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Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt op 31 december 2020 en
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties
over 2020 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in de subsidiebeschikking en het
Controleprotocol cultuursubsidies instellingen zijn vermeld.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2020;

2.

de winst- en verliesrekening over 2020; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol cultuursubsidies instellingen vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit
het bestuursverslag. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Nijmegen, 25 maart 2021
Mengedé Accountants B.V.
Digitaal ondertekend door

Petrus Anna
Ronald Petrus Ronald
Mengede
Anna Mengede Datum: 2021.03.23 13:20:00
+01'00'

R.P.A. Mengedé AA
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gewaarmerkte jaarrekening Stichting LOS 2020
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Geacht bestuur,
Bij deze ontvangen jullie de jaarrekening betreffende het jaar 2020.
1. ALGEMEEN

De stichting is gestart in 2003.
Het doel van de stichting is het verbeteren van de positie van mensen zonder
verblijfsdocument of anderszins, die geen recht hebben op voorzieningen van
de overheid.
De stichting heeft in 2020 1,8 FTE in dienst.
2. RESULTAAT EN VERMOGEN

De resultaatrekening sluit met een resultaat van € 17.443 positief, vooral veroorzaakt door onderbesteding op de Basistaken, deels ten gevolge van de coronacrisis. De inkomsten en uitgaven op het
Meldpunt Vreemdelingendetentie waren hoger dan vorig jaar, omdat we konden investeren in urenuitbreiding om de groei van het aantal meldingen op te kunnen vangen. De werkdruk op Het Meldpunt
nam toe door de coronacrisis. Deze inkomsten en uitgaven op Het Meldpunt waren met elkaar in
evenwicht.
De baten en lasten zijn over 2020 substantieel hoger dan over 2019. Dit komt niet alleen door de
personele uitbreiding bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie, maar ook door het project Monitoring
BBB, eeen samenwerkingsproject met andere partners. Net als in 2018 kregen we hiervoor baten die
we grotendeels moesten uitbetalen aan deze partners. In 2018 lagen de baten en lasten ook rond de
170.000 euro. In 2019 waren er voor dit project geen inkomsten en nauwelijks uitgaven, waardoor de
baten en lasten lager waren. Dit project is ook in 2020 nog niet afgerond en fondsen zullen dus
doorgeschoven worden naar 2021.
Een correctie die in deze jaarrekening is doorgevoerd is de bijdrage van het Maagdenhuis, die in 2019
wel was toegezegd, maar ten onrecht niet in de jaarrekening was opgenomen. Daarom staat deze
bijdrage - die ook in 2020 werd betaald - nu dubbel in de baten bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie.
Het project Dublinclaimanten is in 2020 niet gerealiseerd door de coronacrisis en staat in het werkplan
en de begroting van 2021.
Het overschot op Basistaken komt deels omdat activiteiten niet zijn doorgegaan vanwege de coronacrisis, deels omdat de uitbreiding van de huisvesting niet is doorgegaan vanwege het thuiswerken en
deels omdat giften en contributies bij deze post zijn opgenomen, terwijl die niet specifiek voor deze
post zijn bedoeld. Wij willen de giften en donaties gebruiken om onze reserves op te bouwen, omdat
we merken dat het saldo van de bankrekening elk jaar rond het uitbrengen van de jaarrekening zeer
laag is, omdat sommige fondsen pas uitbetalen nadat het project is afgerond en verantwoord. De
rest van het overschot op Basistaken zal wellicht (deels) tergubetaald moeten worden aan de fondsen.

Raamwerk
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3. OPSTELLEN JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen
in dit rapport.
4. ADMINISTRATIE

De aangeleverde administratie bestond uit Bankafschriften met bijbehorende
bescheiden.
Bij het opstellen van de jaarrekening is tevens gebruik gemaakt van de ons ter
beschikking gestelde balansgegevens per 1/1 en 31/12.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Raamwerk

Maud Van den Hof
Raamwerk
Burghardt van den Berghstraat 138
6512 DR Nijmegen
tel: 024-3228196

Raamwerk
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Stichting LOS 2020
bijlage A

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 dec 2020
AKTIVA

31 dec 2019

€

%

€

%

91

0

91

0

Vorderingen en overlopende aktiva

38.708

37

37.060

37

Liquide Middelen

64.756

63

62.898

63

103.555

100

100.049

100

Eigen vermogen

51.555

50

34.113

34

Kortlopende schulden

52.000

50

65.936

66

103.555

100

100.049

100

Vaste aktiva

Totaal aktiva

PASSIVA

Totaal passiva

Raamwerk
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Stichting LOS 2020
bijlage B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
BATEN

2019
€

€

Inkomsten projecten
Inkomsten overig

166.280
8.731

109.847
11.481

Bruto-opbrengst

175.011

121.328

119.960
1.737
21.350
6.305
804
7.413

99.817
2.990
1.861
5.820
981
7.275

157.568

118.743

17.443

2.584

LASTEN
Personele kosten
Overige personele kosten
Uitvoerende kosten
Huisvestingskosten
Communicatie
Algemene kosten

RESULTAAT

Saldo Basistaken
Saldo Meldpunt
Saldo Monitoring (BBB)
Saldo Dublinclaimanten
Rente

Raamwerk

17.436
0
0
0
7
17.443
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Stichting LOS 2020
bijlage C

C. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen/ De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsptijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven van het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resulaat wordt bepaald als enerzijds het verschil tussen de baten en lasten uit
hoofde van de doelstelling en anderzijds de interestbaten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Positieve resulaten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Het financieel resultaat wordt gevormd door de op de verslagperiode betrekking
hebbende renteopbrengsten en -lasten.

