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Voorwoord 
 
Stichting LOS ondersteunt de hulpverlening aan mensen zonder verblijfsvergunning. Wij doen dat door 
informatievoorziening, netwerkbevordering en een gezamenlijke lobby op thema’s die relevant zijn voor de 
hulpverlening aan mensen zonder een verblijfsvergunning. 
 
Daarnaast onderhoudt Stichting LOS het Meldpunt Vreemdelingendetentie, een gratis telefonische helpdesk 
om vreemdelingen te ondersteunen die klachten hebben over hun detentieomstandigheden. Het jaar 2019 
was intensief door de grote toename van het aantal hulpvragen bij dit Meldpunt. Met de inzet van de twee 
vaste medewerkers en een groot aantal stagiaires is het gelukt om deze telefoontjes goed af te handelen, 
klachten tijdig in te dienen en hoorzittingen bij te wonen. Veel klachten werden gegrond verklaard.  
 
Nationaal konden we in 2019 goed samenwerken met veel andere hulpverlenende organisaties, waarmee we 
gezamenlijke lobby’s en activiteiten opzetten. Zo organiseerden we het Platform Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PMZV) en voerden overleg op ministeries en met NGO’s. Internationaal hebben we ons 
netwerk kunnen uitbreiden via PICUM, het Platform for Internarional Cooperation on Undocumented 
Migrants. PICUM verbindt vnl Europese organisaties die zich voor de rechten van migranten zonder 
verblijfsvergunning inzetten, en lobbiet op Europees niveau voor verbetering van hun situatie. 
 
In 2019 gingen we door met onze informatievoorziening aan hulpvragers en hulpverlenende instanties, de 
thematische inzet op basisrechten (website basicrights.nl, veilige opvang en veilige aangifte), legalisering, 
dagbesteding en onderwijs. Daarnaast organiseerden we netwerkbijeenkomsten als het PMZV en 
bijeenkomsten van NGO's die meedoen aan de pilots voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), 
waarbij Rijkspartijen en Gemeenten onderzoeken hoe ongedocumenteerden het best geholpen kunnen 
worden naar een bestendige oplossing. In onze bijeenkomsten hebben we dit jaar veel aandacht gegeven aan 
de opvang van Dublinclaimanten.  
 
De nieuwsbrief van LOS wordt breed gelezen, gedeeld en positief gewaardeerd. Dat geldt ook voor de 
informatievoorziening en de netwerkbevordering, die behoren tot de kerntaken van de Stichting LOS. Hoewel 
het aantal abonnees iets is gedaald, zijn de donaties met ruim 60% toegenomen.  
 
Het Wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring uit 2013 zou afgelopen jaar worden behandeld, 
maar op aandringen van de staatssecretaris heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel teruggestuurd naar de 
Tweede Kamer. We blijven de politieke ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel nauwgezet volgen. 
 
Samen met de Amsterdamse organisatie ASKV en zestien andere organisaties zijn we in 2018 begonnen met 
de uitvoering van de eerste fase van een nieuw project, waarin we de lokale BBB-opvang zullen monitoren en 
de onderlinge kennisdeling bevorderen. In 2019 stuitten we op een aantal problemen in de uitvoering. Voor 
zover de data wel goed aangeleverd worden, blijkt de database waardevolle informatie te bieden.  
 
In juni 2019 is het rapport Humaniteit in het Terugkeerproces gepubliceerd. Het rapport is bekendgemaakt 
met een ingezonden brief in november 2019 in Trouw. Naar aanleiding van deze ingezonden brief is de 
Inspectie bij het Meldpunt op bezoek gegaan. Mede dankzij toegezegde extra financiële ondersteuning voor 
het Meldpunt zal in 2020 de aandacht voor de omstandigheden tijdens gedwongen uitzettingen vast 
onderdeel worden van het Meldpunt, en zullen we ook klachten over de omstandigheden tijdens gedwongen 
uitzetting gaan ondersteunen. 
  
In dit verslag gaan we in op het werk van Stichting LOS in 2019, waarbij we uitgaan van de indeling zoals die is 
gebruikt in het Werkplan 2019. We wensen u veel leesplezier en hopen op een vruchtbare samenwerking in 
de toekomst. 
 

Simone Kennedy-Doornbos 
Interim-voorzitter Stichting LOS  
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A.  Regulier werk: informatievoorziening en -uitwisseling 
Stichting LOS onderhoudt het contact met hulpverlenende instellingen en particulieren, onder andere door 
antwoord te geven op adviesvragen, de tweewekelijkse nieuwsbrieven en door bijeenkomsten zoals het 
Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning PMZV. 

A-1 Helpdesk LOS 
In 2019 ontving de helpdesk 570 hulpvragen, iets minder dan in 2018 toen wij 600 hulpvragen ontvingen. 
Hiervan bereikten ons 350 vragen per telefoon en de rest per mail. Voor zover bekend had ongeveer 60% van 
de bellers betrekking op ongedocumenteerden met een asielverleden. 20% van de telefoontjes ging over 
ongedocumenteerden zonder asielverleden en bij de overige 20% is dit onbekend. 
 
