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NonViolent Direct Ac/on training – Juridisch 

1. Wat zijn je rechten? 
We hebben het recht om te protesteren, en dit recht is terug te voeren op zowel het na7onale als het 
interna7onale recht. Op interna7onaal niveau is het recht op vrijheid van vergadering, vereniging en 
vrije meningsui7ng en geweten vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
uit 1948, het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens uit 1950, de Verklaring 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Na7es van 1998 over de verdedigers van de rechten 
van de mens, enzovoort.  

Het belangrijkste voor ons in Nederland is art. 9 van onze Grondwet, die ons niet alleen toestaat om 
elkaar te ontmoeten (recht van vergadering) en te protesteren, maar die onze lokale en na7onale 
overheid ook de plicht oplegt om deze rechten te beschermen en te faciliteren.  

Meer specifiek wordt je recht om te protesteren beschreven en geregeld in de WOM (Wet op de 
Openbare Manifesta7es) op na7onaal niveau. In de WOM hebben de wetgevers vooral de 
beperkingen van deze rechten beschreven, met betrekking tot de bescherming van de gezondheid, 
verkeersredenen of het bestrijden of voorkomen van ongeregeldheden. Omdat deze wet het recht 
om te protesteren alleen op openbare plaatsen beschermt, beschrij? zij ook wat zij definieert als een 
openbare plaats en wat niet.  

De WOM verwijst ook naar meer gedetailleerde regelgeving over het recht om te protesteren bij de 
lokale overheid/gemeente, in de persoon van de burgemeester. De gemeente beschrij? vrijwel al7jd 
de lokale regels en voorschri?en in het APV (Algemene Plaatselijke Ordening). Op het meest basale 
niveau moeten we ten minste 24/48 uur van tevoren aankondigen wat we van plan zijn te doen.  

Het belangrijkste om te onthouden is dat het recht om te protesteren in de basis niet iets is waar we 
om moeten vragen, of iets waar we toestemming voor nodig hebben. We sturen gewoon een bericht 
dat we komen, en de staat moet ons recht faciliteren.  

2. Wie mag er protesteren? 
In essen7e is je recht om te protesteren een mensenrecht, wat betekent dat elke levende ziel het 
recht hee? om te protesteren en beschermd zal worden door de wet. Helaas zijn er enkele 
uitzonderingen op dit uitgangspunt, zowel in de wet als in de prak7jk. We zullen proberen ze hier zo 
precies mogelijk te beschrijven. 

Na/onaliteit  
Onder art. 1 van de Nederlandse Grondwet (beginsel van non-discrimina7e) wordt iedereen gelijk 
behandeld. We willen hier echter dieper ingaan op bepaalde situa7es. De baseline hier is de 
Nederlander met een geregistreerd NL-adres. Deze persoon hee? de volledige omvang van de 
rechten en wordt volledig beschermd door het Nederlandse (en interna7onale) recht.  

➢ niet-Nederlandse EU-burger 
Als u een geregistreerd NL-adres hee?, hee? u precies dezelfde rechten als een autochtone 
Nederlander volgens de EU-wetgeving. Britse burgers moeten de procedures na de Brexit op de voet 
volgen om te zien hoe de we_elijke rechten zich op dat gebied ontwikkelen.  

➢ Niet-EU-burger 
Op basis van het interna7onale recht hee? u dezelfde rechten als Nederlanders en EU-burgers. Wij 
adviseren echter niet-EU-burgers om extra op de hoogte te zijn van uw specieke handelen (dus geen 
bedreiging voor de na7onale veiligheid, etc.).  

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbkb31dzy
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi32nncrafzq


➢ Wat kunnen we zeggen over mensen die geen paspoort hebben (mensen zonder 
iden7teitspapieren)?  

Omdat deze groep mensen erg kwetsbaar is, raden we sterk aan om niet deel te nemen aan ac7es die 
hun mogelijkheid om een veilige plek te vinden in dit land in gevaar kunnen brengen, omdat ze de 
kans kunnen vergroten dat je Nederland moet verlaten. Als je bij binnenkomst in het land je 
vingerafdrukken hebt laten afnemen, kan de poli7e je bij arresta7e zonder iden7teitsbewijs mogelijk 
snel iden7ficeren. 