Raamwerk
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Stichting LOS 2020
Bijlage D

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE AKTIVA
Inventaris

VORDERINGEN
Nog te ontvangen subsidies
Nog te ontvangen pensioenfonds
Nog te ontvangen overig

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
ASN bank
ING

EIGEN VERMOGEN
Stand per 1 januari
Resultaat
Stand per 31 december
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen loonheffing
Gereserveerd loopbaanbudget
Nog te betalen nettolonen
Nog te betalen pensioenpremie
Nog te betalen paww
Nog te betalen overige kosten
Vooruitontvangen bedragen

Raamwerk

31-dec-20

31-dec-19

€

€

91
91

91
91

37.500
962
246
38.708

37.060

0
50.428
14.328
64.756

0
20.422
42.476
62.898

34.113
17.443
51.556

31.529
2.584
34.113

9.909
4.415
2.478

7.099
3.277
330
212
20
7.245
47.753
65.936

104
23.505
11.589
52.000

37.060
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Stichting LOS 2020
bijlage E

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020
€

2019
€

166.280

109.847

166.280

109.847

4.973
3.505
246
7

8.777
2.667

8.731

11.481

61.102
52.188
6.671
119.960

60.037
35.007
4.773
99.817

2.045

2.920
71

BATEN
INKOMSTEN PROJECTEN
Inkomsten projecten
Algemene subsidies

OVERIGE BATEN
Donateurs
Abonneeschap
Overige inkomsten
Rente

36

LASTEN
PERSONELE KOSTEN
Stafmedewerker
Projectmedewerker
Stagevergoeding

OVERIGE PERSONELE KOSTEN
Ziekteverzuimverzekering
Kantinekosten
Reiskosten werknemers*
Overige personeelskosten
Correctie pensioenlasten 2019

UITVOERENDE KOSTEN
Directe kosten projecten
Correctie 2018

43
-351
1.737

21.350
21.350

HUISVESTINGSKOSTEN
Huur
Overige huisvestingskosten

Raamwerk

6.237
68
6.305

2.990

6.661
-4.800
1.861

5.820
5.820
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Stichting LOS 2020
bijlage E

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (2)

COMMUNICATIE
Kantoorartikelen
Portokosten
Telefoonkosten
Contributiekosten
Fondswerving en voorlichting
Website

ALGEMENE KOSTEN
Administratie en accountant
Bankkosten, verschillen
Reis-en verblijfkosten
Assurantien
Bestuurskosten
Afschrijvingskosten
Ondersteuning MARA

*

2020
€

2019
€

143
35
208
418

48

804

309
513
91
19
981

4.749
98
1.117
570
89
0
791
7.413

2.847
144
552
616
233
382
2.500
7.275

Reiskosten ww verkeer zitten grotendeels bij de loonkosten in

Rotterdam, 23 maart 2021
Het bestuur,

S.J. Kennedy - Doornbos
Interim-voorzitter | Penningmeester

J.E. de Poorte
Secretaris

A. de Maar
Lid

A. Reijersen van Buuren
Lid

Raamwerk
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Stichting Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
BIJLAGE

Stichting LOS 2020
bijlage F

OVERZICHT VAN DE VASTE ACTIVA

aanschaf-

afschr

aanschaf-

rest-

afschrij-

afschrij-

boek-

datum

percen-

waarde

waarde

ving t/m

ving

waarde

2019

2020

31-dec

€

€

€

€

911,99

91,00

820,99

91,00

911,99

91,00

820,99

91,00

tage
INVENTARIS
Computer

Raamwerk

apr-10

20,00

€
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Stichting LOS 2020
bijlage G

OVERZICHT BASISTAKEN

A. REGULIER WERK: INFORMATIEVOORZIENING/INFORMATIEUITWISSELING

LASTEN
Loonkosten
Communicatie
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

cijfers 2020
€

begroting 2020
€

25.931
161
145
1.450
1.266

27.154
600
455
500
2.415
1.955

28.953

33.079

cijfers 2020
€

begroting 2020
€

18.596
179
262
386
757
661

19.742
540
700
1.000
1.260
1.020

20.840

24.262

cijfers 2020
€

begroting 2020
€

13.366
56
156
791
1.135
991

14.049
210
490
2.500
1.890
1.530

16.495

20.669

B-1 BASISRECHTEN ONGEDOCUMENTEERDEN

LASTEN
Loonkosten
Communicatie
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

D. ALGEMENE TAKEN EN TEAMOVERLEG

LASTEN
Loonkosten
Communicatie
Reizen
Ondersteuning Mara
Huisvestingskosten
Algemene kosten

Raamwerk
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Stichting LOS 2020
bijlage G

OVERZICHT BASISTAKEN (2)

INKOMSTEN BASISTAKEN
Adessium
Stichting Dioraphte
KNR/PIN
Giften
Contributie Nieuwsbrief
Overige inkomsten

Saldo Basistaken

Raamwerk

cijfers 2020
€

begroting 2020
€

25.000
20.000
30.000
4.973
3.505
246

25.000
20.000
30.000
3.100

83.724

78.100

17.436

90
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Stichting LOS 2020
bijlage H

OVERZICHT MELDPUNT

B-3 MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE

LASTEN
Loonkosten
Stagevergoedingen
Reiskosten stagaires
Communicatie (incl voys)
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

BATEN
Adessium
Dioraphte
Haëlla Stichting
Kerk in Actie
Maria Strootfonds
RC Maagdenhuis
RC Maagdenhuis 2019
Stichting Rotterdam
Remonstranten
Emmaus Haarzuilens
Giften
Stichting Rotterdam 2019 (niet opvraagbaar)

Saldo Meldpunt

Raamwerk

cijfers 2020
€

begroting 2020

47.119
6.767
797
2.451
346
1.310
2.837
2.477

45.856

64.106

70.691

cijfers 2020
€

begroting 2020

15.000
10.000
10.000
3.000

18.000

€

8.640
3.000
1.560
1.085
2.000
4.725
3.825

€

10.000
10.000
3.500
3.000

7.500
5.700
8.400
5.000

7.500
12.000
7.000

566
-1.060
64.106

71.000

0

309
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Stichting LOS 2020
bijlage I