Veel hulpvragen betroffen mogelijkheden voor legalisering (30%) en opvang (28%). Het aandeel vragen naar 
opvang is toegenomen ten opzichte van 2018, toen het 22% van de vragen betrof. Het aandeel vragen naar 
medische zorg nam daarentegen af (12% in 2019 tegenover 18% in 2018). Opvallend is het groeiend aantal 
vragen over toegang tot studie en zinvolle dagbesteding, dit was 6% in 2018 en 9% in 2019: naarmate we 
daar meer kennis over krijgen neemt het aantal vragen daarover ook toe. 
 

 
 
Hulpvragen kwamen voor een groot deel van ongedocumenteerden zelf, of hun familie of kennissen (totaal 
49% tegenover 57% in 2018). Ook vroegen veel reguliere organisaties voor maatschappelijk werk of scholen 
om advies (totaal 31% waar dat in 2018 nog 21% was). Vragen van Noodopvang-organisaties betroffen 18% 
van het aantal adviesvragen (in 2018: 15%). Hieruit blijkt dat Stichting LOS een belangrijke bron van 
informatie is voor mensen die niet verbonden zijn aan een organisatie. 
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A-2 Tweewekelijkse nieuwsbrieven 
Ook in 2019 verschenen elke twee weken twee nieuwsbrieven: in totaal 26 keer. Eén nieuwsbrief is gericht 
op noodopvangen (170 adressen), de andere op vrouwen- en migrantenorganisaties (190 adressen). De 
laatste nieuwsbrief wordt in het Engels vertaald door een pool van 5 vrijwillige vertalers. 

A-3 Platform Migranten Zonder Verblijfsvergunning 
In 2019 werd vier keer een Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning (PMZV) georganiseerd. De 
bijeenkomsten worden goed bezocht: gemiddeld nemen meer dan 30 personen uit het hele land deel aan de 
vergaderingen. Zo wordt een sterker netwerk gebouwd. 
 
Thema's die tijdens het PMZV aan de orde kwamen waren: 

x Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), de pilots in vijf gemeenten waarin NGO's Rijk en 
Gemeenten samenwerken om bestendige oplossingen voor ongedocumenteerden te realiseren. 
Hiervoor is eenmaal een vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
uitgenodigd, en een andere keer heeft Anne van Schaik, coördinator van de Amsterdamse NGO ASKV 
de inleiding verzorgd.  

x Dublinclaimanten: De LVV's sluiten een deel van de ongedocumenteerden uit, met name 
Dublinclaimanten. In Amsterdam worden nog wel een 140-tal Dublinclaimanten voor maximaal 6 
maanden opgevangen, maar Amsterdam wordt overvraagd. Naar aanleiding van een presentatie over 
de situatie in Amsterdam is een gezamenlijke brief opgesteld om andere gemeenten te vragen ook 
een deel van de Dublinclaimanten op te vangen. 

x Mensenhandelslachtoffers: veel asielzoekers die via Italië hebben gereisd en dus een Dublinclaim 
Italië hebben, zijn ook slachtoffer van mensenhandel. Naar aanleiding van het grote aantal meldingen 
heeft de staatssecretaris besloten om slachtoffermeldingen van Dublinclaimanten anders te 
behandelen. Twee keer heeft Comensha in het PMZV gesproken over dit nieuwe beleid. 

 
Thema's die éénmalig aan de orde kwamen waren:  

x Afghanistan-beleid 
x Bewijs voor vaststellen identiteit 
x Langdurig Ongedocumenteerde Ouderen 
x Veilige Aangifte 
x Toekomstplannen van Afrikaanse immigranten 
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B.  Thematische inzet en lobby in 2019 
Als regulier werk in 2019 hebben we ons bezig gehouden 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 LVV-pilot en het afbouwen van de BBB-locaties. 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. 
 

B-1a Onderdak en levensonderhoud voor iedereen toegankelijk maken  
Op de website van Stichting LOS zijn de organisaties te vinden die opvang bieden aan ongedocumenteerden. 
Ook wordt de jurisprudentie over de BBB-opvang bijgehouden. 
 
Sinds 2017 ondersteunt Stichting LOS het overleg van de NGO’s in vier van de vijf LVV-steden: Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Deze NGO's willen van elkaar leren welke keuzen zij maken in de 
afspraken met de gemeenten en de Rijksdiensten over de begeleiding, en hoe het LSO (Lokaal 
Samenwerkings Overleg) met de Rijksdiensten (AVIM, DT&V, IND) in praktijk loopt. Stichting LOS organiseert 
deze bijeenkomsten. In 2019 vonden in totaal 10 bijeenkomsten plaats en twee conference calls. 
 
In november en december zijn door de LVV-NGO's bezoeken afgelegd aan landelijke politieke partijen: PvdA, 
CU, GL, Denk en SP. Een bezoek aan het CDA is gepland in 2020. Doel van deze bezoeken is de politici bij te 
praten over de ontwikkelingen en de LVV-pilot vanuit het perspectief van de NGO's. 
 
