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COLOFON
NOODFONDS Verslag 2015, 2016 en 2017 is een uitgave van VluchtelingenWerk Oost Nederland. Het Noodfonds is een zelfstandig fonds 
binnen VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON). VWON vormt, samen met andere regionale stichtingen binnen de vereniging 
VluchtelingenWerk Nederland, een landelijk dekkend netwerk voor belangenbehartiging en begeleiding van vluchtelingen en 
asielzoekers. De stichting heeft haar werkgebied in Gelderland en Overijssel. 

VWON is een lokaal stevig verankerde maatschappelijke organisatie met een breed dienstenaanbod. Binnen de organisatie waren 
eind 2017 rond de 4100 vrijwilligers en stagiaires actief. Daarnaast werd de kwaliteit en continuïteit van de reguliere dienstverlening 
geborgd door 247 betaalde medewerkers. 

De belangrijkste werkzaamheden komen voort uit ondersteuning rond de asielprocedure en coaching/begeleiding op het brede gebied 
van integratie, participatie en inburgering. Deze reguliere dienstverlening van VWON wordt via inkoopbudgetten en/of subsidie-
budget ten door gemeentes en overheid gefinancierd. Het Noodfonds staat geheel los van deze financiering en is voor de verwerving 
van zijn middelen volkomen afhankelijk van donateurs.

Adres Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ  Arnhem
Tel 026 – 3702777 
Fax 026 – 3517781
Internet www.vwon.nl
Email info@vwon.nl 
 
Kijk ook op Facebook.com/vwoostnederland. 
 
VluchtelingenWerk Oost Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr KvK 09127609.
De stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk ‘keur voor goede doelen’. Met dit keurmerk zijn bestuur en beleid, fondsenwerving, 
de besteding van de middelen en de verantwoording/verslaglegging, onderwerp van strenge beoordeling door het onafhankelijke 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
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In dit verslag legt de stichting verant-
woording af over de in 2015, 2016 en 
2017 ontvangen en bestede middelen 
van het Noodfonds. Het Noodfonds 
helpt individuele cliënten die specifieke 
financiële problemen hebben. Van 
2015 tot en met 2017 heeft het Nood-
fonds 801 keer financieel bijgedragen, 
daarmee is een veelvoud aan mensen 
geholpen. 
 

Voor veel mensen betekent een lening of gift een enorme 
verandering in hun leven. Een vader kan door een gift zijn 
kinderen terugzien, een gezin kan door een lening het voor-
schot op de huur betalen of een asielzoeker kan een verblijfs-
vergunningprocedure vervolgen door een bijdrage in de 
legeskosten. Kansen die zij hard nodig hebben in deze fase 
van hun leven. 

2015 was een dynamisch jaar voor iedereen die met vluchte-
lingen werkt. Het aantal asielverzoeken was absoluut groter 
dan verwacht én het overgrote deel van de asielzoekers arri-
veerde in de tweede helft van het jaar. Mede daardoor liep het 
opvang-en toelatingssysteem behoorlijk vast. In onze regio 
is de maandenlange opvang in tentenkamp Heumensoord 
daar het meest treffende voorbeeld van. Ook de behandeltijd 
voor toelating en voor gezinshereniging liep op van enkele 
weken naar vele maanden. In allerijl werd er zoveel mogelijk 
(tijdelijke) opvang in korte tijd gerealiseerd. Dit alles riep 
veel emotie op, zowel weerstand tegen vluchtelingen als een 
uitgestoken hand. Voor het Noodfonds betekende het ook dat 
er veel extra giften binnenkwamen.  

In 2016 halveerde het aantal vluchtelingen dat in Europa 
bescherming zocht. Dat is niet zozeer omdat er minder 

mensen reden hadden om te vluchten, maar meer omdat de 
toegang tot Europa zeer moeilijk werd voor mensen zonder 
het juiste paspoort. Gedurende het jaar werden opvangloca-
ties weer gesloten en procedures afgerond. Een deel van de 
in 2015 binnengekomen asielzoekers kreeg in 2016 status en 
zij vonden hun plek in de gemeente. Daar konden zij begin-
nen met integreren en inburgeren. Veel vluchtelingen waren 
alléén gevlucht en hadden hun gezin nog in het land van 
herkomst. Zodra iemand erkend vluchteling is en daarmee 
recht heeft op een tijdelijke verblijfsvergunning, kan hij een 
aanvraag doen tot gezinshereniging. Voor het Noodfonds was 
het een jaar waarin we veel mensen hebben kunnen helpen 
om weer samen gezin te zijn. 