OVERZICHT BBB PROJECT

MONITORING BBB

LASTEN
Loonkosten
Stagevergoedingen
Communicatie
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Externe partijen

cijfers 2020
€

begroting 2020

9.918

10.200

24
356

770

€

60
4.100

126
110
16.640

18.560

27.174

34.070

cijfers 2020
€

begroting 2020

27.174

34.180

27.174

34.180

0

110

210
170

€

BATEN
Porticus
Giften

Saldo Monitoring

Raamwerk
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Stichting LOS 2020
bijlage J

OVERZICHT PROJECT DUBLINCLAIMANTEN

C-2 Project Dublinclaimanten
cijfers 2020
€
LASTEN
Loonkosten
Stagevergoedingen
Communicatie
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Externe partijen

begroting 2020
€
5.925
3.000
2.300
500
1.400

14.000

0

27.125

cijfers 2020
€

begroting 2020

0

0

0

-27.125

€

BATEN
Stichting Rotterdam
Giften

Saldo Humaniteit

Raamwerk
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Over Stichting LOS
Stichting LOS ondersteunt het netwerk van de hulpverlening aan mensen zonder
verblijfsvergunning. Wij doen dat door :
- Informatievoorziening
- Netwerkbevordering
- gezamenlijke lobby op thema’s die relevant zijn voor de hulpverlening aan
mensen zonder verblijfsvergunning
Daarnaast onderhoudt Stichting LOS het Meldpunt Vreemdelingendetentie, met als
doel de omstandigheden in vreemdelingendetentie en tijdens uitzetting te
verbeteren.

A. Regulier werk: informatievoorziening en
informatie-uitwisseling
In 2020 heeft Stichting LOS, zoals gebruikelijk, twee-wekelijkse nieuwsbrieven verzorgd (één voor mensen
die juridische hulp geven aan ongedocumenteerden, en één voor vrouwen- en migranten organisaties – die
tweede wordt ook in het Engels vertaald). Bovendien organiseerden wij driemaal het Platform Migranten
zonder Verblijfsvergunning (deels digitaal). Daarnaast waren wij telefonisch en per mail bereikbaar voor
hulpvragen.
In de 2020 zijn in totaal 654 hulpvragen ontvangen waarvan 247 via de mail. Dit is 15% meer dan in 2019
toen we het hele jaar 570 hulpvragen ontvingen.
Ongeveer de helft van de vragen kwam van particulieren en de andere helft van instellingen, dat is
vergelijkbaar met 2019. Zie hieronder het overzicht.
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Bij ongeveer de helft van de hulpvragen is bekend wat de achtergrond van de ongedocumenteerde was: bij
ongeveer de helft betrof het ex-asielzoekers. In 2019 was dit driekwart.

Hulpvragen in 2020 gingen vooral over legalisering (31%) en opvang (24%), zoals blijkt uit het diagram
hieronder. Het aandeel opvangvragen was in 2019 nog 28% en is dus licht gedaald. Het aandeel vragen voor
basisrechten was in 2019 nog 13% en is dus gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat veel minder exasielzoekers hulp vroegen. Veel vragen over basisrechten en legalisering betroffen huwelijken en relaties.
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Detentie

B. Thematische inzet en lobby in 2020
Naast het reguliere werk hebben we ons in 2020 beziggehouden met de volgende thema’s die relevant zijn
voor de hulpverlening aan ongedocumenteerden en voor vreemdelingen in detentie.

B-1. Basisrechten ongedocumenteerden
1a

Onderdak en levensonderhoud voor iedereen toegankelijk maken

De website www.stichtinglos.nl wordt veel gebruikt voor de adresgegevens van opvangorganisaties, deze
hielden we ook in 2020 bij. Bovendien onderhielden we de contacten met lokale hulpverleners, o.a. door
een regelmatig overleg over de LVV-ontwikkelingen.
Resultaten 2020:
- in het Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning werd het thema onderdak op diverse manieren
aan de orde gesteld: John van Tilborg vertelde over LVV-ontwikkelingen, Tom Waalewijn over het
Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak, en diverse organisaties vertelden over hulp aan dakloze
ongedocumenteerde arbeidsmigranten in corona-tijd.
- In nauwe samenwerking met het ASKV in Amsterdam werd de lobby in de aanloop naar de verkiezingen
van 2021 opgestart. Daarin speelt vanzelfsprekend het recht op onderdak een belangrijke rol. Dankzij
onze inzet is in meerdere partijprogramma’s het behoud van het recht op onderdak en begeleiding van
ongedocumenteerden opgenomen.
- de NGO's uit vier LVV-steden houden nauw onderling contact. In 2020 vonden tien bijeenkomsten plaats
(deels digitaal), we schreven een eigen tussenevaluatie die lokaal goed gebruikt is, en werkten aan een
nieuwe tussenevaluatie die in januari 2021 wordt gepubliceerd.
- de noodzaak voor opvang naast de LVV-constructie wordt steeds duidelijker. We werkten mee aan het
initiatief NOO (Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak), wat opvang bij particulieren wil
ondersteunen, zie de website www.noo.nl. Dit wordt ook het onderwerp voor de jaarlijkse beraadsdag
van de Raad van Kerken in 2021, waarbij wij mede-organisator zijn.
- de corona-maatregelen maakten veel ongedocumenteerde arbeidsmigranten werkloos. Diverse lokale
organisaties boden corona-hulp. Waar zinvol informeerden we deze organisaties over de rechten van
ongedocumenteerden en startten overleg met hen op. We nodigden de organisatie Woon! uit
Amsterdam uit om de aanwezigen te informeren over huurrecht, bijvoorbeeld bij onderhuur.

1b

Zinvolle dagbesteding en onderwijs

In 2015 startten we met een werkgroep Zinvolle dagbesteding en Onderwijs. Daarmee schreven we een
Manifest, organiseerden twee conferenties, en lieten twee studenten onderzoek doen. Ook andere
organisaties pakten het thema op, en gingen samenwerken. Het onderwerp wordt nu ook meegenomen in
de inrichting van de LVV-opvang.
Stichting LOS houdt de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zinvolle dagbesteding bij en plaatst
updates op de website www.iedereen-aandeslag.nl.

