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Inleiding 
 

Werd het jaar 2008 gekenmerkt door het verder invoeren en toepassen van de pardonregeling zo kan 

gesteld worden dat 2009 het jaar is geworden van het in kaart krijgen van wat de regeling in al zijn 

facetten voor de diverse individuen concreet voor betekenis had. 

Zoals gesteld in ons vorige jaarverslag zaten er aan de pardonregeling hier en daar aspecten die tot 

nadere overdenking respectievelijk nadere invulling aanleiding gaven. Vooral de inhoud van de 

pardonregeling bleek in sommige gevallen meer verwachtingen te scheppen dan in de praktijk haalbaar 

was. 

Toch is voor de meeste cliënten die bij onze stichting om hulp vroegen een adequate oplossing 

gevonden binnen de kaders die de regeling daarvoor biedt. Hierbij mag de positieve medewerking van 

de gemeente Helmond niet onvermeld blijven waarvoor wederom onze dank. 

 

Het aantal cliënten is gedurende het verloop van 2009 gestaag afgenomen waarbij onze begeleiding per 

cliënt van karakter veranderde en vaak meer tijd vroeg dan in het verleden het geval was. Deze tendens 

had zich in 2008 al aangediend maar werd in 2009 verder bewaarheid. Een en ander vond zijn weerslag 

in het aantal plekken dat voor noodopvang moest worden aangehouden en zo werd de grootste locatie 

aangehouden en de andere twee locaties werden gedurende het jaar afgebouwd. Het afnemen van het 

aantal cliënten en het aantal opvangplekken hoeft echter naar de praktijk leert niet noodzakelijkerwijs 

het einde van ons werk te betekenen. In theorie zouden er zich per 1 januari 2010 immers geen mensen 

meer in dit land bevinden waarvoor onze stichting zich in de afgelopen 10 jaar zo heeft ingespannen. 

Toch melden er zich steeds opnieuw cliënten die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip 

terecht dreigen te komen of al zijn gekomen. De pardonregeling was een regeling die op zich een 

eindigheid kende per 1 mei 2009 en voor gevallen die zich daarna aandienden kende men eigenlijk geen 

pardon met als gevolg dat deze mensen al snel de kwalificatie illegaal werd toegekend. Met dit als 

context met betrekking tot ons handelen zijn we echter toch verder gegaan om ook deze mensen binnen 

de grenzen van onze mogelijkheden hulp te bieden. Gelukkig vonden we met name de gemeente 

Helmond aan onze zijde omdat zonder o.a. deze hulp en de giften van aantal sponsoren, ook zeker in 

financiële zin, onze werkzaamheden noodgedwongen geëindigd zouden zijn. 

 

Het bestuur van de stichting maar zeker ook de mensen in het platform die dagelijks met de ontstane 

problematiek geconfronteerd worden, hebben zich gedurende het jaar telkenmale afgevraagd of er nog 

een taak voor ons zou zijn in 2009 dan wel daarna. Steeds kwamen we door de praktijk ingegeven tot de 

conclusie dat onze taak nog niet volbracht was en dat er telkens om nieuwe creativiteit in het zoeken 

naar oplossingen voor diverse cliënten werd gevraagd. Toen ons duidelijk werd dat we in onze 

benadering vooralsnog niet alleen stonden zijn we gewoon op de voor ons bekende manier door gegaan. 

In zekere zin lijkt het alsof we weer “terug bij af” zijn omdat  er zich immers in Nederland volgens de 

theorie geen asielzoekers meer bevinden zonder status en dus zonder een adequate rechtsbescherming. 

De mensen die wij tegenkomen en die zich bij ons melden hebben echter in principe geen onderdak en 

geen rechten of middelen van bestaan. Deze cliënten zouden normaal gesproken volgens het gevoerde 

beleid niet meer op straat komen te staan maar opgevangen worden in de terugkeerlocatie in Ter Apel 

(Groningen).De praktijk leert echter dat dit zo simpel niet werkt en dat er in ieder geval tijdelijk naar een 

passende opvang zal moeten worden omgekeken door organisaties zoals onze stichting doodeenvoudig 

omdat de overheid de ogen lijkt te sluiten voor een probleem dat toch al sinds jaar en dag bekend is. 

 

We zullen dan ook zolang het tot onze mogelijkheden behoort doorgaan op de ingeslagen weg zonder 

daarbij de ogen voor de realiteit te sluiten. Daarbij zal de uitslag van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol gaan spelen. 

Laten we hopen en erop vertrouwen dat we niet moeten vaststellen dat we inderdaad “ terug bij af “ zijn. 

