Werkplan 2018

Inleiding
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, een gratis telefonische helpdesk
om vreemdelingen te ondersteunen die klagen over hun detentieomstandigheden.

A.

Regulier werk: informatievoorziening/ informatie uitwisseling

Stichting LOS onderhoudt het contact met de hulpverlenende instellingen en particulieren, onder andere
door antwoord te geven op advies-vragen, de tweewekelijkse nieuwsbrieven en door bijeenkomsten zoals
het Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning.
Stichting LOS ondersteunt bovendien via het Meldpunt Vreemdelingendetentie ongedocumenteerden in
Vreemdelingendetentie met hun klachten over de detentieomstandigheden door middel van de gratis
telefonische helpdesk. Informatie die op deze manier verkregen wordt vormt de basis voor de nieuwsbrief
van het Meldpunt, rapportages, en inbreng in het politieke debat over vreemdelingendetentie.
In 2018 gaat deze inzet onverminderd door, het vormt de basis van ons werk.

B.

Thematische inzet en lobby in 2018

Als regulier werk in 2018 zullen we ons in elk geval blijven bezighouden met de volgende thema’s die relevant
zijn voor de hulpverlening aan ongedocumenteerden en voor vreemdelingen in detentie:

B-1. Basisrechten ongedocumenteerden
Ook mensen zonder verblijfsvergunning hebben rechten. Juridisch vastgelegd zijn bijvoorbeeld het recht op
medisch noodzakelijke zorg en onderwijs voor minderjarigen, maar ook huurrecht en arbeidsrecht blijven
geldig voor ongedocumenteerden. Over het recht op onderdak is de laatste jaren uitgebreid geprocedeerd,
wat heeft geresulteerd in de BBB-locaties en (bijna) het nieuwe bestuursakkoord. Stichting LOS volgt de
ontwikkelingen op dit gebied op de voet, verspreidt deze informatie via de gebruikelijke kanalen, en spreekt
zich uit waar dat mogelijk en zinvol is. We plannen de onderstaande activiteiten voor dit thema.
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1a
Onderdak en levensonderhoud voor iedereen toegankelijk maken
De website Stichting LOS wordt veel gebruikt voor de adresgegevens van opvangorganisaties, deze houden
we ook in 2018 bij. We verzamelen relevante jurisprudentie over de toegang tot de BBB/ VBL en verspreiden
die aan de hulpverlening voor ongedocumenteerden. Bovendien onderhouden we de contacten met lokale
hulpverleners en ambtenaren uit actieve BBB-gemeenten om up-to-date te blijven.
Resultaten:
- onderwerp BBB ter sprake tijdens minstens één PMZV-bijeenkomst;
- (eind 2017/ begin 2018) vervolg lobbytraining voor lokale hulpverleners in verband met
gemeenteraadsverkiezingen;
- reageren op landelijke beleidsvoornemens met betrekking tot opvang ongedocumenteerden.
1b
Website basicrights.nl blijven updaten
De komende jaren willen we deze website blijven onderhouden. De informatie komt van Stichting LOS,
daarnaast worden hulpverleners uit diverse steden gevraagd om lokale adressen en een lokale pagina te
updaten. Bovendien zullen zij ook gevraagd worden om berichten te (laten) schrijven door
ongedocumenteerden uit hun stad.
Resultaten:
- twee keer per jaar updaten website basicrights.nl, wat betreft informatie en adresgegevens.
1c
Bevorderen samenwerking tussen ongedocumenteerden uit meerdere steden (Union)
Met de lancering van de website basicrights.nl op 30 juni 2017 is ook een start gemaakt van een Union, de
samenwerking van ongedocumenteerden in diverse steden, voor het vergroten van hun zichtbaarheid en om
op te komen voor hun eigen rechten. Stichting LOS blijft deze vorm van zelforganisatie faciliteren, door het
creëren van ontmoetingsmomenten, door input te geven voor de lobby en te wijzen op relevante juridische
en maatschappelijke ontwikkelingen.
Resultaten:
- faciliteren van actieve Unions in minstens 3 steden.
1d
Toegankelijk maken van vrouwenopvang voor vrouwen zonder verblijfsvergunning
Mensen zonder verblijfsvergunning zijn voor hun overleven vaak afhankelijk van landgenoten die huisvesting