Gezinshereniging was ook in 2017 een centraal thema voor 
het Noodfonds. Ruim 250 gezinnen deden een beroep op 
het Noodfonds om herenigd te kunnen worden. Een deel van 
de kosten voor vliegtickets betalen ze zelf, maar boven dat 
drempelbedrag kan het Noodfonds bijdragen. In bijzondere 
gevallen, zoals bij jongeren met een laag inkomen, kan de 
drempel verlaagd worden. 

De middelen van het Noodfonds zijn geheel afkomstig van 
donateurs (bijv. kerken, gemeenten, particulieren, sponso-
ren) en van andere fondsen. Ook medewerkers van VWON 
maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid bedragen te 
doneren, bijv. door onkostenvergoedingen te storten in het 
Noodfonds. 

Namens alle ondersteunde vluchtelingen, dank ik ieder voor 
zijn/haar bijdrage en hoop ik opnieuw te mogen rekenen op 
voldoende giften om te helpen in financiële noodsituaties. 

Jan van der Werff, 
Directeur Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland

WOORD VOORAF
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 1.1 Missie
Het Noodfonds van Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 
is in het leven geroepen om specifieke financiële noden van indi-
viduele cliënten te verlichten. Een financiële tegemoetkoming 
uit het Noodfonds ligt direct in het verlengde van de algemene 
doelstelling van VWON: opvang, begeleiding en belangenbehar-
tiging van asielzoekers en vluchtelingen.

1.2 Werkwijze Noodfonds 
Een deel van de donaties aan de landelijke vereniging Vluchte-
lingenWerk gaat naar de regionale noodfondsen, zoals dat van 
VWON. Daarnaast wordt het Noodfonds van VWON gevuld door 
directe giften van particulieren, scholen, kerken en anderen. 
Aanvragen van vluchtelingen uit onze regio worden direct gedaan 
bij ons regionale Noodfonds. 

1.3. Wanneer kunnen cliënten een aanvraag doen bij het 
Noodfonds?
Een aanvraag kan bij het Noodfonds ingediend worden, wanneer  
geen of onvoldoende beroep kan worden gedaan op voorlig-
gende/reguliere/wettelijke voorzieningen (bijvoorbeeld bij de 
gemeente of het COA) en andere middelen (bijvoorbeeld eigen 
geld of leningen) ook niet voor handen zijn. 

Het noodfondsreglement biedt het kader waar deze aanvragen 
aan moeten voldoen. 

1.4 Bij welke financiële nood kan het Noodfonds 
helpen?
Er zijn meerdere financiële redenen waarvoor vluchtelingen een 
beroep kunnen doen op het Noodfonds. 

Zo helpt het Noodfonds cliënten bijvoorbeeld met kosten die 
te maken hebben met de asielprocedure. Denk dan aan de 
legeskosten om een verblijfsvergunning aan te vragen of te 

verlengen, reiskosten naar een advocaat of naar de IND, griffie-
kosten, vertaalkosten van documenten, kosten van een docu-
mentonderzoek of een deskundigenverklaring. 

Het Noodfonds kan ook bijspringen bij de tijdelijke opvangkosten 
en leefkosten die een uitgeprocedeerde moet maken in afwacht-
ing van vertrek of overige kosten waar men zonder eigen schuld 
in verzeild is geraakt. 

Verreweg het merendeel van de aanvragen betreft het verzoek 
om een bijdrage bij de gezinsherenigingsprocedure. Gezins-
here ni ging is voor vluchtelingen vaak een langdurige en meestal 
ook kostbare aangelegenheid. Denk hierbij aan kosten van DNA-
onderzoek, vertaalkosten van allerlei documenten en natuurlijk 
de reis- en ticketkosten om de gezinsleden uiteindelijk over te 
kunnen laten komen. De International Organisation for Migration 
(IOM) kan vluchtelingen zo nodig helpen om de overkomst van 
hun familie te regelen, maar heeft daarvoor geen financiële mid-
delen beschikbaar. Het Noodfonds kan een oplossing bieden. 