 

 

 



 
1.  Hulpverlening en/of dienstverlening 

 
Het aantal cliënten dat zich wendt tot de stichting VAN – dat asiel heeft aangevraagd na 1 april 2001 en 

onder de nieuwe Vreemdelingenwet valt – blijft toenemen. 

 

Wij hebben te maken met de volgende categorieën. 

 

--Cliënten afkomstig uit aanmeldcentra door de 48-uurs procedure in afwachting van beroep. 

--Cliënten met medische aanvragen 

--Cliënten met een buitenschuld criterium 

--Cliënten die bezig zijn met de voorbereiding voor een herhaald asielverzoek 

--Cliënten die bezig zijn met terugkeer naar het land van herkomst maar waarbij de terugkeer 

  binnen de gestelde 12 weken termijn niet te realiseren is 

--Cliënten afkomstig uit vreemdelingendetentie nadat hun uitzetting mislukt is: Het ministerie is nog 
steeds niet in staat om een sluitende opvang te realiseren. Uitzettingen vanuit detentie lukt niet. Men 
krijgt zelden een Laissez Passer. Na een (lange) periode van detentie wordt door de rechter geen 
rechtmatig verblijf in Nederland meer toegekend. Vervolgens wordt aan de betrokkenen medegedeeld 
dat ze Nederland uit eigen beweging dienen te verlaten. In de beste geval heeft men een treinticket en 
een advies om zich te wenden tot een noodopvang in Nederland. Bron: Resultaten van een quick-scan 

onder de Noodopvangorganisaties omtrent ervaring met detentie, terugkeertrajcten, DT&V en IOM.  

--Cliënten die om andere redenen nog in afwachting zijn van de Pardonstatus of niet in  

  aanmerking zijn gekomen voor de reguliere Pardonregeling. 

 

De hulpvraag van bovengenoemde categorieën omvat veelal opvang,medisch,juridische en financiële 

ondersteuning. De cliënten die bij de stichting VAN aankloppen hebben geen primaire basis van 

levensonderhoud waardoor zij in een onstabiele en onveilige positie belanden. Deze mensen zwerven 

meestal door het hele land en zijn op zoek naar nachtopvang en een maaltijd. Daardoor raken ze vaak in 

zeer slechte psychische omstandigheden. Men is bezig om te overleven en men heeft geen rust noch 

mogelijkheden om zich met verdere toekomstplannen bezig te houden. Ook het samenstellen van een 

adequate onderbouwing van een herhaald asielverzoek of het meewerken aan de procedures voor het 

verkrijgen van een identiteitsbewijs dat nodig is om überhaupt reisdocumenten te verkrijgen,wordt een 

bijna onhaalbare kaart onder de gegeven omstandigheden. Het is inmiddels voldoende bekend dat er 

een aantal ambassades van landen van herkomst geen reisdocumenten wil/kan verstrekken indien men 

niet beschikt over een geldig identiteitsbewijs. 

 

Deze problematiek is vaak nog schrijnender voor cliënten die afkomstig zijn uit de categorie van 

vreemdelingendetentie. Het verblijf in een cel heeft vaak diepe psychische wonden geslagen waardoor zij 

in het geheel niet meer in staat zijn zaken goed op een rijtje te zetten. Daardoor zijn ze vaak ook nog 

terughoudend in de mate waarin ze mee willen werken aan (alweer) een proces dat voor hen voortkomt 

uit een onbekende en bedreigende wereld. 

Begeleiding hierbij verschaffen is zonder meer zeer relevant. Handvatten bieden die het vertrouwen 

weer herstellen,het uitzoeken van gegevens in het land van herkomst,het contact herstellen met familie 

en vrienden in het land van herkomst etc. 

Alleen in een veilige omgeving met de simpele basis behoeften (eten,drinken,bed,bad) kan men 

nadenken over en werken aan de toekomst. 

Vaak speelt er ook nog een schaamtegevoel een rol bij het besluit om terug te keren. Bureau Maatwerk 

bij Terugkeer kan hier een goede ondersteunende rol vervullen. De cliënt dient dan wel op de hoogte te 

zijn c.q. worden gebracht van het bestaan ervan. Door de stichting VAN wordt cliënt begeleid en op de 

hoogte gebracht van faciliteiten die er al zijn en door deze wijze van werken komt het vertrouwen weer 

terug om gestelde doelen ook te bereiken. 

 

 



De Staatssecretaris van Justitie had het voornemen om alle noodopvang eind 2009 te sluiten. 

