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JAARVERSLAG STICHTING LOS 2014 
 
 
 

 

Inleiding  
Stichting LOS werkt sinds 2003 aan het versterken van het netwerk van de hulpverlening aan 
migranten zonder verblijfsvergunning. Tot de doelgroep van Stichting LOS behoren de reguliere en 
particuliere hulpverleningsorganisaties en migrantenzelforganisaties, die volwassenen en kinderen 
zonder verblijfsvergunning ondersteunen. 
 
Het jaar 2014 stond voor Stichting LOS in het teken van de reorganisatie die eind 2013 met de 
belangrijkste fondsen was overeengekomen. De opvallende punten waren het vertrek van de 
directeur per 1 juli, de verhuizing naar de Pauluskerk in Rotterdam per 1 augustus en het begin van 
een proces samen met de Pauluskerk naar mogelijkheden voor samenwerking. De opbouw van de 
organisatie rond het project Digitaal Loket werd vervangen door een constructie van Basistaken 
aangevuld met het Meldpunt Vreemdelingendetentie en enkele kleinere projecten. Daarnaast bleven 
we netwerkbijeenkomsten organiseren en waren we betrokken in diverse samenwerkingsverbanden. 
In 2014 sloten we het project over ongedocumenteerde kinderen af met de publicatie van het 
rapport Kinderen buiten Beeld. In het kader van het project Meldpunt Vreemdelingendetentie 
publiceerden we samen met Amnesty International en Dokters van de Wereld het rapport over 
medische zorg in vreemdelingendetentie. Stagiaire Sara Dros deed haar afstudeer-onderzoek bij 
stichting LOS naar de gevolgen van het inreisverbod. 
 
In dit jaarverslag beschrijven we eerst de Basistaken van Stichting LOS (informatie- en service 
centrum, netwerk en lobby-activiteiten) en vervolgens gaan we dieper in op het werk van het 
Meldpunt Vreemdelingendetentie. 
 

Basistaken: informatie en service centrum 
De website van Stichting LOS en de nieuwsbrief zijn het voornaamste communicatiekanaal. Via 
google worden de websites stichtinglos.nl en iLegalevrouw.nl goed gevonden door iedereen die 
zoekt naar informatie over de rechten en mogelijkheden van ongedocumenteerden in Nederland. Als 
reguliere hulpverleners of particulieren op zoek zijn naar informatie over ongedocumenteerden, 
komen zij bijna als eerste onze website uit. 
 
Helpdesk 
Ook in 2014 was Stichting LOS beschikbaar voor vragen van mensen die in aanraking komen met 
ongedocumenteerden. In 2014 werden bijna 500 vragen gesteld, de meesten telefonisch. 
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Vragen in 2014 kwamen vooral van particuliere hulpverleners. In vergelijking met 2013 is het aandeel 
vragen van ongedocumenteerden zelf en van noodopvangen afgenomen, en het aandeel vragen van 
maatschappelijke organisaties en particulieren toegenomen. 

 
 
 
De vragen in 2014 betroffen vooral juridische mogelijkheden, net zoals in 2013. Dit omvat zowel 
legaliserings-mogelijkheden, rechten van ongedocumenteerden (zoals recht om te trouwen of 
onderdak te verlenen), als ook algemene juridische vragen zoals de betekenis van 1F. Ten opzichte 
van 2013 is het aandeel opvangvragen iets afgenomen en het aandeel medische vragen ook. Nieuw 
zijn vragen over de mogelijkheden om te werken.  
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Nieuwsbrief en abonnementschap 
De tweewekelijkse nieuwsbrief heeft in 2013 een nieuwe lay-out gekregen, en een webgebaseerde 
versie. Daarop zijn Items zover mogelijk doorklikbaar gemaakt. De nieuwsbrief verscheen 25 keer in 
2014, en werd gestuurd naar 50 betalende abonnees. 
Abonnees kunnen door in te loggen op de informatieve pagina’s (rechtsboven) meer informatie 
vinden per onderwerp. Ze kunnen ook de tweewekelijkse nieuwsbrieven nalezen. De 
abonnementsprijs is iets verhoogd. 
Nog steeds wordt eens per twee weken een speciale nieuwsbrief voor migranten- en 
vrouwenorganisaties gemaakt. Voor deze nieuwsbrief wordt een op de doelgroep toegespitste 
selectie gemaakt van het nieuws, die korter wordt weergegeven. Dankzij vrijwillige vertaalsters 
wordt de tekst ook in het Engels vertaald, wat door de migrantenorganisaties erg gewaardeerd 
wordt. 
 