Resultaten 2020:
- Organisaties die zich inzetten voor het recht op activering zijn vijf keer bij elkaar geweest om uit te
wisselen. Toegang tot hoger onderwijs voor jongvolwassenen stond hierbij hoog op de agenda. Sinds
corona wordt ook uitgewisseld over praktische zaken rondom cursussen op afstand.
- Het overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over beleidswijzigingen om activering van
ongedocumenteerden in de LVV mogelijk te maken heeft tot niets geleid: het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid is niet bereid tot meedenken.
- De plannen met de MBO-Raad om MBO-scholen te stimuleren meer ongedocumenteerden te
accepteren als student zijn voorlopig uitgesteld i.v.m. corona. Wel heeft een bijeenkomst met de
Haagse Hogeschool plaatsgevonden om mogelijkheden tot toelating van ongedocumenteerde
studenten te onderzoeken. Dat blijkt in de praktijk nog juridische obstakels op te leveren, nader
onderzoek is nodig.
- De casus van Anna, een Braziliaanse jongere die Verpleegkunde wilde studeren maar vanwege haar
status niet toegelaten werd, heeft Startfoundation op het idee gebracht om een studiefonds voor
dergelijke jongeren in te richten. Immers, als zij een sponsor hebben kunnen ze een studieverblijfsvergunning krijgen. Startfoundation wil hierbij helpen, en zo ook de situatie van deze
jongeren inzichtelijk maken en pleiten voor makkelijkere statusverlening. Voornemen is om de
eerste studenten in het studiejaar 2021-2022 gebruik te laten maken van dit fonds. Voor dit project
werken wij nauw samen met ASKV en OKIA.

1c

Website www.basicrights.nl blijven updaten

De website was een initiatief van lokale hulpverleners in de grote steden, Rode Kruis en Stichting LOS. Bij de
lancering in 2017 is tevens een begin gemaakt met samenwerking tussen ongedocumenteerden in
verschillende steden door middel van het Basic Rights Festival.
Resultaten 2020:
- De website blijft traag en daarom niet goed bruikbaar voor mensen die minder goed toegang tot het
internet hebben. Enkele partijen (Rode Kruis en Amsterdam City Rights) proberen op een andere
manier ongedocumenteerden te informeren over hun basisrechten. Stichting LOS onderzoekt samen
met hen hoe de informatie beter gepresenteerd kan worden. Updaten van de website basicrights
staat daarom nu op een laag pitje. We hopen hiervoor nieuwe mogelijkheden te vinden in
samenwerking met Amsterdam City Rights in het Dublinproject.
- In het voorjaar 2020 zijn we enthousiast begonnen met voorbereidingen voor het Basic Rights
Festival in 2020 bij BAK in Utrecht. Vanwege corona kon het Festival in 2020 helaas niet doorgaan.

1d

Lopende onderwerpen

Enkele onderwerpen komen regelmatig terug op de agenda van Stichting LOS. Deze noemen we hieronder:
Veilige Aangifte. Internationaal wordt Nederland gezien als voorbeeld, vanwege het beleid van de politie om
niet in te zetten op uitzetting bij ongedocumenteerden die aangifte willen doen. Stichting LOS participeerde
in enkele (internationale) online-overleggen en was mee-lezer bij documenten over dit onderwerp. Samen

met Fairwork organiseerden we een overleg op 4 februari om veilige aangifte ook bij de Arbeidsinspectie
ingang te doen vinden. Helaas is daar nog geen animo voor.
Toegang vrouwenopvang voor ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld. Al jarenlang lobbyt
Stichting LOS, samen met anderen, voor de juiste interpretatie van de EU-Slachtofferrichtlijn. Deze stelt dat
ongedocumenteerde slachtoffers niet geweigerd mogen worden als ze opvang nodig hebben. In 2020 is de
definitieve wijziging van de WMO ingevoerd, helaas alleen voor slachtoffers in een toelatingsprocedure. We
schreven brieven aan TK-leden en overlegden met de Vrouwenopvang over dit onderwerp. Ook droegen we
bij aan een document van PICUM met overzicht over beleid in diverse EU-landen.
Langdurig Ongedocumenteerde Ouderen. Dit onderwerp komt regelmatig terug. Er is een medewerker voor
de Regenboog Amsterdam aangesteld om lobby rondom legalisering van deze groep op te starten. Zij heeft
nu twee onderzoeken geïnitieerd, één juridisch en één over de leefsituatie. Stichting LOS is nauw betrokken
bij de ontwikkelingen.
Duldung. Nederland heeft geen oplossing voor ongedocumenteerden die geen status kunnen krijgen en ook
niet kunnen terugkeren. In Duitsland houdt de Duldung deze groep mensen in beeld, en biedt ook uitwegen
uit de illegaliteit voor mensen met Duldung die werk vinden of een vakopleiding afronden. We proberen
deze optie bespreekbaar te maken in Nederland, door deze te presenteren waar mogelijk.
Voorlichtingen. Stichting LOS wordt regelmatig gevraagd om haar expertise te delen met anderen.
Bijvoorbeeld bij de gezamenlijke scholen in de Bijlmer, bij de Amsterdamse Gemeente, bij het Annahuis in
Breda over EU-migranten. Bovendien worden we regelmatig gevraagd voor input bij onderzoeken.

B-2. Vreemdelingendetentie
Sinds 2010 onderhoudt Stichting LOS het Meldpunt Vreemdelingendetentie, met als doel het verbeteren
van de omstandigheden in vreemdelingendetentie. Het Meldpunt biedt een luisterend oor aan
vreemdelingen in detentie, waardoor we de detentieomstandigheden monitoren en proberen te
verbeteren. We ondersteunen individuele klachtprocedures, we bespreken onze ervaringen met de
directie en we brengen structurele misstanden onder de aandacht van politici, beleidsmakers en media.
Dat doen we onder meer door het schrijven van brieven en het uitbrengen van nieuwsbrieven en
rapporten. Door de helpdeskfunctie is het Meldpunt een unieke bron van informatie over de situatie
binnen vreemdelingendetentie, die op geen enkele andere manier beschikbaar is.