Diverse gemeenten zijn hiermee akkoord gegaan mits er een aansluitend beleid zou worden 

gecreëerd opdat uiteindelijk geen mensen op straat zouden komen te staan. Dat is tot eind 2009 

niet het geval geweest. 

Eind 2009 vernamen wij dat er een lijst moest worden aangeleverd met cliënten met lopende 

zaken (die dan in AZC‟s zouden moeten worden ondergebracht) en uitgeprocedeerde cliënten 

(die in het VBL te Vlagtwedde zouden worden gehuisvest), 

De stichting VAN heeft samen met de gemeente Helmond deze lijsten aangeleverd maar tot 31 

december 2009 hebben wij niets meer vernomen van doorplaatsing van deze mensen. Een en 

ander zal in 2010 zeker zijn vervolg nog gaan krijgen. 

 

 

 

1.1. Adviesloket 

 

We worden regelmatig geconfronteerd met cliënten die behoefte hebben aan juridische / 

maatschappelijke advies en ondersteuning, met name de groep statushouders o.g.v. de 

Pardonregeling i.v.m. gezinshereniging, op zoek naar familieleden, contactherstel met het land 

van herkomst en het onder knie krijgen van de papierwinkel die onze Nederlandse overheid 

met zich meebrengt.  

 

 

 

2.   Opvang en Huisvesting 

 

In 2009 had de stichting VAN nog 3 locaties voor noodopvang ter beschikking. Het was een 

minder druk jaar dan 2008, met name omdat er voor de statushouders op grond van de 

Pardonregeling zelfstandige huisvesting werd verzorgd. Daardoor nam het aantal aanvragen 

voor zelfstandige huisvesting toe en nam het aantal cliënten binnen de noodopvang af. 

Toch nam de druk in de loop van het jaar weer langzamerhand toe te omdat vreemdelingen 

vanuit detentie op straat terecht kwamen.  

 

Er is actief gezocht naar zelfstandige huisvesting voor de Pardonners ( met status ) in 

samenwerking met de gemeente Helmond en 4 woningbouwcorporaties te noemen; WoCom, 

Woonpartners, Compaen en Volksbelang. De resultaten waren zeer positief en daar zijn wij – 

met betrokkene cliënten – zeer tevreden over. Bij deze spreken wij ons dank uit voor alle 

ketenpartners.  

 

Zoals eerder genoemd beheert de stichting VAN 3 noodopvanglocaties. Dankzij de actieve 

vrijwilligers, werden de verschillende locaties goed beheerd. Ze leggen en onderhouden 

contacten met de cliënten, verschillende soorten reparaties worden uitgevoerd en men zorgt 

ervoor dat er het nodige huisraad in de woning staat. De vrijwilligers hebben regelmatig contact 

met de coördinatoren over de algehele gang van zaken. 

 
 

 

 

 

 

 



3.  Ontwikkeling en groei van het team en de dienstverlening 

 

 

In 2009 bedroeg het aantal vrijwilligers 11. Bij het werven van de vrijwilligers heeft 

de Vrijwilligerscentrale Helmond een belangrijke rol gespeeld. Mede door hun 

actieve aanpak van zaken konden wij de juiste mensen vinden. 

Verder werd er in het jaar veel aandacht besteed aan teambuilding en werden er 

nieuwe projecten voor de vrijwilligers opgezet. 

 

Ook in 2009 was er weer sprake van een hoge werkdruk gezien de problematiek 

die is ontstaan als gevolg van de pardonregeling en de (vermeende) sluiting van 

alle opvang per 31-12-2010. 

In het bijzonder de “late Pardonners” ,de grensgevallen (cliënten die zich voor 

korte tijd in het buitenland bevonden en derhalve niet in aanmerking kwamen 

voor de pardonstatus) en de terugkeerders vroegen veel aandacht. Wat betreft de 

terugkeerders was veelvuldig overleg met de Dienst Terugkeer en Vertrek 

(DT&V) en de Vreemdelingendienst (VD) noodzakelijk. 

 

De coördinator en haar assistente hebben deze extra werkzaamheden grotendeels 

samen moeten opvangen hetzij met de nodige extra inspanningen en flexibiliteit. 

 

 

 

3.1 Sturing en coördinatie 

 

Het bestuur heeft zich ook dit jaar wederom ingezet om de voorkomende 

werkzaamheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De zich wijzigende 

omstandigheden (er zou per 31-12-2009 geen opvang meer nodig zijn) en de zich 

aankondigende verkiezingen voor de gemeenteraad brachten met zich mee dat er 

extra alert diende te worden gereageerd op bewegingen die de stichting 

rechtstreeks in haar bestaan zouden kunnen raken. 