Een volledig overzicht van het soort vragen waar het Noodfonds 
kan helpen, is opgenomen in het Noodfondsreglement (zie 
bijlage).

Hoofdstuk 1: Werkwijze en processen 
van het Noodfonds

Noodfonds helpt bij een DNA-onderzoek in de 
asielprocedure 
De Somalische heer A., cliënt uit een AZC, vraagt om een 
bijdrage van de kosten voor DNA-onderzoek. Dit onder-
zoek is nodig in het kader van een herhaald asielverzoek. 
Hiermee kan aangetoond worden dat deze meneer de 
vader is van zijn twee kinderen. De kinderen hebben 
namelijk wel de achternaam van de vader maar de oud-
ers zijn niet getrouwd en de vader is niet genoemd op de 
geboorteakte. Dankzij het DNA-onderzoek heeft meneer 
A. aan kunnen tonen dat hij inderdaad de vader is van 
zijn kinderen.
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1.5 Wie beoordeelt de aanvragen? 
Aanvragen worden door een medewerker van VWON ingediend. 
Dat is in principe degene die de achtergrond van de cliënt en 
diens specifieke ondersteuningsvraag goed kent. De eerste be-
oordeling op rechtmatigheid en noodzaak vindt al in dit overleg 
tussen de vluchteling en deze begeleider plaats. Vóór de aan-
vraag wordt doorgezonden naar de Noodfondscommissie, wordt 
deze vervolgens geaccordeerd door de lokale leidinggevende.

De Noodfondscommissie heeft binnen VluchtelingenWerk Oost 
Nederland een centrale rol. De Noodfondscommissie bestond in 
2015 en 2016 uit acht leden en in 2017 uit zeven leden, zowel vrij-
willigers al betaalde medewerkers. De commissie geeft voorlich-
ting en advies aan medewerkers over de mogelijkheden van het 
Noodfonds en verwijst eventueel door naar andere voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld de gemeente, COA of externe fondsen. Zijn 
alle voorzieningen uitgeput, dan is een directe aanvraag bij het 
Noodfonds een laatste vangnet. De Noodfondscommissie beoor-
deelt vervolgens de aanvragen die direct aan het Noodfonds 
gedaan worden. De Commissieleden worden door het bestuur 
benoemd en de commissie opereert onafhankelijk.

1.6 Hoe worden aanvragen beoordeeld? 
Een financiële tegemoetkoming kan worden verstrekt op grond 
van één van de vermelde categorieën in het Noodfondsregle-
ment, namelijk: 
• ondersteuning asielprocedure
• leges
• gezinshereniging
• (re)migratie naar een veilig land
• studie
• daggeld voor uitgeprocedeerden
• overlijden
• noodsituaties

Leefgeld tijdens hoger beroep 
Deze cliënt vraagt een daggeldvergoeding, eventueel 
uitgebreid met een reiskostenvergoeding naar zijn 
behandelaar bij een GGZ instelling in een grote stad. Hij 
heeft deze behandeling nodig vanwege zijn psychische 
problemen. Hij heeft geen opvangplek meer in het 
AZC en heeft zich aangemeld bij de nachtopvang in de 
gemeente, omdat hij via het ROC een opleiding volgt 
en een stageplek heeft. De Raad van State moet nog 
uitspraak doen in het hoger beroep. 

Na deze periode heeft cliënt zijn examen Detailhandel 
gehaald (vanuit de nachtopvang) en is er een uitspraak 
in het hoger beroep. De noodfondscommissie heeft 
daggeldvergoeding en reiskosten voor een periode van 
twee maanden toegekend.  De vergoeding voor daggeld 
is later nog een keer verlengd omdat de uitspraak in 
hoger beroep langer op zich liet wachten.

Taalanalyse voor uitgeprocedeerde asielzoekster
Een Somalische asielzoekster is diverse keren 
uitgeprocedeerd geraakt. De advocaat acht het van groot 
belang dat middels een eigen opname en taalanalyse 
(van de Taalstudio) haar herkomst uit Zuid-Somalië 
alsnog aangetoond wordt. Dit omdat iedereen die 
bij deze zaak betrokken is, er voor de volle 100% van 
overtuigd is dat zij daar ook daadwerkelijk vandaan komt. 

