
Stichting 
Dienstverlening aan 
Buitenlanders  

 
 
JAARVERSLAG 2012  



Jaarverslag 2012 SDB  2 

 
 
 
 
 

Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders 

 

 

JAARVERSLAG 2012 

 
 
 
 

 

Contactgegevens 

Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) 

Herenstraat 34 

3512 KD Utrecht 

Telefoon 030-2519246 

e-mail: usrk.sjd@hetnet.nl 

 

Rekeningnummer 425.34.82 t.n.v. SDB Utrecht 

 

Zie ook onze website www.sdb-utrecht.nl 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag 2012 SDB  3 

Jaarverslag SDB 2012 
 

Voor u ligt het jaarverslag over 2012 van de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB). Voor 

wie onze stichting nog niet (goed) kent, schetsen we in paragraaf 1 eerst de werkwijze die onze 

stichting typeert. In paragraaf 2 doen we verslag van hoe het jaar 2012 voor ons is verlopen, waarbij 

we ook enkele voorbeelden geven van hoe onze cliënten vaak heen en weer geslingerd werden 

tussen hoop en wanhoop. In paragraaf 3 kijken we vooruit naar 2013. In paragraaf 4 laten we in 

tabellen, cijfers en aantallen zien hoe onze dienstverlening in 2012 kon worden gekarakteriseerd. 

Paragraaf 5 is de financiële paragraaf, waarin we een overzicht geven van de financiële situatie van 

SDB in 2012. Voor wie geïnteresseerd is in de feitelijke achtergrondgegevens, beschrijven we in de 

bijlage voorgeschiedenis, doel, organisatie en bestuurssamenstelling van de stichting.   

1. Wat doet de stichting? 
 

Doelgroep 

De cliënten, vrijwel allemaal niet-Europese buitenlanders, worden aangemeld door een verwijzer of 

nemen op eigen initiatief contact op met het bureau. Meestal gaat het om (ex-)asielzoekers, 

uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure, maar in elk geval zonder recht op ondersteuning van 

overheidswege. In principe wordt iedereen die zich als cliënt aanmeldt en die kennelijk tot de 

doelgroep behoort te woord gestaan 

 

Werkwijze  

Als het om een ongedocumenteerde gaat wordt aan de hand van zijn verhaal en van de inhoud van 

zijn dossier beoordeeld of er een reële kans is om alsnog een vergunning tot verblijf te krijgen. Als dat 

zo is, en dat is regelmatig het geval, dan volgt verwijzing naar een advocaat. Vaak blijkt het belangrijk 

dat het bureau voorbereidend werk voor de advocaat kan doen. Het is gebruikelijk mee te gaan naar 

de advocaat, al was het maar om er zeker van te zijn dat cliënt en advocaat elkaar begrijpen. Het 

bureau blijft de procedure volgen.  

 

Als er geen reële kans op een verblijfsvergunning is wordt bekeken of het leven van de cliënt op 

andere wijze weer op de rails te krijgen is, door terugkeer of doormigratie (wat zelden mogelijk is), of 

door het creëren van een situatie waarin de cliënt tot rust kan komen om zich op de toekomst te 

oriënteren.  

 

Naast vreemdelingenrecht komen ook andere rechtsgebieden aan de orde, waaronder strafrecht, 

gezondheidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en familierecht.  De sociaal juridische dienstverlening is de 

kerntaak van het bureau. Hierna worden de daaruit voortvloeiende afgeleide taken vermeld, met als 

belangrijkste de toegeleiding naar medische zorg en de materiële ondersteuning. 

 

Vooral veel ongedocumenteerde cliënten hebben ernstige gezondheidsproblemen, vaak van 

psychische aard. Wanneer zij bij het bureau komen, zijn zij doorgaans niet of niet meer in behandeling 

voor hun klachten. SDB ziet het als haar taak om hen zo snel mogelijk naar de gezondheidszorg te 

verwijzen. Er worden contacten gelegd en onderhouden met huisartsen, tandartsen, apothekers, 

ziekenhuizen, instellingen voor GGZ enzovoort. Vaak wordt met de cliënt naar de behandelaar 

meegegaan. Dat zorgt meestal voor een betere communicatie tussen behandelaar en cliënt en 

voorkomt daardoor misverstanden.  

