Het groene boekje
Mensen zonder papieren,
niet zonder rechten

Basisrechten van ongedocumenteerden
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“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en
rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedragen.”
– Artikel 1 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens

Colofon
Tweede druk. april 2014
Ook deze tweede brochure is tot stand gekomen middels een
samenwerking tussen Stichting Vluchtelingen in de Knel en de
Gemeente Eindhoven.
Productie: Gemeente Eindhoven
Onder verantwoording van: Stichting Vluchtelingen in de Knel
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INLEIDING
Zonder verblijfvergunning is het in Nederland niet
makkelijk om te overleven. Migranten zijn bang
verraden te worden. Hun wantrouwen is groot en om
hulp vragen roept angst op. Ook veel instellingen
weten niet meer wat zij zelf wel en niet mogen.
Sinds 2012 zijn vluchtelingen of migranten die moeten
terugkeren, maar toch in Nederland blijven, in
overtreding. Ze kunnen een boete krijgen, maar dat
maakt hen nog geen misdadiger!
Mensen zonder papieren hebben basisrechten
Hulp aan ongedocumenteerde mensen is niet
strafbaar. Dus ook hulp aan vluchtelingen/migranten
die moeten terugkeren, of zij die beboet zijn omdat zij
blijven, is niet strafbaar.
Deze brochure beschrijft de rechten van
ongedocumenteerden zonder verblijfsvergunning en
geeft adressen waar zij terecht kunnen voor hulp. De
brochure informeert instellingen over hun
mogelijkheden om te helpen. U staat er dus niet alleen
voor!
Aan de hulpgever:
Soms bent u verplicht om hulp of een dienst te
verlenen. Soms is de hulp die u geeft uw eigen keuze.
Mensen zonder papieren hopen in alle gevallen op een
respectvolle benadering. Laat een mens niet alleen
staan!
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Aan de hulpvrager:
Geen mens is illegaal. Als ongedocumenteerde heb je
ook rechten, al zijn ze beperkt. Je rechten kennen is
moeilijk, je rechten krijgen nog moeilijker. Durf er om
te vragen. Dit boekje kan je daarbij helpen. Het
beschrijft je rechten en geeft adressen waar je terecht
kan.
Neem bij vragen contact op met onderstaande
basisadressen:
Hulporganisatie in Eindhoven:
Vluchtelingen in de Knel
Hoogstraat 301B
5654 NB Eindhoven
Tel: 040-2569517
Fax: 040-2512738
www.vluchtelingenindeknel.nl
info@vluchtelingenindeknel.nl
of de landelijke hulporganisatie:
Stichting LOS
Kanaalstraat 243
3531 CJ Utrecht
030 – 2990222
www.stichtinglos.nl
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OPVANG
Je staat op straat en hebt
geen opvang
Het is moeilijk overleven
zonder verblijfsvergunning en
zonder geld.
Soms is opvang vanuit de
overheid niet mogelijk. Je bent dan afhankelijk van
landgenoten, familie, kennissen of hulpverlening.
Mogelijkheden om te slapen
In bijzondere situaties zou je kunnen procederen om
toch terug te komen in de opvang. Je hebt kans om
deze procedures te winnen als je bijvoorbeeld
-

in een schrijnende situatie verkeert, omdat je
kinderen hebt of ziek bent én
je nog niet terug kunt of hoeft naar het
herkomstland.

Daklozen- en crisisopvang / Noodopvang
De meeste gemeenten weigeren mensen zonder
verblijfsvergunning in de daklozenopvang. In enkele
gemeente bestaat nog noodopvang. Meestal kunnen
hier uitgeprocedeerde asielzoekers terecht die uit de
eigen stad komen en waarvoor nog een kansrijke
procedure loopt of die bezig zijn met terugkeer. In
Eindhoven biedt Vluchtelingen in de Knel deze
opvang. Je kunt bij hen ook terecht voor advies.
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Vluchtelingen in de Knel
Hoogstraat 301B
5654 NB Eindhoven
Ma-do 9-12 en 14-17 uur
Tel: 040-2569517
Fax: 040-2512738
E-mail: info@vluchtelingenindeknel.nl
www.vluchtelingenindeknel.nl
Het landelijke adres voor informatie over noodopvang
is:
Stichting LOS
Kanaalstraat 243
3531 CJ Utrecht
030 2990222

www.stichtinglos.nl
De Eindhovense plek voor vragen over nachtopvang is:
Neos: Centrale Aanmelding
tel: 040 – 295.04.56
email: centraleaanmelding@st-neos.nl
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Mogelijkheden voor overdag
Verder kun je op verschillende
plaatsen in de stad overdag warm
zitten, koffie of thee drinken en
goedkoop eten. Dit is niet afhankelijk van je verblijfsvergunning.
Eindhoven heeft vier inloophuizen.
Bij ‘t Hemeltje en het Leger des Heils kan je bovendien
douchen en je kleding laten wassen. Zij verkopen ook
tweedehands kleding.
Inloophuis “Het Hemeltje”
Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven
telefoon: 040 – 246.87.85
open: zondag tot en met vrijdag van 13.30 tot
16.30 uur
Open Huis Catharinakerk
Kerkstraat 1
5611 GH Eindhoven
tel: 040 – 244.88.97
open: op dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.30 tot 16.45 uur
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Leger des Heils
Visserstraat 11
5612 BS Eindhoven
Tel. 040 - 246 68 11
Open van maandag tot en met vrijdag van 10.00
tot 16.00.
Oud Katholieke kerk (’s winters)
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
Tel. 040 237 07 77
Alleen op zaterdag van 10.00 – 15.30 uur
(Verzorgd door Open huis Catharinakerk.)
Een dak boven het hoofd zonder voorzieningen
Op de Bres
St. Josephlaan 1
5642 HA Eindhoven
tel: 040 – 281.61.67
open: maandag van 15.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Bibliotheek
Emmasingel 22
5611 AZ Eindhoven
Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
20.00 uur; op zaterdag van 9.00 tot 17.00
en ’s zondags van 13.00 tot 17.00 uur
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Mogelijkheden om aan eten te komen
De voedselbank biedt wekelijks een gratis
voedselpakket voor mensen die zijn aangemeld en
goedgekeurd. In Eindhoven kun je hiervoor een
aanvraag doen via Vluchtelingen in de Knel. Het adres
van de voedselbank is:
Stichting Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk Noord 15 D
5613 DH Eindhoven
Open op donderdag 9.00 – 12.00 uur
Tel. 06 149 804 14
maandag 10.00 – 14.00 uur
woensdag en donderdag 10.00 – 16.00 uur
www.voedselbankeindhoven.nl
Leger des Heils
Visserstraat 11
5612 BS Eindhoven
Tel. 040 - 246 68 11
(5x per week een warme maaltijd)
Het inloophuis van het Hemeltje en het open
huis van de Catharinakerk (zie boven) geven ’s
middags een broodmaaltijd.