en levensonderhoud aanbieden. Voor vrouwen levert dit het risico op dat zij terecht komen in een nietgewenste relatie en gedwongen worden tot seksuele diensten. Het is voor deze vrouwen moeilijk om te
ontsnappen aan deze situatie, omdat ze geen alternatieven hebben.
De EU-Slachtofferrichtlijn en het Istanbul Verdrag verplichten Nederland om deze vrouwen toch hulp te
bieden en toe te laten tot de vrouwenopvang. Dit is echter nog niet in wetgeving verankerd, wel is onderzoek
opgestart. We zullen het wetgevingstraject hieromtrent nauw opvolgen.
Resultaten:
- promotieplan voor de campagne Step Up voor het recht op toegang tot de vrouwenopvang,
ontwikkeld samen met de vrouwenopvang;
- reageren op wetswijziging naar aanleiding van de Slachtofferrichtlijn voor toegang
ongedocumenteerde vrouwen tot de vrouwenopvang (verwachte publicatiedatum: eind 2017);
- één keer per jaar een inventarisatie van de effecten van het beleid met betrekking tot toegang tot de
vrouwenopvang voor ongedocumenteerden, deze verspreiden naar beleidsmakers.
1e
Veilige aangifte
De landelijke politie heeft een langer-lopend project van de Amsterdamse politie overgenomen, met als doel
dat ook ongedocumenteerden zich veilig voelen om aangiftes te doen. Stichting LOS onderhoudt contacten
met de verantwoordelijke landelijke en Amsterdamse politiefunctionarissen, adviseert ongedocumenteerden
om aangifte te doen en contacteert de verantwoordelijke landelijke politiefunctionaris wanneer de beloofde
veilige aangifte niet mogelijk blijkt.
Resultaten:
- promoten veilige aangifte door follow-up onderzoek stagiair in 2018, uitkomsten onder de aandacht
brengen van landelijke politie.
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B-2. 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 BBB-opvang. We plannen de onderstaande activiteit voor dit thema.
2a
Toegang onderwijs 18+ers en zinvolle dagbesteding ongedocumenteerden
Stichting LOS houdt de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zinvolle dagbesteding bij en plaatst
regelmatig updates op de website iedereen-aandeslag.nl.
Zover de personele bezetting het toelaat pakt Stichting LOS individuele hulpvragen van ongedocumenteerde
potentiële studenten actief op, we benaderen instellingen en zoeken naar oplossingen om hen te kunnen
laten studeren. Informatie verspreiden we op de site iedereen-aandeslag.nl.
Resultaten:
- minstens vier keer per jaar informatie posten op iedereen-aandeslag.nl;
- contact met minstens twee onderwijsinstellingen per jaar voor stimuleren van toegang tot onderwijs
van 18+ers.

B-3. Legalisering
De meeste ongedocumenteerden willen het liefst ‘A normal life’, dat kan alleen als ze papieren krijgen.
Hulpverlenende organisaties zetten zich dan ook maximaal in om individuele legalisering mogelijk te maken.
In de nieuwsbrief en de website van stichting LOS geven we daarom veel informatie over nieuwe
ontwikkelingen wat betreft legaliseringsmogelijkheden. Ook tijdens de netwerkbijeenkomsten krijgt dit
onderwerp veel aandacht. Veel van de individuele hulpvragen die we telefonisch en per mail ontvangen gaan
over legaliseringsproblematiek. We plannen de onderstaande activiteit voor dit thema.
3a
Buitenschuld nieuwe stijl stimuleren en monitoren
Met de jurisprudentie die advocaat Pim Fischer heeft opgebouwd met betrekking tot het recht op onderdak
en voorwaarden die gesteld mogen worden voor toegang tot de VBL (vrijheidsbeperkende locatie), lijkt er
halverwege 2017 een sterkere plicht bij de overheid te liggen om concrete opdrachten aan de vreemdeling te
geven om zijn terugkeer te bewerkstelligen. Daarmee wordt een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om
buitenschuld-procedures aan te gaan. We willen deze procedures stimuleren en actief monitoren, zolang dit
relevant is.
Resultaten:
- mogelijkheid tot buitenschuld nieuwe stijl wordt uitgelegd tijdens PMZV-bijeenkomst;
- jurisprudentie met betrekking tot deze mogelijkheid wordt opgenomen in de nieuwsbrief;
- met Pim Fischer en vreemdelingenadvocaten wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de
ervaringen met deze procedures te bespreken.