De strenge IND vereisten hebben eerder al roet in het 
eten gegooid, door aanvullend bewijsmateriaal van haar 
Somalische nationaliteit (zoals verklaring ambassade) 
en herkomst buiten beschouwing te laten. De benodigde 
kosten in deze zaak zijn: een deskundigenbericht van de 
Taalstudio en kosten voor het maken van een opname 
door de Taalstudio. 

De taalanalyse heeft uiteindelijk het doorslaggevende 
bewijs gegeven dat deze vrouw nodig had in haar 
procedure, zij is nu aan het inburgeren. 

Aanvragen worden ingediend bij de voorzitter, die ze controleert 
op volledigheid en die ook op grond van de voorgelegde omstan-
digheden aanvullende vragen kan stellen bijvoorbeeld over de 
slagingskans van een asielprocedure. De aanvragen waar geen 
twijfel over bestaat, handelt zij zelf af. Andere aanvragen stuurt 
zij naar tenminste twee andere commissieleden om tot een ge-
dragen besluitvorming te komen. 
Nadat de commissie een besluit genomen heeft, stelt zij de aan-
vrager schriftelijk en gemotiveerd van de uitkomst op de hoogte. 
Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid 
om heroverweging te vragen en zo nodig tot het instellen van 
beroep bij het bestuur van de stichting. Dit dient, schriftelijk en 
gemotiveerd, binnen dertig dagen te gebeuren. 

1.7 Stand van zaken 2015, 2016 en 2017
Aan de Noodfondscommissie zijn in 2015 in totaal 332 aanvragen 
ter beoordeling voorgelegd. Hiervan kende de commissie er 283 
toe. De overige 49 aanvragen werden ingetrokken of afgewezen. 
Veel afgewezen aanvragen waren aanvragen voor Gezinshereni-



6

ging waarbij de kosten lager waren dan het drempelbedrag voor 
de eigen bijdrage (het drempelbedrag is 1000,= per cliënt en dat 
drempelbedrag wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verlaagd). 
Voor de 332 toewijzingen is in totaal een bedrag van 191.391 euro 
uitgekeerd. Het grootste deel van de uitgaven had betrekking op 
gezinshereniging, er is voor dat doel 167.497 euro uitgekeerd.

Aan de Noodfondscommissie zijn in 2016 in totaal 187 aanvra-
gen ter beoordeling voorgelegd. Hiervan kende de commissie 
er 170 toe. De overige 17 aanvragen werden ingetrokken omdat 
er bijvoorbeeld toch een voorliggende voorziening bijsprong of 
afgewezen. Voor deze 170 toewijzingen is in totaal een bedrag van 
127.828 euro uitgekeerd. Het grootste deel van de uitgaven had 
wederom betrekking op gezinshereniging, namelijk 100.114 euro.

In 2017 werd er veelvuldig beroep gedaan op het Noodfonds. 
404 aanvragen kwamen er dat jaar binnen. 56 aanvragen werden 

afgewezen of ingetrokken en 348 aanvragen zijn toegekend 
en betaald. Veel aanvragen zijn voor gezinsherenigingen. Dat 
is nog steeds een een gevolg van de hogere instroom in het 
najaar van 2015 en het begin van 2016. In het eerste kwartaal 
van 2017 komen zelfs meer mensen via gezinshereniging Neder-
land binnen, dan met een eerste asielaanvraag. In totaal is er 
€ 270.360,77 euro uitgekeerd. De hoge reserve waar 2016 mee 
afgesloten werd, was absoluut nodig in 2017. 

1.8 Verwachtingen 2018 
VluchtelingenWerk staat op het standpunt dat heel Afghanistan 
momenteel zo onveilig is, dat daar geen mensen naar terugges-
tuurd kunnen worden. Daarom hebben we besloten dat in 2018 
uitgeprocedeerde Afghaanse vluchtelingen via het Noodfonds 
recht op leefgeldvergoeding kunnen hebben. We verwachten dat 
hier zeker gebruik van gemaakt gaat worden.