 

Als gevolg van de per 1 januari 2009 gewijzigde regelgeving met betrekking tot de toegang van 

onverzekerden tot de gezondheidszorg, is het wat eenvoudiger geworden om de ongedocumenteerde 

en dus onverzekerde cliënten bij de arts, apotheker enzovoort te krijgen. Wel is er het probleem dat in 
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het nieuwe stelsel geen bekostiging bestaat voor tandarts, fysiotherapeut en pedicure (dat laatste is 

van belang omdat veel cliënten als gevolg van een zwervend bestaan ernstige voetproblemen 

hebben). Voor dat deel van de zorg moet de hulpverleningsinstelling dus in de beurs tasten om de 

cliënt te kunnen helpen.       

 

Er komen cliënten naar het bureau die dakloos zijn of op het punt staan dakloos te worden, of 

zwerven van het ene zeer tijdelijke onderkomen naar het andere. Het vinden van onderdak is 

uiteraard urgent, maar erg moeilijk. De stichting heeft vooralsnog niet de middelen om voor iedereen 

een kamer te huren, maar soms is een oplossing te vinden met assistentie van een diaconie of een 

particulier. Cliënten die niet in aanmerking komen voor opvang door de overheid hebben geen legale 

mogelijkheid om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Door gebrek aan middelen kan de 

stichting slechts in enkele gevallen mensen aan leefgeld helpen. Ook hier biedt samenwerking met 

derden soms uitkomst. Het bekostigen van onderdak en het verstrekken van leefgeld blijft beperkt tot 

cliënten die langdurig begeleid worden in het kader van een juridische procedure en/of medische 

behandeling.  

 

Verder worden soms cliënten op weg geholpen naar inburgering, Nederlandse les, ondersteuning 

door het UAF, en zo voort. Cliënten worden als dat nodig is op meerdere van de hierboven genoemde 

terreinen intensief en langdurig begeleid. Naast de sociaal juridische dienstverlening als kerntaak is dit 

aspect het meest kenmerkend voor SDB.  

 

Samenwerking 

Het bureau werkt veel samen met derden. Dit is vooral van belang wanneer het gaat over cliënten in 

andere plaatsen. Dat SDB cliënten heeft buiten stad en regio Utrecht heeft twee redenen. Ten eerste 

zwerven mensen uit de doelgroep van Utrecht nogal eens naar een andere plaats en SDB kan hen 

niet allemaal aan onderdak in Utrecht helpen. Ten tweede verwijzen particulieren en instellingen op 

grond van goede ervaringen met SDB dikwijls iemand naar het bureau door. SDB zoekt dan naar 

mogelijkheden om hulp in of nabij de verblijfplaats te regelen.  

 

In de afgelopen jaren heeft het bureau contacten ontwikkeld met instellingen en personen in allerlei 

plaatsen, en waar die contacten ontbreken is vaak de benodigde informatie te vinden via bij voorbeeld 

(de websites van) LOS of VluchtelingenWerk. Vaak blijkt dat de cliënt geheel aan een plaatselijke 

instelling of particulier kan worden toevertrouwd. Dat gebeurt dan ook. In andere gevallen komt het tot 

een taakverdeling waarbij het bureau zich vooral bezig houdt met de juridische kant van de zaak. Als 

ter plaatse geen hulp te vinden is (bij voorbeeld als de cliënt niet tot de doelgroep van de enige 

plaatselijke instelling behoort, omdat hij niet uit het plaatselijke AZC afkomstig is) zal het bureau het 

contact met de cliënt blijven onderhouden.  

 

Ook op lokaal niveau wordt samengewerkt met diverse instellingen. Zo neemt SDB deel aan het  

Utrechtse hulpverleningsoverleg (waaraan alle plaatselijke instellingen deelnemen) en aan het 

Platform migranten zonder verblijfsvergunning. Door samen te werken met andere organisaties 

kunnen kan de hulpverlening op elkaar worden afgestemd en kunnen overlappingen worden 

voorkomen.  

