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Inleiding 
 
 
Eind 2006 werd door de Tweede Kamer “ de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de 
oude Vreemdelingenwet “  aangenomen.  
Op 15 juni 2007 is de regeling, zogenaamd “ de Pardonregeling “, van kracht geworden.  
Een grote groep (uitgeprocedeerde) asielzoekers kreeg – na een lang verblijf in ons land en nadat de 
IND een toetsing heeft verricht – een verblijfsvergunning. De verblijfsvergunning werd in de eerste 
instantie voor één jaar verleend met een eventuele verlenging nadien met 5 jaar.  
Zoals in ons vorige jaarverslag werd vastgesteld zijn er naast de positieve kanten van deze regeling 
toch een aantal problemen en onduidelijkheden te constateren. Deze onduidelijkheden hebben ertoe 
geleid dat bij veel betrokkenen in sommige gevallen een extra mentale druk is ontstaan met als gevolg 
de nodige onzekerheid die dit voor de toekomst betekende. De omschrijving “generaal pardon” was in 
die zin enigszins misleidend omdat er nogal wat uitzonderingen op de regel bleken te bestaan. Verder 
konden er onvolkomenheden worden geconstateerd  in het voorlichtingstraject. Toch heeft de regeling 
al met al voor de meesten een positieve werking gehad waarbij echter de grote euforie waarvan in 
eerste instantie sprake was plaats heeft gemaakt voor een meer realistische kijk op wat de regeling nu 
daadwerkelijk inhield. En belangrijk punt bij de regeling was de huisvesting van diegenen die een 
verblijfstatus werd toegekend. In dit traject mag gezegd worden dat de Gemeente Helmond met al 
haar ter beschikking staande middelen voor een goede oplossing heeft gezorgd waardoor op dit punt 
geen probleemgevallen tussen wal en schip terecht kwamen. 
 
Voor dié cliënten die in Helmond in onze noodopvang waren gehuisvest en die een status ontvingen 
werd de verdere afhandeling en invulling van de regeling door de Gemeente formeel aan onze 
Stichting toevertrouwd. Ofschoon wij in eerste instantie dachten dat een deel van de werkzaamheden 
van de Stichting zouden verminderen bleek dit al snel een verkeerd beeld van de werkelijkheid te zijn. 
Weliswaar liep het aantal cliënten in aantal terug maar de aandacht die door hen werd gevraagd nam 
per persoon enorm toe. Terwijl in het verleden de begeleiding onder meer gericht was op de juridische 
aspecten van hun (tijdelijke) verblijf hier met als gevolg het tussentijds huisvesten van betrokkenen in 
panden die bij ons in beheer waren,veranderden de behoeften van cliënten als gevolg van de 
pardonregeling. Voor degenen die geen status ontvingen was en bleef het uiteindelijke  doel van onze 
activiteiten een mogelijke terugkeer naar het land van herkomst. Dat doel bepaalde voor die groep 
nog steeds  in hoge mate de acties die door onze Stichting werden ondernomen. Voor weer andere 
cliënten waarvoor duidelijk werd dat terugkeer geen optie was moesten alle stappen worden 
doorlopen om tot een definitieve verblijfsvergunning te komen. Echter met de invoering van de 
pardonregeling veranderde voor veel cliënten het doel van hun verblijf in die zin dat er nu sprake was 
van een meer permanent verblijf in Nederland. Een en ander betekende onder meer dat er nu moest 
worden gezocht naar permanente huisvesting,dat er regelingen moesten komen ten aanzien van hun 
verzekeringen (denk aan de ziektekosten & WA, inboedelverzekeringen etc) en dat men zich bij het 
CWI moest inschrijven als werkzoekende waarbij het pad van begeleiding richting baan en/of uitkering 
diende te worden afgelopen. 
   
Kortom vele onderwerpen waar cliënten niet of nauwelijks mee in aanraking was gekomen en 
waarvoor een uitdrukkelijk beroep werd gedaan op de hulp vanuit onze Stichting. Ook gaven velen te 
kennen dat ze bij voorkeur in Helmond wilden blijven wonen hetgeen een extra druk op onder meer de 
gemeente Helmond deed ontstaan t.a.v. het mogelijk huisvesten van deze mensen. De gemeente 
heeft met de haar ter beschikking staande regelingen alle medewerking verleend om hiertoe woningen 
ter beschikking te stellen waardoor vaak een passende oplossing voor de gerezen problematiek kon 
worden gevonden  waarvoor onze dank.  
 
 
 
 
 



 2 

 
Naast de hier reeds genoemde punten ontstonden vaak nog andere,soms onverwachte,knelpunten 
die op zich weliswaar overzienbaar waren maar die al met al de problematiek er niet eenvoudiger op 
maakte. Zonder in alle details te treden noemen we er een paar. De kosten voor 
tolken,tandarts,schoolgeld etc. werden niet meer vergoed met ingang van de pardonregeling. Er 
moesten dus andere bronnen worden gevonden om e.e.a. te bekostigen. 
 