Soepbus
Bij oude postkantoor bij het station
Iedere woensdag van 20.00 tot 23.00 uur
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Wanneer heb je recht op opvang door de
overheid?

Opvang is mogelijk voor asielzoekers tijdens de
asielprocedure en voor mensen die ‘uitstel van vertrek
op medische gronden' hebben. Uitstel van vertrek
vraag je aan bij de IND. Je krijgt uitstel als je volgens
IND niet kunt reizen.
Zwangere vrouwen krijgen vanaf zes weken voor de
bevallingsdatum in elk geval uitstel van vertrek. Het
recht op uitstel vervalt als het kindje zes weken oud is.
Maar men mag ouder(s) met minderjarige kinderen
niet op straat zetten. Zij hebben in principe recht op
opvang in de Gezinslocatie.
Als je van de IND uitstel van vertrek krijgt, kun je het
COA (Centraal Orgaan voor Asielzoekers) vragen om
opvang.

Opvang in een Asielzoekerscentrum
Dit is de meest voorkomende vorm van opvang.

Opvang in de Gezinslocatie
Kinderen mogen niet op straat worden gezet vanuit
een asielzoekerscentrum (AZC). Moet je weg uit het
AZC en heb je kinderen, dan kun je met je kinderen
terecht in een Gezinslocatie (GLO).
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Vrouwenopvang
Deze opvang helpt vrouwen die slachtoffer zijn van
huiselijk of seksueel geweld. Ook vrouwen zonder
verblijfsvergunning. De kosten worden vergoed als de
vrouw een verblijfsvergunning aanvraagt als
slachtoffer van huiselijk/seksueel geweld of van
mensenhandel.
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MEDISCHE ZORG
Veel vragen en veel rechten
hebben te maken met medische
zorg. Zeker omdat
ongedocumenteerden wettelijk
geen zorgverzekering mogen
afsluiten.
Kan ik naar de dokter?
Ook vluchtelingen en migranten zonder
verblijfsvergunning, en dus zonder verzekering,
kunnen naar de dokter. Voor medische zorg ga je altijd
eerst naar een huisarts bij jou in de buurt. Zo nodig
stuurt deze je via een zogenaamde verwijsbrief door
naar bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis, of
naar een psycholoog. Zonder verblijfsdocument kun je
niet naar elk ziekenhuis. Voor regio Eindhoven kun je
naar het Maxima Medisch Centrum, zowel in Eindhoven
als in Veldhoven.
Buiten kantoortijden kun je terecht op de centrale
huisartsenpost. Bel altijd eerst op, zodat de centrale
huisartsenpost de juiste hulp kan regelen. Vanuit de
regio Zuid-Oost Brabant kan dat via tel. 0900-8861.
Alleen in een noodgeval, bijvoorbeeld na een ongeluk
of als je moet bevallen, kun je direct naar het
ziekenhuis.
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Moet ik de dokter betalen?
Je kunt de dokter het best meteen vertellen dat je
geen verblijfsvergunning en verzekering hebt. Hij is
verplicht je zo goed mogelijk te helpen en jouw
informatie moet hij vertrouwelijk behandelen. Je moet
de dokter wel betalen als hij je helpt. Kan je niet
betalen, dan kan de dokter het geld voor ‘medisch
noodzakelijk zorg’ bij het CVZ (het College Voor
Zorgverzekeraars) declareren.
Als je (bij medisch noodzakelijke zorg!) hebt gezegd
dat je niet kan betalen, kun je toch rekeningen
krijgen. Gooi deze niet weg. Antwoord altijd dat je niet
kan betalen. Vraag hiervoor zo nodig hulp aan een
bekende.
Kan ik naar een apotheek?
Heb je medicijnen nodig, dan krijg je van de dokter
een recept. Kun je geen verzekering afsluiten en heb
je geen geld, dan kun je via Vluchtelingen in de Knel
naar de apotheek Ridas.
Voor elk medicijn, dat per recept wordt verstrekt moet
sinds 1 januari 2014 € 5,- betaald worden.
Kan ik naar een tandarts?
Ja, je kunt naar elke tandarts. Maar ben je ouder dan
18 jaar, moet je altijd zelf betalen. Alleen voor
kinderen tot 18 jaar kan de tandarts een deel van de
kosten via het CVZ declareren.
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Kan ik naar de fysiotherapeut?
Je kunt naar elke fysiotherapeut. Maar je moet dit zelf
betalen.
Kan ik naar de psychiater/psycholoog?
Ja, en je hoeft dit na verwijzing van de huisarts niet te
betalen als deze een contract heeft met CVZ.
Ik ben zwanger, wat nu?
 Een verloskundige controleert vrouwen die
zwanger zijn. Je kunt naar elke verloskundige.
Kun je deze niet betalen, dan kunnen zij de
kosten declareren bij het CVZ.
 De bevalling gebeurt in principe thuis. Zijn er
medische redenen, dan beval je in het
ziekenhuis. De verloskundige regelt dit voor je.
Kun je dit niet betalen dan kan het ziekenhuis
de kosten bij het CVZ declareren als ze daar
een contract mee hebben.
 De eerste dagen na de bevalling krijgt de
moeder kraamzorg. Het CVZ vergoedt een deel
van de kosten als je niet verzekerbaar bent en
geen geld hebt.
 Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan regelmatig naar
het Consultatiebureau voor vaccinaties en
controle van de ontwikkeling. Het bureau is
gratis toegankelijk.
 Ongedocumenteerde zwangere vrouwen
kunnen opvang krijgen in een AZC vanaf 6
weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
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Vluchtelingen in de Knel kan je helpen bij het
regelen van deze opvang.
Denk ook aan het regelen van een
geboorteakte voor je kind en eventueel aan de
erkenning door de vader. Kijk daarvoor bij het
hoofdstukje over geboorte en opvoeding.

Besmettelijke ziekten
De GGD heeft speciale spreekuren voor Tuberculose,
HIV, SOA’s. Deze zijn gratis te bezoeken.
De dokter wil niet helpen, wat nu?
Niet alle dokters kennen de regelingen voor mensen
zonder verblijfsvergunning. Informeer de dokter
daarom goed. Vraag hem op de website van CVZ te
kijken (www.cvz.nl). Je kunt ook contact opnemen met
Vluchtelingen in de Knel voor bemiddeling.
Hulpverlening aan ongedocumenteerden is nooit
strafbaar. De ongedocumenteerden hebben net als
ieder ander recht op een goede gezondheidszorg in
geval van medisch noodzakelijke zorg.