Stichting LOS had aparte ontmoetingen met lokale organisaties over het recht op opvang in Amsterdam, Den 
Haag en Breda. 
 
Bijzondere aandacht blijft nodig voor de opvang van Dublinclaimanten. Steeds meer gemeenten weigeren 
opvang aan asielzoekers die in een ander EU-land geclaimd worden op grond van de Dublinverordening. Die 
Verordening maakt het wel mogelijk om het asielverzoek alsnog in Nederland te laten behandelen als de 
asielzoeker 18 maanden onderduikt. Voor sommige asielzoekers is dit een aantrekkelijk perspectief. 
Organisaties in Amsterdam en Utrecht ondersteunen deze onderduik. Stichting LOS maakte een overzicht van 
de jurisprudentie en literatuur en probeert fondsen te werven voor een apart project waardoor 
Dublinclaimanten en hun supporters geïnformeerd worden over de bijzondere positie en mogelijkheden van 
Dublinclaimanten. Over dit plan zijn in 2019 vijf bijeenkomsten geweest. Helaas vonden we tot nu toe geen 
financiering voor het project. 
 
Stichting LOS organiseerde het werkbezoek van de Raad van Kerken op 31 oktober aan organisaties die met 
Dublinclaimanten te maken hebben: Artsen zonder Grenzen die in Libië migranten ondersteunt, Seawatch die 
vluchtelingen op de Middellandse Zee oppikt, Vluchtelingenorganisaties in Italië, HVO-Querido die 
Dublinclaimanten in Amsterdam opvangt en de Amsterdamse Raad van Kerken. 
 
Eind 2019 is een overleg gestart om de opvang bij particulieren in het land meer structuur te geven. Zowel in 
Amsterdam als in Utrecht wordt al opvang bij particulieren gefaciliteerd. Ook Stichting LOS ontvangt steeds 
meer vragen van particulieren over risico's bij het bieden van particuliere opvang. Daarom ondersteunt 
Stichting LOS het initiatief om dit tot een landelijk netwerk uit te bouwen. 
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B-1b Website basicrights.nl  
Op de website Basic Rights kunnen ongedocumenteerden in drie talen informatie vinden over hun 
basisrechten, bijvoorbeeld het recht op zorg, onderwijs, onderdak, eten, arbeidsrechten, familierechten en 
dergelijke. Lokale organisaties houden de lokale informatie bij, Stichting LOS de wetgeving. De website is in 
2017 gelanceerd met een Basic Rights Festival. 
 
Op 23 juni 2019 werd door Stichting LOS, in samenwerking met Amsterdam City Rights, OKIA en Wereldhuis 
Den Haag opnieuw een Basic Rights Festival georganiseerd. Het vond plaats in de voormalige Amerikaanse 
Ambassade in Den Haag, die momenteel geëxploiteerd wordt door West Den Haag onder de naam ‘Onze 
Ambassade’. Verder bijzonder aan dit festival was de samenwerking met en grote bijdrage van 
zelforganisaties in Den Haag, met name vanuit de Indonesische en Filippijnse gemeenschappen (IMWU, 
FILMIS, MCVo) die meedachten over het programma en workshops leidden. Meer dan 200 
ongedocumenteerden uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht waren hierbij aanwezig. Zij 
werden bijgepraat over het recht op onderdak, onderwijs, werk en het openen van bankrekeningen, 
daarnaast werd veel uitgewisseld over mogelijkheden om zelf actie te ondernemen en zichtbaar te worden. 
 
In de aanloop naar het Festival is de website geüpdated, zowel wat betreft landelijke als lokale informatie. 
 

B-1c 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 niet-
gewenste 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. Stichting LOS heeft er altijd op aangedrongen dat Nederland 
deze richtlijnen correct toepast. Stichting LOS heeft in 2019 input gegeven aan GREVIO, de Group of Experts 
on Action against Violence against Women and Domestic Violence, de onafhankelijke organisatie die 
verantwoordelijk is voor het opvolgen van de implementatie van de Convention on Preventing and 
Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) van de Raad van Europa. 
 
Dankzij de lobby van Stichting LOS en anderen wordt de vrouwenopvang sinds de zomer van 2018 via een 
aparte financiering gecompenseerd als zij ongedocumenteerde vrouwen opvangen die slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld. In 2019 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een wijziging van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning zodat het nieuwe beleid in de wet verankerd zou worden, Stichting LOS 
heeft daaraan bijgedragen. De wetswijziging is van kracht per 1 januari 2020. Helaas geldt de vergoeding 
alleen voor de periode waarin de procedure voor een verblijfsvergunning loopt. 
 

B-1d Veilige aangifte 
De landelijke politie heeft een interne richtlijn die het mogelijk maakt 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. 
 
