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B.
DOELSTELLING
Stichting PrisonLAW is een onafhankelijke juridische organisatie die zich richt op Nederlandse
gedetineerden in het buitenland. Stichting PrisonLAW heeft als doel het verschaffen van
juridische informatie en het bestrijden van mensenrechtenschendingen.
Stichting PrisonLAW tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:
•het verschaffen van juridische informatie;
•het verlenen van juridische dienstverlening aan Nederlandse gedetineerden in een
gastland;
•het bieden van informatieve en juridische steun aan achterblijvers en familieleden;
•het bijwonen van zittingen en het bewaken van processen achter de schermen;
•als achterban functioneren (second opinion) tussen de Nederlandse politiek en de politiek
in het gastland;
•het afleggen van bezoeken aan de Nederlandse gedetineerden.
Stichting PrisonLAW gelooft namelijk in een tweede kans voor eenieder! Het recht op een
eerlijk juridisch proces en het recht op leven zijn rechten die eenieder toekomen.

C.
HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN
Uitgangspunt van het beleid van de Stichting PrisonLAW is het opkomen voor Nederlandse
gedetineerden in het buitenland alsmede het bestrijden van mensenrechtenschendingen in
welke vorm dan ook.
Belangrijk in deze zijn het verlenen van juridische bijstand aan gedetineerden en
contactpersonen en/of hun familieleden in Nederland, het behandelen van dossiers en het
afleggen van werkbezoeken.
D. BESTUURDERSSAMENSTELLING EN BELONINGSBELEID
Huidige bestuurssamenstelling:
Rachel Imamkhan, voorzitter;
Robert Prang, adviseur;
Francois Pieneman, penningmeester.

De leden van het bestuur genieten in beginsel geen beloning. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.
Zij kunnen wel in loondienst zijn van de Stichting en daarvoor salaris ontvangen of voor het
verrichten van diensten een beloning ontvangen. Over het jaar 2020 ontvangen zij geen
beloning of vergoeding.
Daarnaast is er nog een Raad van Advies.
Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit juristen en politici. Op basis van hun rijke
kennis en ervaring ten aanzien van een of meerdere terreinen waarop de stichting werkzaam
is, adviseren en ondersteunen zij PrisonLAW ten aanzien van het beleid, de aanpak en de
benadering van instanties om de gestelde doelstellingen te bereiken.
Deze Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:
– Jules Maaten
– Boris Dittrich
– Geert-Jan Knoops
– Gabriel Meijers
E.
VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN HET JAAR 2018 EN DE
VOORGAANDE JAREN
De Stichting staat jaarlijks tientallen gevangenen bij in buitenlandse gevangenissen.
Onze dienstverlening bestaat uit het verstrekken van juridisch advies en het begeleiden van
de lokale strafprocedure. U kunt hierbij denken aan het inhoudelijk adviseren in de strafzaak,
maar tevens het adviseren van lokale advocaten. Daarnaast bieden wij begeleiding bij
speciale procedures, zoals de procedure tot kwijtschelding van een strafboete, verzoeken tot
strafvermindering en/of gratieverzoeken. Bovendien begeleidt PrisonLAW zogenaamde
WOTS- en WETS-procedures, waarin de overbrenging wordt geregeld om een deel van de
straf in Nederland uit te zitten. Van de betrokkenen wordt een bescheiden eigen bijdrage
gevraagd. Verder is de Stichting afhankelijk van donaties van particulieren, stichtingen en
bedrijven.
Als voorbeeld kan het volgende dienen: Tijdens een vakantie in Spanje werd de
zeventienjarige Charly (17) beschuldigd van seksueel misbruik. Hij belandde in de cel en zit
daar in voorarrest. Zijn vader doet er alles aan om hem vrij te krijgen, maar dat is nog niet zo
makkelijk. De Stichting ondersteunt dit gezin met juridische hulp. Uiteindelijk is hij in maart
2019 naar Nederland teruggekeerd.
Zie verder ook: http://www.prisonlaw.nl/prisonlaw-in-de-media/televisie of /radio of
/geschreven-media.
Stichting PrisonLAW heeft in het jaar 2018 een subsidie ontvangen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken ten bedrage van € 325.000.
De minister heeft inzake de verleende subsidie aan de Stichting de verplichting opgelegd om
elk jaar voor 30 april de navolgende stukken over het betreffende jaar in te leveren:
een inhoudelijk verslag, een financieel verslag en een accountantsverklaring.

De Stichting heeft in 2018 besloten om niet opnieuw subsidie aan te vragen voor volgende
jaren. Derhalve stopt de subsidie na 30 juni 2019.
In 2018 zijn er werkbezoeken afgelegd in een achttal landen.
Stichting PrisonLAW had eind van het jaar 2018 137 dossiers in behandeling.
In 2018 zijn 78 dossiers afgedaan, waarvan 67 in de EU en 11 buiten de EU.
De Stichting houdt hiervan dossierlijsten bij.
Daarnaast onderhoudt Stichting PrisonLAW in het kader van de behandeling van
verschillende zaken regelmatig contact met lokale advocaten, instanties en overige
organisaties in verschillende landen.
F.

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2018

De jaarrekening 2018 van Stichting PrisonLAW met vergelijkende cijfers 2017 ziet er als volgt
uit:
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (in euro’s)
31-12-2018
Waarborgsommen
2.419
Debiteuren
0
Rekening-courant Advocatenkantoor Imamkhan
225
Vooruitbetaalde kosten
0
Liquide middelen
211.034
-----------Totaal activa
213.678
========
31-12-2018
Eigen Vermogen
Crediteuren
Te betalen loonheffing
Omzetbelasting
Reservering vakantiegeld
Vooruitontvangen subsidie
Overlopende passiva
Totaal passiva

69.661
907
7.479
253
6.718
120.442
8.218
-----------213.678
=======

31-12-2017
2.419
1.912
0
5.082
244.060
--------------253.473
=======
31-12-2017
67.709
3.884
4.359
354
6.535
162.500
8.132
----------253.473
=======

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (met vergelijkende cijfers 2017)

BATEN
Ontvangen subsidie
Omzet
Giften derden
Crowdfunding
Totaal baten
LASTEN
Personeelskosten
Inventaris
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige verkoopkosten
Reis-en verblijfkosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Assuranties
Overige kosten
Rentelasten
Totaal lasten
Per saldo meer baten dan lasten

2018
325.000
5.031
285
–
16.761
------------313.555
=======
2018
161.132
0
32.265
8.094
2.117
56.333
15.813
2.420
3.570
29.511
348
------------311.603
========
1.952
=====

2017
325.000
11.401
40
41.122
----------377.563
========
2017
164.314
5.186
34.666
12.874
6.482
49.331
13.643
2.299
4.253
26.339
24
---------319.411
========
58.152
======