Veel landelijke organisaties gericht op de begeleiding van voorheen asielzoekers hebben hun 
activiteiten beëindigd omdat er nu immers duidelijkheid was voor deze mensen. Het hoeft verder geen  
betoog dat voor een groot aantal mensen deze duidelijkheid er nog niet was cq. is en zodoende 
komen mensen toch in de knel en melden zich voor een deel dan bij onze Stichting zijnde een voor 
hun bekend adres. Ofschoon de pardonregeling eindig is (voorzien 1 mei 2009) blijken er zich toch 
weer steeds nieuwe gevallen aan te dienen die al dan niet voor de regeling in aanmerking komen. Wij  
zien deze instroom eerder toenemen dan afnemen hetgeen betekent dat dit ook een punt van zorg zal 
blijven naar de toekomst.                                                                                                                                              
 
Inmiddels is in 2008 de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) in het leven geroepen (voorheen afdeling 
UFT (Unit Facilitering Terugkeer) van de  IND) en daarmee werken wij op een zeer constructieve wijze 
samen mede door de ervaringen die wij eerder hebben opgedaan in het “Terugkeerproject” (zie het 
boek dat onze Stichting hierover in 2007 deed verschijnen  “Een waardige weg terug” ).Toch geldt ook 
hier dat er een nieuwe wijze van werken dient te worden gevolgd hetgeen gewenning over en weer en 
dus extra tijdsbeslag tot gevolg heeft. 
 
2008 was een enerverend jaar om tal van redenen maar het verder uitrollen van de pardonregeling in 
al zijn facetten gaf het jaar voor ons een bijzonder cachet. De regeling,afschoon als eenduidig 
gepresenteerd,bleek toch tal van onvoorziene aspecten te bevatten waarmee door ons op gepaste en 
flexibele wijze is omgegaan. In dit verband dient ook vermeld te worden dat de gemeente Helmond op 
tal van punten visie heeft getoond om op punten waar dat noodzakelijk was de nodige inspanningen te 
verrichten en ons de helpende hand toe te steken met name: 
- De gemeente Helmond: afdelingen burgerzaken, asielzaken, sociale zaken,inburgering en Helmond 
  Actief.     
- Het CWI. 
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1.  Hulpverlening 
 
 
Omdat het afgelopen jaar enigszins bijzonder was als gevolg van het verder uitrollen van de 
pardonregeling geven wij hierbij een nadere toelichting met betrekking tot de groepen cliënten 
waarover het gaat en wat daarvoor aan specifieke hulpverlening nodig is. 

 
 
Doelgroep 1:  Pardonners; vóór 1 april 2001  
 
Zoals eerder vermeld is er een grote groep (uitgeprocedeerde) asielzoekers in aanmerking gekomen 
voor de Pardonregeling. Tijdens de uitvoering van de Pardonregeling bleek er aantal subgroepen 
buiten de regeling te vallen die volgens de staatsecretaris mevrouw Albayrak, het land zouden moeten 
verlaten eventueel met behulp van de IOM ( Internationale Organisatie voor Migratie )en/of DT&V. 
Voor veel mensen had dat te maken met het feit dat zij,om welke reden dan ook, tijdelijk in het 
buitenland verbleven, o.a. om privé- omstandigheden, medische noodzaak / behandeling etc. 
Sommigen hebben in het buitenland asiel aangevraagd omdat  in hun asiel- of reguliere aanvraag in 
Nederland werd afgewezen is. Indien een asielzoeker uitgeprocedeerd raakt, moet men Nederland 
binnen 28 dagen verlaten. Er is een aantal vluchtelingenorganisaties en noodopvanglocaties in 
Nederland die ervoor pleiten om deze groep mensen alsnog een verblijfsvergunning te verlenen op 
grond van de Pardonregeling. Voor meer informatie hieromtrent zie www.grensgevallen.com.  
Een nader antecedenten-onderzoek kan ook een van de oorzaken zijn op basis waarvan men geen 
verblijfsvergunning kan verkrijgen op grond van de Pardonregeling.  
 
 
 
Naast deze doelgroep is er in de loop van de tijd een tweede ontstaan eenvoudigweg omdat daarvoor 
geen passende oplossingen voorhanden waren binnen de Pardonregeling. 
 
 
 
Doelgroep 2:  Nieuwe wetters: na 1 april 2001 
 
De doelgroep van Stg.VAN is echter niet beperkt tot de doelgroep van de Pardonregeling. We hebben 
ook te maken met (uitgeprocedeerde) asielzoekers die onder de nieuwe Vreemdelingenwet vallen o.a. 

 Subgroep afkomstig uit het aanmeldcentrum, nadat zij op straat terecht komen  

 Subgroep met medische aanvragen  

 Subgroep met aanvragen op buitenschuld criterium  

 Subgroep die bezig is met voorbereiding voor een herhaald asielverzoek  

 Subgroep die bezig is terugkeer naar het land van herkomst  

 Subgroep uit de vreemdelingbewaring nadat hun uitzetting is mislukt 

 Subgroep die om andere redenen niet in aanmerking komen voor de reguliere 
Pardonregeling  

 
De hulpvraag voor deze subgroepen gaat meer om noodopvang, omdat men geen recht heeft op een 
reguliere opvang en leefgeld.  
De personen die mantelzorg krijgen, hebben meestal de behoefte aan juridische begeleiding / 
advisering of medische zorg zoals het maken van een afspraak bij de huisarts, apotheek, het 
ziekenhuis of het GGZ. Het GGZ-Helmond heeft de medische ondersteuning aan deze groepen 
stopgezet met als gevolg dat de cliënten zich bij het GGZ in Den Bosch (waar de hulp nog vrij 
toegankelijk is) dienen te melden. Gevolg is extra reiskosten naast de zorgkosten zelf waarvoor de 
Stichting geen budgetten heeft. Wij voorzien dat deze situatie vooralsnog niet echt zal verbeteren met 
als gevolg dat men ook in 2009 met dit gegeven rekening dient te houden. 
 