B-4. Vreemdelingendetentie
Sinds 2010 onderhoudt Stichting LOS het Meldpunt Vreemdelingendetentie, een helpdesk voor
vreemdelingen in detentie, waarmee 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 en media door middel van rapportages.
Dankzij de samenwerking met Amnesty International en Dokters van de Wereld hebben we op deze manier
bij kunnen dragen aan het sterk verminderen van visitaties en aan meer aandacht voor de negatieve effecten
van isolatie als strafmaatregel. We plannen de onderstaande activiteiten voor dit thema.
4a
Voortzetting Meldpunt Vreemdelingendetentie
De komende jaren willen we het Meldpunt graag voortzetten. Het is een unieke bron van informatie over de
situatie binnen vreemdelingendetentie, die op geen enkele andere manier beschikbaar is. Dankzij deze
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informatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen ‘achter de deur’, en hier adequaat op in
te spelen.
Resultaten:
- registratie en adequate beantwoording van telefonische meldingen;
- twee maal per jaar contact met de directie over de signalen die we ontvangen
- vier nieuwsbrieven per jaar;
- minstens één publicatie per jaar, die onder de aandacht wordt gebracht van pers en politiek.
4b
Voortgaande opvolging van wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring
Het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring is al in 2013 gepubliceerd. Met deze wet wordt
vreemdelingendetentie losgemaakt van het strafrecht en ontstaat meer ruimte voor een lichter regime.
Helaas is het wetsvoorstel nog steeds niet door de eerste en tweede Kamer aangenomen, en dus nog niet
geïmplementeerd.
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:
- voorafgaand aan behandeling van het wetsvoorstel Kamerleden informeren door middel van een
mail met aandachtspunten, en individueel contact met minstens twee Kamerleden;
- na ingang van de regimewijziging een eigen analyse van de effecten hiervan schrijven en deze bij de
formele evaluatie onder de aandacht van Kamerleden brengen.

C.

Projecten

Naast het reguliere werk gaan we in 2017 ook projectfinanciering zoeken om in 2018 (een begin te maken
met) minstens 2 van de volgende projecten:

C-1. Project Monitoring effecten nieuw landelijk BBB-beleid
Toelichting: Binnenkort zal het nieuwe regeringsbeleid bekend worden, inclusief het beleid ten aanzien van
BBB-opvang. Zoals het er nu uitziet, zal er pre-VBL-opvang komen in 8 locaties en zijn gemeenten vrij
daarnaast hun eigen opvang aan te houden zonder risico op financiële sancties. Stichting LOS heeft een
actueel landelijk overzicht van de opvang en wil op basis daarvan de gevolgen van het nieuwe beleid
monitoren. We willen daarin nauw samenwerken met Amnesty International, ASKV en de andere
noodopvangen en hen tools aanbieden om de informatie ook voor eigen lobby te gebruiken.
Resultaten:
- maandelijks overzicht en analyse over opvang en in- en uitstroom in (tenminste) de acht gemeenten
waar de pre-VBL gevestigd is;
- training aan de lokale organisaties voor het gebruik van de gegevens voor eigen lobby activiteiten.
Nodig: halftime onderzoeker plus stagiair, en deeltijd ICT-medewerker voor het bundelen van de databases
van de verschillende gemeenten. Kosten: ongeveer 40.000,- per jaar, gedurende minstens 2 jaar.