Voor meer informatie:
Vluchtelingen in de Knel
Hoogstraat 301B
5654 NB Eindhoven
Tel: 040-2569517
Fax: 040-2512738
E-mail: info@vluchtelingenindeknel.nl
www.vluchtelingenindeknel.nl
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Huisartsen
voor het stadsdeel Gestel:
Gezonsheidscentrum Sibelius
Dr. S. de Boer en dr. L. Roos
Sibeliuslaan 317
5654 CT Eindhoven
Tel: 040-7117100
Medisch Centrum Hoog Bergen
Dr. C. Metselaar en dr. S. Snoeren
Tel 040- 2928631
Dr. Fr. De Bever en dr. J. Neijssen
Tel: 040-2443822
Hoogstraat 39
5615 PA Eindhoven
Gezondheidscentrum Gestel Midden
Dr. S.Lawndy, en dr. A.Hoosiaran,
Dr. P. Meulesteen, en dr. A.Commissaris
Peter v. Anrooylaan 5
5654 MA Eindhoven
040-2519950
Huisartsenpraktijk Engelsbergen
Dr. J.Dijkmans en I. Smeele
Dr. E. Kronenberg en L. van Gurp
Maria van Bourgondëlaan 2c
5616 EE Eindhoven
Tel 040. 252 04 56
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Straatdokter
De straatdokter is 4 keer per week bereikbaar op 4
verschillende locaties:
 Novadic Kentron
Kanaaldijk noord 15 c
spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag
van 11.30 uur tot 12.30 uur en op maandag om
14.00 uur.
 ‘t Legertje
Visserstraat 11
Spreekuur op dinsdag om 11:00 uur
 ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
Spreekuur op woensdag om 15:00 uur
 Instroomhuis
Barrierweg 178
Spreekuur op donderdag om 08:00 uur.
Buiten kantoortijden:
Centrale Huisartsenpost
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Tel. 0900 – 8861(altijd eerst bellen)
Apotheek:
Apotheek Ridas
Hoogstraat 260, 5654NG Eindhoven,
tel 040 251 81 05
Apotheek Haagdijk
Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven,
tel 040 243 2096
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Buiten kantoortijden:
Centrale Dienstapotheek
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Tel 040- 2436666
Tandarts
Via Vluchtelingen in de Knel, alleen bij pijnklachten.
Diagnostisch Centrum:
Stratumsedijk 28 a
5611 NE Eindhoven
Tel 040-2141136
Open voor bloedprikken:
ma t/m do 7.00 tot 19.00 uur
vr. van 7.00 tot 17.00 uur
Open voor röntgenfoto:
Ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur
Overige onderzoeken ma t/m vrijdag na afspraak
Fysiotherapie
Alleen in sommige situaties via Vluchtelingen in de
Knel
Zuidzorg
Consultatiebureau en kraamzorg
Centraal kantoor
Postbus 2160
5500 BD Veldhoven
Bezoekadres: De Run 5601
5504 DK Veldhoven
Tel 040-2308408 (algemeen)
Tel 040-2308020 (afspraken voor consultatiebureaus)
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Verloskundigen
Gestel Strijp
Carmelitessenstraat 4
5652 EW Eindhoven
Tel 040-2511417
’t Noorden
Pisanostraat 4
5623 CC Eindhoven
Tel. 040-2419841
Clair de Lune
Medisch Centrum Artois
Artoislaan 8
5627 JB Eindhoven
Tel 06-51069918
Kraamzorg
Homecare kraamzorg
Doctor Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven
Tel. 040 – 2064444
Zie ook onder Zuidzorg
Buurtzorg
Buurtzorg Woensel Noord
Tel. 06 – 20654808
Buurtzorg Woensel Noord-Oost
Tel 06.83222649
Buurtzorg Stratum
Tel. 06-23454458
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Buurtzorg Gestel – Strijp
Tel 06-53647221
Ziekenhuis
Maxima Medisch Centrum Veldhoven
Bezoekadres
De Run 4600
5504 DB Veldhoven
Postadres Postbus 7777
5600 MB Veldhoven
Tel. 040 - 8888000
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Bezoekadres
Ds.Th.Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
Postadres
Postbus 90052
5600 PD Eindhoven
040 - 8888000
Geestelijke Gezondheidszorg
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE)
Centrum Diagnostiek en Advies
Winston Churchilllaan 75
5623 KW Eindhoven
Tel 040-297 33 00 menukeuze 1
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Crisisdienst Eindhoven
Centrum Spoedeisende Psychiatrie
Dit is alleen voor onverzekerde vluchtelingen zonder
verblijfsvergunning, die in een acute psychiatrisch
en/of suïcidale crisis verkeren. Alleen na verwijzing
van huisarts. Het adres is:
Michelangelolaan 2,
5623 EJ Eindhoven
(bij het catharinaziekenhuis)
Buiten kantooruren met behulp van huisartsenpost
en/of politie. Het centrum is voor acute crisissen
24 uur per dag bereikbaar.
Tijdens kantooruren: tel. 040 -2613800
Geneeskundige dienst
GGD Brabant – Zuidoost
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
Tel. 088 003 1100
Specifieke adressen
Fiom-bureau Eindhoven
o.a. voor onbedoelde zwangerschappen
Telefoon: 088 126 4980
HIV Vereniging Nederland, Regio Brabant
Lotgenotencontact :06 - 214 04 989
Servicepunt: ma, di, do 020 - 689 25 77
of via polikliniek inwendige geneeskunde Catharina
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Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven
040 - 239 59 50
www.catharina-ziekenhuis.nl/servicepunt@hivnet.org
CVZ, College voor Zorgverzekeringen
www.cvz.nl
Lampion
advies over zorgverlening aan ongedocumenteerden
Postbus 13318
3507 LH Utrecht
Tel. 030 -2349800
www.lampion.info
Pharos
Landelijk kenniscentrum, gespecialiseerd op het gebied
van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van
gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen.
Herenstraat 35
Postbus 13318
3507 LH Utrecht
Tel. 030 – 2349800
www.Pharos.nl
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ADVIES
Ook ongedocumenteerde mensen
hebben vragen.
Advies over sociale situatie
Instellingen voor maatschappelijk werk
geven bijvoorbeeld advies over recht op opvang in de
opvang voor daklozen. Voor bepaalde doelgroepen is
apart maatschappelijk werk georganiseerd.
Juridisch advies
Iedereen heeft recht op juridische bijstand, ook
mensen zonder verblijfsvergunning.
Bij het Juridisch Loket kun je terecht voor alle
juridische vragen. Voor moeilijkere kwesties, verwijst
het loket door naar een gespecialiseerde advocaat.