De vacature voor de penningmeester is inmiddels ingevuld en er is ook een nieuw 

lid tot het bestuur toegetreden. 

Gelukkig zullen beide coördinatoren, voor zover bekend, hun werk ook in 2010 

weer voortzetten hierbij ondersteund door een gelukkig enigszins gegroeid aantal 

vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 



4.  Financiële situatie 

 

Het jaar 2010 kenmerkt zich in financieel opzicht voor de stichting door een 

verdere terugloop van de ontvangsten, terwijl de werkzaamheden, mede als gevolg 

van het verwerken van een grote stroom Pardonners, toenamen. 

 

Deze terugloop van ontvangsten wordt deels veroorzaakt door de autonome 

afname van het aantal cliënten die als Pardonners een status hebben verworven, 

maar ook doordat een aantal sponsors niet langer meer bijdragen omdat zij in de 

veronderstelling leven dat het probleem van de asielzoekende medemens met het 

invoeren van de Pardonregeling is opgelost. 

 

In de dagelijkse praktijk echter blijken zich nog steeds "nieuwe" cliënten bij de 

stichting aan te melden. Wij moeten er dan ook van uit gaan dat de stichting nog 

enige tijd haar werkzaamheden zal moeten voortzetten. Gelukkig begint dat 

inzicht ook langzamerhand door te dringen tot de politiek en de media. Wij 

hopen dat we er in slagen om een aantal sponsoren te bewegen om opnieuw de 

stichting 

Financieel in staat te stellen haar belangrijke werk voort te zetten. 

 

De begeleiding van "nieuwe" cliënten blijkt in de praktijk een ander soort 

werkzaamheden te bevatten dan tot nog toe gebruikelijk was: cliënten zitten vaak 

in ingewikkelde procedures en de financiële consequenties van het begeleiden van 

deze procedures zijn vaak groot. Zo heeft de stichting in het  

Jaar 2009 €2656, = aan griffiekosten gehad, €660, = aan legeskosten en €1100, = 

aan tolkenkosten. Deze posten waren in de begroting niet voorzien. 

 

Bij het lezen van het financiële jaarverslag 2009 en de begroting 2010 valt op dat 

een aantal inkomensposten van de gemeente Helmond op 0 zijn gesteld. Dat is 

het gevolg van het feit dat de gemeente er niet in is geslaagd om gespecificeerd aan 

te geven welke bedragen met welk oormerk zijn verstrekt. 

 

Ook valt op dat de stichting geen cliënten heeft begeleid die afkomstig zijn uit de 

gemeente Asten. De verwachting is dat, gezien de huidige ontwikkelingen, er in de 

toekomst mogelijk weer cliënten uit deze of andere regiogemeenten zich zullen 

aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Cliënten in opvang naar aard en soort hulp 
 

Jaar  
Aantal 

cliënten 

Volledige 

opvang 

Partiële 

opvang 
Ondersteunendezorg Terugkeer 

Overuren 

totaal 

Overuren 

per cliënt  

1999 22 8 9 5 3 2.800 127 

2000 59 15 28 16 3 3.900 66 

2001 85 29 35 24 7 5.700 68 

2002 202 62 80 60 10 12.500 62 

2003 221 65 71 85 17 14.600 66 

2004 161 46 28 87 5 16.700 104 

2005 161 53 21 87 7 18.900 118 

2006 151 61 15 75 4 19.400 128 

2007 132 49 14 69 7* 22.400 169 

2008 102 48 13 41 12* 33.600 330 

2009 67 24 5 38 8*    25.300       253 

        

* 8 personen zijn in voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst.  

        

        

jaar instroom uitstroom      

1995 25.762 29.166      

1996 19.870 20.162      

1997 31.331 23.206      

1998 42.019 24.631      

1999 38.227 27.340      

2000 33.983 20.124      

2001 25.654 19.855      

2002 12.987 27.073      

2003 8.684 25.376      

2004 5.351 17.105      

2005 5.404 17.236      

2006 7.772 13.190      

2007 8.966 10.408       

2008 14.632 16.126      

2009 
tot 1 
mei 

4.978 4.541 

     

 

Getallen van de instroom en uitstroom volgens de COA  

Feiten en cijfers tot 1 mei 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Cliënten uit 2009 

Overzicht naar nationaliteit, aantal & de huidige situaties 
 

 
Land van herkomst      Aantal           Huidige situatie &  soort ondersteuning  

 
 

Afghanistan:    1  - Echtgenote van statushouder: begeleiding  

        i.v.m. aanvraag o.g.v. gezinshereniging.  

