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Gefeliciteerd met uw pardonvergunning!

Na een lange tijd van onzekerheid over uw verblijf in Nederland, krijgt u nu een 
pardonvergunning. VluchtelingenWerk is blij voor u. We hopen dat deze verblijfs
vergunning het begin is van een nieuwe en goede toekomst hier in Nederland! 

U moet nu veel gaan regelen. In dit boekje staat bij welke instanties u zich moet 
inschrijven. Daarna worden de eerste stappen besproken die u moet zetten om 
woonruimte, werk, studie en financiën te regelen. Ook leest u wat inburgeren is en 
onder welke voorwaarden u kunt reizen. 

VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor een snelle en goede integratie van 
iedereen die onder de pardonregeling valt. Dit boekje bieden wij u aan om u te helpen 
uw weg te vinden in Nederland. De Nederlandse overheid verwacht namelijk dat u zélf 
initiatieven neemt. 
U kunt met al uw vragen terecht bij VluchtelingenWerk in uw gemeente. 

Wij wensen u veel succes en geluk!

Edwin Huizing, 
algemeen directeur VluchtelingenWerk Nederland

Colofon
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> Pasje
Op grond van de pardonregeling heeft u een verblijfsvergunning gekregen. Het pasje 
is het bewijs dat u een pardonvergunning heeft. 

In Nederland moet iedereen zich kunnen identificeren. Als u dit niet kunt, dan kunt  
u een geldboete krijgen. Het pasje van de IND is een identiteitsbewijs.

Bij verlies of diefstal van uw pasje moet u direct aangifte doen bij de politie. 
Ook vraagt u een nieuw pasje aan bij de IND.

> Vergunning voortgezet verblijf
De ingangsdatum van de pardonvergunning is voor iedereen 15 juni 2007.  
De pardonvergunning is geldig tot 15 juni 2008. Vóór deze datum krijgt u een 
verlengingsaanbod van de IND. Als u tijdig reageert op dit aanbod en u voldoet nog 
steeds aan alle voorwaarden, dan krijgt u een verblijfsvergunning voortgezet verblijf 
voor 5 jaar. U hoeft hiervoor niet te betalen en geen aanvraag in te dienen.

1 Pardonvergunning



De IND kan uw verblijfsvergunning intrekken of niet verlengen, bijvoorbeeld 
omdat u buiten Nederland woont of een zwaar strafbaar feit heeft gepleegd. 
Als u verkeerde gegevens opgeeft, kan de IND tot 12 jaar na verstrekking van 
de pardonvergunning uw verblijfsvergunning intrekken.

> Vergunning onbepaalde tijd en Nederlandse nationaliteit
Woont u 5 jaar achter elkaar in Nederland met een verblijfsvergunning van de IND, 
dan kunt u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen. U kunt ook kiezen voor 
de Nederlandse nationaliteit. 

Aan een vergunning onbepaalde tijd en het Nederlanderschap zijn voorwaarden 
verbonden. Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden, dan kunt u verlenging vragen 
van de vergunning voortgezet verblijf.

Voor meer informatie over de aanvragen en voorwaarden kunt u bellen met de  
INDinfolijn: 09001234561 of kijken op www.ind.nl. Natuurlijk kunt u ook terecht  
bij VluchtelingenWerk in uw gemeente.

Bij het vaststellen van de  
5 jaar kán een eerdere 
verblijfsvergunning 
meetellen. Dit is het geval  
als de pardonvergunning 
aansluitend is verleend  
op deze eerdere 
verblijfsvergunning.



2 Wonen

In Nederland is het moeilijk om woonruimte te vinden. Het is belangrijk dat u zelf 
actief zoekt naar woonruimte. De gemeente kan u informeren over de mogelijkheden 
die er zijn om woonruimte te vinden. Vóór eind 2009 moeten de gemeenten 
woonruimte hebben geregeld voor iedereen met een pardonvergunning.

Als u nog in de opvang van het COA woont, kunt u ook zelf op zoek gaan naar 
woonruimte. Zeker wanneer u speciale woonwensen heeft, is het belangrijk om zelf 
initiatief te nemen. Het COA kan u ook helpen bij het vinden van woonruimte. U bent 
dan wel verplicht een aanbod te accepteren. Als u een aanbod weigert, kan het COA  
de opvang stopzetten.

In Nederland betaalt de overheid een deel van de kosten van uw woning  
als u een laag inkomen heeft. Dit heet huurtoeslag (zie ook 11, Financiën). 
Informeer bij de Sociale Dienst naar de mogelijkheden om een lening te 
krijgen voor de inrichting van uw nieuwe woonruimte.