Tijdens een grote politieconferentie in januari 2019 heeft Stichting LOS samen met Michael Zwart van de 
Amsterdamse politie vier workshops verzorgd over Veilige Aangifte. Daaraan deden zo’n 100 personen mee, 
zowel van de Vreemdelingenpolitie als wijkagenten, als mensen van DT&V en ministeries. Tevens heeft 
Stichting LOS deelgenomen aan twee internationale bijeenkomsten over het Nederlandse Veilige-Aangifte 
beleid: één in Londen en één in Brussel, in beide gevallen op uitnodiging van PICUM, de organisatie voor de 
rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. 
 
In samenwerking met Fairwork heeft Stichting LOS in 2019 contact gehad met de Arbeidsinspectie, het 
ministerie van SZW en met de Politieacademie, om Veilige Aangifte bij de Arbeidsinspectie te promoten. In 
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2020 heeft uiteindelijk een eerste brainstorm over dit thema plaatsgevonden. We blijven hier aandacht voor 
vragen, samen met Fairwork. 
 

B-2. Zinvolle dagbesteding en onderwijs 
In 2015 startten we met een werkgroep Zinvolle dagbesteding en Onderwijs. Sindsdien 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 door steeds meer 
organisaties opgepakt: in Amsterdam met eigen cursussen via PAO en samenwerking met buurthuizen, in 
Rotterdam met korte cursussen i.s.m. Albeda College, in Utrecht met dagbesteding i.s.m. Leger des Heils, in 
Eindhoven met opleidingen via het ROC en in Den Haag via diverse maatwerkoplossingen. 
 
Stichting LOS houdt de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zinvolle dagbesteding bij en plaatste 
in 2019 vier updates op de website iedereen-aandeslag.nl. Stichting LOS faciliteert bovendien het landelijke 
overleg over Activering, inclusief toegang tot onderwijs en (vrijwilligers)werk. In 2019 zijn we zes keer bij 
elkaar gekomen. Tevergeefs probeerden we in LVV-verband meer toegang tot onderwijs te realiseren (in 
overleg met gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van het Ministerie). 
 
In 2019 legden we met de werkgroep contact met Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht voor 
het MBO. Zij maakte ons duidelijk hoe MBO-scholen leerlingen kunnen toelaten als contractstudent, en ze 
schreef hierover op ons verzoek een artikel in het blad School en Wet van september 2019. Hiermee is het 
makkelijker om scholen te overtuigen van deze mogelijkheid. Ook hadden we in 2019 een afspraak met de 
MBO-Raad, zij nodigden ons uit tot samenwerking om de mogelijkheden voor onderwijs aan 
ongedocumenteerden breder bekend te maken. 
 

B-3. Legalisering  
De meeste ongedocumenteerden willen een verblijfsvergunning 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 legaliserings-
mogelijkheden. Ook tijdens de netwerkbijeenkomsten krijgt dit onderwerp veel aandacht. Veel van de 
individuele hulpvragen die we telefonisch en per mail ontvangen gaan over legaliseringsproblematiek. 
 
Onderwerpen die in dit verband door Stichting LOS in 2019 zijn opgepakt zijn: 
- Onveilig Afghanistan. Stichting LOS heeft geparticipeerd in de lobby van o.a. Amnesty en 

VluchtelingenWerk om Afghanistan als onveilig land te laten beschouwen. Dit heeft helaas niet tot het 
gewenste resultaat geleid. We blijven de juridische en politieke ontwikkelingen op dit vlak wel bijhouden. 

- Kinderpardon. Naar aanleiding van het kerkasiel in de Bethelkerk in den Haag werd een 
Afsluitingsregeling kinderpardon bekendgemaakt. Stichting LOS schreef hierover een kritische brief aan 
de Tweede Kamer. 

 

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. 
 

B-4a Voortzetting Meldpunt Vreemdelingendetentie 
Stichting LOS ondersteunt bovendien via het Meldpunt Vreemdelingendetentie ongedocumenteerden in 
Vreemdelingendetentie met hun klachten over de detentieomstandigheden door middel van de gratis 



   

 

9 

Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 747 01 56 • fax 010 411 38 60 
info@stichtinglos.nl  • www.stichtinglos.nl • rek.nummer NL72 INGB 0009 552 448 

 

telefonische helpdesk. Informatie die op deze manier verkregen wordt vormt de basis voor de nieuwsbrief 
van het Meldpunt, de rapportages en onze inbreng in het politieke debat over vreemdelingendetentie. 
 
Telefoontjes 
Het Meldpunt is in 2019 1166 keer gebeld, dat is een forse toename t.o.v. 2018 (toen we 736 keer gebeld 
werden), door 202 verschillende personen (in 2018 waren dat 152 personen). Van de telefoontjes waren er 
589 (50%) afkomstig van mensen uit Marokko of Algerije. Van de telefoontjes ging 15% over toegang tot 
medische zorg en 15% over straf- en ordemaatregelen.  
 