                                                                         Ondersteunende zorg
1

.  

 

Algerije:   1  - alleenstaande man: bezig met  

                                                                          terugkeer. Ondersteunende zorg.  

        

 

Angola:   2   - alleenstaande man: status verkregen op  

                                                                         humanitaire gronden. Nazorg verlenen.  

                                                                         Volledige ondersteuning. 

                                                        - alleenstaande man: status verkregen op  

                                                                         humanitaire gronden. Nazorg verlenen.  

                                                                         Volledige ondersteuning. 

                         

 

Armenië:    1   - alleenstaande man: nazorg verlenen na het  

         Verkrijgen van Pardonstatus.   

         Ondersteunende zorg. 

 

 
Azerbeidzjan:    1                    - alleenstaande vrouw: in aanmerking   

                                                                         gekomen voor de Pardonregeling.  

        Nazorg verlenen. Ondersteunende zorg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                      
1
  Volledige ondersteuning: onderdak, medische, juridische, maatschappelijke & financiële ondersteuning.  

    Gedeeltelijke ondersteuning: medische, juridische, maatschappelijke & financiële ondersteuning.  

    Ondersteunende zorg: juridische, maatschappelijke & medische begeleiding                                



Burundi:   8  - gezin met 3 kinderen: in aanmerking  

  gekomen voor de Pardonregeling.  

                    Nazorg verlenen. Ondersteunende zorg .  

      - alleenstaande moeder met één kind:  

        voorbereiding herhaald asielverzoek & 

        Volledige ondersteuning.  

      - alleenstaande vrouw: voorbereiding  

          herhaald asielverzoek.  

         Volledige ondersteuning.  

 

China:    4  - alleenstaande vrouw met 2 kind:  

                   in aanmerking gekomen voor de Pardonregeling. 

        Nazorg verlenen. Volledige ondersteuning.  

      - alleenstaande man: in afwachting van  

                                                                         beslissing o.g.v. Pardonregeling.  

        Volledige ondersteuning.  

 

Guinee:    1   - alleenstaande man: in aanmerking  

                   gekomen voor de Pardonregeling.  

   Nazorg verlenen. Ondersteunende zorg. 

 

  

Irak:    4   - gezin met 2 kinderen: vrouw is voor haar  

         Art.64 aangevraagd. Man voornemen voor  

                                                                          mogelijke intrekking vergunning.  

         Ondersteunende zorg.  

 

Iran:     3   - alleenstaande vrouw met 2 kinderen:  

                                                                          in aanmerking gekomen voor de      

               Pardonregeling. Nazorg.  

    Ondersteunende zorg.  

       

 

Kongo:   6   - alleenstaande vrouw met 2 kind: medische  

        Procedure. Ondersteunende zorg.  

- alleenstaande man: ondersteuning aanvraag  

  Verblijf bij partner. Ondersteunende zorg. 

- alleenstaande vrouw met een kind:  

  verblijfsvergunning gekregen op medische  

  gronden. Ondersteunende zorg.  

       

      

 

 

 

 

 

      



Liberia:   1  - alleenstaande man:  aangemeld voor de  

                   Pardonregeling. In afwachting van het  

        aanbod van de IND. 

                   Gedeeltelijke ondersteuning.  

       

Marokko:   1  - alleenstaande man: met onbekende bestemming  

         vertrokken. Ondersteunende zorg.  

 

 

Mongolië:   4  - gezin met 2 kind: in afwachting van beslissing 

        o.g.v. Pardonregeling.Volledige ondersteuning.  

 

Nepal:    1  - alleenstaande man: in aanmerking  

                                                                         gekomen voor de Pardonregeling. Nazorg.  

                                                                         Ondersteunende zorg.  

 

Niger:    2  - alleenstaande man: terugkeertraject.  

                   Gedeeltelijke ondersteuning.   

      - alleenstaande man: Pardonvergunning  

                      gekregen. Nazorg. Volledige ondersteuning.  

 

  

Sierra Leone:   8  - alleenstaande man: in aanmerking gekomen 

          voor de Pardonregeling. Nazorg.  

         Ondersteunende zorg.  

      - alleenstaande vrouw met een kind:  

              terugkeertraject. Volledige ondersteuning.  

            - alleenstaande man: terugkeertraject.  

    Volledige ondersteuning.   

  - alleenstaande man: verblijfsvergunning  

     gekregen op medische gronden.  

     Volledige ondersteuning.  

  - alleenstaande vrouw: begeleiding  

     gezinshereniging.Ondersteunende zorg.  

  - alleenstaande man: in afwachting van  

     beslissing o.g.v. Pardonregeling.  