Voorlichting en werkbezoeken 
Stichting LOS werd in 2014 enkele keren gevraagd als spreker: 
- over de rechten van ongedocumenteerde vrouwen bij de vrouwenopvang. Wij waren op 25 

februari in Groningen, 24 april bij Comensha, en 9 oktober in Amsterdam. Bovendien gaven we 
een workshop bij de bijeenkomst Safe Future van de Federatie Opvang op 25 september 

- door noodopvang Heerlen (VLoT) als gastspreker op 5 september, en door noodopvang Helmond 
(Vluchteling Als Naaste) als adviseur voor hun gesprek met de gemeente op 27 oktober. We 
namen deel aan lokale overleggen in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. 

- voor gastcolleges van InHolland Hogeschool in Rotterdam en Den Haag, begin maart. 
 
Publicaties 
In 2014 sloten we het Onderzoeksproject Onzichtbare Kinderen in Utrecht af. Daarin onderzochten 
we samen met de Hogeschool Utrecht en Defence for Children de leefsituatie van 
ongedocumenteerde kinderen in Utrecht. De samenwerking met de Hogeschool leverde voor 
Stichting LOS een nieuw platform op. Deelnemende studenten kwamen met dit onderzoek in contact 
met kinderen die zij normaal niet zouden leren kennen. Anderzijds bleek het schrijven van de 
eindrapportage veel meer tijd te kosten dan verwacht. De eindrapportage is in het engels vertaald 
waardoor deze ook toegankelijk is voor een internationaal publiek. In november 2014 verzorgde 
Stichting LOS samen met de Hogeschool Utrecht een presentatie over dit onderzoek tijdens de 
Metropolis Conferentie in Milaan. 
Stagiaire Sara Dros deed haar afstudeer-onderzoek bij stichting LOS naar de gevolgen van het 
inreisverbod en publiceerde haar eindscriptie in juli 2014. 
 

Basistaken: netwerk-versterking en lobby 
Overleggen 
Stichting LOS participeert in overleggen waar de rechten van ongedocumenteerden aan de orde 
komen. In 2014 met name:  
- Stichting LOS organiseert vier keer per jaar het Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 

waarbij zo’n 20 organisaties de actualiteit bespreken. Er waren afgelopen jaar gastsprekers van 
het Zorginstituut NL ivm de €5,- maatregel, Toevlucht ivm hun initiatief om nachtopvang voor 
ongedocumenteerden aan te bieden, VluchtelingenWerk ivm de stroomlijning 
toelatingsprocedures, ROS ivm het Rotterdamse Terugkeeroverleg, Federatie Opvang ivm de 
toegankelijkheid van de Vrouwenopvang voor ongedocumenteerde vrouwen, Advocaat Pim 
Fischer en Geesje Werkman ivm de klacht van CEC over het recht op onderdak, en John van 
Tilborg over de ontwikkelingen in het aanbod van opvang door gemeenten. 

- Stichting LOS neemt deel aan het overleg van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van 
Kerken, dat 5 keer bijeen kwam. 
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- Stichting LOS is lid van de Coalitie Geen Kind in de Cel, die gezamenlijk een rapport schreef en 
twee maal uitgenodigd werd om te adviseren over de voornemens van het ministerie om 
vreemdelingendetentie voor kinderen humaner te maken. 