Voor vragen kunt u terecht bij VluchtelingenWerk in uw gemeente.

B E L A NGR I J K



Iedereen die in Nederland woont, staat ingeschreven in de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA). De GBA registreert persoonsgegevens zoals naam, 
nationaliteit, burgerlijke staat, verblijfstatus en woonplaats. Deze gegevens zijn 
beschikbaar voor de overheid. Zij hebben uw gegevens nodig om bijvoorbeeld uw 
aanvraag voor huurtoeslag, bijstand en kinderbijslag te regelen. 

Schrijf u snel in bij de GBA. Neem bij de inschrijving officiële documenten mee 
waaruit uw identiteit blijkt. Let erop dat uw gegevens en die van uw kinderen volledig 
en juist in de GBA worden opgenomen. Het is lastig en ingewikkeld om fouten in de 
GBA weer te verbeteren. Als u nog niet goed Nederlands spreekt, kunt u om een tolk 
vragen. 
Elke verhuizing moet u melden bij de GBA in de nieuwe gemeente.

De gegevens op uw pasje en de gegevens in de GBA moeten hetzelfde zijn. 

Als u bij anderen woont of logeert, moet u overleggen of u zich bij de  
GBA inschrijft op dit logeeradres. Omdat er een koppeling is tussen 
adresgegevens en huurtoeslag, kan uw inschrijving financiële gevolgen 
hebben voor u, en voor degene bij wie u logeert.

3 Gemeentelijke basisadministratie (GBA)
B E L A NGR I J K



4 Burger service nummer

Om te kunnen werken en om studiefinanciering of een uitkering aan te vragen, heeft 
u een burger service nummer van de Belastingdienst nodig. Dat geldt ook voor uw 
gezinsleden. Om het burger service nummer te krijgen, moet u een afspraak maken 
met de Belastingdienst. Wij adviseren u om dit snel te doen.
Bel de Belastingdienst, telefoon: 08000543.

Het burger service nummer 
heette vroeger het sofinummer.

B E L A NGR I J K



5 Inburgeren

Nu u een pardonvergunning heeft, moet u inburgeren. U bent ingeburgerd als u bent 
geslaagd voor het inburgeringsexamen. Nadat u het pasje heeft ontvangen, moet  
u binnen 5 jaar het inburgeringsexamen halen. Het examen toetst of u voldoende 
Nederlands spreekt, verstaat, leest en schrijft. Ook moet u genoeg weten van de 
Nederlandse samenleving. 

Niet iedereen hoeft een inburgeringsexamen af te leggen. Dat hoeft bijvoorbeeld niet 
als u:
• jonger bent dan 16 jaar, of ouder bent dan 65 jaar
• 8 jaar of langer in Nederland naar school bent gegaan vóór u 16 was
• een diploma heeft van een erkende Nederlandse opleiding
Kijk op www.hoemoetikinburgeren.nl en www.inburgeren.nl hoe de regels precies zijn.

De gemeente kan u vertellen hoe u kunt inburgeren. Als u nog in de opvang van het 
COA bent, kunt u daar al beginnen met inburgeren. 

Om een vergunning voor onbepaalde tijd te kunnen krijgen en om 
Nederlander te worden, moet u geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen  
of vrijgesteld zijn van deze examenplicht.



6 Gezinsleden en pardonregeling

In de pardonregeling wordt onder gezinslid verstaan:
• vrouw of man met wie u gehuwd bent of geregistreerd partnerschap heeft
• vrouw of man met wie u samen een kind heeft en waarmee u een 

duurzame en exclusieve relatie heeft
• uw kind jonger dan 18 jaar dat tot het gezin behoort
• uw kind ouder dan 18 jaar, als het afhankelijk is van u en om die reden tot 

uw gezin behoort

Gezinsleden die niet in aanmerking komen voor een pardonvergunning kunnen soms 
tóch een verblijfsvergunning krijgen.
 
> Uw gezinsleden waren al vóór 13 december 2006 in Nederland
• Als u al samen een gezin was in het land van herkomst, krijgen uw gezinsleden 

ook een pardonvergunning. Dit geldt ook voor uw kinderen die in Nederland zijn 
geboren vóór 13 december 2006.

• Gezinsleden waarmee u vóór 13 december 2006 in Nederland een gezin bent 
gaan vormen, kunnen een verblijfsvergunning krijgen op grond van 
gezinsvorming, onder relatief makkelijke voorwaarden. U bent bijvoorbeeld 
vrijgesteld van de inkomenseis en de eis van een machtiging voorlopig verblijf 
(mvv). Voor deze aanvraag hoeft u niets te betalen.