 
 
 
 
 

http://www.grensgevallen.com/
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2.    Opvang en Huisvesting 
 
Reeds eerder werd het aantal panden dat bij de Stichting in beheer is voor tijdelijke opvang 
teruggebracht van 7 naar 3.In 2008 leek het er in eerste instantie op dat deze 3 panden ruim 
voldoende mogelijkheden boden voor de opvang van ons klantenbestand. In eerste aanleg leken de 
aanwezige verblijfsmogelijkheden  zelfs enigszins ruim bemeten maar allengs bleek dat de ruimte toch 
meer dan noodzakelijk was vanwege nieuwe instroom van cliënten waarvan de status  niet helder was 
ofwel of ze al dan niet onder de Pardonregeling zouden vallen. Ook kwam het voor dat door de trage 
gang van zaken bij het doorlopen van de benodigde procedures voor tijdelijke huisvesting moest 
worden zorg gedragen waarbij de in ons beheer zijnde panden hun diensten meer dan bewezen. 
Vooralsnog lijken de 3 panden dan ook het minimum waarmee rekening moet worden gehouden bij 
het op adequate wijze uitvoeren van onze taken inzake tijdelijke huisvesting. 
Verder kan vermeld worden dat onze verhuizing met succes is afgerond en dat met de nodige 
aanpassingen en technische ingrepen de panden aan de Smalstraat 2-N & 2-O geschikt zijn gebleken 
als huisvesting voor de kantoor- activiteiten van onze Stichting. Hierbij onze dank aan het 
Schildersvakcentrum Nuenen en de firma Dusol die ons kosteloos geholpen hebben met het 
schilderen van het kantoorpand en het beschikbaar stellen van de benodigde materialen. Onze dank 
gaat in het bijzonder ook uit naar onze vrijwilligers die zich volledig hebben ingezet tijdens het 
opknappen van en het verhuizen naar onze nieuwe kantoorlocatie.  
 
 
 

2.1.    Ontwikkeling en groei van team en dienstverlening 

 
2008 werd allereerst gekenmerkt door het vertrek van een aantal vrijwilligers van het eerste uur. Sinds 
de formele start van de Stichting in 1999 was dit een trouwe groep van mensen die ons in voor en 
tegenspoed bleef bijstaan maar die door leeftijd of andere omstandigheden (een deel van) hun werk 
wilden verminderen. Het aantal vrijwilligers bedroeg in 2008 10 (was 15 in 2007).Sindsdien zijn wij 
naarstig op zoek naar nieuwe aanwas hetgeen ook gedeeltelijk is gelukt. Daarbij speelt de hulp die 
verkrijgen via “ de Vrijwilligerscentrale” ook een belangrijke rol. 
 
Met behulp van de gemeente Helmond hebben wij in 2008 mevrouw Wouroud Shamoun een tijdelijke 
betaalde baan kunnen aanbieden. 
 
In 2008 is er wederom sprake geweest van een hoge werkdruk. Een en ander werd mede veroorzaakt 
door de extra  werkzaamheden die binnen de Stichting dienden te worden uitgevoerd als gevolg van 
de begeleiding van de Pardonners. De werkdruk was dusdanig dat er diverse malen overleg ten 
kantore plaatsvond in de avond en/of in het week-end. 
 
 
De gemeente Helmond betaalt behalve de leefgelden ook begeleidingskosten voor de Pardonners.  
De hulpvraag inhoudelijk is grotendeels hetzelfde gebleven. Bovendien kregen wij met de Pardonners 
te maken waardoor de werkzaamheden zijn toegenomen ten opzichte van 2007.  
De coördinator en haar assistente hebben de extra werkzaamheden alleen moeten opvangen 
vanwege een gebrek aan geschikte vrijwilligers. Het belangrijkste deel van de begeleiding van de 
gepardonneerde is met succes afgerond.  
Het aantal Pardonaanvragers (nog niet bekend of de aanvraag gehonoreerd gaat worden )werd 
groter. Het aantal personen die onder de nieuwe vreemdelingenwet vielen is gelijk gebleven.  
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2.2.   Sturing en coördinatie 
 