Vergoeding bij gezinshereniging
Een Eritrese moeder wil dochter Helen (9) over laten 
komen in kader van gezinshereniging. Helen zou 20 
november 2017 naar Nederland komen. Ticket en 
begeleiding waren geregeld door haar moeder. Bij het 
instappen op het vliegveld van Kharthoum wordt Helen 
echter plotseling door de vliegmaatschappij geweigerd. 
Dit omdat er in haar paspoort een briefje zat met een 
andere vliegroute dan die zij zou nemen. De vrijwilliger 
van VluchtelingenWerk die het gezin begeleidt, probeert 
tevergeefs om de functionaris van de maatschappij te 
bewegen om Hellen toch me te nemen, maar helaas. 
Er moet een nieuw ticket gekocht worden en via een 
spoedprocedure kent de commissie een bijdrage van 
€ 497,- toe. Op 26 november staat de nieuwe vlucht 
gepland. Gelukkig gaat dit keer alles goed en wordt Helen 
op Schiphol  herenigd met haar moeder (zie foto).

Syrische moeder kan herenigd worden met haar 
twee kinderen dankzij het Noodfonds 
Een Syrische alleenstaande moeder van 2 jonge 
tienerkinderen vraagt een bijdrage aan voor de 
vergoeding van de ticketkosten. De moeder is al in 
Nederland, maar haar kinderen zijn achtergebleven. De 
noodfondscommissie heeft een vergoeding toegekend 
en ook ingestemd met een verlaging van de eigen 
bijdrage. Vanwege hun leeftijd wil mevrouw haar 
minderjarige kinderen zelf ophalen in Beiroet en met hen 
naar Nederland vliegen. Daardoor moet zij zelf ook een 
retourticket kopen. Dankzij het Noodfonds kunnen zij en 
haar kinderen een ticket kopen. 
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Hoofdstuk 2: Financieel verslag Noodfonds
2.1. Exploitatieoverzicht en saldo
Het Noodfonds is als balanspost opgenomen in de door de accountant goedgekeurde jaarrapportages 2015, 2016 en 2017 van VWON. 
Onderstaand exploitatie-overzicht ligt aan die balansopstelling ten grondslag .

Noodfonds 2017 2016 2015

Inkomsten

ontvangsten overige fondsen 961 39133 11.110

bijdragen VVN GH 80742 181707 124.099

ontvangsten van kerken 15246 21384 35.045

ontvangsten van particulieren 26435 39705 78.914

Overige bijdragen 0 2700 750

Totaal inkomsten 123384 284629 249.918

Uitgaven

Ondersteuning asielprocedure -19983 -8296 -8.844

leges -10262 -5209 -6.181

kosten gezinshereniging -205692 -100114 -167.497

kosten studie -2050 -936 -232

uitgeprocedeerden daggeld 0 0 -2.795

overlijden -7948 0 -1255,7

kosten noodsituaties -16190 -13246 -4.586

Totaal uitgaven -262124 -127828 -191.391

OMVANG NOODFONDS EN EXPLOITATIEOVERZICHT 

2017 2016 2015 2014

Saldo per 1 januari 334.060 177.259 118.732 41.270

Ontvangsten (giften, donaties etc.) 123.384 284.629 249.918 136.926

Bestedingen/verstrekkingen -262124 -127.828 -191.391 -59.464

Mutatie -138.741 156.801 58.527 77.4622

Saldo per 31 december 195.320 334.060 177.259 118.732

Aan de hand van de criteria van het Noodfondsreglement probeert de stichting zoveel mogelijk mensen de gevraagde hulp te bieden. 
VluchtelingenWerk Oost Nederland streeft niet naar een overschot aan het eind van een boekjaar en wijst geen aanvragen af om 
reserves op te bouwen. Maar de hoeveelheid en zwaarte van de aanvragen en de daaruit voortkomende uitgaven, evenals de binnen-
komende middelen (giften, donaties etc.) zijn voor een belangrijk deel onvoorspelbaar. Ze hangen af van ‘toevalligheden’ als de toe-
stroom van vluchtelingen, het economisch klimaat, de gulheid van de goede gevers, de zwaarte van de te lenigen noden, etc. 
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Van 2014 tot en met 2016 is er meer ontvangen dan uitgegeven, daarmee werd de reserve steeds groter. In 2017 kwam die reserve goed 
van pas. Er waren veel aanvragen voor gezinshereniging, terwijl de inkomsten niet zo hoog waren. Dankzij de reserve, konden we toch 
deze gezinnen bij elkaar brengen.   
    