   

Deskundigheidsbevordering 

Het is voor het werk van de stichting van groot belang de inmiddels opgebouwde expertise in haar 

soort dienstverlening te verdiepen en uit te breiden. Het gaat dan vooral om ontwikkelingen in het 

vreemdelingenrecht. Het is gewenst dat de medewerkers met enige regelmaat cursussen volgen (bij 

voorbeeld bij OSR), maar de kosten daarvan zijn moeilijk op te brengen. 
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Reflectie 

Het is belangrijk dat de stichting zich regelmatig bezint op haar taak en werkwijze. Daartoe is in het in 

2007 opgestelde beleidsplan de bepaling opgenomen dat het beleidsplan jaarlijks zal worden 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In september 2008, december 2009, december 2010 en maart 

2012 is het beleidsplan geactualiseerd. 

2. De stichting in 2012 
 

Het aantal dossiers dat in 2012 werd behandeld was 52, tegenover 55 in 2011. Daarvan betroffen 25 

dossiers nieuwe cliënten.  De komst van nieuwe cliënten betekent meestal veel werk aan gesprekken 

met die cliënten, dossierstudie, verwijzing naar rechtshulp en/of gezondheidszorg, het regelen van 

onderdak en nog veel meer. Bij de meeste nieuwe cliënten ging het om min of meer langdurige 

begeleiding. De omvang van de werkzaamheden bleef minstens gelijk, ook al doordat het steeds 

moeilijker wordt om voor de cliënten onderdak te vinden.  

 

Tot in 2011 kon de stichting dakloze cliënten voor kortdurend verblijf verwijzen naar de door de 

gemeente Utrecht gesubsidieerde nachtopvang. Met ingang van 1 juli 2011 kwam hieraan een eind 

doordat de gemeente besloot de nachtopvang alleen nog maar open te stellen voor aan de stad 

Utrecht gebonden daklozen, waar vreemdelingen zonder verblijfsvergunning niet onder vallen.  (Alleen 

voor ernstig zieke mensen wordt een uitzondering gemaakt.)  Hierdoor werd het veel  bewerkelijker en 

vaak ook duurder om voor cliënten een oplossing te vinden. Per 1 januari 2011 kwam een eind aan de 

gemeentelijke financiering van tolkenkosten van voorheen. Hierdoor kon de stichting in 2012 nog 

maar spaarzaam gebruik maken van tolkendiensten.   

 

Doordat de regering de bedragen van leges voor aanvragen van machtiging tot voorlopig verblijf en 

verblijfsvergunning drastisch heeft verhoogd, werd het voor de stichting zeer problematisch om 

cliënten hierbij te helpen. In de loop van 2012 zijn de bedragen op aandrang van 'Europa' weer wat 

verlaagd.  

 

Drie cliënten uit 2012 

In dit jaarverslag willen wij u laten lezen hoe het drie van onze cliënten in 2012 is vergaan. Hun 

verhaal laat concreet zien op welke manieren de SDB hulp verleent en waarom deze hulp zo 

belangrijk is.  

 

HOOP is er voor Fatoumata uit Guinee die in de zomer van 2012 bij ons werd gebracht. In 2010 is ze 

als alleenstaande minderjarige van 16 jaar door een vriend van haar overleden vader naar Nederland 

gebracht en door Nidos (Jeugdbescherming Vluchtelingen) vanwege die minderjarigheid geplaatst bij 

haar halfbroer. Tot ze op 9 augustus 2011 (haar 18e verjaardag, dus ze was toen meerderjarig) de 

bescherming van Nidos verliest en haar halfbroer haar op straat zet omdat hij geen financiële 

vergoeding van de overheid meer voor haar ontvangt. Op straat, dakloos, gestopt met onderwijs, 

helemaal alleen. Nog enige tijd heeft ze bij ouders van een schoolvriendinnetje geslapen, daarna is ze 

gaan zwerven.  