- Stichting LOS nam deel aan de bijeenkomsten van het Breed Mensenrechten Overleg NL dat drie 
keer bijeen kwam, plus één keer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het 
Nationaal Actieplan Mensenrechten.  

- Stichting LOS nam deel aan bijeenkomsten van de werkgroep over de splitsing van taken bij de 
Arbeidsinspectie, die drie keer bijeen kwam. Helaas heeft de FNV afgehaakt, waardoor de 
werkgroep een belangrijke lobbypartner is verloren. 

 
Thema’s 
- Strafbaarstelling illegaal verblijf: 
De staatssecretaris heeft op 1 april 2014 besloten om de behandeling van het wetsvoorstel voor de 
strafbaarstelling van illegaal verblijf te stoppen. Verblijf als ongedocumenteerde migrant is daarmee 
op zichzelf niet meer strafbaar. Dit is gelukt dankzij langdurig breed-gedragen verzet, en uiteindelijk 
door de interne oppositie binnen de Partij van de Arbeid. 
Voor Stichting LOS is het probleem van de strafbaarheid van illegaal verblijf daarmee nog niet van de 
baan. Een inreisverbod wordt opgelegd  aan ongedocumenteerde migranten die hun vertrektermijn 
negeren. Verblijf met een inreisverbod is nog steeds strafbaar. Helaas is dit een ingewikkeldere term, 
die minder tot de verbeelding spreekt dan de strafbaarstelling van illegaal verblijf als zodanig. Waar 
mogelijk proberen we aandacht te vragen voor de gevolgen van het inreisverbod voor 
ongedocumenteerde migranten. Dat deden we bijvoorbeeld door deelname in de klankbordgroep 
van het onderzoek van het WODC naar het inreisverbod (het lot van het inreisverbod) en door het 
begeleiden van een afstudeerscriptie van Sara Dros over dit onderwerp. 
Samen met AHRU (Alliance for Human Rights of Undocumented Migrants) organiseerden we op 10 
mei 2014 een studiebijeenkomst waarin het inreisverbod en de terugkeerrichtlijn centraal stonden. 
In de voorgesprekken met AHRU probeerden we een eerder idee van een ‘Bond van 
Ongedocumenteerden’ verder uit te werken, maar hiervoor bleek onvoldoende belangstelling. Dat 
komt grotendeels omdat de leden van AHRU meestal daadwerkelijk uitgezet worden als ze 
aangetroffen worden zonder verblijfsrecht, zodat ze niet met inreisverbod in NL verblijven. 
Bovendien wordt verblijf met een inreisverbod in de praktijk nauwelijks bestraft, zodat een 
verzekering voor boetes weinig aantrekkelijk is. 
 
- Klacht Protestantse Kerken over recht op voedsel, kleding en onderdak: 
De Conference on European Churches diende in januari 2013 een klacht in bij het Europees Sociaal 
Handvest over het recht van ongedocumenteerden op voedsel, kleding en onderdak. Stichting LOS 
was nauw betrokken bij het proces naar de opstelling van deze klacht en het vervolg. In 2014 kwam 
de coördinatiegroep drie keer bijeen. Stichting LOS werd door de VNG om advies gevraagd over hun 
voornemens om opvang beschikbaar te stellen aan ongedocumenteerden. Stichting LOS werd 
uitgenodigd bij een studiebijeenkomst over dit onderwerp van D66 in Amsterdam en de presentatie 
van de uitspraak in Amsterdam. 
Stichting LOS organiseerde op 2 mei 2014 een informatie-middag over het opeisen van onderdak 
door ongedocumenteerden, met als spreker Pim Fischer, de advocaat van bovenstaande klacht. Naar 
aanleiding van deze bijeenkomst heeft Stichting LOS in samenwerking met  twee betrokkenen een 
informatieve brochure geschreven met instructies over het indienen van aanvragen voor onderdak. 
De noodopvangen in Utrecht en Amsterdam organiseerden op 10 december een ‘Nacht van de 
Vervanging’, om aandacht te vragen voor de problemen van uitgeprocedeerde asielzoekers die nog 
steeds geen opvang hebben. 
 