2a

Meldpunt Vreemdelingendetentie: corona

Het jaar 2020 kenmerkte zich door de corona-maatregelen die grote gevolgen hadden voor de
vreemdelingen in detentie. Vanaf half maart is het Meldpunt veelvuldig gebeld hierover. Angst, onzekerheid
en verveling hadden de overhand. Ingeslotenen hebben een groot deel van het jaar 20 à 21 uur per etmaal in
hun cel door moeten brengen vanwege de groepsgrootte en personeelstekort. In maart werden
terugkeergesprekken van DT&V opgeschort en vluchten naar het buitenland waren vanaf eind maart beperkt
en voor sommige landen volledig opgeschort. Bovendien waren de risico’s voor ingeslotenen bij het
uitbreken van een besmetting aanzienlijk, naar inschatting van het Meldpunt. Dat leidde ertoe dat het
Meldpunt meermalen opriep tot het vrijlaten van ingeslotenen, onder meer samen met Amnesty
International en Dokters van de Wereld. Tussen maart en mei werden 390 mensen vrijgelaten uit
vreemdelingendetentie, waaronder 70 Dublinclaimanten die elders werden opgevangen. Volgens de
overheid en de rechtbanken was er voor de andere ingeslotenen nog steeds zicht op uitzetting waardoor zij
vastgehouden bleven.
De maatregelen creëerden grote beperkingen:
- Activiteiten werden nog verder beperkt, onder meer omdat de sport en recreatie zalen voor het
grootste deel gesloten zijn gebleven.
- In augustus, september en oktober zijn er uitbraken geweest waarna stevige quarantainemaatregelen werden genomen en meerdere (delen van) afdelingen de facto in lockdown werden
gesteld (23u gesloten deur), in enkele gevallen zelfs 10 tot 14 dagen.
- Keukengebruik was beperkt, evenals het invoeren van goederen (kleding).
- Bezoek werd beperkt. Regelmatig mocht het bezoek niet plaatsvinden of alleen op hele specifieke
tijden, zoals vroeg in de ochtend. Plexiglas van tafel tot plafond bemoeilijkte de gesprekken.
- De nieuw ingestelde mogelijkheid van Skypen was voor sommigen een goed alternatief, anderen
meldden dat ze meermalen technische problemen hadden en de procedure te omslachtig was.
Het Meldpunt heeft in oproepen op sociale media, richting de directie van detentiecentrum Rotterdam, het
verantwoordelijke ministerie en de politiek aangedrongen op betere coronamaatregelen en betere
communicatie naar ingeslotenen. Voorbeelden van onze activiteiten richting publiek en politiek:
- Drie brieven aan Tweede Kamer en Staatsecretaris over de corona-maatregelen kregen veel
aandacht en leidden tot Kamervragen.
- In de dagen van de eerste coronabeperkingen, 9-24 maart, heeft het Meldpunt een liveblog

-

-

bijgehouden. Deze werden steeds ook naar ingeslotenen gestuurd waar wij contact mee hebben
gehad die voorgaande maand.
Het Meldpunt was vijf keer op radio/tv (onder andere EenVandaag en Reporter Radio van NPO
radio1) om te praten over de situatie in vreemdelingendetentie en werd genoemd in artikelen in
NOS, Parool, Volkskrant en NRC, plus drie bekende weblogs.
Op Facebook en LinkedIn kreeg het Meldpunt veel betrokkenheidsacties (likes, delen en
commentaar) en in totaal 225 nieuwe volgers. Op Twitter bereikten een aantal tweets zelfs meer
dan 10.000 schermen en 500 tot zelfs 800 interacties (kliks, likes, retweets, etc).

Bovendien heeft het Meldpunt ingeslotenen ondersteund bij het opstellen van in totaal 44 klachten over de
corona-maatregelen in detentie. De meest in het oog springende zaken:
- Handzeep werd niet verstrekt, de directie vond dat men de douchegel/shampoo moest gebruiken
die standaard al werd verstrekt. Desinfectiepalen in de gezamenlijke ruimtes lieten lang op zich
wachten, en bleken aan het einde van het jaar nog steeds niet aanwezig op verschillende afdelingen
of bijvoorbeeld naast de sporttoestellen op de luchtplaats.
- Er is niet geprobeerd om het gebruik van meerpersoonscellen terug te dringen, zoals door
toezichthouder Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is geadviseerd en elders
in het gevangeniswezen wel is ingevoerd in mei en juni.
- Mondkapjes zijn verboden voor ingeslotenen. Detentiepersoneel draagt ze vanaf 6 oktober, maar er
wordt regelmatig opgemerkt dat lang niet alle medewerkers dat correct en consequent doen.
Gevoelens van onveiligheid komen steeds terug in de gesprekken met ingeslotenen, zeker qua
besmettingsgevaar in publieke ruimtes waar men elkaar of personeelsleden spreekt of langs elkaar
loopt.