 

Als Fatoumata bij ons komt is het kwaad al geschied. Op een avond in Amsterdam toen het donker 

begon te worden had ze nog geen slaapplaats en uit angst daarvoor gaat ze in op het aanbod van een 

man die belooft haar de volgende dag bij vluchtelingenwerk te brengen en die nacht mag zij in zijn 

woning slapen. Ze stapt in zijn auto en na een lange rit komt ze ergens aan. Ze wordt enige weken 

vastgehouden en opgesloten, moet werken en het bed delen. Op een dag kan ze ontsnappen, loopt 

hele einden en komt in Utrecht aan; op de Neude spreekt ze een Guinese man aan en die brengt haar 

de volgende dag bij ons. 
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De stichting neemt contact op met de zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel te Utrecht en gaat 

mee om daar gesprekken te voeren. Fatoumata wordt ermee vertrouwd gemaakt dat zij (veilig) 

aangifte kan gaan doen bij de politie. Ondertussen slaapt zij zolang bij een cliënt van ons op zijn 

kamer (ander onderdak hebben wij niet) en ontvangt zij geld voor eten en persoonlijke artikelen. We 

gaan met haar naar een huisarts voor een zwangerschapstest en anderen onderzoeken. Zij doet 

aangifte, haar verhaal wordt geloofd, en gedurende het politieonderzoek naar de dader krijgt zij een 

veilig opvangadres. Inmiddels heeft zij een (tijdelijke) verblijfvergunning o.g.v. de B-9 regeling. Zij gaat 

weer naar school, ontvangt een uitkering en is op zoek naar een zelfstandig woonadres. Na dit jaar is 

er misschien een mogelijkheid tot voortgezet verblijf.  

 

HOOP op een verblijfsvergunning kwam in 2012 voor sommigen steeds dichterbij. Sara en haar 

familie uit Irak, waarover wij in het jaar verslag van 2012 schreven, weten inmiddels dat zij 

waarschijnlijk gaan voldoen aan de voorwaarden van het Kinderpardon. 

 

HOPELOOS lijkt het voor de heer A. uit Algerije. Hij is al meer dan tien jaar hier en heeft al enkele 

maanden in detentie doorgebracht. Hij kan (voor zover we nu kunnen zien) niet terug naar Algerije, 

maar we gaan er nog eens naar kijken. Hij is dakloos en hij mag ook niet (meer) in de nachtopvang 

Utrecht slapen, omdat hij ongedocumenteerd is. Nu heeft hij zelf een klein kamertje gevonden en dat 

kost € 175 per maand; als hij niet betaalt komt hij weer op straat. Wij kunnen dat niet in zijn geheel 

betalen; andere Utrechtse organisaties kunnen dat ook niet structureel elke maand betalen zonder 

vooruitzichten. Een oplossing is voor hem is nog niet in zicht.  

 

3. 2013 en verder 
 

Het in 2012 aangetreden kabinet Rutte II heeft in hoofdlijnen het vreemdelingenbeleid van Rutte I 

voortgezet. Als tegemoetkoming van de VVD aan de PvdA is slechts een beperkt 'Kinderpardon' in het 

regeerakkoord opgenomen. Door inwerkingtreding van het 'Modern Migratiebeleid' per 1 juni 2013 

wordt gezinshereniging verder bemoeilijkt, terwijl de regeling 'eens illegaal altijd illegaal' dan ook in 

werking treedt. Het voornemen blijft bestaan om bij niet halen van het inburgeringsexamen direct de 

verblijfsvergunning in te trekken. Mensen die per 15 juni 2007 een verblijfsvergunning kregen in het 

kader van de Pardonregeling konden vanaf 15 juni 2012 een verzoek om naturalisatie indienen, maar 

zij hebben al te horen gekregen dat ze daarvoor de beschikking moeten hebben over een geldig 

paspoort van hun land van herkomst en over een geboorteakte, hetgeen in  de meeste gevallen niet 

mogelijk is. 

