akkoord.
Na de toekenning krijgt de dienst-/

hulpverlener van FBNA ‘bruikleenstickers’ toegestuurd met het verzoek
om deze samen met de cliënt op de
door BCC geleverde en geïnstalleerde
apparaten te plakken. Bij bezoek van
de deurwaarder of bij ontruiming kan
de cliënt of de dienst-/hulpverlener
aan de hand van de sticker de
eigendomssituatie duidelijk maken.
Positieve resultaten witgoed
FBNA is positief over de resultaten
van het vorig jaar september gestarte witgoedproject. De kwaliteit
van de apparaten is goed, er wordt
veilig geleverd (installatie aan huis)
en de dienst-/ hulpverlener hoeft niet
langer naar de winkel toe om een
apparaat uit te zoeken. Wel moet het
bureau nu een aantal extra handelingen verrichten. Bij elke aanvraag
wordt primair gekeken naar wat er
echt nodig is.
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