Voor meer informatie over deze bijzondere gezinsvorming, kunt u terecht bij de IND 
(www.ind.nl of tel. 09001234561) en bij VluchtelingenWerk in uw gemeente.

> Uw gezinsleden zijn ná 13 december 2006 in Nederland gekomen
Gezinsleden die na 13 december 2006 naar Nederland zijn gekomen of nog willen 
komen, hebben niet direct voordeel van de pardonregeling. Als u al samen een gezin 
was in het land van herkomst, dan kunnen uw gezinsleden naar Nederland komen via 
de reguliere gezinsherenigingsprocedure. 

> U bent een gezin gaan vormen ná 13 december 2006
In dat geval kunt u voor uw gezinsleden een reguliere gezinsvormingsprocedure 
opstarten. Deze procedure wordt ook gevolgd als u in de toekomst een gezin gaat vormen.

Voor de gezinsherenigingsprocedure en de gezinsvormingsprocedure gelden 
voorwaarden: u moet bijvoorbeeld voldoende inkomsten hebben, uw gezinsleden 
moeten in het land van herkomst een basisexamen inburgering afleggen en een 
machtiging voorlopig verblijf (mvv) aanvragen.

Meer informatie vindt u op www.ind.nl of bij VluchtelingenWerk in uw gemeente.



7 Kinderen

> Geboorte
Een baby moet binnen drie dagen na de geboorte aangemeld worden bij de 
gemeente. De gemeente maakt een geboorteakte op en schrijft het kind in bij de GBA. 
Daarna neemt het consultatiebureau contact met u op. Het consultatiebureau 
begeleidt u bij de ontwikkeling, opvoeding, verzorging en gezondheid van uw kind. 
De gemeente geeft de geboorte van uw kind door aan de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). U krijgt dan automatisch een aanvraagformulier voor kinderbijslag  
(zie ook punt 11, Financiën).
Voor meer informatie: www.postbus51.nl (trefwoord: geboorteaangifte) en 
www.onlineconsultatiebureau.nl.

Voor kinderen die in Nederland geboren zijn ná 13 december 2006 moet u een aparte 
verblijfsvergunning aanvragen. Zij vallen niet onder de pardonregeling. U vraagt het 
formulier aan bij de IND via www.ind.nl of tel. 09001234561.

Als een van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft en de ouders zijn getrouwd, 
dan wordt het kind Nederlander. Als de ouders niet getrouwd zijn, dan moet de 
Nederlandse vader het kind vóór de geboorte erkennen bij de gemeente. Dan wordt 
het kind ook Nederlander. Als de moeder Nederlands is, dan wordt het kind 
automatisch Nederlander. 



> School
In Nederland gaan kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Vóór hun 4e jaar kunnen 
kinderen samen spelen op de peuterspeelzaal. Na de basisschool zijn er verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs. Adressen van scholen en peuterspeelzalen staan in 
de gemeentegids.

Wie na zijn 16e geen diploma heeft, moet naar school gaan óf werk en school 
combineren tot hij 18 is. Kijk op www.postbus51.nl (trefwoorden: leerplicht en 
kwalificatieplicht).

> Kinderopvang
Als ouders werken of studeren kunnen hun kinderen worden opgevangen. Voor 
kinderopvang moet u betalen. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang, 
bijvoorbeeld de naschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Zie punt 11 voor een 
vergoeding van een deel van de kosten.

Kijk in de gemeentegids voor adressen van kinderopvang.
VluchtelingenWerk in uw gemeente kan u helpen bij het vinden van een school of 
kinderopvang van uw keuze.

Kinderen zijn vanaf 5 jaar  
tot en met 16 jaar verplicht 
om naar school te gaan.



8 Werk

Met de pardonvergunning mag u werken. Uw toekomstige werkgever hoeft geen 
tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen. 

Werkzoekenden schrijven zich in bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). 
Inschrijving bij het CWI is verplicht voor het aanvragen van een bijstandsuitkering,  
zie 11 Financiën.

Het Banenoffensief Vluchtelingen (BOV) helpt u met het vinden van een baan.  
Zij bieden u ondersteuning bij het zoeken naar werk,  bijvoorbeeld met scholing, 
stage of een leerplek. Aanmelden kan via www.banenoffensiefvluchtelingen.nl  
of tel. 0203467283.