 

Er zijn in de stad Utrecht initiatieven om op bescheiden schaal opvang van dakloze 

ongedocumenteerden mogelijk te maken, die dankzij de gemeente Utrecht van de grond kunnen 

komen. Hierdoor zal een deel van de meest nijpende gevallen onderdak kunnen krijgen, maar er blijft 

een grote behoefte aan opvangmogelijkheden bestaan.  

 

De cliëntgebonden kosten zullen in 2013 naar verwachting stijgen. Meer mensen zullen in aanmerking 

komen voor leefgeld, er zullen vaker reiskosten moeten worden bekostigd, de kosten van leges blijven 

een probleem, griffierechten zijn voor de cliënten niet op te brengen, en er is een voornemen van de 

regering om in het kader van de bezuinigingen de eigen bijdragen in de kosten van rechtsbijstand 

drastisch te verhogen.  

 

Een en ander zal het werk van de stichting niet eenvoudiger maken. Wij blijven hopen op enig 

tegenwicht, zowel van het gezond verstand van de rechters in Straatsburg en Luxemburg, als van het 

verzet van onder meer een groot aantal gemeenten. Ook blijft de stem van de kerken van groot 

belang.  
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4. Enkele overzichten 
 

Landen van herkomst 

In 2012 waren 52 dossiers in behandeling (zie tabel 1). De cliënten waren afkomstig uit 20 landen. Het 

percentage uit Soedan afkomstige cliënten is iets gedaald, 38 % in 2012 tegenover 51 % in  2011. Dat 

dit percentage toch hoog blijft, komt doordat Soedanese cliënten die goed geholpen zijn door SDB dat 

aan elkaar doorgeven, maar ook doordat terugkeer geen optie is vanwege de onverminderd slechte 

toestand in Soedan. 

 

Tabel 1 Landen van herkomst van SDB-cliënten in 2012 

  

Egypte 1 

Algerije, Palestijnse afkomst 1 

Marokko 1 

Mauritanië 1 

Guinee 7 

Sierra Leone  1 

Mali 1 

Nigeria 1 

Benin 1 

Congo (DRC) 1 

Burundi 1 

Soedan 18 

Soedan, Eritrese afkomst  1 

Soedan, Somalische afkomst 1 

Eritrea 3 

Ethiopië 1 

Somalië 2 

Irak 5 

Azerbeidzjan 1 

Afghanistan 1 

China 1 

Sri Lanka 1 

Totaal 52 

 

Verblijfplaats 

Van de 50 personen met een bekende verblijfplaats verbleven 29 (58 %) in de stad of de provincie 

Utrecht, zie tabel 2 (dit percentage is vergelijkbaar met vorig jaar, toen was het 53%). Dat het aantal 

cliënten buiten Utrecht hoog blijft, ligt aan het sinds enkele jaren afgenomen hulpaanbod in het 

grootste deel van het land. 

 

Tabel 2 Verblijfplaats (per 31/12/2012) 

  

Stad Utrecht 24 

Overig provincie Utrecht 5 

Elders in Nederland 20 

Zwervend/onbekend 2 

In het buitenland (uitgezet) 1 

Totaal 52 
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Enige achtergrondkenmerken 

Bij 25 van de dossiers uit 2012 (48%) ging het om nieuwe cliënten, tegenover 64% nieuwe dossiers in 

2011. In de meeste gevallen gaat het om alleenstaande mannen.  

 

Tabel 3 Enige kenmerken van de SDB-cliënten in 2012 

  

Al cliënt in 2011 of eerder  

- Gezin 4 

- Man 18 

- Vrouw 5 

Nieuw in 2012  

- Gezin 5 

- Man  17 

- Vrouw 3 

Totaal 52 

 

 

Status 

In 40 van de 52 dossiers (77%)  gaat het om ongedocumenteerden. Voor 14 ervan geldt dat er een 

procedure loopt. 

 

Tabel 4 Status per 31 december 2012 

  

Verblijfsvergunning  

- voor onbepaalde tijd 2 

- voor bepaalde tijd 10 

Geen verblijfsvergunning  

- In procedure 14 

- Geen procedure: ex-asielzoeker 22 

- Geen procedure: overig 4 

Totaal 52 

 

 

Rechtsgebieden 

Evenals in de voorgaande jaren is het vreemdelingenrecht verreweg het belangrijkste rechtsgebied 

waarin hulp wordt verleend (zie tabel 5). 