     Ondersteunende zorg.  

  - alleenstaande man: terugkeertraject. 

     Gedeeltelijke ondersteuning.      

     

     

 

 

 

 

 

 

 



Soedan:     3  - alleenstaande man: in aanmerking  

         gekomen voor de Pardonregeling.  

         Nazorg. Volledige ondersteuning.  

- alleenstaande man: in aanmerking  

         gekomen voor de Pardonregeling.  

         Nazorg. Gedeeltelijke ondersteuning.  

- alleenstaande man: in afwachting  

   Van uitspraak „‟ Buitenschuld  

   Criterium „‟ .  

   Volledige ondersteuning.  

 

Somalië:      1  - alleenstaande man: bezig met  

  Dublin- procedure.  

  Volledige ondersteuning.   

 

Syrië:      8  - gezin met 5 kinderen: in aanmerking  

gekomen voor de Pardonregeling.  

Nazorg. Ondersteunende zorg.  

   - alleenstaande man: status gekregen  

   o.g.v. buitenschuld procedure.  

   Volledige ondersteuning.  

 

Tanzania:    1  - alleenstaande man: in aanmerking  

   gekomen voor de Pardonregeling.  

          Nazorg. Ondersteunende zorg.  

           

Togo:     1  - alleenstaande man: in aanmerking  

   gekomen voor de Pardonregeling.  

          Begeleiding huisvesting etc.  

          Volledige ondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vietnam:     4  -  alleenstaande man:   

           terugkeertraject.  

           Gedeeltelijke ondersteuning.   

         -  alleenstaande man: bezig met de  

           Pardonregeling.  

           Volledige ondersteuning.  

       -  alleenstaande man: in aanmerking  

           gekomen voor de Pardonregeling.  

           Nazorg. Ondersteunende zorg.  

       - alleenstaande man: terugkeertraject. 

           Ondersteunende zorg.  

     

 
Toedeling hulp aan cliënten: 

 

Van totaal 67 cliënten ( 46 volwassenen en 21 kinderen), uit 23  

verschillende landen in 2009, werden 24 personen volledig ( onderdak, 

medische, juridische en financiële steun ) ondersteund en 5 personen 

gedeeltelijk ondersteund voor de duur van hun aanmeldingsperiode bij 

ons. 

38 personen werden ofwel administratief, medisch en/of juridisch dan 

wel uitsluitend met mantelzorg begeleid.  

 

Ook in 2009 bereikten ons aanzienlijk meer dan de 67  hierboven 

geregistreerde hulpvragen, 

zowel telefonisch als persoonlijk. Hulpvragers van buiten onze statutair 

vastgelegde regio, werden doorverwezen naar andere 

hulpverleningsinstanties. Een ander deel betrof personen van binnen de 

regio die zich niet konden of wilden conformeren aan gestelde 

huisregels en gemaakte afspraken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doelgroep Pardonners: 
 

In het verslagjaar 2007 & 2008 kregen wij te maken met een nieuwe 

doelgroep, namelijk de 

 „‟ Pardonners „‟ . Dit is een groep asielzoekers die mogelijk in het 

kader van de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude 

vreemdelingenwet, zoals bedoeld in WBV 2007 / 11, daarvoor in 

aanmerking zijn gekomen. Het aantal personen dat voor de speciale 

regeling in aanmerking is gekomen in het jaar 2007 is: 23 personen ( 

alleenstaande mannen en gezinnen) en in het jaar 2008 is het: 46 

personen. Het aantal personen dat in 2008 in afwachting van een 

beslissing was op grond van de  Pardonregeling is: 14 personen.  

In 2009 was het aantal personen die in aanmerking kwam voor de 

Pardonregeling: 7. Het aantal personen in 2009 in afwachting van een 

beslissing ( via de rechter ) op grond van de Pardonregeling was: 7.  
 

 
Onderverdeling van alle hulpvragen naar nationaliteit & aantal  

 

 

 
 
 

Onderverdeling van alle hulpvragen naar nationaliteit & aantal
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De 67  hulpaanvragen gerangschikt naar de aard van de verleende hulp 
(N.B. het diagram geeft de werkelijke aantallen weer, geen percentages). 
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7. Gedurende het jaar 2009 is er contact geweest met  

 
 Lokale huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, apotheek ‟t Heelhuis, 

verloskundige, kraamzorg, consultatiebureau, GGD, GGZ Helmond, en de 

ziekenhuizen ‟t Elkerliek & Het Máxima Medische centrum te Veldhoven.  

 Stichting Reinier van Arkel Groep te ‟s Hertogenbosch, afdeling Trauma behandeling 

Vluchtelingen.  