Klachten 
In totaal heeft het Meldpunt in 2019 242 officiële klachten ingediend (ten opzichte van 88 klachten in 2018 
en 26 in 2017). Alle klachten hadden betrekking op gedetineerden in het detentiecentrum Rotterdam. Van 
alle klachten is 10% gegrond verklaard. Er is 62 keer beroep bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming RSJ ingediend.  
Van alle klachten is 45% ingediend over isolatiemaatregelen, en 10% over de twee lockdowns. Een lockdown 
is een collectieve opsluiting van iedereen in het detentiecentrum, naar aanleiding van incidenten. 
 
Rapporten 
In 2019 heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie twee artikels gepubliceerd en één rapport uitgebracht: 

x Detentie-omstandigheden onder huidig regime en onder wetsvoorstel getoetst aan internationale 
normen, Annemarie Busser, Revijara Oosterhuis en Tineke Strik in A&MR september 2019 

x Vreemdelingendetentie (II) - Gronden getoetst aan wetsvoorstel en aan Europees en internationaal 
recht, A. Busser, R. Oosterhuis en T. Strik in A&MR oktober 2019 

x Humaniteit in het Terugkeerproces: zicht op uitzettingen, juli 2019 
 
Het Meldpunt publiceerde 4 nieuwsbrieven in 2019. Deze werden verzonden naar bijna 200 adressen. 
 
 

B-4b 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. In 
2019 werd het wetsvoorstel eindelijk door de Eerste Kamer behandeld. Voor de Hoorzitting die de Eerste 
Kamer organiseerde heeft het Meldpunt inspreker Annemarie Busser van Amnesty International 
geïnformeerd over de recente ontwikkelingen, en heeft ook een inhoudelijke brief geschreven voor de leden 
van de Eerste Kamer. 
 
Vlak vóór de behandeling van het wetsvoorstel liet de staatssecretaris weten dat zij de tekst wilde aanpassen. 
De Eerste Kamer heeft de wet daarop terugverwezen naar de Tweede Kamer. Onder andere zou de 
maatregel van de 'lockdown' in de wet opgenomen moeten worden. Wij blijven de ontwikkelingen 
vanzelfsprekend nauwgezet volgen. 
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C.  Projecten 
In 2018 kregen we financiering voor de volgende twee projecten: 
 

C-1. Project Monitoring effecten nieuw landelijk BBB-beleid 
Samen met ASKV is Stichting LOS trekker van een project om in de 4 LVV-pilotgemeenten de gevolgen van het 
nieuwe landelijke LVV-beleid te monitoren. Hiervoor is een projectvoorstel geschreven en geld geworven. 
 
Per 1 januari 2019 is een database in werking, waaraan 8 organisaties gegevens aanleveren over de cliënten 
die bij hen in begeleiding zijn, hun leefsituatie en hun perspectief. In 2019 zijn vijf bijeenkomsten geweest 
met de organisaties die de Monitor invullen. Helaas blijken enkele organisaties niet in staat om de data goed 
in te voeren, waardoor publicatie van de resultaten is vertraagd. In november en december heeft Stichting 
LOS extra bezoeken ingepland aan deze organisaties, met het doel het project vlot te trekken. Dit zal in 2020 
nog veel aandacht vragen. Voor zover de data wel goed aangeleverd worden, blijkt de database waardevolle 
informatie te bieden. We hopen in het voorjaar van 2020 een eerste rapport over de resultaten uit te 
brengen. 
 

C-2. Project Humaniteit in het Terugkeerproces (Monitoring van uitzettingen) 
Het Meldpunt heeft van september 2018- februari 2019 onderzoek gedaan naar de omstandigheden tijdens 
de uitzetting. We hebben een overzicht gemaakt van de wet- en regelgeving met betrekking tot uitzettingen. 
Daarnaast hebben we ervaringsverhalen verzameld: 15 uitgezette personen hebben hun ervaringen met ons 
gedeeld. Het contact leggen met deze mensen bleek een tijdsintensief proces te zijn.  
 
In juni 2019 is het rapport Humaniteit in het Terugkeerproces gepubliceerd. Het rapport is bekendgemaakt 
met een ingezonden brief in november 2019 in Trouw. Naar aanleiding van deze ingezonden brief is de 
Inspectie bij het Meldpunt op bezoek gegaan. 
 
Mede dankzij toegezegde extra financiële ondersteuning van het Meldpunt zal in 2020 de aandacht voor de 
omstandigheden tijdens gedwongen uitzettingen vast onderdeel worden van het Meldpunt, en zullen we ook 
klachten over de omstandigheden tijdens gedwongen uitzetting gaan ondersteunen. 
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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 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting LOS bestond in 2019 uit vier leden: Joelle de Poorte is secretaris, Simone Kennedy-
Doornbos is penningmeester, Annelies de Maar en Ariëtte Reijersen van Buuren zijn leden. De voorzitter 
Jasper Klapwijk heeft in 2019 afscheid genomen, we zoeken een nieuwe voorzitter. 
Het bestuur kwam in 2019 vijf keer bijeen. 
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies van Stichting LOS heeft zeven leden. In 2019 kwam de Raad van Advies van Stichting LOS 
door tijdgebrek niet bijeen. 
 