- Slachtofferrichtlijn 
De slachtofferrichtlijn is een Europese richtlijn die de rechten van álle slachtoffers moet beschermen, 
onafhankelijk van verblijfsvergunning. De richtlijn moet 16 november 2015 in alle EU-landen 
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ingevoerd zijn. Vanwege het belang voor ongedocumenteerde slachtoffers heeft Stichting LOS in 
2014 op verschillende plekken aandacht gevraagd voor het juist implementeren van de richtlijn, 
zodat deze doelgroep hier ook een beroep op kan doen. Zo hadden we hierover contact met 
Slachtofferhulp NL, met de vrouwenopvang en met Comensha. Bovendien hadden we een afspraak 
met de beleidsmedewerksters op het Ministerie. We inventariseerden problemen met veilige 
aangifte en schreven hierover een advies aan het Ministerie. In de concept-tekst voor de 
implementatie van de richtlijn is helaas niets overgenomen van onze adviezen. 
In Europees verband werden we geïnspireerd door PICUM en door Judith Sargentini, GL-
EUparlementariër. Met haar en met haar beleidsmedewerkster hadden we overleg over de manier 
waarop we de lobby vorm kunnen geven. 
Met Hogeschool InHolland zijn we begonnen aan een onderzoekstraject met verschillende studenten 
die deel-onderzoeken doen naar de positie van ongedocumenteerde vrouwen in verschillende 
steden. 
 
- Veilige aangifte 
Al lang geleden is de politie Amsterdam begonnen met Dialoog-avonden, met het doel om de 
contacten met de groep ongedocumenteerde Amsterdammers te bevorderen en hen uit te nodigen 
tot het doen van aangifte. Zij garanderen daarbij ‘free in – free out’. In 2013-2014 is dit project 
opgeschaald tot een officiële pilot, waardoor het ook mogelijk was om tijdelijk uitstel van vertrek aan 
te bieden. Het project is positief geevalueerd in de zomer van 2014. De politie adviseerde daarbij de 
pilot landelijk uit te rollen omdat dit verplicht is in verband met de Slachtofferrichtlijn. De politie 
Amsterdam informeerde het veld van hulpverleners aan ongedocumenteerden over het belang van 
de slachtofferrichtlijn op 13 november. Op 28 november stond dit thema centraal bij de 
Dialoogavond. Stichting LOS participeerde actief bij beide bijeenkomsten. 
De politie Utrecht heeft, naar aanleiding van een breed gedragen raadsinitatief van GroenLinks 
Utrecht en inzet van de burgemeester, besloten om ook in Utrecht een contactpersoon voor veilige 
aangifte aan te wijzen. Stichting LOS was intensief betrokken bij dit proces. 
Ook in andere steden wordt sindsdien gewerkt aan het mogelijk maken van veilige aangifte. 
 
-Medische zorg 
De leden van het  Breed Medisch Overleg kwamen in 2014 in totaal zes maal bijeen. Hierbij werd 
vooral aandacht besteed aan de gevolgen van de verplichting om € 5,- per receptregel te betalen aan 
de apotheek. Hoewel er enkele uitzonderingen op deze regel bestaan, blijft het voor de doelgroep 
van de noodopvangen een extra kostenpost.  Er is een uitgebreide briefwisseling geweest met de 
Minister Schippers en er is met politici gesproken over de mogelijkheid waarop het beleid beïnvloed 
kon worden met als uiteindelijke doel het opheffen van de maatregel. Helaas bleek de minister niet 
bereid het beleid te wijzigen. In de loop van 2014 zijn steeds gelukkig meer gemeenten bereid 
gebleken om noodopvangen te ondersteunen voor medicijnkosten. 
 