C-2. Project Langdurig ongedocumenteerden
Toelichting: Van hulpverleners uit het land krijgen we signalen over ongedocumenteerden die al langer dan
15 of zelfs 20 jaar in Nederland verblijven. Om diverse redenen zijn zij niet gelegaliseerd. Hulpverleners zien
binnen de huidige wetgeving geen mogelijkheden voor legalisering, maar terugkeer naar het land van
herkomst is ook geen optie. Immers, het centrum van hun leven ligt inmiddels in Nederland, en zijn zij ook op
zo’n leeftijd dat een nieuwe start in het herkomstland zeer moeizaam zal zijn. Er zijn tal van humanitaire en
juridische argumenten om aan deze mensen een verblijfsvergunning te verstrekken. We willen deze groep
graag in beeld brengen (aantallen, maar ook levensgeschiedenis en juridische achtergrond), deze informatie
verspreiden en de mogelijkheden onderzoeken voor beleidswijziging waardoor uitzicht op legalisatie
ontstaat.
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Resultaten:
- inzicht in het aantal langdurig ongedocumenteerden in Nederland;
- een publieksvriendelijke publicatie met levensverhalen van deze mensen;
- een analyse van de proceduregeschiedenis van deze mensen en voorstellen voor beleidswijziging;
- samenwerking met mensenrechtenorganisaties, ouderenorganisaties en anderen voor gezamenlijke
lobby;
- contacten met ministeries en politici om de mogelijkheden voor beleidswijziging ter sprake te
brengen.
Nodig: een deeltijd onderzoeker /lobbyist voor 3 jaar, in combinatie met enkele stagiaires in het eerste jaar
voor het opsporen van de doelgroep en het optekenen van hun geschiedenis. Kosten: € 50.000 per jaar.

C-3. Project Humaniteit in het Terugkeerproces (Monitoring van uitzettingen)
Toelichting: Het Meldpunt krijgt inzicht in de omstandigheden in detentie, en is daardoor in staat gebleken
veranderingen te bewerkstelligen. Een vergelijkbare rol zouden we graag spelen bij de daadwerkelijke
uitzettingen van vreemdelingen. We beperken ons daarbij tot de aspecten waar Nederland een
verantwoordelijkheid in draagt: meegeven bagage, geld en medicijnen; transport naar het vliegveld;
overdracht aan de Marechaussee; de vlucht zelf; de doorlating in het land van herkomst door de
immigratiedienst en douane aldaar; de vrije toegang tot het aankomstland en (waar dat is toegezegd bij de
uitzetting) ook de toegang tot medische zorg.
Resultaten:
- bekendmaken van de uitbreiding van de doelgroep van het meldpunt, faciliteiten creëren voor
doelmatige hulpverlening bij meldingen;
- actief hulp verlenen bij misstanden die we horen, door middel van klachten en telefonische
interventies;
- minstens één rapportage per jaar over de geconstateerde misstanden, deze onder de aandacht
brengen van relevante media en politici.
Nodig: we zouden dit project graag gedurende 3 jaar willen uitbouwen, kosten ongeveer € 30.000 per jaar
voor een halftime-medewerker plus een stagiair.

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
netwerk bijeenkomsten, overleg met fondsen en het schrijven van projectvoorstellen.
Stichting LOS zal in 2018 bovendien werken aan het versterken van de organisatie, door middel van:
1. Versterking van de organisatorische basis.
2. Vergroting van de slagkracht door strategische samenwerking.
3. Verbreding van de basis van financiers.

D-1. Versterking van de organisatorische basis
Sinds eind 2016 zijn vier nieuwe bestuursleden aangetreden, die vanaf 2018 het oude bestuur zullen
vervangen. Drie van deze bestuursleden hebben een achtergrond in de politiek, deze bestuursleden zijn
bereid hun netwerk mede in te zetten voor lobbyactiviteiten van stichting LOS. De Raad van Advies , die in
2017 is opgericht, zal ook in 2018 twee keer per jaar bijeenkomen.
De ondersteuning van MARA wordt in 2018 gecontinueerd.