De bestuurssamenstelling onderging in 2008 een wijziging in de vorm van het afscheid van de 
secretaris en de benoeming van een nieuwe secretaris. Via deze weg danken wij onze scheidende 
secretaris nogmaals voor zijn inzet en constructieve bijdrage aan de activiteiten van onze Stichting. 
Met name als schrijver/samensteller van het boek “Een waardige weg terug” heeft hij laten blijken een 
bijzondere bijdrage te hebben geleverd aan onze activiteiten. Tevens wensen wij onze nieuwe 
secretaris veel succes bij zijn werkzaamheden. 
De vacature voor een penningmeester kon in 2008 nog niet worden opgevuld en deze functie wordt 
tijdelijk waargenomen door de voorzitter van het bestuur. Naar een kandidaat wordt nog steeds 
naarstig gezocht. 
Verder is er nog een vacature voor een lid van het bestuur en deze vacature zal binnenkort 
waarschijnlijk wel worden opgevuld.  
Gelukkig zullen beide coördinatoren,voor zover bekend, hun werk in 2009 wel weer voortzetten 
waarbij,gezien de continue werkdruk, aanbod van nieuwe,goed gemotiveerde,vrijwilligers meer dan 
welkom zou zijn. 
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3.    Financiële situatie 
 
In financieel opzicht heeft de stichting een opmerkelijk jaar meegemaakt : voor het eerst werd 
tijdelijk een betaalde kracht aangesteld. Dit werd noodzakelijk door de enorme toename van de 
werkzaamheden in het kader van de pardonregeling en werd mogelijk gemaakt doordat de Gemeente 
Helmond een loonsubsidie heeft verstrekt. 
 
Tevens werd met de Gemeente Helmond een financiële regeling getroffen voor het begeleiding van 
Pardonners bij het verkrijgen  van een status en in het verwerven van een maatschappelijke positie. 
Ook werd een regeling getroffen waarbij het de stichting mogelijk werd gemaakt om de onkosten die 
cliënten maken bij het verkrijgen van die positie, voor te schieten en in nacalculatie via de gemeente 
te verrekenen zodra de gemeente een uitkering gaat verstrekken aan cliënt. Hoewel de uitvoering van 
deze taken over het algemeen verliep in een sfeer van prettige samenwerking met de Gemeente 
Helmond, liet de uitbetaling en verantwoording van deze bedragen vaak te wensen over, waardoor de 
stichting meermalen in liquiditeitsproblemen is gekomen.  Een begroting van de achterstand in 
betalingen is op de balans opgenomen. 
 
Het is opvallend te noemen dat een aantal sponsoren in de veronderstelling leeft dat met het uitvoeren 
van de pardonregeling alle problemen rond asielzoekenden zijn opgelost. Nog steeds melden zich 
mensen bij de stichting die, hoewel ze legaal in Nederland verblijven, geen recht op inkomen, wonen, 
zorg opleiding of werk blijken te hebben.  
 
In de nabije toekomst zal de stichting in overleg moeten treden met sponsoren en de Gemeente 
Helmond om te bezien of en op welke wijze nieuwe cliënten, die zich aanmelden geholpen kunnen 
worden. 
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4.   Cliënten in opvang naar aard en soort hulp 
 
 
 
 

Jaar  
Aantal 

cliënten 
Volledige 
opvang 

Partiële 
opvang 

Mantel-
zorg 

Terugkeer 
Oper.uren 

totaal 
Oper.uren 
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 

 
 
( * van de 12 personen zijn er 8 personen gereed voor vertrek, in afwachting van de benodigde 
reisdocumenten ).  
 
 
 
Getallen van de instroom en uitstroom volgens de COA 
Feiten en cijfers tot 1 mei 2009 

 

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 
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5. Cliënten uit 2008 Overzicht naar nationaliteit & aantal 
 
 
Land van herkomst      Aantal           Huidige situatie &  soort ondersteuning  

 

 
Afghanistan:     1  - alleenstaande man: is inmiddels 

   teruggekeerd.  
   Volledige ondersteuning1.  

 
Algerije:    2  - alleenstaande man: mantelzorg.  
       - alleenstaande man: in afwachting van  
            beslissing m.b.t. de pardonregeling. 
          Volledige ondersteuning.  
 
Angola:    8   - alleenstaande vrouw met 1 kind:  

   in afwachting van beslissing.  
   Verhuisd naar een andere stad.   
   Volledige ondersteuning.   
-  alleenstaande vrouw: mantelzorg.  
-  alleenstaande jongen: mantelzorg.  
-  alleenstaande man: bezig met  
    verzamelen van bewijsstukken t.b.v.  
    Pardonregeling. Mantelzorg.  
-  alleenstaande man: mantelzorg.   
-  alleenstaande man: in afwachting  
    van de beslissing o.g.v. medische 
    procedure. Mantelzorg.  
-  alleenstaande man:  In afwachting van  
    beslissing o.g.v. asielprocedure.  
    Mantelzorg.       

 
Armenië:     1   - alleenstaande man: in aanmerking  
                                                                                     gekomen voor de Pardonregeling.       
          Begeleiding huisvesting etc.                                          
          Volledige ondersteuning.  
 
 
 
 

                                                 
1  Volledige ondersteuning: Onderdak, medische, juridische en financiële ondersteuning.                                
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Azerbeidzjan:    5  - gezin met 2 kinderen: in aanmerking  

gekomen voor de Pardonregeling.  
Begeleiding huisvesting etc.  

   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande vrouw: in aanmerking   
   gekomen voor de Pardonregeling.  
   Begeleiding huisvesting etc.   
   Mantelzorg.    