2b

Meldpunt Vreemdelingendetentie: regulier werk

En natuurlijk ontvingen we veel telefoontjes en ondersteunden we de klachten van vreemdelingen in
detentie.
- In 2020 ontving het Meldpunt 1097 telefoontjes, dat is vergelijkbaar met 2019 (1166 telefoontjes) en
veel meer dan in 2018 (736 telefoontjes). We hadden contact met 186 verschillende personen, iets
minder dan in 2019 (202 personen) maar meer dan in 2018 (152 personen). Hierbij moet de veel
lagere bezetting in detentie in het oog gehouden worden: er zaten in 2020 25% minder mensen in
vreemdelingendetentie dan in 2019 (geschat op basis van voorlopige bezettingscijfers).
- De meeste telefoontjes gingen over het inwinnen van praktische informatie en het indienen van een
klacht. Vaak belde men ook om gewoon even te kunnen praten. Van de 186 mensen die belden
hadden er 75 een Marokkaanse of Algerijnse achtergrond, en 10 kwamen uit Afghanistan. Andere
bellers komen uit 32 verschillende landen. In 2019 kwam de helft van de bellers uit Marokko of
Algerije.
- Het Meldpunt bezocht regelmatig individuele ingeslotenen en werkte samen met de Bezoekgroep
van Detentiecentrum Rotterdam om meer bezoek te organiseren voor personen die dat goed
konden gebruiken. Ook werd met een aantal lokale groepen een kaartenactie uitgevoerd.
- De Commissie van Toezicht nam vanaf het moment van de eerste coronabeperkingen ruim twee
maanden geen klachten in ontvangst, een grote inperking van het klachtrecht waar het Meldpunt in
april een brief over heeft geschreven aan de Commission for the Prevention of Torture.

-

-

-

In 2020 heeft het Meldpunt in totaal 112 klachten ingediend namens ingeslotenen van het
Detentiecentrum Rotterdam, tegen 242 in 2019. Dat heeft enerzijds met de lagere bezetting te
maken, anderzijds blijkt hieruit ook dat voor zowel bellers als de medewerkers van het Meldpunt de
effecten van de corona-maatregelen prioriteit hadden.
Veelgehoorde redenen om te klagen waren de coronamaatregelen (44 klachten opgesteld),
isolatie/quarantaine/afzondering in eigen cel (34), en opgelegde maatregelen, met name
overplaatsing naar de beheersafdeling (12). Omdat sommige klachten meerdere onderwerpen
betroffen zijn een deel van deze klachten door de Commissie van Toezicht (CvT) opgesplitst in losse
klachtnummers, 206 in totaal.
o Van deze 206 klachten zijn er per januari 2021 35 als niet-ontvankelijk beoordeeld, meestal
vanwege het ontbreken van een handtekening (helaas bleek het dit jaar vaak moeilijk om de
klacht binnen 7 dagen heen en weer te sturen naar DCR voor de ondertekening door de
ingeslotene). Nog eens 50 klachten zijn ingetrokken of niet doorgezet door de klager,
bijvoorbeeld na vrijlating. Van de overige 121 klachten zijn er 90 nog niet behandeld door de
CvT.
o In 27 gevallen heeft het Meldpunt de klager vertegenwoordigd bij behandeling door de
Commissie van Toezicht, soms schriftelijk, veelal tijdens een zitting. Over 31 klachten is een
uitspraak gedaan door de CvT: 19 werden na beoordeling alsnog ongegrond verklaard, 12
klachten (deels) gegrond.
o De gegrond verklaarde klachten gingen met name over isolatieplaatsingen. Daarnaast is één
klager in het gelijk gesteld bij een klacht over geboeid vervoer en één over een
ongefundeerde plaatsing naar de beheersafdeling.
in totaal zijn 26 beroepen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugddetentie (RSJ) ingediend in
2020, tegen 62 in 2019. Hiervan betroffen 12 klachten die in 2020 waren ingediend bij de CvT, de
overige 14 zijn beroepen n.a.v. uitspraken over eerder ingediende klachten. Er zijn bijzonder weinig
beroepen behandeld in 2020, van 8 beroepszaken hebben wij een uitspraak binnen gekregen, 21
beroepszaken die het Meldpunt heeft ingediend staan voor zover wij weten nog open (waarvan 3 uit
2019).

We zien dus al met al dat er minder klachten werden ingediend en beroepszaken gestart, met name in het
eerste half jaar. Dat heeft alles te maken met het uitbreken van de coronacrisis en de genoemde vrijlatingen.
De aandacht van de bellers en van het Meldpunt ging er naar uit om de coronaveiligheid en -beperkingen op
andere manieren aan te kaarten dan via klachten, mede omdat de Commissie van Toezicht twee maanden
lang überhaupt geen klachten in ontvangst nam en snelle actie op genoemde punten gewenst was.
Het Meldpunt overlegde met NJCM-PILP (Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten) over de mogelijkheden om verandering af te dwingen over enkele
structurele misstanden in vreemdelingendetentie via een proefproces. Dit betreft zowel isolatieplaatsingen
als geboeid vervoer. Dit is een meerjarig traject.
In 2020 schreven we meerdere rapporten en artikelen:
- in september 2020 kwam het rapport ‘Isolatie in vreemdelingendetentie’ uit, dat voortbouwt op het
eerdere gelijknamige rapport uit 2015. Onderzoek en publicatie van het rapport zijn uitgevoerd door

-

-

-

2c

Lilian Hesselink (deeltijd coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie) in samenwerking
met Dokters van de Wereld en Amnesty International.
Revijara Oosterhuis publiceerde namens het Meldpunt een samenvatting van het rapport met een
update over de relevante gevolgen van de coronacrisis in Journaal Vreemdelingenrecht van
december 2020.
Tien Nederlandse non-gouvernementele organisaties (NGO’s), waaronder Stichting LOS, hebben een
rapport opgesteld over de implementatie van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van
alle vormen van rassendiscriminatie (CERD) in Nederland. De rapportage bevat het perspectief van
het maatschappelijk middenveld op de implementatie van het Internationale Verdrag inzake
Rassendiscriminatie door het Koninkrijk in de afgelopen 5 jaar. Een van de kwesties waarover
geschreven werd is het inhumane karakter van vreemdelingendetentie
Maandelijks werd een email nieuwsbrief gepubliceerd. Twee vrijwilligers zijn betrokken om de
nieuwsbrief te vertalen in Engels en Frans. De vertaalde nieuwsbrieven worden ook gestuurd naar de
ingeslotenen waar wij contact mee hebben.