D-2. Vergroting van de slagkracht door strategische samenwerking
Ook in 2018 zullen we nauw samenwerken met lokale hulpverleners uit het hele land. Daarnaast werken we
samen met thematische organisaties zoals bijvoorbeeld Dokters van de Wereld, burgerrechtenorganisatie
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Kompass en het NJCM (Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten) dat onder andere de
schaduwrapportages bij mensenrechtenverdragen coördineert. Deze netwerken blijven we onderhouden
door regelmatig contact.
Voor onze Europese samenwerking maken we dankbaar gebruik van het netwerk via PICUM.

D-3. Verbreding van de basis van financiers
Voor uitbreiding van het aantal medewerkers zal financiering gezocht moeten worden. We hopen in 2018
projectfinanciering te realiseren voor minimaal 2 projecten. Daarmee zal de kennis en de zichtbaarheid van
Stichting LOS vergroot worden. We zullen daarvoor naast de ons bekende fondsen ook fondsen benaderen
buiten het al bekende circuit.

E.

Begroting

Stichting LOS streeft ernaar dat er in 2018 twee werknemers in dienst kunnen zijn om de nodige slagkracht te
kunnen hebben. De begroting voor 2018 (zie volgende pagina's) is opgesplitst in drie blokken, te weten:
1. Basistaken (A, B-1, B-2, B-3) en de Algemene taken en teamoverleg (D).
2. Voortzetting van het Meldpunt Vreemdelingendetentie (B4).
3. Project Humaniteit in het Terugkeerproces (Monitoring van uitzettingen; C-3). Dit project is in de
begroting voor het werkplan 2018 opgenomen, omdat er al € 10.000,- toegezegd is door de
Remonstrantse Gemeenschap en het project is ingediend bij de Oak Foundation. De twee andere
projecten (C-1 en C-2) zijn nog niet zo ver uitgewerkt om in de begroting te kunnen worden
opgenomen. Ze hebben echter wel een hoge voor uitwerking die het zoeken van financiering in de
komende maanden mogelijk moet maken.
Voor elk blok worden de uitgaven, het dekkingsplan en het saldo weergegeven.
Aan het eind wordt een overzicht van de saldi gepresenteerd.
Een evenredig deel van de kosten voor communicatie, reizen, huisvesting en algemene kosten zijn
doorberekend naar alle activiteiten inclusief het project C-3. Indien de financiering voor dit project en/of
andere projecten niet gerealiseerd kan worden, dan zal het deel voor deze kosten (€ 4.177,-) over de
basistaken en het meldpunt moeten worden verdeeld.
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Stichting LOS - Begroting en dekkingsplan 2018 (euro)
UITGAVEN BASISTAKEN
Activiteit Beschrijving

Eenheid

Aantal

A. Regulier werk: informatievoorziening / informatieuitwisseling
Stafmedewerker
% van tijd
43,8%
Projectmedewerker
% van tijd
6,7%
Communicatie
% van kosten
26%
Reizen
% van kosten
26%
Onkosten activiteiten
Lump sum
1
Huisvestingskosten
% van kosten
26%
Algemene kosten
% van kosten
26%

Prijs Kosten 2018

56.816
41.803
1.500
3.000
500
6.500
7.500

Subtotaal

24.857
2.787
387
774
500
1.677
1.935
32.918

B-1. Basisrechten ongedocumenteerden
Stafmedewerker
Communicatie
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

% van tijd
% van kosten
% van kosten
Lump sum
% van kosten
% van kosten

12,5%
6%
6%
1
6%
6%

56.816
1.500
3.000
500
6.500
7.500

Subtotaal

7.102
97
194
500
419
484
8.796

B-2. Zinvolle dagbesteding en onderwijs
Stafmedewerker
Communicatie
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

% van tijd
% van kosten
% van kosten
Lump sum
% van kosten
% van kosten

12,5%
6%
6%
1
6%
6%

56.816
1.500
3.000
500
6.500
7.500

Subtotaal

7.102
97
194
500
419
484
8.796

B-3. Legalisering
Stafmedewerker
Communicatie
Reizen
Huisvestingskosten
Algemene kosten