MARA 
De samenwerking met MARA is geëvalueerd en besloten is om de samenwerking in 2019 te beëindigen. 
Stichting LOS is met het huidige bestuur in staat om de fondswerving en de contacten met de fondsen zelf 
vorm te geven. Wel blijft MARA op afroep beschikbaar als adviseur. 
 

D-2. Samenwerking 
Ook in 2018 hebben we nauw samengewerkt met lokale hulpverleners uit het hele land. Voor onze Europese 
samenwerking maken we dankbaar gebruik van het netwerk via PICUM.  
 
Stichting LOS wordt regelmatig gevraagd voor haar expertise. We hebben in 2018 gesproken bij: 

x Commissie van Zwol over Langdurig Verblijvende Vreemdelingen via lidmaatschap van de Raad van 
Kerken 

x Belgische organisaties over het belang van opvang en begeleiding van ongedocumenteerden 
x VN-Vrouwenverdrag over het belang van onafhankelijk verblijfsrecht voor partners 
x WODC over ongedocumenteerde kinderen 
x Jeugdzorg Den Haag 
x Nidos in Utrecht 
x Amsterdams onderzoek naar rechten van jonge ongedocumenteerden. 

 
Ook heeft Stichting LOS meegeschreven aan de nieuwe brochure van de Raad van Kerken over vluchtelingen. 
  

D-3. Verbreding van de basis van financiers 
In 2019 organiseerden wij voor het eerst sinds enkele jaren weer een fondsenoverleg. Daarin vroegen wij 
aandacht voor de toegenomen werkdruk van het Meldpunt. Dit heeft ertoe geleid dat het Meldpunt in 2020 
uitgebreid kan worden. 
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E. Financiële verantwoording 
 
Ondanks de grote druk op het Meldpunt, waarvoor we extra stagiaires moesten inzetten, sluit de 
resultaatrekening sluit met een resultaat van € 2.584 positief. Wel is er sprake van een tekort bij Meldpunt 
Vreemdelingendetentie. Dit tekort kon in 2019 worden opgevangen door het overschot bij Basistaken in te 
zetten. Deels heeft dit overschot te maken met een verschuiving van personele middelen en ingekochte 
diensten naar het Meldpunt. Door de verhoogde werkdruk bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie kon iets 
minder tijd en activiteitenbudget worden besteed aan de Basistaken. Daarnaast kon de ondersteuning door 
MARA binnen de Basistaken worden afgebouwd, omdat het huidige bestuur zelfstandig in staat is om de 
fondswerving en de contacten met de fondsen vorm te geven.  

Stichting LOS heeft extra fondsen aangevraagd voor het Meldpunt Vreemdelingendetentie vanaf 2020 en is 
daarin geslaagd, zodat het tekort bij het Meldpunt in 2019 naar verwachting eenmalig zal blijken te zijn.  

Er zijn nog een paar fondsen die toegezegde betalingen over 2019 pas in 2020 zullen uitbetalen, deels omdat 
het project BBB monitoring nog niet is afgerond en doorgeschoven wordt en deels omdat Stichting LOS pas in 
2020 toegezegde documenten of betalingsverzoeken stuurden.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

1 Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en 

van het resultaat over 2019 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 2019 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 2019; 

2. de winst- en verliesrekening over 2019; 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 controle-

standaarden 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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2 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. 

3 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, 29 juli 2020 

Mengedé Accountants B.V.  

  

R.P.A. Mengedé AA  
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Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
De Hang 20
3011 GG. ROTTERDAM

29 juli 2020

Geacht bestuur,

Bij deze ontvangen jullie de jaarrekening betreffende het jaar 2019.

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 begin 2019 twee medewerkers in dienst.

2.  RESULTAAT EN VERMOGEN

Het jaar 2019 kenmerkt zich voor Stichting LOS door enerzijds de start van de Landelijke
Vreemdelingen Voorziening, die het werk van de Noodopvangen sterk heeft beïnvloed, en anderzijds
door de toename van contacten met vreemdelingen in vreemdelingendetentie, waardoor het
Meldpunt overbelast dreigde te raken.
Stichting LOS werkte in 2019 verder aan de monitoring van de bewoners van de LVV, in samenwerking
met NGO's in Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. We bevorderen de samenwerking tussen
de NGO's in deze steden.
Het Meldpunt publiceerde in 2019 haar rapport over gedwongen uitzettingen. Dit thema zal in de 
toekomst integraal onderdeel blijven van het werk van het Meldpunt.
Ondanks grote druk op het Meldpunt, waarvoor we extra stagaires moesten inzetten, sluit de resul-
taatrekening met een resultaat van € 2.584 positief.
Wel is er sprake van een tekort bij Meldpunt Vreemdelingendetentie. Dit tekort kon in 2019 worden
opgevangen door het overschot bij Basistaken in te zetten. Deels heeft dit overschot te maken met
een verschuiving van personele middelen en ingekochte diensten naar het Meldpunt. In de eerste 
plaats is door de verhoogde werkdruk bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie iets minder tijd en 
activiteitenbudget besteed aan Basistaken. Ook kon de ondersteuning door MARA binnen de 
Basistaken worden afgebouwd, omdat het huidige bestuur zelfstandig in staat is om de fondswerving
en contacten met de fondsen vorm te geven. 
Stichting LOS heeft extra fondsen aangevraagd voor het Meldpunt Vreemdelingendetentie vanaf 2020
en is daarin geslaagd, zodat het tekort bij het Meldpunt in 2019 naar verwachting eenmalig zal blijken
te zijn.
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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
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Stichting LOS 2019
bijlage A