       
Burundi:    6  - gezin met 3 kinderen: in aanmerking  

gekomen voor de Pardonregeling.  
Begeleiding huisvesting etc.  

   Volledige ondersteuning.  
       - alleenstaande man: aangemeld voor de 
          Pardonregeling. In afwachting van het  
          aanbod van de IND. 
          Mantelzorg.  
 
China:    6  - alleenstaande vrouw met 1 kind:  
          in aanmerking gekomen voor de  
                     Pardonregeling.  

Begeleiding huisvesting etc.  
          Gedeeltelijke ondersteuning.  
       - alleenstaande vrouw met 2 kinderen:  
          in aanmerking gekomen voor de  
          Pardonregeling.  

Begeleiding huisvesting etc.  
   Volledige ondersteuning.  

       - alleenstaande man: In afwachting van 
   beslissing IND i.v.m. Pardonregeling.  

          Volledige Ondersteuning.  
 
Guinee:     1   - alleenstaande man: in aanmerking  
          gekomen voor de Pardonregeling.  

Begeleiding huisvesting etc.  
   Volledige ondersteuning.  
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Indonesië:    4  - alleenstaande vrouw met 3 kinderen:  

   zijn inmiddels teruggekeerd.    
    Mantelzorg.  
 

Irak:      1   - alleenstaande man: na een negatieve  
           uitspraak van de rechtbank, is cliënt  
            MOB. Volledige ondersteuning.  
 
Iran:      3   - alleenstaande vrouw met 2 kinderen:  

    In aanmerking gekomen voor de  
    Pardonregeling.  
    Begeleiding huisvesting etc.      
    Gedeeltelijke ondersteuning.   

 
Kazakstan:     4  - gezin met 2 kinderen: inmiddels  
          verblijfsvergunning verleend op grond  
                       van een reguliere aanvraag.  
          Mantelzorg.  
 
Kongo:    7  - alleenstaande vrouw met 1 kind:  
            In aanmerking gekomen voor de  
          Pardonregeling.  
          Begeleiding huisvesting etc.  

Gedeeltelijke ondersteuning .  
- alleenstaande man: in aanmerking  
   gekomen voor de Pardonregeling.  

          Begeleiding huisvesting etc.  
   Volledige ondersteuning.   
- alleenstaande man:   
   begeleiding gezinshereniging.   
   Mantelzorg.  

       - alleenstaande vrouw met 1 kind:  
          uitgeprocedeerd.  
          Mantelzorg.  
       - alleenstaande man: mantelzorg.  
 
Kosovo:    2  - echtpaar: in aanmerking gekomen  
         voor de Pardonregeling.  
         Begeleiding huisvesting etc.  
         Volledige ondersteunding.  
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Liberia:    1  - alleenstaande man:  aangemeld voor de  
          Pardonregeling. In afwachting van het  
          aanbod van de IND. 
          Gedeeltelijke ondersteuning.  

       
Marokko:    5  - alleenstaande vrouw met 3 kinderen: 
          ondersteunen bij het aanvraag van een 

   reguliere procedure  
   ‘’ verblijf bij partner ‘’.  
   Mantelzorg.  
- alleenstaande man: mantelzorg.  
 

Mongolië:    7  - alleenstaande vrouw met 1 kind:  
   in aanmerking gekomen voor de  
   Pardonregeling. 
   Begeleiding huisvesting etc, 
   Volledige ondersteuning.  

       - alleenstaande man: uitgeprocedeerd.   
   Mantelzorg.   

       - gezin met 2 kinderen: Bezig met de  
          Pardonregeling. Mantelzorg.  
 
Nepal:     1  - alleenstaande man: in aanmerking  

  gekomen voor de Pardonregeling.  
  Begeleiding huisvesting etc.  
   Volledige ondersteuning.  

 
Niger:     1  - alleenstaande man: afgewezen voor de  
          Pardonregeling. Terugkeertraject  
          opgezet.  
          Gedeeltelijke ondersteuning.   
 
Palestina:    1  - alleenstaande man: mantelzorg. 
 
 
Rusland:    2  - alleenstaande vrouw met 1 kind:  

   in aanmerking gekomen voor de 
   Pardonregeling.  
   Begeleiding huisvesting.  
   Volledige ondersteuning.  
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Sierra Leone:    6  - alleenstaande man: in aanmerking  
         gekomen voor de Pardonregeling.  
         Begeleiding huisvesting etc.  

   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande man: in aanmerking  

         gekomen voor de Pardonregeling.  
         Begeleiding huisvesting etc.  

   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande vrouw met 1 kind:  
  bezig met terugkeer.  
   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande man: bezig met  
   terugkeer. Mantelzorg.  
- alleenstaande man: uitgeprocedeerd. 
  Gedeeltelijke ondersteuning.  
 

Soedan:     4  - alleenstaande man: in aanmerking  
         gekomen voor de Pardonregeling.  
         Begeleiding huisvesting etc.  

   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande man: in aanmerking  

         gekomen voor de Pardonregeling.  
         Begeleiding huisvesting etc.  

   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande man: bezig met de  
   Pardonregeling.  
   Gedeeltelijke ondersteuning.  
- alleenstaande man: in afwachting  
   Van uitspraak ‘’ Buitenschuld  
   Criterium ‘’ .  
   Volledige ondersteuning.  