Monitoring uitzettingen

In 2018-2019 heeft het Meldpunt een pilot van 6 maanden uitgevoerd om te onderzoeken of monitoring van
uitzettingen zinvol zou zijn. Resultaat van deze pilot is een verslag over 15 gemonitorde uitzettingen. Hieruit
blijkt dat tijdens uitzettingen vergelijkbare misstanden plaatsvinden als tijdens vreemdelingendetentie (zoals
isolatie en geboeid vervoer), maar dat het voor vreemdelingen nog moeilijker is om daarover te klagen.
Stichting LOS zet de kennis en faciliteiten van het Meldpunt in om ook klachten over de werkwijze van
overheidsdiensten tijdens uitzettingen te ondersteunen.
Resultaten 2020:
- In januari 2020 heeft een gesprek met de Inspectie Justitie en Veiligheid plaatsgevonden over het
rapport. De Inspectie gaf toe dat hun wijze van inspecteren misstanden tijdens uitzettingen niet
zichtbaar maakt. Ze kondigden dan ook aan te stoppen met deze inspecties. Dat maakt het nog
belangrijker dat het Meldpunt misstanden blijft monitoren.
- In de eerste helft van 2020 hebben vanwege de sluiting van het luchtruim nauwelijks uitzettingen
plaatsgevonden. Tot en met november 2020 zijn ongeveer 1.470 vreemdelingen gedwongen
uitgezet, waar dat in 2019 nog 2.760 personen betrof. Het Meldpunt heeft contact gehad met een
zestal personen na hun uitzetting. Twee daarvan hebben met hulp van het Meldpunt een klacht
ingediend bij de Koninklijke Marechaussee over geweldstoepassing tijdens hun uitzetting.
- Er zijn voor het eerst klachten ingediend over de praktijk van het plaatsen in een isoleercel van
mensen die de volgende dag worden uitgezet. In één geval is iemand ook in het gelijk gesteld omdat
de isolatie niet was gemotiveerd door de directie.
- Het Meldpunt bracht op 16 december een veelgelezen statement naar buiten toen een
groepsuitzetting naar Nigeria doorging. Dit vlak nadat het Kabinet een verscherpte lockdown had
afgekondigd en met ‘code oranje’ reizen naar het buitenland sterk afraadde, i.v.m. verspreiding van
het coronavirus.

2d

Voortgaande opvolging van wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

Het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring is al in 2013 in internetconsultatie gegaan en in
2015 gepubliceerd. Met deze wet wordt vreemdelingendetentie losgemaakt van het strafrecht en ontstaat
meer ruimte voor een lichter regime. In 2019 werd een 'novelle' gepubliceerd, nét voor de behandeling van
het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Daarop is het teruggezonden naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel
is daar nog steeds in behandeling.
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie reageerde al diverse keren op dit wetsvoorstel en blijft dit doen
tijdens de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Na invoering van het nieuwe regime zal het Meldpunt
de effecten natuurlijk monitoren.
Resultaten 2020:
- Het gewijzigde wetsvoorstel met novelle is behandeld in de Tweede Kamer op 10 september. Het
Meldpunt stuurde op 24 augustus een brief aan de Kamerleden waarin ze aandacht vroeg voor de
gewijzigde focus van het Wetsvoorstel: het krijgt een steeds punitiever karakter. De informatie van
het Meldpunt, met name over het beleid van de lockdown, is door de meeste linkse partijen gebruikt
om kritische vragen te stellen.
- In gesprekken en briefwisselingen met de directie van het detentiecentrum en het ministerie van
Justitie en Veiligheid werden zowel de uitkomsten en conclusies van het herhaalde onderzoek over
isolatieplaatsingen gedeeld als de zorgen over de novelle.

C. Projecten
Naast het reguliere werk hebben we ook projectfinanciering gezocht voor de volgende projecten.

C-1. Project Monitoring effecten nieuw landelijk LVV-beleid en lobby
Toelichting: het doel van dit project is om de ontwikkelingen in de lokale BBB- en LVV-instellingen beter te
monitoren: wie mag van de opvang gebruik maken, hoe stromen de opgevangen vreemdelingen uit, en hoe
vergaat het de geweigerde ongedocumenteerden? Als deze informatie gezamenlijk gemonitord en gedeeld
wordt, hebben organisaties meer inzicht in hun eigen werk en dat van collega-organisaties. Daarmee kunnen
zij hun werk verbeteren en kan de lobby bij de lokale en landelijke overheid effectiever worden
vormgegeven. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met ASKV Amsterdam.
Het project is eind 2018 uitgerold in de vier LVV steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. In
2019 hebben organisaties zich ingespannen om de data op elkaar af te stemmen. Eind 2019 werd de vraag
gesteld of dit beoogde doel wel haalbaar was. Stichting LOS heeft zich in 2020 ingezet om te komen tot
oplossingen.
De monitoring was bedoeld om meer inzicht in het eigen werk van de organisaties mogelijk te maken, en
deze inzichten te gebruiken voor versterking van de landelijke lobby voor het verbeteren van de
leefomstandigheden van ongedocumenteerden. Door de intensieve samenwerking is het wel gelukt om deze
lobby meer vorm te geven.
Resultaten 2020:
- Met de NGO's is geprobeerd te komen tot een betere monitoring en matching van data. In maart
2020 en in december 2020 zijn concept-rapporten gemaakt met de data uit de monitor. Helaas was
het resultaat onbevredigend, de cijfers uit onze Monitor matchten niet met de cijfers die de
gemeenten en het Rijk publiceerden. Daarom hebben de gezamenlijke NGO's helaas moeten
besluiten om geen cijfers te vermelden in de eigen rapportages over de ontwikkelingen in de LVV's.
- Als voorbereiding op de verkiezingen is door de gezamenlijke NGO's in 2020 een brief gestuurd naar
de partijcommissies die het verkiezingsprogramma schrijven, met onderwerpen die de NGO's
belangrijk vinden. Met de SP, ChristenUnie en CDA is nog direct contact geweest, onder andere in de
vorm van werkbezoeken. Eind 2020 is met de gezamenlijke NGO's een verkiezingsbarometer
www.kiesvoorongedocumenteerden.nl gemaakt, die Stichting LOS bijhoudt.
- VluchtelingenWerk en de gezamenlijke NGO's hebben besloten om de terugkeer van de
Discretionaire Bevoegdheid tot speerpunt in de verkiezingscampagne te maken. Samen met ASKV en
VluchtelingenWerk is eind 2020 een expertmeeting over dit onderwerp georganiseerd. Met de
uitkomsten van deze expertmeeting wordt vervolgens de lobby verder uitgezet.