 
Tabel 5 Rechtsgebieden 

  

Vreemdelingenrecht 46 

Naturalisatie  4 

Sociale zekerheid 5 

Familierecht 3 

Strafrecht 3 
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Aard van de hulpverlening 

Het aantal verwijzingen naar de gezondheidszorg is in 2012 met 17 weer wat toegenomen tegenover 

9 in 2011 en 14 in 2010. Met 8 cliënten werden regelmatig ondersteunende gesprekken gevoerd 

(eenmalige gesprekken zijn niet vermeld in de tabel). Als gevolg van gebrek aan geld kon maar aan 6 

cliënten langdurige financiële ondersteuning worden gegeven. 

 

Tabel 6 Aard van de hulpverlening (anders dan op juridisch gebied) 

  

Verwijzing naar gezondheidszorg  

- Somatisch 8 

- GGZ 9 

Ondersteunende gesprekken 8 

Financiële ondersteuning  

- Langdurig 6 

- Incidenteel 3 

Huisvesting/onderdak 4 

Doorverwijzing voor opvang 1 

Verwijzing naar maatschappelijk werk 1 

Schuldenproblematiek 1 
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5. Financieel jaarverslag 2012 en toelichting begroting 2013 
 

In 2012 was het aantal donaties en giften dat de SDB mocht ontvangen niet toereikend om de  

uitgaven te dekken. In totaal werd ruim 10.000 euro meer uitgegeven dan er aan giften ontvangen 

werd. Het eigen vermogen, de buffer om de continuïteit van de uitgaven te kunnen garanderen in de 

periode tussen ‘start uitgaven’ en ‘eerste ontvangst giften’ van de SDB werd als gevolg daarvan bijna 

gehalveerd tot 13.000 euro. Dit vormt een zorgelijke start voor het nieuwe jaar , omdat de beschikbare 

middelen voor slechts 3 tot 4 maanden 'lopend beleid' toereikend zijn en de baten uit donaties van 

instellingen als PIN, Haella en Stichting Rotterdam (als ze al komen) pas verder weg in het jaar 

beschikbaar komen. Deze situatie zal ons nopen om met name in de uitgaven voor leefgelden 

terughoudend te zijn. Daarnaast is het urgent om nieuwe bronnen voor financiële ondersteuning op te 

sporen. 

 
In 2012 kreeg de SDB behalve de bijdragen van een vijftiental particuliere donateurs (bij elkaar 3.715 

euro), bijdragen van enkele fondsen en van enkele kerkgenootschappen. Door de Katholieke Caritas 

Instelling Utrecht werd een bijdrage van  2000 euro in het tekort over 2012 in het vooruitzicht gesteld. 

Hopelijk wordt die toezegging in 2013 geëffectueerd.  

 

Van de kerkgenootschappen waren het met name de Lutherse Diakonie, de Remonstrantse 

Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente die met giften over de brug kwamen. Van drie fondsen, de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen (PIN) met 10.000 euro,  de Haella Stichting met 5.000 euro en 

de Stichting Rotterdam met 5.000 euro kregen wij opnieuw de sinds enkele jaren gevraagde 

ondersteuning. Door  het Elise Mathilde Fonds werd de steun van 2011 helaas in 2012 niet 

geprolongeerd.  

 

Alle giften en donaties werden door de SDB in grote dankbaarheid aanvaard! 

 
De totale inkomsten van particulieren, kerken en fondsen bedroegen ruim 26.500 euro. Dat is ruim 

6.000 euro minder dan hoopvol was geraamd in de begroting voor 2012.  Het eigen vermogen van de 

SDB moest met ruim 10.000  euro worden aangesproken om de uitgaven te kunnen dekken. In totaal 

bleven de uitgaven in 2011 (ca. 36.850 euro) redelijk binnen de begroting  van E. 37.750,-. 