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 dec 2019 31 dec 2018

AKTIVA € % € %

Vaste aktiva 91 0 473 1

Vorderingen en overlopende aktiva 37.060 37 9.900 13

Liquide Middelen 62.898 63 67.226 87

Totaal aktiva 100.049 100 77.599 100

 

PASSIVA

Eigen vermogen 34.113 34 31.528 41

Kortlopende schulden 65.936 66 46.071 59

Totaal passiva 100.049 100 77.599 100
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Stichting LOS 2019
bijlage B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

BATEN € €

Inkomsten projecten 109.847 156.153
Inkomsten overig 11.481 10.216

Bruto-opbrengst 121.328 166.369

LASTEN

Personele kosten 99.817 99.669
Overige personele kosten 2.990 1.750
Uitvoerende kosten 1.861 47.696
Huisvestingskosten 5.820 5.873
Communicatie 981 2.405
Algemene kosten 7.275 13.673

118.743 171.066

RESULTAAT 2.584 -4.697

Saldo Basistaken 8.696 702
Saldo Meldpunt -6.149 -4296
Saldo Humaniteit 0 -915
Saldo Monitoring (BBB) 0 -244
Rente 36 56

2.584 -4.697
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Stichting LOS 2019
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 waarde-
verminderingen/ 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.
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Stichting LOS 2019
Bijlage D

TOELICHTING OP DE BALANS

31-dec-19 31-dec-18

€ €
VASTE AKTIVA

Inventaris 91 473
91 473

VORDERINGEN
Nog te ontvangen subsidies 37.060 9.900
Nog te ontvangen pensioenfonds
Vooruitbetaalde bedragen

37.060 9.900

LIQUIDE MIDDELEN
Kas 0 10
ASN bank 20.422 55.385
ING 42.476 11.831

62.898 67.226

EIGEN VERMOGEN
Stand per 1 januari 31.529 36.226
Resultaat 2.584 -4.697
Stand per 31 december 34.113 31.529

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen loonheffing 7.099 5.869
Gereserveerd loopbaanbudget 3.277 2.315
Nog te betalen nettolonen 330 296
Nog te betalen pensioenpremie 212 14
Nog te betalen paww 20 64
Nog te betalen overige kosten 7.245 37.514
Vooruitontvangen bedragen 47.753

65.936 46.071
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Stichting LOS 2019
bijlage E

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING

2019 2018
€ €

BATEN

INKOMSTEN PROJECTEN
Inkomsten projecten 109.847 87.153
Algemene subsidies 69.000

109.847 156.153

OVERIGE BATEN
Donateurs 8.777 5.380
Abonneeschap 2.667 4.010
Rente 36 56
Inkomsten uit voorlichting
Verkoop publicaties
Overige inkomsten 770

11.481 10.216

LASTEN

PERSONELE KOSTEN
Stafmedewerker 60.037 58.620
Projectmedewerker 35.007 34.641
Nagekomen uren voor Meldpunt 1.436
Stagevergoeding 4.773 4.972

99.817 99.669

OVERIGE PERSONELE KOSTEN
Ziekteverzuimverzekering 2.920 1.736
Kantinekosten 71 13
Reiskosten werknemers*
Overige personeelskosten

2.990 1.750

UITVOERENDE KOSTEN
Directe kosten projecten 6.661 47.696
Correctie 2018 -4.800

1.861 47.696

HUISVESTINGSKOSTEN
Huur 5.820 5.848
Onderhoud 25

5.820 5.873
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Stichting LOS 2019
bijlage E

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(2)

2019 2018
€ €

COMMUNICATIE
Kantoorartikelen 48 61
Portokosten 188
Telefoonkosten 309 934
Contributiekosten 513 812
Vakliteratuur 75
Fondswerving en voorlichting 91 107
Website 19 229

981 2.405

ALGEMENE KOSTEN
Administratie en accountant 2.847 5.799
Bankkosten, verschillen 144 118
Reis-en verblijfkosten 552 510
Assurantien 616 637
Bestuurskosten 233 505
Afschrijvingskosten 382 237
Ondersteuning MARA 2.500 5.868