 
Somalië:      1  - alleenstaande man: mantelzorg.  
 
Syrië:      8  - gezin met 5 kinderen: in aanmerking  

gekomen voor de Pardonregeling.  
Begeleiding huisvesting.  

   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande man: in afwachting van  
   beslissing buitenschuld procedure.  
   Volledige ondersteuning.  
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Tanzania:    1  - alleenstaande man: in aanmerking  

   gekomen voor de Pardonregeling.  
          Begeleiding huisvesting etc.  
          Volledige ondersteuning.  
 
Togo:     1  - alleenstaande man: in aanmerking  

   gekomen voor de Pardonregeling.  
          Begeleiding huisvesting etc.  
          Volledige ondersteuning.  
 
Turkije:     4   - alleenstaande vrouw met 1 kind:  

bezig met de Pardonregeling.      
Mantelzorg.  

- alleenstaande vrouw:bezig met  
   De Pardonregeling. Mantelzorg. 
- alleenstaande man: bezig met  
   terugkeer. Mantelzorg. 

 
Vietnam:     4  -  alleenstaande man: bezig met  
           terugkeer.  
           Gedeeltelijke ondersteuning.   
         -  alleenstaande man: bezig met de  
           Pardonregeling.  
           Gedeeltelijke ondersteuning.  
       -  alleenstaande man: in aanmerking  
           gekomen voor de Pardonregeling.  
           Begeleiding huisvesting etc.  
           Volledige ondersteuning.  
       -  alleenstaande man: in aanmerking  
           gekomen voor de Pardonregeling.  
           Begeleiding huisvesting etc.  
           Volledige ondersteuning.  
 
Voormalig Joegoslavië:   4  - alleenstaande man: in aanmerking  

gekomen voor de Pardonregeling.  
Begeleiding huisvesting.  

   Volledige ondersteuning.  
- alleenstaande vrouw met 1 kind:  
  Mantelzorg.  
- alleenstaande man: mantelzorg.  
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De groep ‘’ Pardonners’’:  
 
In het verslagjaar 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 gaan komen of 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.  

    

Aantal statussen op grond van de Pardonregeling in 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal statussen o.g.v. de Pardonregeling in 2008

Armenie Azerbeidzjan Burundi

China Guinee Iran

Kongo Kosovo Mongolie

Nepal Rusland Sierra Leone

Soedan Syrie Tanzania

Togo Vietnam Voormalige Yoegoslavie



 
 
  
 
 
 
                               
  
 
 
 

15 

 
Toedeling hulp aan cliënten: 
 
Van totaal 102 cliënten ( 69  volwassenen en 33 kinderen), uit 30 verschillende landen in 
2008, werden 48 personen volledig ( onderdak, medische, juridische en financiële steun ) 
ondersteund en 13 personen gedeeltelijk ondersteund voor de duur van hun 
aanmeldingsperiode bij ons. 
41 personen werden ofwel administratief, medisch en/of juridisch dan wel uitsluitend met 
mantelzorg begeleid.  
 
Ook in 2008 bereikten ons aanzienlijk meer dan de 102  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.  
 

 

Onderverdeling van alle hulpvragen naar aantal & nationaliteit 
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Afghanistan Algeri je Angola
Armenië Azerbeidzjan Burundi
China Guinee Indonesië
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De top5 hulpvragen gerangschikt naar aantal en nationaliteit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 102 hulpaanvragen gerangschikt naar de aard van de verleende hulp 
(N.B. het diagram geeft de werkelijke aantallen weer, geen percentages). 
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6.   Gedurende het jaar 2008 is er contact geweest met 
 

� Lokale huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, apotheek ‘t Heelhuis, 
            verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureau, GGD, GGZ, RIAGG en het 
            Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. 

� Stichting Reinier van Arkel te ‘s Hertogenbosch, afdeling Trauma behandeling Vluchtelingen.  
� Het Regionaal Koppelingsfonds, regionaal samenwerkingsverband zorg voor  

        illegalen. 
� De politie van Helmond en Eindhoven. 
� De Vreemdelingenpolitie van Eindhoven 
� Koninklijke Marechaussee Schiphol. 
� IND (Immigratie en Naturalisatiedienst). 
� DT&V ( Dienstterugkeer & Vertrek ) regio Den Bosch.  
� Provincie Noord-Brabant. 
� Diverse ambassades o.a. : 

-  Vietnam 
-  Sierra Leone 
-  Syrië  
-  Niger  

� O.C.( Oriëntatie centrum ) Veldhoven.  
� A.C.’s (aanmeld centra) Ter Apel. 
� Rode Kruis. 
� Amnesty International. 
� Bureau Nieuwkomers Gemeente Helmond. 
� Sociale dienst Gemeente Helmond. 
� Afdeling Inburgering Gemeente Helmond  
� Helmond actief  
� CWI ( Centrum Werk en Inkomen ). 
� Gemeenten Helmond, Someren, Asten en Laarbeek  
� Maatschappelijk werk Helmmond.  
� CZ, Ziektekosten Verzekeraar. 
� Stichting Woonpartners, waarvoor ons dank.  
� Wocom woningbouwvereniging, waarvoor ons dank. 
� Compaen woningbouwvereniging, waarvoor ons dank. 
� Volksbelang woningbouwvereniging, waarvoor ons dank.  
� Belastingdienst.  
� Vluchtelingenwerk Nederland (Helpdesk). 
� Vluchtelingenwerk Helmond, Asten, Someren & Deurne.  
� Pharos (Kennis Centrum Gezondheid). 
� Tolk en Vertaal Centrum Nederland. 
� Pon (instituut voor advies,onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant). 
� Vrijwilligerscentrale Helmond, waarvoor ons dank.  
� Basisscholen: Leonardus,  
� Middelbare Scholen: Ter Kemenade College, Jan van Brabant, Dr.Knipperberg College, en 