Aan mensen zonder recht op inkomen vraagt de
advocaat meestal een lage eigen bijdrage. Met een
verwijzing van het Juridisch Loket (diagnosedocument)
is de hulp van de advocaat nog goedkoper. Wel is een
verklaring over het inkomen nodig.
Advies over verblijfsvergunning
Hulporganisaties voor mensen zonder verblijfsvergunning hebben veel juridische kennis. Zie
hieronder voor adresgegevens.
Je kunt ook direct naar een gespecialiseerde advocaat
gaan voor advies. Ook hier geldt dat de advocaat aan
mensen zonder recht op inkomen vaak een lage eigen
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bijdrage vraagt. Zijn hulp is nog goedkoper met een
verwijzing van het Juridisch Loket.
Lagere bijdrage advocaat
Normaal regelt de Raad voor Rechtsbijstand dit. Er is
een speciaal formulier om dit aan te vragen en dat je
met een bewijs van je inkomen moet insturen. De Raad
voor Rechtsbijstand controleert het inkomen. Heb je
geen recht op inkomen, dan geef je bij je aanvraag aan
hoe je dan in je levensonderhoud voorziet. Als je
samenwoont met een partner, telt ook het inkomen van
de partner mee.
STEDELIJKE ADRESSEN
Vluchtelingen in de Knel
Hoogstraat 301B
5654 NB Eindhoven
Ma-do 9-12 & 14-17 uur
Tel: 040-2569517
Fax: 040-2512738
E-mail: info@vluchtelingenindeknel.nl
www.vluchtelingenindeknel.nl
Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk
Brabant Centraal
Kronehoefstraat 21
5612 HK Eindhoven
Tel 040.2433010
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Juridisch Loket
Willemstraat 18
5611 HD Eindhoven
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m)
www.juridischloket.nl
Vreemdelingen Informatiepunt Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 68
5623 BB Eindhoven
Tel. 040- 219 34 46
Dhr. Peter Ploeger
maatschappelijk werk
Lumens in de buurt
www.lumensindebuurt.nl
Tel 040-2193344
WIJ-eindhoven
Sociale ondersteuning op meerdere terreinen
met één contactpersoon. Tel. 040 238 89 98
info@wijeindhoven.nl
WIJ-team Gestel: Lassusstraat 15
WIJ-team Tongelre: Jan van Riebeecklaan 1
WIJ-team Meerhoven en Strijp-Oost
WIJ-team Stratum
Sociale raadslieden
Doctor Cuyperslaan 68
5623 BB Eindhoven
Tel 040 219 33 00
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Specifieke hulpverlening
COC Eindhoven en regio (voor homosexuelen)
Prins Hendrikstraat 54
5611 HL Eindhoven
telefoon: 040 245 57 00
info@coceindhoven.nl
www.coceindhoven.nl
Verslavingszorg: Novadic – Kentron
Dr. Poletlaan 74 – 76
5626 NC Eindhoven
Tel. 040 – 2171200
www.novadic-kentron.nl
informatie@novadic-kentron.nl
Het Nederlandse Rode Kruis
District Eindhoven e.o.
Willem van Konynenburglaan 6
5613DW Eindhoven
Tel: 040 – 2443311
Bureau Slachtofferhulp
Regiokantoor
Om de Toren 4
6191 KZ Beek
Tel. 0900 – 0101
Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel
Roggeveenstraat 8
1013 PV Amsterdam
Meldpunt Discriminatie internet
www.meldpunt.nl
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Materiële hulpverlening
Stichting materiële hulpverlening
Kerkstraat 1
5611GH Eindhoven
Tel. 040.2571897 op dinsdag en donderdag van
9.30 – 11.30 uur
Leger des Heils
Visserstraat 11
5612 BS Eindhoven
tel. 040 246 68 11
Kledingbank
Gestelsestraat 102 a
5615 LH Eindhoven
Tel. 06-30 147 625
Op woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Op donderdag: 09.00 - 12.00 uur
Elke 1e zaterdag van de maand: 10.00 – 13.00
Op afspraak. Een verwijzing van een
hulpverlenende instantie is nodig.
Emmaus
Genneperweg 11
5654 AG Eindhoven
Tel. 040-2527527
Open: op woensdag 14.00 – 15.30 uur
op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur
Stichting Present Eindhoven
praktische hulp bij uw thuis
tel. 06.362 615 24
info@stichtingpresent-eindhoven.nl
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SOCIALE ZORG
Zonder verblijfsvergunning heb
je geen recht op de meeste
sociale voorzieningen. Maar
voor gezinnen met kinderen of
voor mensen in een procedure
voor een verblijfsvergunning zijn er uitzonderingen.
Regeling Voorzieningen Bijzondere groepen
Vreemdelingen (Rvb)
Deze regeling van het COA biedt een uitkering en
verzekering voor verschillende groepen vreemdelingen
in procedure. De Rvb is o.a. voor:
- (getuige)aangevers mensenhandel, tijdens de
bedenktijd en in afwachting van de
verblijfsvergunning;
- minderjarige kinderen (en hun ouders)
- slachtoffers van eergerelateerd geweld
Je vraagt de Rvb aan binnen twee weken nadat het
recht ontstaat. Download het juiste formulier van de
website van het COA (zie adres hieronder).
Kinderbijslag en kindgebonden budget
Dit is een bijdrage in de verzorging van een kind, die
wordt dus uitgekeerd aan de verzorger. Het kind hoeft
geen verblijfsvergunning te hebben, de aanvrager wel.
Kinderbijslag vraag je aan bij de Sociale
Verzekeringsbank. De Belastingdienst keert het
Kindgebonden budget uit. De Sociale Verzekerings-
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Bank informeert de Belastingdienst als de ouder
kinderbijslag aanvraagt.
Landelijke adressen
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Postbus 3002
2280 ME Rijswijk
Telefoon: 088-7157000
Bezoekadres:
Sir Winston Churchilllaan 366a
2285 SJ Rijswijk
COA, Rvb-formulieren:
http://www.coa.nl/NED/website/page.asp?
menuid=202
Sociale Verzekeringsbank
Postbus 1244,
6040 KE Roermond
Laurentiusplein 8
6043 CS Roermond
tel. 0475 36 80 40
Belastingdienst Oost Brabant
Kantoor Eindhoven
Karel de Grotelaan 4
5616 CA Eindhoven
Tel. 0800 – 0543
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POLITIECONTROLE EN DETENTIE
Controle door politie is nodig voor
wetshandhaving en veiligheid, maar
is ook gebonden aan regels.
Wanneer mag de politie om mijn
identiteitsbewijs vragen?
De politie en andere 'gezagsdragers' mogen om een
identiteitsbewijs vragen als dit nodig is voor het
uitvoeren van hun taak. Controles zijn gebruikelijk bij
zwartrijden, illegale arbeid, voetbalwedstrijden, enz.