 Het Regionale samenwerkingsverband zorg voor illegalen.  

 De politie van Helmond  

 De Vreemdelingendienst Eindhoven  

 IND ( Immigratie en Naturalisatiedienst ) 

 DT&V ( Dienstterugkeer & Vertrek ) Den Bosch & VBL Ter Apel 

 Provincie Noord Brabant  

 Diverse ambassades o.a  

- Vietnam  

- Sierra Leone  

- Iran 

- Irak  

- Syrië  

 A.C. ( aanmeldcentrum ) Ter Apel  

 Regionale Rode Kruis  

 Amnesty Internationale  

 IOM ( Internationale Organisatie voor Migratie ) 

 Bureau Maatwerk bij terugkeer  

 Stichting WereldWijd  

 Gemeente Helmond o.a. burgerzaken & vreemdelingenloket  

 Gemeente Helmond, het werkplein, sociale dienst 7 afdeling Inburgering  

 Helmond Actief  

 CWI ( Centrum Werk en Inkomen )  

 Maatschappelijk Werk Helmond, ‟t Peeland 

 Gemeente Someren, Asten, Deurne  

 CZ & SVGZ ziektekosten Verzekeraar 

 Stichting Woonpartners waarvoor ons dank. 

 Wocom woningbouwvereniging, waarvoor ons dank. 

 Compaen woningbouwvereniging, waarvoor ons dank. 

 Volksbelang woningbouwvereniging, waarvoor ons dank 

 Belastingdienst Helmond  

 Vluchtelingen Werk Nederland ( Helpdesk ) 

 Vluchtelingen Werk Asten, Deurne & Helmond 

 Tolk en Vertaal Centrum Nederland 

 Tactum „‟ laat inspiratie werken „‟: Training Advies Bureau  

 Vrijwilligerscentrale Helmond, waarvoor ons dank  

 

 

 

 

 

 

 



 Basisschool ‟t vuurhart  

 MBO-scholen: ROC ter AA te Helmond en ROC Eindhoven  

 Advocaten in het land:  

- Mr. Tegenbosch te Eindhoven  

- Mr. Den Boer te Eindhoven  

- Mr. Van Zantvoort te ‟s Hertogenbosch  

- Mr. Janssen te Eindhoven  

- Mr. Weteling te Rosmalen  

- Mr. Yousef te Den Haag  

- Mr. De Klerk te Amsterdam  

- Mr. Hamerslag te Amsterdam  

- Mr. Snijders te Boxtel  

- Mr. Klaver te Bergen op Zoom  

- Mr. Bouman te Helmond  

- Mr.Ufkes te Helmond  

- Mr.drs. van Twist te Dordrecht  

 

 Raad voor rechtsbijstand  

 Sociaal rechtsbijstand Asiel (SRA )  

 Start Foundation  

 Rabo Bank te Helmond  

 Fysiotherapie ‟t Rakthof  

 Taxi bedrijf Martax  

 Stichting Leergeld  

 Brus administratiekantoor  

 Homestart  

 Eindhovens DagBlad redactie  

 Stichting Welzijnsbevordering Helmond (SWH) 

 Unicare Systems Helmond (USH) 

 Donateurs, waarvoor ons dank. O.a: 

- Solidariteitsbijdrage van de Gezamenlijke Religieuze in Nederland via de 

Commissie „PIN‟ 

- Stichting Katholieke Noden  

- Diaconaat van de Hervormd  

- Gereformeerde Kerkengemeenschap te Helmond  

- Diverse Katholieke Kerken in Helmond en omgeving  

- Klooster van de Zusters Ursulinen te Aarle-Rixtel  

- Rotary Club 

- Stichting Thomas van Villanova en 

- Diverse anonieme donateurs  

 St.Egideo te Antwerpen, Bisdom Den Bosch  

 Missieklooster Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel  

 

 

 

 

 

 

 



 NRV ( Netwerk Religieuze voor Vluchtelingen )  

 PmZv ( Platform migranten zonder verblijfsvergunning 

 Zustersorganisaties:  

- Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven  

- Stichting LOS te Utrecht  

- St.VLOT te Tilburg  

- Cattholic Worker Noel Huis- het Wereldhuis Den Bosch  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Van de voorgenomen activiteiten in 2009 zijn de volgende  

           zaken gerealiseerd: 

 
 Het begeleiden van cliënten, zogenaamde „‟ Nieuwe Wetters, aldus na 01-04-2001‟‟, 

o.a.:  