Varendonk College te Asten. 
� MBO-scholen: Roc in  Helmond en Eindhoven 
� Schildersvakcentrum te Nuenen  
� IOM (Internationale Organisatie voor Migratie).  
� Advocaten in het land: 

- Mr.Tegenbosch te Eindhoven  
            - Mr. Van Zantvoort te ’s Hertogenbosch  
 - Mr.Janssen te Helmond  
 - Mr.Hartogh te Zutphen  
 - 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  
            - Sociaal Rechtsbijstand Asiel (SRA), en diverse advocaten elders in het hele land. 
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� Raad voor de Rechtsbijstand 
� Start Foundation  
� Rabo Bank 
� Bureau Maatwerk (hulp bij terugkeer) 
� Fysiotherapie Rakthof 
� Taxi bedrijf Martax  
� Stichting Leergeld 
� BDO Accountants  
� Brus administratiekantoor  
� Bremink administratie kantoor  
� Homestart  
� Eindhovens Dagblad redactie 
� Stichting Welzijnsbevordering Helmond (SWH) 
� Unicare Systems Helmond (USH) 
� Dusol en Wilbers schildersbedrijven  
� Donateurs:  

- Solidariteitsbijdrage van de Gezamenlijke Religieuzen 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 ) 
� Zusterorganisaties:  

- Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven  
            - Vluchtbed Breda  
            - Picum   Projectgroep Vluchtelingen 
            - Stichting Los te Utrecht 
            - St.Vlot te Tilburg 
            - Cattholic Worker Noël Huis – het Wereldhuis Den Bosch  
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7.  Van de voorgenomen activiteiten in 2008 zijn de volgende zaken 
     gerealiseerd 
 
 

� Het begeleiden van cliënten naar o.a.: 
- Advocaten in het hele land  
- Rechtbanken in diverse steden  
- IOM 
- Diverse ambassades  
- IND kantoren  

� Het begeleiden van een nieuwe doelgroep ‘’Pardonners’’ naar o.a.: 
- Aanvraag uitkering 
- Opzoek naar werk 
- Huisvesting  
- Aanvraag ziektekosten verzekering  
- Aanvraag diverse verzekeringen  
- Aanvraag zorg en huurtoeslag  
- Etc  

� Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers ( 4 vrijwilligers ) 
� Het verstrekken van interne trainingen en teambuilding door de  
      coördinator, C. van Bussel.   
� Het organiseren van intervisie en supervisie bijeenkomsten. 
� Nederlandse taallessen   
� De coördinator en de assistent-coördinator bezochten NRV vergaderingen en andere 

Landelijke vergaderingen. 
� 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. 
� Overleg met het Maatschappelijk Werk Helmond.  
� Contact met Woonpartners waarin overlegvorm was tussen Woonpartners, Sociale dienst, 

Homestart en GGD.  
� Contact met woonpartners i.v.m. verstrekking van noodopvanglocatie.   
� De Stichting is verhuisd naar een andere locatie: smalstraat 2N, 5701 NX Helmond.  
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8.   Gerealiseerde zaken 2008 & voornemens 2009  
 
Gerealiseerde zaken 2008: 
 
De uitvoering van de pardonregeling en de begeleiding van de Pardonners binnen onze noodopvang. 
 
 De Pardonners zijn te onderscheiden in twee subgroepen: 
 

1 Pardonners die in aanmerking zijn gekomen voor de pardonregeling en een status uiteindelijk 
hebben gekregen. 

2 Pardonners die uiteindelijk na onderzoek geen status hebben gekregen en verder begeleiding 
nodig hebben om op menswaardige wijze begeleid te worden bij hun terugkeer naar het land 
van herkomst. Dat samen met de DT&V. Dat te noemen afvallers. 

 
Wij hebben  met de gemeente Helmond samengewerkt om de Pardonners zo spoedig mogelijk te 
huisvesten. Onze dank aan alle woningbouwverenigingen in Helmond die het begrip voor de situatie 
hebben opgebracht en mee hebben gewerkt. 
 
De begeleiding van de Pardonners hield hierbij uiteraard niet op. Wij hebben hen geholpen met allerlei 
aanvragen die op dat moment gerealiseerd moesten worden, o.a. ziektekostenverzekeringen, 
uitkeringaanvragen, inschrijvingen bij diverse instanties, toeslagen aanvragen bij de belastingdienst 
etc.. Wat ook zeer van belang was, is het feit dat de meeste  van onze alleenstaande Pardonners de 
noodopvang uitgingen naar hun zelfstandige woning met een baan, die ze zelf gevonden hadden met 
behulp van de stichting. 
Zodra de Pardonners waren gehuisvest en al hun zaken en/of administratie goed liep, werden zij door 
de stichting niet langer als cliënten behandeld. Zij kunnen echter altijd voor een advies en/of een 
vraag bij de stichting terecht. 
 