- Buitenschuld 
De werkgroep buitenschuld is in 2014 nog enkele keren bijeengekomen. Helaas was het moeilijk om 
echt sterke dossiers te vinden die de problemen met het verkrijgen van verblijfsvergunningen 
zichtbaar maakten. Dankzij deze samenwerking kreeg de initiatiefnemer van de werkgroep wél een 
buitenschuld-verblijfsvergunning. Daarna is de werkgroep feitelijk opgeheven. 
 
- Kinderpardon 
Stichting LOS volgde natuurlijk de ontwikkelingen rondom het kinderpardon op de voet. In 2014 ging 
het vooral om juridische ontwikkelingen, en deelname aan de publieksbijeenkomst op 25 juni 
 
- Vreemdelingendetentie 
In december 2013 heeft staatssecretaris Teeven zijn belofte omtrent een positieve verandering in het 
regime van vreemdelingendetentie gepresenteerd in het wetsvoorstel ´Terugkeer en 



6 
 

Vreemdelingenbewaring´. Middels een internetconsultatie werden professionals en betrokkene 
gevraagd om hun visie te geven op het wetsvoorstel. Ook Stichting LOS en het Meldpunt 
Vreemdelingendetentie hebben gereageerd. Het Meldpunt heeft deelgenomen aan de bijeenkomst 
‘Alternatieven voor Vreemdelingenbewaring’ met het oog op dit wetsvoorstel.  
 
Kamerdebatten 
Stichting LOS schreef ook in 2014 weer brieven om Kamerleden te informeren over de consequenties 
van het beleid voor ongedocumenteerde migranten: 

 Voor het debat over recht op opvang, inreisverbod en vreemdelingendetentie van kinderen, 
november 2014 

 Voor het debat over de 5,- eigen bijdrage voor medicijnkosten, februari 2014, plus 
bijlagen overzicht apotheken en hulpverleners 

 Voor de internetconsultatie over vreemdelingendetentie, februari 2014 

 Briefwisseling met minister Schippers over verantwoordelijkheid informatie over 
toegankelijkheid medische zorg, januari 2014 en mei 2014 

Op 20 mei namen we deel aan de ronde tafel met Mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks, zodat 
we input konden geven in zijn rapport over het Nederlandse mensenrechtenbeleid. 
 
Internationaal 
Stichting LOS participeert actief in bijeenkomsten van PICUM, het Platform for International 
Coöperation on Undocumented Migrants in Brussel.  
LOS is lid van de werkgroepen Families (over kinderen) en Women, waar ervaringen met 
onderwerpen die deze doelgroepen betreffen worden uitgewisseld, en voedt op deze manier de 
informatie- en lobbymogelijkheden van PICUM op Europees en internationaal niveau. Bovendien 
deden we mee aan de Legal Strategies Werkgroep, omdat hier de Slachtofferrichtlijn besproken 
werd. Ook deden we mee aan de Housing werkgroep, omdat hier de klachten van NL over onderdak 
voor ongedocumenteerden centraal stonden (FEANTSA en CEC). We verzorgden een presentatie bij 
de jaarvergadering van PICUM en zaten een van de werkgroepen voor. 
Door PICUM werden we uitgenodigd bij een focusgroep over strafbaarstelling van illegaal verblijf op 
17 maart. Naar aanleiding hiervan konden we nog input geven aan een onderzoek van de FRA over 
strafbaarstelling van illegaal verblijf in NL. 
 