C-2. Project Dublinclaimanten
Toelichting: asielzoekers die via een ander land Europa binnenkwamen, worden door Nederland verwezen
naar het land van eerste aankomst. Het gaat inmiddels om ongeveer de helft van de asielzoekers. Voor veel
asielzoekers is het indienen van een asielverzoek in het land van eerste aankomst problematisch,
bijvoorbeeld omdat de opvang in dat land tekortschiet, omdat ze kennissen en familie in Nederland hebben,
of omdat hun kansen op asiel in Nederland beter zijn. Een deel van hen kiest ervoor om 18 maanden ‘onder
te duiken’, omdat daarmee de Dublinclaim op het eerste land vervalt.
Dit project is bedoeld om de situatie van Dublinclaimanten in Nederland onder de aandacht te brengen door
publiek en politiek hierover te informeren, met de bedoeling om de uitvoering van de DublinVerordening te
beïnvloeden. Bovendien zal informatie worden gegeven aan Dublinclaimanten in Nederland om hen zo te
ondersteunen bij het bepalen van hun overlevingsstrategie.
Resultaten 2020:
- Dit project bevindt zich nog steeds in de voorbereidende fase. Het projectvoorstel is herschreven na
overleg met, en input van Amsterdam City Rights en STIL, maar nog niet ingediend.

D. Randvoorwaarden
Het draaiend houden van het kantoor van Stichting LOS kost vanzelfsprekend ook tijd. Dit betreft
bijvoorbeeld intern overleg, overleg met het bestuur en met andere partners in het veld, bijwonen van
netwerkbijeenkomsten, overleg met fondsen en het schrijven van projectvoorstellen.

D-1. Organisatorische basis
Sindsvoorjaar2020 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van Stichting LOS. De functie van
voorzitter is nog vacant, omdat een beoogd voorzitter door ziekte niet kon aantreden.
De Raad van Advies is in 2020 één keer bijeengekomen. De structurele ondersteuning van MARA is in 2020
omgevormd tot ondersteuning op afroep.

D-2. Samenwerking
Ook in 2020 werkten we vanzelfsprekend nauw samen met lokale hulpverleners uit het hele land. Daarnaast
werkten we samen met thematische organisaties zoals bijvoorbeeld Amnesty International,
VluchtelingenWerk, Dokters van de Wereld en het NJCM (Nederlands Juristencomité voor de
Mensenrechten) dat o.a. de schaduwrapportages bij mensenrechtenverdragen coördineert. Deze netwerken
bleven we onderhouden door regelmatig contact.
Voor onze Europese samenwerking maakten we dankbaar gebruik van het netwerk via PICUM.

E. Financieel verslag 2020
De resultaatrekening sluit met een positief resultaat van € 17.443, vooral veroorzaakt door onderbesteding
op de Basistaken, deels ten gevolge van de coronacrisis. De inkomsten en uitgaven op het Meldpunt
Vreemdelingendetentie waren hoger dan vorig jaar, omdat we konden investeren in urenuitbreiding om de
groei van het aantal meldingen op te kunnen vangen. De werkdruk op Het Meldpunt nam toe door de
coronacrisis. Deze inkomsten en uitgaven op Het Meldpunt waren met elkaar in evenwicht.
De baten en lasten zijn over 2020 substantieel hoger dan over 2019. Dit komt niet alleen door de personele
uitbreiding bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie, maar ook door het project Monitoring BBB, een
samenwerkingsproject met andere partners. Net als in 2018 kregen we hiervoor baten die we grotendeels
moesten uitbetalen aan deze partners. In 2018 lagen de baten en lasten ook rond de 170.000 euro. In 2019
waren er voor dit project geen inkomsten en nauwelijks uitgaven, waardoor de baten en lasten lager waren.
Dit project is ook in 2020 nog niet afgerond en fondsen zullen dus doorgeschoven worden naar 2021.
Een correctie die in deze jaarrekening is doorgevoerd is de bijdrage van het Maagdenhuis, die in 2019 wel
was betaald, maar ten onrechte niet in de jaarrekening was opgenomen. Daarom staat deze bijdrage – die
ook in 2020 werd betaald – nu dubbel in de baten bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Het project
Dublinclaimanten is in 2020 niet gerealiseerd door de coronacrisis en staat in het Werkplan en de Begroting
van 2021.
Het overschot op Basistaken komt deels omdat activiteiten niet zijn doorgegaan vanwege de coronacrisis,
deels omdat de uitbreiding van de huisvesting niet is doorgegaan vanwege het thuiswerken en deels omdat
giften en contributies bij deze post zijn opgenomen, terwijl die niet specifiek voor deze post zijn bedoeld. Wij
willen de giften en donaties gebruiken om enig reserve op te bouwen, omdat we merken dat het saldo van
de bankrekening elk jaar rond het uitbrengen van de jaarrekening zeer laag is, omdat sommige fondsen pas
uitbetalen nadat het project is afgerond en verantwoord. De rest van het overschot op Basistaken zal
wellicht (deels) terugbetaald moeten worden aan de fondsen, hoewel we een deel van het overschot ook
zouden willen gebruiken om de tijdelijk hogere uitgaven in 2021 te dekken op personeelskosten bij het
Meldpunt Vreemdelingendetentie, omdat we vanwege verlof van de coördinator een half jaar lang een
vervanger hebben ingehuurd die vanwege zijn ervaring een paar treden hoger op de salarisschaal zit.
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