 
Opvallende punten in het financiële overzicht zijn: 

 de leefgelduitgaven voor in totaal ca. 10 cliënten vormen de hoofdmoot van de begroting; de 

geraamde uitgave van 25.000 euro is volledig besteed; 

  ondanks de gestegen legeskosten zijn er geen uitgaven gedaan voor juridische bijstand; 

 in de kantoorkosten zijn geen belangrijke afwijkingen van de begroting te constateren. 

 

De reserve die eind 2008 ontstond met de donatie van het Helena Lakofonds is inmiddels (incl. de 

rentebijschrijvingen) gereduceerd tot 7.500 euro en is als ‘buffer’ geparkeerd bij de ASN Bank. Om 

continuïteitsredenen is het streven om die buffer zoveel mogelijk in stand te houden en om de 

uitgaven volledig te dekken uit donaties. 

 

De Begroting voor 2013 volgt in grote lijnen de begroting voor 2012, hier en daar aangepast aan de 

werkelijke uitgaven in 2012. De totale uitgaven worden begroot op 37.300 euro, waarvan opnieuw 

25.000 voor leefgelduitgaven.  Er wordt een tekort van 2.500 euro voorzien. Daarvoor zullen de 

middelen worden geput uit de reserve van het eigen vermogen. 

 

In de Begroting is in totaal 27.350 euro (73%) opgenomen voor cliëntgebonden uitgaven en 9.950 

euro voor bureaukosten. Uitgangspunt is, dat we voor de uitgaven aan cliënten proberen de middelen 
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te krijgen via fondsenwerving bij particulieren en instellingen en dat we de bureaukosten financieren 

uit bijdragen van vooral kerkelijke of kerkgebonden instellingen. 

 

De SDB kan haar werk slechts doen door giften van particulieren en instellingen. 

 
De Stichting dankt naast de 15 particulieren van wie zij giften mocht ontvangen, de volgende 

instellingen voor hun bijdrage in 2012: 

 Konferentie Nederlandse Religieuzen (PIN) 

 Haella Fonds 

 Stichting Rotterdam 

 Remonstrantse Gemeente Utrecht 

 Lutherse Diakonie 

 Doopsgezinde Gemeente Utrecht 

 Baptisten Gemeente SILO 

 

 

  



Jaarverslag 2012 SDB  12 

Financieel jaarverslag 2012 

Balans 2012 
 
Activa          31 dec. 11   31 dec. 12    passiva        31 dec. 11      31 dec. 12 
  
Rekening courant         10.758,00        4.822,00   eigen vermogen       22.072,00       12.969,00 
Spaarrekening                   143,00           143,00 
Spaarrekening ASN     10.482,00         7504,00 
Betaalde borg Silo               500,00           500,00 
         _______________________________________________________________ 
        totaal:            22.072,00      12.969,00        totaal:        22.072,00     12.969,00        
 

Overzicht van lasten en baten 
 

Lasten 

    

  

2012 

Begroting 

2012 

    Begroting 

2013 

Cliëntgebonden 

   Leefgeld/huur 

 

25.270,00 25.000,00 25.000,00 

overnachtingen 

  

0,00 

 reiskosten 

 

141,60 650,00 250,00 

tolk- en vertaalcentrum 885,37 1.000,00 1.000,00 

juridische Bijstand 0,00 1.000,00 1.000,00 

studie-/cursuskosten 11,00 350,00 100,00 

projecten 

  

                      P.M. 

     Bureaukosten 

    telefoon, internet 1.201,22 1.500,00 1500,00 

computer, fax, ed 459,93 500,00 500,00 

portokosten 

 

118,73 50,00 100,00 

kopieerkosten 175,10 150,00 150,00 

website 

 

53,91 50,00 50,00 

reiskosten vrijwilligers 1.730,00 1.700,00 1.750,00 

kosten vrijwilligers 1.200,00 1.250,00 1.200,00 

huur huisvesting 3000,00 3.000,00 3000,00 

kantoorbenodigdheden 305,19 300,00 300,00 

huishoudelijke artikelen 0,00 50,00 50,00 

bankkosten 

 