2.2. Uitgaven kort toegelicht 
De aanvragen voor een bijdrage uit het Noodfondsbudget worden beoordeeld op basis van de criteria in samenhang met de artikelen 
uit het Reglement. De artikelen vertegenwoordigen (zie exploitatieschema) bepaalde uitgavenposten, zoals daar in 2015, 2016 en 2017 
(hoofdzakelijk) zijn:

Ondersteuning asielprocedure (art. 5 )
Kosten ter ondersteuning van de asielprocedure zijn kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden met het oog op een eerlijke 
en zorgvuldige procedure. Denk hierbij aan de kosten van (getuige-) deskundigenverklaringen, reiskosten naar de advocaat, kos-
ten van documentonderzoek en taalanalyse (beide soms in het kader van contra-expertise), griffiekosten, etc.

Legeskosten (art. 6)
Het gaat hier om kosten voor de aanvraag van een vergunning (leges).

Gezinshereniging (art. 7)
Het Noodfonds verstrekt bijdragen of leningen voor de kosten van gezinshereniging, afhankelijk van de financiële situatie van de 
cliënt. Bijvoorbeeld de kosten van vliegtickets, DNA-onderzoek van de kinderen in het thuisland, reiskosten naar de ambassade, 
vertaalkosten van de in de GZH-procedure noodzakelijke documenten, etc. 

Studie en scholing (art. 9)
Asielzoekers die verblijven in de AZC’s kunnen een aanvraag tegemoetkoming studiekosten allereerst bij het COA zelf indienen. De 
kosten die het COA niet vergoedt, kunnen door het Noodfonds betaald worden, mits de studie perspectief biedt op vervolgopleiding 
en/of werk. 

Uitgeprocedeerden (art. 10)
Aan uitgeprocedeerde cliënten van VWON worden met name kosten voor levensonderhoud, medische kosten en bepaalde reiskosten 
vergoed. Daarnaast kunnen ook kosten ten behoeve van (re)migratie naar een veilig land worden vergoed.

Nood- en uitzonderlijke situaties (art. 11 en 12)
Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten van acuut noodzakelijk geworden medische behandelingen, of om kosten door financiële 
problemen waarin men buiten eigen schuld terecht is gekomen. Ook voor  kosten naar aanleiding van overlijden kan een bijdrage 
worden verleend.

Voor verschillende categorieën is een eigen bijdrage en/of drempel vastgesteld en/of een maximale bijdrage van het Noodfonds.

2.3 Inkomsten kort toegelicht
De middelen van het Noodfonds zijn afkomstig van donaties en giften van particulieren, (ex-) medewerkers van VluchtelingenWerk, 
bedrijven, verenigingen, diverse fondsen, gemeentes, kerkgenootschappen, etc. De grootste bijdrage is de Noodfondsbijdrage van de 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland ten behoeve van gezinshereniging. Deze Noodfondsbijdrage is afkomstig van donaties en 
giften aan de landelijke vereniging en wordt aan alle regio’s toegekend.  
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Wilt u het Noodfonds steunen?
U kunt een gift overmaken op 

NL63 TRIO 0338 4837 99
van

VluchtelingenWerk Oost Nederland te Arnhem

onder vermelding van:
‘Noodfonds’

VluchtelingenWerk Oost Nederland is door de belastingdienst erkend als een ‘algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI)
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
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Reglement NOODFONDS VluchtelingenWerk 
Oost Nederland
Algemeen

Artikel 1.  Het Noodfonds van VluchtelingenWerk Oost Neder-
land is toegankelijk voor asielzoekers, statushou-
ders1  en uitgeprocedeerden2 die bij Vluchtelingen-
Werk Oost Nederland als cliënt geregistreerd staan, 
waarvan door de stichting een persoonsdossier is 
aangelegd èn die woonachtig zijn in het werkgebied 
van de stichting. Uitgesloten zijn statushouders die 
de Nederlandse nationaliteit verkregen hebben. 