% van tijd
% van kosten
% van kosten
% van kosten
% van kosten

6,3%
3%
3%
3%
3%

56.816
1.500
3.000
6.500
7.500

Subtotaal

3.551
48
97
210
242
4.148

D. Algemene taken en teamoverleg
Stafmedewerker
Projectmedewerker
Communicatie
Reizen
Ondersteuning Mara
Huisvestingskosten
Algemene kosten

% van tijd
% van tijd
% van kosten
% van kosten
Lump sum
% van kosten
% van kosten

25,0%
3,3%
15%
15%
1
15%
15%

56.816
41.803
1.500
3.000
5.000
6.500
7.500

Subtotaal

14.204
1.393
218
435
5.000
944
1.089
23.283

TOTAAL UITGAVEN BASISTAKEN

77.940
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DEKKINGSPLAN BASISTAKEN
Adessium
Stichting Dioraphte
KNR/PIN
Abonnees en donateurs
Giften

25.000
19.000
30.000
2.500
1.500

TOTAAL DEKKING BASISTAKEN

78.000

SALDO BASISTAKEN

60

UITGAVEN VREEMDELINGENDETENTIE
Activiteit Beschrijving

Eenheid

Aantal

B4 Meldpunt Vreemdelingendetentie
Projectmedewerker
Stagevergoedingen
Communicatie
Reizen
Onkosten activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

% van tijd
Maanden
% van kosten
% van kosten
Lump sum
% van kosten
% van kosten

43,3%
24
21%
21%
1
21%
21%

Prijs Kosten 2018

41.803
225
1.500
3.000
2.400
6.500
7.500

TOTAAL UITGAVEN VREEMDELINGENDETENTIE

18.115
5.400
315
629
2.400
1.363
1.573

29.794

DEKKINGSPLAN MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE
Emmaus Haarzuilens Utrecht
Haëlla Stichting
Kerk in Actie
Maria Stroot Fonds
RC Maagdenhuis
Stichting Dioraphte
Stichting Rotterdam

2.000
10.000
2.500
3.000
5.700
1.000
5.600

TOTAAL DEKKING VREEMDELINGENDETENTIE

29.800

SALDO MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE
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UITGAVEN PROJECT HUMANITEIT IN HET TERUGKEERPROCES
Activiteit Beschrijving

Eenheid

Aantal

Prijs Kosten 2018

C-3. Project Humaniteit in het Terugkeerproces (Monitoring van uitzettingen)
Projectmedewerker
% van tijd
46,7%
41.803
Stagevergoedingen
Maanden
12
225
Communicatie
% van kosten
23%
1.500
Reizen
% van kosten
23%
3.000
Onkosten activiteiten
Lump sum
1
1.719
Huisvestingskosten
% van kosten
23%
6.500
Algemene kosten
% van kosten
23%
7.500

19.508
2.700
339
677
1.719
1.468
1.694

TOTAAL UITGAVEN C-3. PROJECT HUMANITEIT IN HET TERUGKEERPROCES

28.104

DEKKINGSPLAN PROJECT HUMANITEIT IN HET TERUGKEERPROCES
Remonstrantse Gemeenschap (reeds toegezegd)
Oak Foundation
Stichting Rotterdam

10.000
14.052
4.100

TOTAAL DEKKING PROJECT HUMANITEIT IN HET TERUGKEERPROCES

SALDO PROJECT HUMANITEIT IN HET TERUGKEERPROCES
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9
OVERZICHT UITGAVEN, DEKKING, SALDI
Totaal Uitgaven
Totaal Dekkingen

135.838
135.952

RESULTAAT SALDI

114

Toelichting:
- De loonkosten zijn gebaseerd op werkelijke inzet van tijd per activiteit en zijn inclusief
de overige personeelskosten betreffen ikb, premies sociale verzekeringen en pensioen.
- De kosten voor communicatie, reizen, huisvesting en algemene kosten zijn naar rato
verdeeld over de activiteiten.
- De stagevergoedingen zijn een schatting.
- De onkosten van activiteiten zijn een schatting.
- De algemene kosten betreffen administratie en accountant, bankkosten, assurantiën,
bestuurskosten, afschrijvingskosten.
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