Als je geen identiteitsbewijs kunt tonen, kun je een
boete krijgen.
Indien er een 'redelijk vermoeden van illegaal verblijf'
is mag er ook om je identiteitsbewijs gevraagd
worden. Het feit dat iemand geen Nederlands spreekt
of geen identiteitsbewijs bij zich heeft, is op zich
onvoldoende voor een redelijk vermoeden van illegaal
verblijf.
Mag de politie ook zomaar mijn woning
binnenkomen?
Normaal gesproken heeft de politie voor het
binnentreden van een woning of een kamer
toestemming van de bewoners nodig. Tenzij zij een
Machtiging tot Binnentreden heeft.
Bestaat er een ‘redelijk vermoeden van illegaal
verblijf’, dan mogen ambtenaren de woning ook
zonder Machtiging binnentreden. In de volgende
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gevallen wordt ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’
verondersteld: informatie van overheidsdiensten, de
politie, verkeerspolitie, arbeidsinspectie, tips.
Ook is het toegestaan een plaats te onderzoeken waar
eerder ongedocumenteerden zijn aangetroffen. Of om
een kamer of auto te onderzoeken als een van de
aanwezigen geen verblijfsvergunning heeft. De politie
mag ook altijd een woning doorzoeken bij het
vermoeden dat daar iemand aanwezig is wiens
aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen is.
Wat als blijkt dat ik geen verblijfsvergunning
heb?
Controleert de politie jou en kan je je identiteit of
verblijfsvergunning niet aantonen, dan kan de politie
je zes uur vastzetten. Deze tijd kan verlengd worden
met 48 uur, als nader onderzoek nodig is. Hiervoor is
toestemming van de korpschef nodig.
Na deze periode kan de politie je in de politiecel
vastzetten. Later kan je worden overgeplaatst naar
een vreemdelingendetentiecentrum.
Mag de politie mijn spullen doorzoeken?
Is er eenmaal een 'redelijk vermoeden van illegaal
verblijf', dan mag de politie ook je spullen (tas,
telefoon, enz.) en woonruimte doorzoeken om
informatie te krijgen over je herkomst.
Soms zoekt de politie ook je kennissen op en
ondervraagt hen bijvoorbeeld over je nationaliteit.
Daar hoeven ze niet op te antwoorden.
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VREEMDELINGENDETENTIE
Heb je geen verblijfsvergunning en de politie vermoedt
dat je niet zelfstandig terugkeert naar je eigen land,
dan kan ze je naar vreemdelingendetentie
overplaatsen. De politie kan een lichter middel
toepassen als gedwongen vertrek niet mogelijk is. Of
als een vaste woonplaats bekend is of als betrouwbare
particulieren zich garant stellen.
Vreemdelingenbewaring voor kinderen mag maximaal
twee weken. Kinderen mogen niet worden gescheiden
van hun ouders.
Hoe lang duurt detentie?
Vreemdelingendetentie mag maximaal achttien
maanden duren. Na zes maanden gaat men er meestal
vanuit dat uitzetting niet meer mogelijk is. Dat is
anders als je ongewenst verklaard bent of de uitzetting
frustreert. Heb je zelf een paspoort en vraag je hulp
voor een ticket voor terugkeer aan IOM, dan kan de
detentie worden opgeheven, omdat je dan meewerkt
aan de uitzetting.
Kan ik een advocaat krijgen?
Zit je in vreemdelingendetentie, dan heb je recht op
een gratis advocaat. Dat kan je eigen advocaat zijn,
maar ook een andere. De advocaat kan bij de rechter
klagen tegen het instellen van de
vreemdelingendetentie en tegen het voortduren ervan.
In de eerste rechtszaak bekijkt men ook of je wel
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opgepakt had mogen worden, en of er zicht is op
uitzetting. In alle vervolgzaken gaat het vooral om het
‘zicht op uitzetting’.
De advocaat dient de rechtszaken aan te vragen. Dat
geldt zowel voor de eerste rechtszaak over de
rechtmatigheid van de detentie, de tussentijdse
beoordelingen, als voor de vraag om opheffing van de
inbewaringstelling na zes maanden.
Alleen als de advocaat geen beroep heeft ingesteld
tegen het opleggen van de vreemdelingendetentie,
moet dat door de overheid gebeuren binnen 28 dagen.
Meldpunt Vreemdelingendetentie
Kanaalstraat 243
3531 CJ Utrecht
tel. 030-2990222 of vanuit detentie 0800-3388776
(gratis)
fax. 030-2990223
info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl
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ONDERWIJS
Belangrijk voor ouders en kinderen
zijn de vragen en rechten binnen
het onderwijs, want elk kind heeft
recht op onderwijs, ook een
ongedocumenteerd kind.
Kan mijn kind naar school?
Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn in Nederland
verplicht naar school te gaan. Ook als ze geen
verblijfsvergunning hebben. Je kunt je kind aanmelden
bij elke school. Openbare scholen mogen niet
weigeren, bijzondere scholen (bijvoorbeeld christelijke
of islamitische scholen) wel.
De school vraagt bij aanmelding naar het Burger
Service Nummer (BSN-nummer). Kinderen die niet
legaal in Nederland zijn, hebben dit nummer niet. De
school kan een speciaal onderwijsnummer aanvragen
bij de DUO-IBgroep (zie volgende bladzijde)
Kan mijn kind stage lopen?
Stages die een onderdeel van het onderwijs vormen,
zijn toegankelijk voor leerlingen zonder
verblijfsvergunning. Stages die als 'werk' gezien
worden, zijn officieel verboden voor deze leerlingen.
Uitzondering vormen kinderen in een asielprocedure.
Voor andere leerlingen zonder verblijfsvergunning zal
de school meestal zoeken naar een alternatief.
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Mijn kind is 18 jaar geworden, wat nu?
Ook als je kind 18 jaar is geworden, mag het de
middelbare school afmaken waarop hij zit. Als je
verhuist, mag je kind ook naar een andere school met
dezelfde opleiding.
Kinderen zonder verblijfsvergunning mogen wel
worden geweigerd als ze na het 18e jaar nog een
nieuwe school willen beginnen. Als ze 'rechtmatig
verblijf' hebben, bijvoorbeeld in een
toelatingsprocedure voor een verblijfsvergunning,
mogen ze niet worden geweigerd. Verliezen ze op een
bepaald moment hun rechtmatig verblijf, dan mogen
ze het schooljaar afmaken.
Kan ik Nederlandse les krijgen zonder
verblijfsvergunning?