- Advocaten in het hele land 

- IOM 

- Diverse ambassades  

- Gesprekken met DT&V 

- IND locaties  

- Rechtbanken in het hele land  

 

 Het begeleiden van Pardoners en statushouders, o.a.:  

- Aanvraag bijstand of andere soort uitkering  

- Opzoek naar een geschikte baan  

- Huisvesting met behulp van de gemeente Helmond en de 

woningbouwverenigingen   

- Adviseren en begeleiden aanvraag ziektekosten verzekeringen  

- Adviseren en begeleiden aanvraag van diverse verzekeringen  

- Inkomende posten met hen samen nakijken en verwerken  

- Etc  

 Het werven van nieuwe vrijwilligers ( 5 vrijwilligers ) 

 Het verstrekken van interne trainingen en teambulding door de coördinator, C. van 

Bussel  

 Het organiseren van intervisie en supervisie bijeenkomsten  

 Nederlandse taallessen  

 De coördinator en de assistent coördinator bezochten NRV vergaderingen, andere 

landelijke vergaderingen, symposia en conferenties  

 Er vond regelmatig overleg plaats met de wethouder van Welzijn, Jeugd, Onderwijs en 

Sport, de heer Boetzkes van de gemeente Helmond  

 Er vond regelmatig overleg plaats met de sociale dienst  

 Er vond regelmatig overleg plaats met maatschappelijk Werk Helmond over aantal 

cliënten die op dat moment onder behandeling waren.  

 Contact met Stichting Woonpartners waarin overlegvorm was tussen Woonpartners 

Sociale dienst, Homestart en GGD. 

 Er vond regelmatig overleg plaats met aantal woningbouwverenigingen en de gemeente 

Helmond over het verstrekken van huizen voor de Pardoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. De vooruitzichten op 2010 

 
De vooruitzichten zijn dat er per 01 juli 2010 de nieuwe asielprocedure in gaat treden. Wat zijn 

de gevolgen daarvan voor de (nood) opvang ? 

 

Vanaf 01 juli 2010 zullen we te maken gaan krijgen met een nieuwe asielprocedure, genaamd 

de AA procedure. De asielaanvragen zullen op een aanmeldcentrum afgedaan worden binnen 

8 procesdagen. Tijdens deze nieuwe asielprocedure dienen alle van belang zijnde zaken 

beoordeeld te worden, waaronder bijvoorbeeld ook de vraag of iemand vanwege medische 

redenen wellicht verblijf moet worden toegestaan.  

 

Voor gevallen waarin het gedurende die 8 dagen toch te ingewikkeld blijkt om tot een besluit te 

komen is er de verlengde asielprocedure. Dat betekent, behandeling van de aanvraag 

gekoppeld aan recht op opvang. 

Deze procedure „‟ nieuwe AA procedure „‟ lijkt als gevolg te hebben dat veel vaker veel sneller 

dan voorheen duidelijkheid wordt gegeven op de asielaanvraag, ook in positieve zin. 

 

Wat gebeurt er als iemand een afwijzende beschikking krijgt ? 

In beginsel dient een ieder binnen 28 dagen Nederland te verlaten. Als binnen een week na de 

beschikking beroep tegen de negatieve beslissing wordt ingesteld en daarnaast binnen 24 uur na 

de beschikking ook een voorlopige voorziening wordt gevraagd, krijgen de asielzoekers nog 28 

dagen opvang. 

De rechtbanken hebben toegezegd te proberen een uitspraak te doen binnen deze 28 dagen na 

de negatieve beschikking. 

 

Bij een positieve beschikking van de rechtbank, ontstaat er recht op opvang op grond van 

artikel 8 Vw ( VreemdelingenWet ), er is dan rechtmatig verblijf gedurende de verdere 

behandeling van de asielprocedure.  

Bij een negatieve beslissing van de rechtbank, eindigt het recht op opvang per direct en in ieder 

geval op de 28
ste

 dag na de beschikking. 

 

Uiteindelijk zullen alle afgewezen asielzoekers binnen korte tijd op straat komen te staan met de 

aanzegging Nederland te verlaten. Gelet op de relatief korte duur van de AA Procedure is te 

verwachten dat deze afgewezen asielzoekers nog niet echt een sociaal netwerk zullen hebben 

opgebouwd waarbinnen zij zich kunnen redden tijdens het op de procedure volgende illegaal 

verblijf in ons land. 

 
Het voorgaande doet de vrees ontstaan dat meer nog dan voorheen een beroep zal worden 

gedaan op organisaties als onze stichting. Hoe groot de opvang vraag wordt, weten we nog niet, 

dat zal ons de toekomst leren. 

 