Meldpunt Vreemdelingendetentie  
Het  Meldpunt Vreemdelingendetentie is aanspreekpunt voor vreemdelingen in detentie die klachten 
hebben over hun bejegening. In het jaar 2014 zijn 221 klachten binnengekomen over onderwerpen 
die direct samenhangen met de detentieomstandigheden. Deze klachten waren afkomstig van 68 
verschillende personen. 
In vergelijking met vorig jaar is dat een afname van het aantal meldingen. In 2013 ontvingen we 
namelijk 120 meldingen. Gemiddeld kreeg het Meldpunt in 2013 per maand  dus 10 meldingen 
binnen tegen 5,7 meldingen in 2014. Dit is een daling van 43%. Anderzijds zien we dat het aantal 
klachten nauwelijks is gedaald. In 2013 ontvingen we namelijk 244 klachten. Ten opzichte van dat 
jaar kreeg het Meldpunt gemiddeld per maand 1,9 minder klachten binnen in 2014. Het gemiddeld 
aantal klachten per maand komt daarmee uit op 18,4 klachten. Dat is een daling van slechts 9,5%.  
 
Hieruit volgt ook dat het aantal klachten per melding groter is geworden. In 2013 kregen wij 
gemiddeld 2,03 klachten per melding binnen. In 2014 was dit 3,25. Dit is een stijging van 62%. 

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/141120%20AO%20Opvang%20en%20Terugkeerbeleid.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/141120%20AO%20Opvang%20en%20Terugkeerbeleid.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/140220%20Brief%20Schippers%20ivm%20apothekenmaatregel.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/140220%20Apotheken%20over%20maatregell.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/140220%20hulpverleners%20brf%20VWS%20BMO.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/LOS%20Internetconsultatie%20vreemdelingendetentie.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/140128%20Brief%20Kabinetsreacht%20op%20rapport%20Ombudsman.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/140128%20Brief%20Kabinetsreacht%20op%20rapport%20Ombudsman.pdf
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/140523%20Antw.%20Minister%20Schippers.pdf
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Aan de ene kant laat dit zien dat 
vreemdelingen beter op de 
hoogte waren van hun rechten. 
Aan de andere kant laat dit zien 
dat het Meldpunt beter wist te 
signaleren. 
 
Wanneer deze cijfers bovendien 
geplaatst worden tegenover de 
instroom van het aantal 
vreemdelingen in bewaring zien 
we dat de instroom in  2014 met 
gemiddeld 78 personen per 
maand gedaald is ten opzichte 
van 2013. Dit is een daling van 
26%.  
 
 De daling van het aantal klachten 

is dus veel minder sterk dan de daling van het aantal meldingen en de daling van de instroom van het 
aantal vreemdelingen in detentie. Dat we in 2013 met zo veel verschillende personen hebben 
gesproken was bovendien het gevolg van de grootschalige honger en dorststaking waaraan op een 
zeker moment  ongeveer 135 personen meededen, waarvoor het Meldpunt fungeerde als 
‘spreekbuis naar de buitenwereld’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Klachtonderwerpen  
De meeste klachten betroffen medische zorg. 
Daarnaast is er veel geklaagd over straf- en 
ordemaatregelen. Onderstaand figuur geeft een 
overzicht van de top vijf onderwerpen waarover bij 
het Meldpunt Vreemdelingendetentie werd 
geklaagd. Deze top is goed voor 77% van alle 
klachten die bij het Meldpunt binnenkomen. 
  
- Medische zorg  
In samenwerking met Amnesty International en 
Dokters van de Wereld is het rapport ‘Geketende 
Zorg’ gepubliceerd over de medische zorgverlening 
in de vreemdelingendetentiecentra. Vijftien medische dossier van kwetsbare patiënten met ernstige 
of complexe problematiek zijn met behulp van acht artsen onderzocht. De gesignaleerde problemen 
werden gecategoriseerd en samengevat in probleemgebieden. Uit het rapport volgt dat 
vreemdelingen in detentie een kwetsbare groep vormen gezien hun migratieachtergrond, de 

Jaar Vreemdelingeninstroom Gem. 
per 
maand 

Meldingen 
bij 
Meldpunt 

Klachten bij 
Meldpunt 

2011 6104 509 Onbekend  104 

2012 5420 452 Onbekend 118 

2013 3670 305 120 244 

2014 2730 228 68 221 
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Figuur 3: top-5 klachtonderwerpen 

Figuur 1. Grafiek instroom in vreemdelingendetentie ten opzichte van 
aantal klachten bij Meldpunt Vreemdelingendetentie. (Bron: Rapportage 
Vreemdelingenketen januari- december 2014, p. 40.) 