De zogenaamde inburgeringscursussen van het ROC
zijn niet toegankelijk voor mensen zonder verblijfsvergunning. Taalcursussen van de Volksuniversiteit en
de cursussen in buurthuizen soms wel. Ook hulporganisaties voor mensen zonder verblijfsvergunning geven
vaak eigen taalcursussen.
Moet ik het schoolgeld betalen?
Basisonderwijs en middelbaar onderwijs is gratis. Wel
kan de school een bijdrage vragen voor extra kosten
voor bijvoorbeeld een schoolreisje. Overleg met de
school als u dit niet kunt betalen. Soms scheldt de
school de kosten kwijt. Soms kunnen ook Stichting
Leergeld of Vluchtelingen in de Knel hulp bieden bij het
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betalen van deze bijdrage.
Hoe zit het met de kosten van
MBO/HBO/Universiteit?
Het lesgeld kan soms kwijtgescholden worden. Dat
geldt voor studenten tussen de 18 en 30 jaar die nog
rechtmatig in Nederland zijn, dus bijvoorbeeld in een
toelatingsprocedure voor een vergunning. Je kunt het
formulier voor buiteninvorderingstelling downloaden
van de site van de DUO-IBgroep. (http://www.ibgroep.nl/particulieren/lesgeld/buiteninvordering_van_h
et_lesgeld.asp).
Lagere scholen
De Kameleon
Bennekelstraat 135
5654 DD Eindhoven
Tel: 040-2519520
De Driesprong Salto
Tafelbergplein 8
5642 GP Eindhoven
tel. 040 - 26 77 150
Basisschool BoschAkker
Jozef Israëlslaan 2A
5642 KA Eindhoven
Tel. 040-28111151
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De Hasselbraam Salto
Tuinstraat 6
5611 PL Eindhoven
Tel. 040-2114494
De Wereldwijzer
Pastoriestraat 88
5623 AT Eindhoven
Tel. 040-2427892
Tarieq Ibnoe Ziyad (Islamitisch)
Frankrijkstraat 79
5622 AE Eindhoven
Tel. 040-2460356
Hogescholen
Van Maerlantlyceum
Jacob van Maerlantlaan 11
5615 JS Eindhoven
Fontys Hogescholen
Rachelsemolen 1
5612 MA
Eindhoven
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ALGEMENE ADRESSEN
DUO/ Informatie Beheergroep
Postbus 50103
9702 GC Groningen
Tel. 050 - 599 77 55
www.ib-groep.nl
UAF
postbus 14300
3508 SK Utrecht
030-2520835
www.uaf.nl
STEDELIJKE ADRESSEN
Stichting Leergeld Eindhoven
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven
Tel. 040 - 213 11 41
secretariaat@leergeld-eindhoven.nl
www.leergeld.nl
Volksuniversiteit Eindhoven
email: eindhoven@volksuniversiteit.nl
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GEBOORTE EN OPVOEDING
Wacht niet te lang met hulp vragen.
Er bestaan veel hulpinstanties en je
hebt veel rechten. Maar je hebt ook
plichten, die je moet vervullen in je
eigen belang en dat van het kind.
Ik heb een kind gekregen, kan ik dat registreren
bij de gemeente?
Elk kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen
drie dagen bij de gemeente waar het geboren is,
worden geregistreerd. Dat heet ‘geboorte-aangifte’.
Een persoon die bij de geboorte aanwezig was en die
legaal in Nederland verblijft, kan de aangifte doen. Dus
ook de verloskundige. De gemeente maakt een
geboorteakte, waarop de moeder en de vader die het
kind heeft erkend, staan vermeld.
Welke ouder staat op de geboorteakte?
Zijn de ouders getrouwd, dan erkent de vader het kind
automatisch. Zijn ze niet getrouwd, dan kan de vader
het kind erkennen. Daardoor wordt de vader
verantwoordelijk voor het kind. Voor erkenning door
de vader moeten beide ouders een geldig
identiteitsbewijs en een akte van ongehuwd-zijn
meenemen. Erkenning gebeurt bij de gemeente. Dat
kan tijdens de zwangerschap, maar ook daarna.
Erkenning is niet hetzelfde als gezag. De ouder die het
gezag heeft, kan namens het kind beslissingen nemen.
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Gezag wordt aangevraagd bij het Kantongerecht waar
het kindje is geboren.
Welke nationaliteit krijgt mijn kind?
De nationaliteit dat het kindje krijgt, hangt af van de
nationaliteitswetgeving van de herkomstlanden van
beide ouders. Meestal krijgt het kind de nationaliteit
van de moeder. Zijn de ouders getrouwd of erkent de
vader het kind, dan krijgt het kind meestal de
nationaliteit van de vader. Is de vader Nederlands en
erkent hij het kind voordat het 7 jaar wordt, krijgt het
kind de Nederlandse nationaliteit.
Kan mijn kind een verblijfsvergunning krijgen?
Heeft één van de ouders die het kind heeft erkend een
verblijfsvergunning, dan kan het kind een verblijfsvergunning krijgen via die ouder. Dat moet via de IND
aangevraagd worden.
Centrum Jeugd en Gezin
Elke gemeente heeft inmiddels een Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Dat is een inlooppunt voor
ouders en jongeren met vragen over opgroeien en
opvoeden. Het CJG biedt advies, ondersteuning en
hulp op maat en informatie over Maatschappelijk
Werk, Schoolmaatschappelijk Werk, het Opvoedbureau
en Jeugdzorg. Al deze instellingen zijn ook toegankelijk
als je geen verblijfsvergunning hebt.
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Peuterspeelzaal
Het is belangrijk dat kinderen samen leren spelen en
zich op een goede manier kunnen ontwikkelen. Dit kan
in spel- en ontmoetingsgroepen, peuterspeel-zalen en
projecten zoals bv ‘instapje’. Deze zijn ook voor
kinderen zonder verblijfsvergunning. De kosten zijn
gemeentelijk bepaald en hangen af van het inkomen.
Stedelijke adressen
Humanitas district zuid
voor jongeren en ouders
Veldmaarschalk Montgomerylaan 333
5612 BG Eindhoven
Tel. 040-2065350 / 06-23994500
www.humanitaseindhoven.nl
Stichting Nidos
Bescherming voor minderjarige vluchtelingen
Lucas Gasselstraat 7
5611 ST Eindhoven
Tel 040 2930458
Landelijke adres
Defence for Children Nederland
Hooglandse kerkgracht 17G
2312 HS Leiden
Tel. 071-516 09 80 / www.defenceforchildren.nl
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HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING
Ook ongedocumenteerden hebben
recht op relaties en gezinnen, maar
de wetgeving geeft veel hindernissen.
Kan ik in Nederland trouwen?