Artikel 2.  Het doel van het fonds is om de in art. 1 omschreven 
doelgroep financieel te ondersteunen in de onder 
artikel 3 t/m 15 genoemde omstandigheden indien 
daarvoor geen of onvoldoende wettelijke voor-
zieningen bestaan c.q. de reguliere voorzieningen 
niet toepasbaar zijn. Verstrekkingen dienen in het 
verleng de te liggen van de algemene doelstelling 
van VluchtelingenWerk Oost Nederland: “opvang, 
begeleiding en belangenbehartiging van asielzoe-
kers en vluchtelingen”. 

Doelgroep 

Artikel 3.  De in artikel 5 tot en met 11 genoemde bijdragen 
worden alleen verstrekt aan:

 a) asielzoekers aan wie op basis van het juridisch 
perspectief ondersteuning wordt verleend door de 
Stichting;

 b) houders van een vergunning tot verblijf1;
 •  bepaalde tijd asiel (vbta) en onbepaalde tijd asiel 

(vota)
 •  bepaalde tijd regulier (vbtr) en onbepaalde tijd 

regulier (votr)
 •  èn die voorafgaand aan het verkrijgen van de ver-

blijfsvergunning ondersteuning gericht op toelating 
tot Nederland heeft gekregen door Vluchtelingen-
Werk.

 c) uitgeprocedeerden2 
Artikel 4.  De in artikel 11 en 12 genoemde bijdragen worden 

eveneens verstrekt aan alle overige cliënten (i.c. 
ongeacht het juridisch perspectief ).

Ondersteuningscategorieën

Artikel 5.   Kosten ten behoeve van ondersteuning toelatings-
procedure3, waaronder begrepen kan worden:

 5.1. eigen bijdrage en/of griffiekosten
 5.2. vertaling documenten ten behoeve van onder-

steuning toelatingsprocedure
 5.3. contra-expertise taalanalyse en/of kosten DNA-

onderzoek
 5.4. reiskosten advocaat en/of zitting
 5.5. kosten ter voorkoming/bestrijding van omstan-

digheden die welzijn bedreigen
Artikel 6.  Kosten voor aanvraag vergunning (leges) voor zover 

deze vallen onder de vastgestelde criteria

1  met de beperking: tot max. 3 jaar na eerste vestiging in de gemeente.

2  uitgeprocedeerde: ex-asielzoeker, waarvan op grond van de in het werkdocument beschreven criteria volgens VWON vastgesteld is dat hij/zij bij terugkeer te vrezen 
heeft voor vervolging en  onmenselijke behandeling, voor wie juridisch perspectief bestaat, of waarvoor op een andere manier een oplossing kan worden gevonden in 
Nederland of in ander land.

3  voor deze categorie kosten geldt (dus) dat ze in principe bedoeld zijn voor cliënten die bij VWON in begeleiding zijn, die nog geen vergunning hebben en (dus) vaak 
geen beroep kunnen doe op reguliere voorzieningen als (stads)bank of andere kredietverstrekkers, bijstand. 

Bijlage



11

Artikel 7.  Kosten ten behoeve van realisatie gezinshereni ging, 
mits de overkomst van gezinslid/leden juridisch 
geregeld is: 

 •  reiskosten op basis van een standaardtarief, 
gebaseerd op de (gemiddelde) ticketkosten naar 
Nederland voor de verschillende vertrekplaatsen in 
een regio van vertrek. Standaardtarieven worden 
separaat door het bestuur vastgesteld op basis van 
landelijke richtlijnen. 

 •  noodzakelijke (juridische) kosten die voortvloeien 
uit de gezinsherenigingsaanvraag en voor zover deze 
leiden tot toestemming voor overkomst.

Artikel 8.  Kosten ten behoeve van (re)migratie naar een veilig 
land.

Artikel 9.  Kosten ten behoeve van studie of scholing, mits de 
studie perspectief biedt op vervolgopleiding en/
of werk èn voldaan is aan de toelatingseisen van de 
studie. N.B. bijdragen worden voor maximaal een 
jaar verstrekt. Bij meerjarige opleiding dient jaarli-
jks een aanvraag ingediend te worden.

Artikel 10.  Kosten voor levensonderhoud (daggeld) voor uitge-
procedeerden van max. 10 euro p.p. per dag (5 euro 
voor kinderen) gedurende maximaal 7 maanden, zo 
nodig verhoogd met een bijdrage in de kosten voor 
noodzakelijke medische behandelingen en bijzon-
dere kosten. 