Figuur 2. Tabel instroom in vreemdelingenbewaring en klachten bij Meldpunt 
Vreemdelingendetentie  

file:///F:/03%20MELDPUNT/MP%202014/Geketende%20Zorg/Geketende%20zorg_binnenwerk.pdf
file:///F:/03%20MELDPUNT/MP%202014/Geketende%20Zorg/Geketende%20zorg_binnenwerk.pdf
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onzekere situatie waarin zij verkeren en de vrijheidsberoving. Als er bovendien sprake is van 
complexe gezondheidsproblematiek lijkt het binnen de setting van vreemdelingendetentie niet 
mogelijk om tot passende gezondheidszorg te komen en de gezondheidsbelangen van de patiënt te 
waarborgen.  
 
- Isolatie 
Bij het Meldpunt zijn er 21 meldingen en 34 klachten over isolatieplaatsingen binnengekomen. Één 
man klaagde erover dat hij in detentiecentrum Rotterdam in totaal 68 dagen, grotendeels achter 
elkaar, in een isolatiecel heeft doorgebracht. In het najaar van 2014 is er door de Werkgroep 
Gezondheid en Zorg in Vreemdelingendetentie een expertmeeting georganiseerd over dit thema. Bij 
deze bijeenkomst waren wetenschappers, juristen, medici en vertegenwoordigers van 
toezichthoudende instanties en ngo’s aanwezig waardoor het onderwerp kon worden belicht vanuit 
de verschillende disciplines.  
 
- Klachtafhandeling 
In 2014 zijn er 30 klachten binnen gekomen over de wijze waarop klachten worden afgehandeld 
binnen het detentiecentrum. Veel vreemdelingen klager erover dat zij niets horen van hun 
ingediende klacht, dat zij bijzonder lang moeten wachten, alleen iets horen na herhaalde verzoeken, 
of dat hun klacht wordt afgedaan met een bezoekje van een commissielid. Daarnaast klagen veel 
vreemdelingen erover dat zij zich tijdens een zitting van de Commissie van Toezicht niet serieus 
genomen voelen en zich alleen tegenover de directeur dienen te verdedigen. In augustus 2014 is een 
medewerker van het Meldpunt meegegaan naar een zitting van de Commissie van Toezicht. De 
vreemdeling voelde zich gesteund door haar aanwezigheid.  
 
Overige activiteiten van het Meldpunt Vreemdelingendetentie 
In het kader van het project Meldpunt Vreemdelingendetentie speelt Stichting LOS een belangrijke 
rol in de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie (later hernoemd: Werkgroep 
Gezondheid en Zorg in Vreemdelingendetentie). Samen met andere leden van de Werkgroep heeft 
het Meldpunt in de maand september alle drie de detentiecentra bezocht en is er met de directies 
gesproken over onder andere de probleemgebieden die het Meldpunt constateert in de regimes.  
 
Net in het nieuwe jaar is de Klankbordgroep van het Meldpunt bijeenkomen. Met de leden (8 externe 
leden waren aanwezig) hebben we teruggeblikt op het  afgelopen jaar, in het bijzonder op de 
vooruitgangen die we hebben geboekt en de knelpunten die we hebben ondervonden.  
 
Alle ontwikkelingen en feiten rondom vreemdelingendetentie en informatie over publiceerbare 
klachten zijn bekendgemaakt in vier nieuwsbrieven. Deze zijn verschenen in maart, juni, september 
en december.  
  