Ook als je geen verblijfsvergunning hebt, kun je in
Nederland trouwen. Wel is hiervoor toestemming nodig
van de korpschef/IND, de gemeente vraagt dit aan.
Beide partners moeten een paspoort, gelegaliseerde
geboorteakte en een akte van ongehuwd-zijn hebben.
Bij de gemeente maak je afspraken over het huwelijk.
Ben voorzichtig als een van de partners geen
rechtmatig verblijf heeft. Je loopt het risico dat de
vreemdelingenpolitie je oppakt.
Kan ik als ongedocumenteerde aan mijn huwelijk
verblijfsrechten ontlenen?
Aan het huwelijk met een Nederlandse partner of een
partner met een verblijfsvergunning, kun je geen
verblijfsrecht ontlenen. Daarvoor moet je een
aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning bij
partner/echtgeno(o)t(e). Meestal moet je in het land
van herkomst een machtiging tot voorlopig verblijf
(MVV) aanvragen bij de Nederlandse ambassade en
verkrijgen. Om de MVV te verkrijgen moet je eerst een
inburgeringsexamen in het buitenland behalen. Er
wordt daarnaast een inkomenseis gesteld aan de
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partner in Nederland. Ga voor meer informatie over de
MVV- procedure naar: www.ind.nl
Als je in een ander EU land een relatie met een
Nederlander hebt of je hebt een relatie met iemand uit
een ander EU-land, dan hoeft de MVV-procedure niet
te worden gevolgd en is er voor jouw partner een
andere inkomenseis. Ga voor globale informatie naar:
www.buitenlandsepartner.nl Ook kun je contact
opnemen met een advocaat voor informatie en hulp.
Zijn documenten noodzakelijk?
Soms lukt het niet om alle nodige documenten te
krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze niet bestaan in het land
van herkomst. Heb je geen geboorteakte, dan is een
akte van bekendheid (afgegeven door een
kantonrechter) met vier getuigen een alternatief. Een
ander alternatief is een beëdigde verklaring van de
getuigen van een huwelijk. Of een beëdigde verklaring
die de betrokkene aflegt aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Maar het is van de plaatselijke ambtenaren en van de
kantonrechter afhankelijk of dit kan. Weigert de
ambtenaar zijn medewerking, dan kun je aan de
rechtbank een verklaring vragen.
Kan ik in Nederland scheiden?
Een echtscheiding is mogelijk als beide
huwelijkspartners in Nederland wonen/gewoond
hebben. Of als partner niet eerder in Nederland
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woonde en de aanvrager twaalf maanden in Nederland
woont. De partner moet wel op de hoogte worden
gebracht. Voor een echtscheiding is een advocaat
nodig.
Stedelijke adressen
Inwonersplein Eindhoven (Burgerzaken)
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Tel. 14 040 (op werkdagen: 8.30-17.00 uur)
Juridisch Loket
Willemstraat 18
5611 HD Eindhoven
Tel. 0900 8020 (€ 0,10 p/m)
www.juridischloket.nl
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WONEN
Iedereen wil ergens wonen.
Als je ergens woont dan heb je
ook rechten, al is het soms
moeilijk om rechten te krijgen.
Kan ik woonruimte huren?
Ook als je geen verblijfsvergunning hebt, mag je toch
een woonruimte huren. Alleen geen woning
woningbouwvereniging. Je mag dus huren via een
particuliere verhuurder. Het is niet altijd gemakkelijk.
Kan ik zelf gas/water/licht aanvragen?
Huur je zelfstandig een woning, dan kun je je ook
aanmelden bij het energie- en kabelbedrijf. Je hoeft
geen identiteitsbewijs te overleggen, maar wel een
bewijs van huur en een bankrekeningnummer.
Heb ik huurbescherming?
Huur je legaal, dan heb je recht op huurbescherming.
Een huurcontract is niet perse nodig, maar je moet wel
kunnen bewijzen dat je huurder bent. Bijvoorbeeld
bewijzen van huurbetaling of door bewijzen dat je echt
op het adres woont/woonde.
Huurbescherming betekent dat je kunt procederen
tegen onredelijke huurverhoging en opzegging van de
huur. Het best schakel je hier een advocaat voor in.
De Woonbond adviseert over de rechten van huurders.
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Heb ik recht op huurtoeslag?
Huurtoeslag is voor mensen met lage inkomsten maar
een hoge huur. Mensen zonder verblijfsvergunning
hebben geen recht op deze toeslag. Maar ook alle
andere mensen die op hetzelfde adres wonen verliezen
hun recht op huurtoeslag als één van de bewoners
geen verblijfsvergunning heeft.
Landelijke adres
Woonbond
belangenvereniging van huurders
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
Tel. 020 - 551 77 00
www.woonbond.nl
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WERKEN
Mensen zonder verblijfsvergunning
mogen wettelijk gezien niet werken.
Mag ik werken zonder
verblijfsvergunning?
Heb je geen verblijfsvergunning, dan krijg je geen
werkvergunning. Je mag dus niet werken. Ook geen
vrijwilligerswerk. De werkgever kan een flinke boete
krijgen als hij mensen zonder verblijfsvergunning laat
werken.
Welke rechten heb ik als ik toch werk?
Als een werkgever je toch accepteert als werknemer,
dan geldt ook voor jou het recht volgens wet en de
CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst, de
arbeidsvoorwaarden die in die sector gelden).
De wet regelt bijvoorbeeld het minimumloon, de
minimumvakantiedagen, en het recht op
ontslagbescherming. De CAO gaat bijvoorbeeld over
werktijden, hoogte van het loon voor een bepaalde
functie en het recht op vakantiedagen.
Het kan soms moeilijk zijn om deze rechten te
verkrijgen of een klacht in te dienen als deze worden
geschonden. Vraag dan om hulp bij een advocaat. Als
je lid bent van de vakbond, dan kan de advocaat van
de vakbond om hulp gevraagd worden.

48

Hoe kan ik arbeidsrechten opeisen?
Voor het krijgen van arbeidsrechten heb je een
arbeidscontract nodig. Dat kan een papieren contract
zijn, maar ook andere bewijzen zijn geldig.
Bijvoorbeeld werkbriefjes of verklaringen van collega’s.
Kan je bewijzen dat je drie maanden lang elke week of
minimaal twintig uur per maand voor dezelfde
werkgever hebt gewerkt, dan wordt uitgegaan van een
vast arbeidscontract. Betrapt de overheid je bij illegaal
werk, heb je toch altijd het recht om je achterstallig
loon (van maximaal zes maanden) op te eisen.
Kan ik lid worden van een vakbond?