9 Opleiding en studie

Ook volwassenen kunnen een opleiding volgen. Dat kan aan een universiteit, 
hogeschool of bij een regionaal opleidingscentrum (roc). Als u vóór uw 30e jaar 
begint aan een studie, heeft u waarschijnlijk tot uw 34e jaar recht op studie
financiering (zie punt 11). Een combinatie van werk en studie is altijd mogelijk.  
Meer informatie vindt u op www.ibgroep.nl.

Het UAF, Stichting voor VluchtelingStudenten, ondersteunt hoger opgeleide 
vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk. De steun bestaat 
uit advies en begeleiding bij de studie en de financiering ervan. Er zijn voorwaarden 
aan verbonden. Informeer bij het UAF of u aan de voorwaarden voldoet: www.uaf.nl  
of tel. 0302520835.



10 Verzekeringen

Zolang u nog bij het COA 
woont, worden sommige 
verzekeringen door het  
COA betaald.

> Ziektekostenverzekering
In Nederland is iedereen verplicht verzekerd tegen ziektekosten. 
Binnen 4 maanden nadat u het pasje heeft ontvangen, sluit u een verzekering af bij 
een verzekeringsmaatschappij. Aan die maatschappij betaalt u premie (zie punt 11 
voor een tegemoetkoming in deze kosten).  
De basisverzekering is bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Kinderen onder 
de 18 jaar met een verblijfsvergunning worden gratis meeverzekerd bij een van de 
ouders. Als u niet verzekerd bent, loopt u kans op een geldboete. Ook betaalt u dan 
zelf de kosten voor medische zorg.
Kijk voor meer informatie op www.postbus51.nl (trefwoorden: gezondheid en zorg).



> Andere verzekeringen
U kunt zich vrijwillig verzekeren voor een aantal zaken, bijvoorbeeld de wettelijke 
aansprakelijkheid. Dit betekent dat de kosten betaald worden als u of uw kind per 
ongeluk schade veroorzaakt. Deze verzekering is niet verplicht, maar zeker aan te 
raden. Bovendien is het niet duur. 
Met een brand en inboedelverzekering kunt u uw spullen in huis tegen schade en 
diefstal verzekeren. Daarnaast zijn er andere verzekeringen die u kunt afsluiten om  
de kosten te dekken van bijvoorbeeld een begrafenis, pensioen of juridische bijstand. 
Kijk voor meer informatie op www.verzekeringen.startpagina.nl. 



11 Financiën

Open een bank- of girorekening. Bij het openen moet u een geldig 
identiteitsbewijs tonen en een bewijs van inschrijving bij de GBA.

> Toeslagen
Als u een laag inkomen heeft, betaalt de Nederlandse overheid soms een deel van  
uw kosten. De overheid geeft u dan een toeslag. De hoogte is afhankelijk van uw 
persoonlijke omstandigheden. Toeslagen vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Er zijn verschillende toeslagen. 
• huurtoeslag: dit is een bijdrage in de kosten van huur van uw woning 
• zorgtoeslag: dit is een bijdrage in de ziektekostenpremie die u betaalt aan  

de verzekeringsmaatschappij
• kinderopvangtoeslag: dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Aan het eind van het jaar stelt de Belastingdienst de definitieve hoogte van de 
toeslagen vast. Als u te veel heeft gekregen, moet u het verschil terug betalen. 
Voor informatie kijk op www.toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst,  
tel. 08000543.



> Kinderbijslag 
Een kind grootbrengen kost geld. De overheid betaalt mee aan deze kosten door u 
kinderbijslag te geven. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd 
van het kind en of het kind bij u thuis woont. De kinderbijslag vraagt u aan bij de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit kan pas als u het pasje heeft en ingeschreven 
staat bij de GBA. Kijk op www.svb.nl voor informatie. 

> Studiefinanciering en schoolkosten 
Volgt u een beroepsopleiding of een opleiding aan de universiteit of hogeschool én 
bent u jonger dan 30 jaar, dan kunt u studiefinanciering aanvragen bij de Informatie 
Beheer Groep (IBG). Zie voor de voorwaarden www.ibgroep.nl of bel 0505997755. 
Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u misschien een bijdrage in de 
schoolkosten krijgen. Zie voor meer informatie www.ibgroep.nl.

> Vrijstellingen
Als u een laag inkomen heeft, hoeft u bepaalde kosten zoals gemeentelijke 
belastingen en waterschapsbelasting soms niet te betalen. U kunt hiervoor vrijstelling 
aanvragen bij de organisatie die u een rekening stuurt. 

Ook als u nog in de opvang 
van het COA woont, heeft u 
recht op kinderbijslag.