LeeDijd 
Wat maakt lee?ijd uit als je in XR-ac7es zit? De baseline hier is de persoon die 18 jaar of ouder is. 
Vanaf dat moment wordt je geacht de verantwoordelijkheid voor je eigen ac7es volledig op je te 
nemen, inclusief het informeren van jezelf over wat de risico's van een dergelijke ac7e zouden 
kunnen zijn. Dat is de reden waarom je hier vandaag bent/dit document leest! 

➢ Mensen tussen 12 en 18 jaar  
Minderjarigen kunnen nog steeds meedoen aan XR-ac7es, maar we adviseren wel om je ouders om 
toestemming te vragen. Het zal echter niet veel verschil maken als de minderjarige wordt 
gearresteerd. Hoe dan ook, gearresteerde minderjarigen zullen worden behandeld volgens het 
jeugdstrafrecht.  
Mensen van 18 jaar en ouder vallen normaal gesproken onder het volwassen rechtssysteem, maar 
voor mensen tussen de 18 en 23 jaar kan een rechter beslissen dat ze nog steeds onder het 
jeugdrecht worden vervolgd. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar en wordt gearresteerd, worden je 
ouders of verzorgers al7jd op de hoogte gebracht en kunnen zij al7jd toegang krijgen tot de persoon, 
in dezelfde status als een advocaat. Deze rechten kunnen 'in het belang van' het onderzoek worden 
beperkt.  
Minderjarigen kunnen net zo lang worden vastgehouden als mensen boven de 18 jaar, dus acankelijk 
van de tenlastelegging, 6 tot 9 uur in de basis, de uren tussen middernacht en 9 uur 's ochtends niet 
meegerekend.  

- Link naar een zeer interessant ar7kel over minderjarigen en hun rechten na arresta7e 
(Parool) 

3.  XR Communica/e met de autoriteiten 

We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen! 
XR uitgangspunt en kernwaarde nummer 4 is dat ‘WIJ STELLEN ONSZELF EN ONS VERGIFTIGENDE 
SYSTEEM AAN DE ORDE’. Dit betekent onder andere dat XR zoveel mogelijk open en bovengronds 
probeert te opereren. Zoals het in U&K #4 staat, zullen we een veiligheidscultuur beoefenen in de 
mate dat het mogelijk is om ac7es te plannen zonder dat ze worden onderschept voordat ze zijn 
voltooid. Hoezeer onze burgerlijke ongehoorzaamheid en directe ac7es ook in het volle publieke licht 
staan, de organisatoren aanvaarden de risico's die ze nemen. Wij waarderen en bewonderen degenen 
die bereid zijn om "ondergronds" of "heimelijke" ac7es te ondernemen om te strijden voor milieu en 
sociale rechtvaardigheid, binnen andere context. Voor de duidelijkheid, en voor de veiligheid van 
degenen die zich organiseren in Ex7nc7on Rebellion is het belangrijk dat we duidelijk zijn dat alle 
ac7es die in naam van Ex7nc7on Rebellion worden ondernomen "bovengronds" zijn, d.w.z. dat ze 
‘bovengronds’ worden ondernomen en dat er geen ac7es ondergronds worden ondernomen als 
Ex7nc7on Rebellion. 

Voor elke rebel is het goed om te weten dat wij proberen om openlijk te communiceren wat wij doen 
en hoe wij het doen, en dat dit geen willekeurige keuze is, maar een bewuste beslissing om meer 

https://www.parool.nl/nederland/welke-rechten-hebben-aangehouden-minderjarigen~b19f72a9/
https://extinctionrebellion.nl/wie-wij-zijn/
https://extinctionrebellion.nl/wie-wij-zijn/


open en inclusief te zijn. Het laat ook zien dat we voor 100% staan voor wat we doen. Alleen het 
effec7ef uitvoeren van processen en ac7es kan deze open communica7e in de weg staan.  