Artikel 11.  Kosten naar aanleiding van overlijden:
 •  een bijdrage kan worden verleend t.b.v. het trans-

port en de kosten van de begrafenis van overleden 
asielzoekers/ vluchtelingen naar en in het land van 
herkomst of Nederland. 

 •  bijdrage in de reiskosten bij overlijden van een 
familielid, mits dit aantoonbaar is.

Artikel 12.  Nood- en uitzonderlijke situaties
 •  bijdrage in de kosten van acute medische behan-

deling voor cliënt zelf en eerstegraads familieleden, 
die niet kunnen worden verzekerd en waarvoor geen 
gratis medische bijstand is en indien aantoonbaar en 
betalingsverkeer mogelijk is.

 •  wanneer iemand buiten zijn/haar schuld in zulke 
financiële problemen is gekomen dat zijn/haar wel-
zijn wordt bedreigd en de eventuele bijdrage uitzicht 
biedt op / ondersteunend is voor een structurele 
oplossing van de problematiek

Aanvraag en Toetsing

Artikel 13.  Artikel 13. Aanvragen voor bijdragen in het kader van 
de in artikel 5 van dit reglement genoemde zaken, 
worden, wanneer het bedrag niet hoger is dan 150 
euro, per mail gemotiveerd toegezonden aan de 
regiomanager die verantwoordelijk is voor de toe-

kenning of afwijzing.  
Artikel 14.  Artikel 14. Aanvragen voor bijdragen en aanvragen 

in het kader van de alle andere artikelen dienen 
schriftelijk te worden aangevraagd door de cliënt èn 
een namens hem optredende medewerker van VWON 
bij de Noodfondscommissie van de Stichting.

Artikel 15.  De in het vorige artikel genoemde schriftelijke aan-
vraag dient in ieder geval te bevatten:

 •  duidelijke motivering van de aanvraag met een 
goede juridische onderbouwing

 •  toelichting op basis van het juridisch perspectief , 
eventueel vva wanneer een beroep wordt gedaan op 
een bijdrage genoemd onder art. 4 en 5.

 •  opbouw van het gevraagde / noodzakelijke bedrag
 •  eigen bijdrage van de cliënt  
 •  uitleg over de stappen die zijn ondernomen om de 

gelden elders te verkrijgen
 •  uitleg van de stappen die zijn/worden ondernomen 

inzake verifiëring
 •  wijze van verantwoording van de gelden (beta-

lings  verkeer, bonnen)
 •  advies van leidinggevende aan vrijwilliger/consu-

lent integratie en/of regiomanager
Artikel 16.  De besluitvorming over het verstrekken van schrif-

telijk aangevraagde bijdragen berust bij de Nood-
fondscommissie. Deze wordt door het bestuur be-
noemd en bestaat uit betaalde en onbetaalde mede-
werkers (niet zijnde een medewerker wiens cliënt 
een aanvraag heeft ingediend) en komt zo spoedig 
mogelijk na ontvangst van een volledig gedocumen-
teerde schriftelijke aanvraag, doch uiterlijk binnen 
twee weken, bijeen. Het besluit van de commissie 
wordt de betrokkene per omgaande meegedeeld.

Artikel 17.  De Noodfondscommissie heeft bij de beoordeling 
van aanvragen de vrijheid om in concrete en zeer 
uitzonderlijke gevallen naar de geest, in plaats van 
naar de letter van het reglement te handelen. Die 
vrijheid zal altijd beargumenteerd worden gebruikt.

Artikel 18. Tegen een besluit van de Noodfondscommissie kan 
binnen dertig dagen bezwaar worden ingediend bij 
de voorzitter van de commissie. Het bezwaarschrift 
dient in ieder geval te bevatten: de naam en het 
kenmerk van het besluit, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden van het bezwaar. Het besluit op het bezwaar 
zal, alle leden van de Noodfondscommissie gehoord 
hebbende, binnen twee weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift kenbaar gemaakt worden. 

Artikel 19.  Tegen het besluit op bezwaar van de Noodfonds-
commissie kan, binnen 30 dagen, beroep ingesteld 
worden bij het bestuur van VluchtelingenWerk Oost 
Nederland. Het beroep dient schriftelijk te worden 
ingediend.
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