School en (sport)verenigingen kosten ook geld. Informeer of zij een regeling hebben 
waardoor u minder mag betalen als u een laag inkomen heeft. 
Vaak geeft de gemeente speciale kortingen op culturele en sportieve activiteiten.

> Bijstand
Iedereen die kán werken, móet zelf een inkomen verdienen. Als u geen werk of 
inkomen heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. U schrijft zich dan in bij het 
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in uw gemeente. Hier moet u uw pasje, uw 
inschrijving bij de GBA en uw burger service nummer laten zien. De behandeling van 
uw aanvraag kan een tijd duren. Vraag daarom een voorschot van uw bijstand aan.

> Bijzondere bijstand
Iedere gemeente kan bijzondere bijstand verlenen. Als u extra kosten maakt op het 
gebied van wonen, kinderen, ziekte, handicap of andere bijzondere omstandigheden, 
dan kunt u proberen aanspraak te maken op bijzondere bijstand.
Informeer hiernaar bij uw gemeente en kijk voor algemene informatie op  
www.postbus51.nl (trefwoord: bijzondere bijstand).

Als u nog geen pasje, GBA-
inschrijving of burger service 
nummer heeft, kunt u bij de 
Sociale Dienst in uw 
gemeente vragen of zij de 
bijstandsaanvraag toch al in 
behandeling kunnen nemen.



Reizen12

Nu u een pardonvergunning heeft, kunt u ook reizen. Daarvoor heeft u wel een 
paspoort nodig. Dat vraagt u aan bij de ambassade of het consulaat van het land 
waarvan u de nationaliteit heeft. Als het echt niet lukt om een paspoort te krijgen, 
kunt u soms een Nederlands vreemdelingenpaspoort krijgen. Op de internetsite van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.buza.nl) vindt u adressen en 
telefoonnummers van ambassades en consulaten in Nederland. 

Informeer van tevoren hoe lang u in het buitenland mag zijn. Als u  
namelijk té lang wegblijft, kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken.
Verblijf in het buitenland kan ook gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering.

Voor veel landen is een visum vereist. Informeer voor u op reis gaat of u een visum 
nodig heeft.



Handige adressen

Voor al uw vragen
VluchtelingenWerk Nederland 
in uw gemeente
www.vluchtelingenwerk.nl

Voor pardonvergunning, vergunning onbepaalde 
tijd, gezinshereniging en -vorming 
IND, Informatie- en Naturalisatiedienst
Telefoon: 09001234561
www.ind.nl

Voor burger service nummer en toeslagen
Belastingdienst 
Telefoon: 08000543
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl

Voor inburgering
Vraag bij de gemeente om informatie
www.hoemoetikinburgeren.nl
www.inburgeren.nl

Voor school, studie en studiefinanciering 
Postbus 51
www.postbus51.nl, trefwoord leerplicht en 
kwalificatieplicht

UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten
Telefoon: 030252 08 35
www.uaf.nl

Informatie Beheer Groep (IB-Groep)   
De IBGroep Infolijn
Telefoon: 050599 77 55
www.ibgroep.nl

Voor werk en bijstandsuitkering
Centrum Werk en Inkomen (CWI)
www.werk.nl
www.postbus51.nl, trefwoord bijstand

Banenoffensief Vluchtelingen (Bov)
Telefoon: 020346 72 83
www.banenoffensiefvluchtelingen.nl 

Voor kinderbijslag
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Afhankelijk van uw woonplaats of het onderwerp 
waarover u contact wilt opnemen kunt u bij 
één van de kantoren terecht. 
www.svb.nl

Voor (zorg)verzekering en gezondheidszorg
De gemeentegids van uw woonplaats voor de 
adressen van dokters, tandartsen, ziekenhuizen, 
apotheken etc. 
www.onlineconsultatiebureau.nl
www.verzekeringen.startpagina.nl

Voor wonen
Kijk in de gemeentegids voor adressen  
van woningbouwcorporaties.

Voor ambassades, consulaten en visa
www.buza.nl



Notities



VluchtelingenWerk Nederland  komt op voor de rechten van vluchtelingen 

en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland

VluchtelingenWerk Nederland  Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam 
020 346 72 00 – info@vluchtelingenwerk.nl – www.vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen meestal niet terugvallen op 
een netwerk van familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. De steun die 
VluchtelingenWerk Nederland hen biedt is daarom hard nodig. Duizenden 
vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk bieden 
vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij 
het opbouwen van een nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving. 
Daarnaast zet VluchtelingenWerk Nederland zich in voor het vergroten van het 
draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers en een goed asiel en 
integratiebeleid. 