7.275 13.673

* Reiskosten ww verkeer zitten grotendeels bij de loonkosten in

Rotterdam, 3 juni 2020

Het bestuur,

S.J. Kennedy-Doornbos J.E. de Poorte
Interim-voorzitter / Penningmeester Secretaris

A. de Maar A. Reijersen van Buuren
Lid Lid
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Stichting LOS 2019
bijlage F

OVERZICHT VAN DE VASTE ACTIVA

aanschaf- afschr aanschaf- rest- afschrij- afschrij- boek-
datum percen- waarde waarde ving t/m ving waarde

tage 2018 2019 31-dec
INVENTARIS € € € € €

Bibit telefoon jan-10 20,00 712,81 73,00 639,81 73,00
=niet meer in gebruik -712,81 -73,00 -639,81 73,00 -73,00
Computer apr-10 20,00 911,99 91,00 820,99 91,00
Telefooncentrale okt-14 20,00 1.316,89 131,00 1.008,01 308,88
=niet meer in gebruik -1.316,89 -131,00 -1.008,01 308,88 -308,88

911,99 91,00 820,99 381,88 91,00
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Stichting LOS 2019
bijlage G

OVERZICHT BASISTAKEN

A. REGULIER WERK: INFORMATIEVOORZIENING/INFORMATIEUITWISSELING

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

LASTEN
Loonkosten 24.527 24.974
Communicatie 174 400
Reizen 84 455
Onkosten activiteiten 500
Huisvestingskosten 1.339 1.495
Algemene kosten 1.571 1.725

27.694 29.549

B-1 BASISRECHTEN ONGEDOCUMENTEERDEN

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

LASTEN
Loonkosten 7.729 8.076
Communicatie 44 100
Reizen 55 350
Onkosten activiteiten 378 500
Huisvestingskosten 349 390
Algemene kosten 410 450

8.966 9.866

B-2. TOEGANG TOT ZINVOLLE DAGBESTEDING EN ONDERWIJS BEVORDEREN

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

LASTEN
Loonkosten 7.729 8.076
Communicatie 44 100
Reizen 55 350
Onkosten activiteiten 149 500
Huisvestingskosten 349 390
Algemene kosten 410 450

8.736 9.866
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Stichting LOS 2019
bijlage G

OVERZICHT BASISTAKEN(2)

D. ALGEMENE TAKEN EN TEAMOVERLEG
cijfers 2019 begroting 2019

€ €
LASTEN

Loonkosten 20.869 21.560
Communicatie 61 140
Reizen 77 490
Ondersteuning Mara 791 1.170
Huisvestingskosten 1.048 1.350
Algemene kosten 1.230 5.000

24.075 29.710

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

INKOMSTEN BASISTAKEN
Adessium 25.000 25.000
Stichting Dioraphte 20.000 20.000
KNR/PIN 30.000 30.000
Stg Haella, festival 500
Contributie Nieuwsbrief 2.667 3.991

78.167 78.991

Saldo Basistaken 8.696 0
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Stichting LOS 2019
bijlage H

OVERZICHT MELDPUNT

B-3 MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

LASTEN
Loonkosten 25.960 21.245
Stagevergoedingen 4.670 6.480
Reiskosten stagaires 1.922 2.400
Communicatie 209 480
Reizen 155 980
Onkosten activiteiten 2.600 2.000
Huisvestingskosten 2.037 2.275
Algemene kosten 2.391 2.625

39.945 38.485

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

BATEN
Haëlla Stichting 10.000 10.000
Kerk in Actie 2.500 2.500
Maria Strootfonds 3.000 3.000
RC Maagdenhuis 5.700
Stichting Rotterdam 5.600 5.600
Remonstranten 5.000 8.000
Emmaus Haarzuilens 2.000 2.000
Giften 5.696 1.685

33.796 38.485

Saldo Meldpunt -6.149 0
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Stichting LOS 2019
bijlage I

OVERZICHT BBB PROJECT

MONITORING BBB

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

LASTEN
Loonkosten 4.947 5.169
Stagevergoedingen
Communicatie 26 60
Reizen 261 70
Onkosten activiteiten 560
Huisvestingskosten 116 130
Algemene kosten 137 150
Externe partijen 8.740
Correctie lonen 2018 -4.800

1.247 14.319

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

BATEN

Porticus 1.247 14.000
Giften 319

1.247 14.319

Saldo Monitoring 0 0
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Stichting LOS 2019
bijlage J

OVERZICHT PROJECT HUMANITEIT IN HET TERUGKEERPROCES

C-2 Project Humaniteit in het Terugkeerproces

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

LASTEN
Loonkosten 6.130 5.016
Stagevergoedingen 246 900
Communicatie 313 720
Reizen 127 805
Onkosten activiteiten 500
Huisvestingskosten 582 650
Algemene kosten 683 750
Externe partijen

8.081 9.341

cijfers 2019 begroting 2019
€ €

BATEN

Stichting Rotterdam 5.000 5.000
Giften 3.081 4.341

8.081 9.341

Saldo Humaniteit 0 0
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