Wat de afvallers betreft, wij hebben diverse gesprekken met ze gevoerd om het idee geaccepteerd te 
krijgen dat men werkelijk geen kansen meer in Nederland heeft en nu het moment nadert om aan 
zijn/haar terugkeer te denken. 
Voor bemiddeling werd altijd de DT&V ingeschakeld. Afhankelijk van de situatie op dat moment 
werden ook aantal instanties ingeschakeld zoals IOM, Bureau Maatwerk bij terugkeer, Rode Kruis etc. 
Ook hen danken wij voor hun medewerking. 
 
In 2008 hebben we uiteraard ook te maken gehad met een doelgroep, genaamd   
 ‘’ nieuwe wetters ‘’. Zij hebben asiel aangevraagd na 01 april 2001.Een aantal van deze groep had al 
verschillende reguliere procedures lopen o.a. op grond van medische aspecten, buitenschuld 
criterium, gezinshereniging of schrijnendheid.  
Anderen werden  voorbereid op zijn / haar terugkeer naar het land van herkomst.  
 
Over het onderwerp "medische ondersteuning" zijn er diverse gesprekken gevoerd met het 
samenwerkingsverband GGD Zuid-oost Brabant over de afschaffing van de Koppelingswet (voor de 
illegalen zorg ) en invoering van een nieuwe systeem voor de illegalen zorg in 2009. 
Ons dank gaat uit naar de samenwerkingsverband, de huisarts praktijk ’t Heelhuis en het Elkerliek 
Ziekenhuis die ons jaren lang van dienst waren.  
 
In april van dit jaar is de stichting verhuisd naar een andere locatie die de Gemeente Helmond ons 
aangeboden heeft. 
Daarvoor zijn er diverse gesprekken geweest met een aantal wethouders over de noodzaak van het 
voortbestaan van de stichting in 2009 en daarna.. 
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In 2008 hebben we verdere professionalisering voor onze platform medewerkers georganiseerd zowel 
intern als extern, o.a.: 
 

• Trainingen via Vluchtelingen Werk Nederland in Soesterberg  
• Interne trainingen over diverse onderwerpen  
• 2-daags trainingen met een supervisor  
 
 

Wij achten de studiedagen en trainingen voor onze platformleden van belang wegens de regelmatige 
veranderingen in het beleid en het feit dat wij te maken krijgen met nieuwe doelgroepen.  
 
 
Voornemens 2009: 
 
In 2009 zullen wij te maken blijven krijgen met de begeleiding van de Pardonners die op een late 
stadium zich aangemeld hebben. 
 
Hierdoor hebben wij ook te maken gekregen met het algemeen pardonloket in Utrecht ‘’ Stichting STIL 
‘’ waar de aanmeldingen naar toe zijn gestuurd. Na onderzoek  werd  aan de gemeente Utrecht 
geadviseerd om een burgemeesterverklaring af te geven. 
Dit brengt ook in het komend jaar extra werkzaamheden met zich mee omdat de cliënten immers niet 
volledig bekend zijn, noch bij onze stichting, noch bij stichting STIL. 
 
Ongetwijfeld zullen er ook afvallers ontstaan die niet in aanmerking kunnen komen voor de 
pardonregeling omdat zij eventueel hun verblijf in Nederland hebben afgebroken en in een andere 
land asiel hebben aangevraagd of omdat zij criminele antecedenten blijken te hebben. 
Na onderzoek zal deze groep begeleid worden om terug te keren naar het land van herkomst. 
 
Onze nieuwe wetters met lopende procedures zullen verder juridisch begeleid worden en zo nodig ook 
in andere opzichten 
 
Door de uitvoering van de pardonregeling verwachten wij dat één van onze noodopvanglocaties 
tijdelijk gesloten kan worden en er twee noodopvanglocaties zullen open blijven omdat de vraag om 
hulp nog steeds aan de orde  is.   
 
De nieuwe regeling voor de zorgverstrekking aan illegalen  zal worden ingevoerd. Dat zal de nodige 
aanpassingen met zich meebrengen doordat er een ziekenhuis voor de regio is geïndiceerd.  
Dat zal extra kosten en begeleiding met zich meebrengen.  
Voor meer informatie: www.cvz.nl onder illegalen zorg.  
 
Ook dit jaar zullen wij  professionalisering voortzetten en daarvoor diverse trainingen geven en volgen.  
 
Ook zal voortdurend aandacht besteed worden aan het werven van nieuwe vrijwilligers die de stichting 
hard nodig heeft. De Vrijwilligers Centrale Helmond verleent ons hierin ondersteuning.  
 
De stichting heeft het voornemen om een project op te zetten in samenwerking tussen vrijwilligers en 
cliënten. Het doel ervan is om de cliënten inzicht te geven en voor de bereiden op een zelfstandig 
bestaan. 
 
 
 