Wat vertellen we de overheid over ons handelen en wat niet? 
Waar mogelijk wordt er een 'kennisgeving' gedaan en wordt er openlijk contact onderhouden met de 
lokale autoriteiten over hoe we ons recht op protest kunnen faciliteren. We zullen proberen de 
autoriteiten te informeren over wat we van plan zijn te doen, waarom we dat doen, hoeveel mensen 
we verwachten en wat we proberen te doen om de ac7e zo soepel mogelijk te laten verlopen. We 
zullen ook proberen te communiceren over de gevallen waarin we ervoor kiezen om niet te 
gehoorzamen of in te stemmen met voorgestelde aanpassingen of beperkingen, en de reden om dat 
niet te doen.  

Het antwoord op de vraag wat we niet aan de autoriteiten vertellen is een constante zoektocht. We 
zullen geen details weggeven die het voor de autoriteiten mogelijk maken om onze ac7es minder 
effec7ef te maken. We zullen ook proberen de rebellen te beschermen tegen de (juridische) gevolgen 
die hen onevenredig zwaar zullen belasten 7jdens en na een ac7e. Maar de basis is een open/
bovengrondse opera7e en communica7e met de autoriteiten. 

4.Gearresteerd worden 
Het prak/sche gedeelte 
XR is gebaseerd op de trieste conclusie dat tradi7onele manieren van protesteren niet genoeg zijn om 
besluitvormers te overtuigen om nu te handelen. Daarom nemen we in sommige van onze ac7es 
elementen/daden van burgerlijke ongehoorzaamheid op. We breken bewust zeer specifiek gekozen 
delen van de wet. Om te laten zien dat als de overheid ons niet meer beschermt, we ook niet meer 
aan ons einde van het sociale contract hoeven te komen. En ook om een ‘dilemma-situa7e’ te 
creëren voor de overheid.  
 Het risico bij dit soort ac7es is onder andere om gearresteerd te worden. Wij geloven dat als 
je goed geïnformeerd bent over hoe dit werkt, jij je zo goed mogelijk voorbereidt: om een keuze te 
maken of je al dan niet meedoet aan de ac7e, en als je meedoet, om de best mogelijke ervaring te 
hebben.  

Hoog risico - laag risico in plaats van arresteerbaar - niet arresteerbaar  
Sinds de Oktoberrebellie proberen we niet meer te werken met de term ‘non-arrestable’, omdat het 
ervan uitgaat dat je in bepaalde rollen zeker niet gearresteerd zult worden. De waarheid is dat we 
geen garan7es kunnen geven. In sommige situa7es zal de poli7e iedereen insluiten en zelfs mensen 
in welzijns- of poli7e-liaisonrollen arresteren. Daarom gebruiken we in plaats daarvan de term 'laag 
risico' of ‘low-risk’.  

Tijdens de ac5e - Weggesleept worden - naar het poli5ebureau gaan - andere prak5sche stappen 
Enkele zeer prak7sche aanwijzingen voor 7jdens een ac7e, voordat je in een cel op het poli7ebureau 
wordt gezet: 

➢ Tijdens de ac7e: als je niet gekwalificeerd bent om namens de groep te spreken, DOE HET 
NIET! Als de poli7e je bepaalde vragen stelt over jezelf of over de ac7e, verwijs dan al7jd naar 
de aangewezen poli7e-liaison.  

➢ Een of meerdere waarschuwingen moeten door de autoriteiten aan de groep worden 
gegeven voordat ze met de arresta7e beginnen. Normaal gesproken gebeurt dit door middel 
van een megafoon of een poli7e-spreker. Op dit punt heb je het recht, maar ook de 
autonomie om de ac7e te verlaten, als je dat wilt! (Als je niet bereid bent om gearresteerd te 
worden, moet je voorzich7g zijn met de afstand die je neemt tot de eigenlijke daad van 
burgerlijke ongehoorzaamheid. We hebben de ervaring dat zelfs omstanders worden 

https://canvasopedia.org/dilemma-actions/


uitgekozen of in de ac7e worden geduwd door de poli7e en dan niet mogen vertrekken. Als je 
twijfelt, vraag dan aan de poli7e of je mag blijven en observeren). 