Personele invulling Stichting LOS 
Bij Stichting LOS werkten in 2014 Rian Ederveen als algemeen medewerkster en Ariette Reijersen van 
Buuren voor het project Onzichtbare Kinderen en het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Trudy 
Timmer was directeur tot 1 juli 2014 en heeft zich vooral ingezet voor de inbedding van Stichting LOS 
bij een bestaande organisatie. Voor het Meldpunt zetten zich daarnaast stagiaires in: Leandra 
Spoelstra, Sin Yun Choi en Cathalous Giesen. 
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Financiën 
Stichting LOS heeft zich in 2013 in overleg met de fondsen gebogen over de continuïteit van de 
financiering van haar algemene rol, functie en taken in de toekomst. De fondsen hebben 
uitgesproken een grote waarde aan het voortbestaan hiervan te hechten omdat er maatschappelijk 
gezien nog steeds behoefte aan ondersteuning van ongedocumenteerden is. Een extra uitdaging 
hierbij is om de positie van Stichting LOS als tweedelijns organisatie en haar bijdrage, vaak achter de 
schermen, aan behaalde successen op het terrein van ongedocumenteerden, duidelijker te maken bij 
het grote publiek. De basistaken van informatievoorziening via de telefonische helpdesk en het up-
to-date houden van de juridische kennis zijn echter lastig financierbaar gebleken via een of meerdere 
projecten. 
 
Een vijftal fondsen hebben eind 2013 toegezegd om Basistaken en het Meldpunt 
Vreemdelingendetentie als aparte subsidies te financieren. Een belangrijke voorwaarde was om te 
bezuinigen en binnen dat kader een nauwe samenwerking met een netwerkpartner te onderzoeken 
en, indien mogelijk, reeds op te starten. Daarbij waren drie opties gedefinieerd, te weten het delen 
van (kantoor)ruimte, overdracht van (delen van) taken van LOS aan een of meerdere 
partnerorganisaties, onderbrenging van taken en (inhoudelijk) personeel van LOS bij een andere 
organisatie. Bovendien werd de functie van directeur slechts gefinancierd voor het eerste halfjaar. 
Het op basis van de bezuinigingen geprojecteerde positieve resultaat was gebaseerd op een 
maximale bijdrage van fondsen om zodoende tijdens de overgangsfase niet in financiële problemen 
te komen. In overleg met de fondsen werd besloten hoe een eventueel positief resultaat te 
bestemmen. 
 
De aandacht in 2014 was dus expliciet gericht op een transitie naar een nieuwe opzet en 
onderbrenging van Stichting LOS. De organisatorische onderbrenging bleek lastiger dan verwacht, 
maar voor de zomer bood zich een intensieve samenwerking en eventueel samengaan met de 
Pauluskerk in Rotterdam af. Een eerste duidelijke stap werd in augustus gezet met de verhuizing van 
het kantoor naar een gehuurde ruimte in de Pauluskerk. Tegelijkertijd werd in nauwe samenwerking 
met de Pauluskerk een proces van verdergaand onderzoek naar de mogelijkheden in de toekomst 
opgestart. Helaas is dit proces door onvoorziene medische omstandige aan de zijde van het 
management van de Pauluskerk in november abrupt onderbroken. 
 
De inkomsten in 2014 vielen, mede door enkele extra giften, iets hoger uit dan begroot. Hoewel de 
kosten iets hoger uitvielen dan verwacht door hogere kosten in verband met het ontslag van de 
directeur, is toch het positieve resultaat (€ 12 930) iets hoger dan verwacht (€ 10 069). 
 
Gezien de onderbreking in het gezamenlijke proces van onderzoek naar samenwerking met de 
Pauluskerk, en de mogelijke gevolgen voor de continuïteit van financiering, stelt het bestuur voor om 
het positieve resultaat geheel te reserveren voor het dekken van eventuele tekorten in 2016 en 
2017. 
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