152,98 150,00 150,00 

Kamer van Koophandel 24,09 50,00 50,00 

overige kosten (o.a. inrichting) 294,30 500,00 450,00 

 

Deskundigheidsbevordering/ 

   juridische vakliteratuur 756,53 500,00 700,00 

 

Saldo (uit eigen vermogen)  -10.269 -5.000,00 -2.500,00 

  

      

  

€ 26.582,80 € 32.750,00 € 34.800,00 
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Baten 

 

  

2012 

        

Begroting 

2012 

        

Begroting 

2013 

Sponsors 

    Particuliere donateurs   3.715,00 4.000,00 4.300,00 

organisaties 

  

28.750,00 30.500,00 

     

     (1) Remonstrantse Gemeente Utrecht 1.350,00 

  (2) Lutherse Diakonie 1.000,00 

  (3) SILO 

 

66,80 

  (4) Haella 

 

5.000,00 

  (5) Konf. Ned. Religieuzen (PIN) 10.000,00 

  (6) Doopsgezinde Gemeente Utrecht 450,00 

  (7) Stichting Rotterdam 5000,00 

  

     

  

      

  

€ 26.582,80 € 32.750,00 € 34.800,00 
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Bijlage: voorgeschiedenis, doel en organisatie 

Voorgeschiedenis  
 

De oorsprong van de SDB ligt in 2001, toen de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) besloot 

een werkgroep voor sociaal juridische dienstverlening aan buitenlanders in te stellen. De reden 

daarvoor was dat al te veel niet-Nederlanders verdwalen in het woud van regelgeving doordat zij geen 

toegang hebben of weten te vinden tot de bestaande instellingen. Dat geldt vooral voor buitenlanders 

zonder verblijfsstatus (“ongedocumenteerden”), die met name behoefte hebben aan dienstverlening 

op het gebied van het vreemdelingenrecht, maar ook op andere terreinen. 

 

Er werd een bescheiden kantoorruimte gevonden en een werkgroep opgericht. Een van de leden van 

de werkgroep, met een hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening, werkt sinds die datum als 

vrijwilliger op het bureau, wanneer nodig geassisteerd door andere leden van de werkgroep, 

waaronder een jurist. Er bleek al spoedig veel behoefte te bestaan aan de diensten van het bureau. 

Daarom heeft de USRK in 2004 besloten het bureau te verzelfstandigen, en op 18 november 2004 is 

de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) opgericht. De band met de USRK bleef daarbij 

gehandhaafd, mede doordat voor benoeming van bestuurders en wijziging van de statuten de 

goedkeuring van de USRK nodig is. Ook is in de statuten vermeld dat de stichting is opgericht 

overeenkomstig de identiteit van de USRK. Sinds eind 2007 huist SDB in de Baptistengemeente Silo 

aan de Herenstraat 34 te Utrecht.   

Doel van de stichting     
 

In de statuten staat als doel van de stichting beschreven “De organisatie van hulpverlening aan 

voornamelijk dakloze of thuisloze vreemdelingen, die zonder voldoende middelen van bestaan zijn, en 

voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”  

Organisatie  
 

De organisatie wordt volledig gerund door vrijwilligers en is financieel afhankelijk van donaties.  

 

De samenstelling van het bestuur was gedurende het gehele verslagjaar 2012 als volgt: 

Voorzitter:     de heer ing. T.H. (Teije) Bakker 

Secretaris:     mevrouw dr. M.H. (Marleen) Kieft  

Penningmeester:    de heer drs. B.J. (Bart) Wentink 

Bestuurslid (sinds medio 2012):  mevrouw mr. L. (Laura) Henderson  

 

Gedurende het hele verslagjaar was mevrouw M.J. (Joke) de Jongh als sociaal juridisch 

dienstverlener op het bureau werkzaam. Eveneens gedurende het hele verslagjaar was de heer mr. 

P.J.L. (Peter) Kretzschmar juridisch medewerker van de stichting. Mevrouw ds. R.C. (Renata) Barnard 

is als adviseur aan de stichting verbonden. 

 