Je kunt lid worden van een vakbond, ook als je geen
verblijfsvergunning hebt. FNV Bondgenoten heeft een
speciale afdeling voor schoonmakers zonder
verblijfsvergunning, 'domestic workers'. Deze afdeling
weet ook hoe ze moeten omgaan met praktische
problemen zoals het feit dat veel ongedocumenteerden
geen bankrekening hebben.
Landelijke adressen
FNV, Organizer Domestic Workers Rebeca Rabon
Radarweg 60 1006 AE Amsterdam
Tel. 06 - 51257247
OKIA : Ondersteuningscommité voor illegale
vluchtelingen
Postbus 10648 2501 HP Den Haag
Tel. 070 - 3641960
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DAGBESTEDING
Ongedocumenteerden hebben ook behoefte aan
beweging en zinvolle dagbesteding
Dynamo (jongerencentrum)
Catharinaplein 21
5611 DE Eindhoven
tel 040.2393110
www.dynamo-eindhoven.nl
Wijkcentra en jogerencentra
www.lumensbuurtruimte.nl
Stichting New Beginning
Voor het welzijn van mensen in Eindhoven en
omgeving
Thorvaldsenlaan 6
5623 BN Eindhoven
06 16 433741
www.stichtingnewbeginning.org
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OVERIGE RECHTEN
Wat kan wel en wat kan niet
Inschrijving in de
bevolkingsadministratie
Verblijf je naar verwachting
twee derde deel van de
komende zes maanden in
Nederland? Dan is inschrijving
in de bevolkingsadministratie van de gemeente
verplicht. Bij inschrijving vraagt men altijd om een
identiteitsbewijs en een bewijs van je
verblijfsvergunning. Ongedocumenteerden kunnen zich
dus niet inschrijven, maar personen waarvoor een
procedure loopt die zij in Nederland mogen afwachten
kunnen dat wel. Het is hierbij niet altijd eenvoudig om
de gemeente te overtuigen.
Aangifte strafbaar feit
Slachtoffers van een strafbaar feit kunnen aangifte
doen bij de politie. De politie mag daarbij een
identiteitsbewijs vragen indien dat ‘redelijkerwijs nodig
is voor de uitoefening van haar taak’, of als een
‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ bestaat.
In het algemeen is het tonen van een identiteitsbewijs
voor het doen van aangifte niet nodig. Maar in de
praktijk hangt het af van de lokale politie in welke
situatie zij om een identiteitsbewijs vraagt. Ben
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voorzichtig als ongedocumenteerde. Het kan zijn dat
de politie je na het doen van aangifte overdraagt aan
de vreemdelingenpolitie. Hierdoor kun je in
vreemdelingendetentie geplaatst worden.
Veilige aangifte (getuige) strafbaar feit
Ongedocumenteerden die slachtoffer en/of getuige van
een misdrijf zijn, kunnen contact opnemen met
Vluchtelingen in de Knel. In overleg met Vluchtelingen
in de Knel worden de mogelijkheden bekeken voor het
doen van veilige aangifte.
Strafbaarheid hulp bij illegaal verblijf en hulp bij
illegale grensoverschrijding
Hulp bij illegaal verblijf die niet uit winstbejag verleend
wordt, is niet strafbaar. Hulp bij illegale
grensoverschrijding is volgens de wet altijd strafbaar.
Men houdt hierbij wel altijd rekening met humanitaire
redenen.
Verklaring Omtrent Gedrag
De Verklaring Omtrent Gedrag is de nieuwe naam voor
de Verklaring van Goed Gedrag. Migranten die in de
GBA zijn ingeschreven na 1994, kunnen deze bij de
gemeente opvragen. Migranten die zonder
verblijfsvergunning in Nederland woonden, en nooit
waren ingeschreven, kunnen deze opvragen bij het
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag
(COVOG).
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Openen bankrekening
Een ongedocumenteerde kan geen bankrekening
openen, omdat daarvoor een geldig identiteitsbewijs/
verblijfsdocument nodig is.
Rijbewijs/paspoort
Voor het verkrijgen en verlengen van een rijbewijs is
een identiteitsbewijs en een verblijfsvergunning nodig.
Voor het vervangen van een zoekgeraakt paspoort
hoeft dat niet.
Kentekenbewijs
Voor het registreren van een kenteken is een
identiteitsbewijs en verblijfsvergunning nodig.
Demonstratie
Demonstraties moeten van tevoren gemeld worden bij
de gemeente. Opgave van naam en adres is meestal
voldoende.
Terugkeer
Als je wil teruggaan naar je eigen land, kun je hulp en
ondersteuning krijgen. IOM kan je helpen bij het
verkrijgen van een Laissez-Passer en een ticket,
andere organisaties helpen je met bv cursussen.
Stedelijke adressen
Vluchtelingen in de Knel
Hoogstraat 301B
5654 NB Eindhoven
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Ma-do 9-12 & 14-17 uur
Tel: 040-2569517
Fax: 040-2512738
E-mail: info@vluchtelingenindeknel.nl
www.vluchtelingenindeknel.nl
Landelijke adressen
Stichting LOS
Kanaalstraat 243
3531 CJ Utrecht
Tel. 030 – 2990222
E-mail: info@stichtinglos.nl
www.stichtinglos.nl
IOM
Postbus 10796
2501 HT Den Haag
Tel: 070 - 3181500
www.iom-nederland.nl
Maatwerk bij Terugkeer
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
Tel: 030-7551580
E-mail: info@maatwerkbijterugkeer.nl
Stichting Wereldwijd
Klompenstraat 1a
6251 NE Eckelrade
Tel: 043-4083122
Fax: 043-4083574
E-mail: wwijd@XS4all.nl
www.stichtingwereldwijd.nl
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Bridge to Better Foundation
Begijnhof 34
1012 WV Amsterdam
Tel: 06-15129289
E-mail: info@bridgetobetter.org
www.bridgetobetter.org
COVOG, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justitie t.a.v. de afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag
Tel: (070) 370 72 34
E-mail: frontdesk.justitie@minjus.nl
www.rijksoverheid.nl

55

LIJST MET AFKORTINGEN:
AZC
BSN
CAO
CJG
COA
COVOG
CVZ
DUO-IBG
EU
GBA
GLO
IND
IOM
MVV
RVB
UAF

Asielzoekerscentrum
Burgerservicenummer
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centraal Orgaan Asielzoekers
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het
Gedrag
College voor Zorgverzekeraars
Dienst Uitvoering Onderwijs- Informatie
Beheer Groep
Europese Unie
Gemeentelijke Basis Administratie
Gezinslocatie
Immigratie- en Naturalisatie Dienst
Internationale Organisatie voor Migratie
Machtiging tot Voorlopig Verblijf
Regeling Voorzieningen Bijzondere
Groepen Vreemdelingen
Stichting voor Vluchtelingstudenten.
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www.basisrechten.nl
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