➢ Passief verzet: Niet rennen, niet ac7ef weerstand bieden aan arresta7e. Waar de poli7e een 
beetje ruw kan worden, is het van het grootste belang om 'geweldloos' te blijven in welke 
vorm dan ook. Dit is de kern van onze ac7es.  

➢ Hoewel de poli7e geweld kan gebruiken, moet dit geweld toch propor7oneel zijn. Als je 
wordt weggesleept, heb je niet de plicht om mee te werken. Als je 'floppy' gaat, zullen ze je 
moeten dragen (of slepen). Probeer niet te schreeuwen, maar vertel de poli7e zo rus7g 
mogelijk wanneer ze je pijn doen. 

➢ Je wordt gevraagd je te iden7ficeren. Dit kan gebeuren op de ac7e-loca7e voordat je het 
busje in gaat (Amsterdam), of alleen als je in het poli7ebureau (Den Haag) stapt. Je bent niet 
verplicht iets te zeggen - proberen anoniem te blijven is op zich niet illegaal, maar kan wel 
gevolgen hebben. Daar komen we later in dit document op terug. 

➢ Wij adviseren om zo min mogelijk te zeggen, ook in deze vroege fase. Het is slim om 
informa7e van de back-office (naam advocaat, telefoonnummer back office) op je lichaam te 
laten schrijven en ervoor te zorgen dat XR-stewards weten dat je wordt meegenomen. Voor 
dit laatste heb je een arresta7e-nummer gekregen! 

➢ Je wordt gefouilleerd/gezocht naar wapens of andere parafernalia. Dit kan gebeuren voordat 
je in de poli7ebus stapt, of wanneer je op het poli7ebureau aankomt... 

➢ Bij je aankomst op het poli7ebureau kun je vragen om een telefoontje te plegen, maar dit is 
geen automa7sch recht. 

Met de advocaat praten 
Voor grote ac7es zal XR proberen juridische ondersteuning en een contact-jurist op te ze_en. Je hebt 
het recht om met een advocaat te praten voordat je naar verhoor gaat. Je wordt al7jd gewezen op dit 
recht en gevraagd of je zelf een advocaat hebt. Heb je dat niet, dan krijgt je een advocaat 
toegewezen.  
 Elke gearresteerde verdachte die voor verhoor naar een poli7ebureau wordt gebracht, moet 
door de poli7e worden geïnformeerd dat hij/zij het recht hee? om een advocaat te raadplegen vóór 
de eerste inhoudelijke verhoren. Voor A- en B-zaken (zie hieronder) vindt de consulta7ebijstand al7jd 
plaats in een gesprek op het poli7ebureau. In C-zaken wordt de verdachte in de gelegenheid gesteld 
om telefonisch contact op te nemen met een advocaat. In dat gesprek kan nog worden besloten dat 
een persoonlijk contact op het poli7ebureau wenselijk wordt geacht, waarvoor de advocaat de 
verdachte op het poli7ebureau kan bezoeken. 

Je kunt ook afzien van het recht om een advocaat te zien voordat je naar een hoorziyng gaat. Een 
reden om dit te doen is omdat wij ons juridisch ondersteuningsteam/advocaat niet willen 
overbelasten, of omdat jij je vrijla7ng niet onnodig lang wilt uitstellen. Bij elke specifieke XR-ac7e zal 
de strategie worden besproken. Een voorbeeld kan zijn dat de ac7e-consensus is dat wanneer je 
wordt opgepakt voor een C-misdaad, je afziet van het recht om met de advocaat te praten, zolang er 
niets ongewoons is gebeurd en jij je zich op je gemak voelt met het idee dit te doen. 

Deten/e 
Tijdens de deten5e 
Op een gegeven moment zal de poli7e je willen ondervragen. Voor dit verhoor heb je het recht om 
met een advocaat spreken, dus zorg ervoor dat de poli7e weet dat je een XR-advocaat hebt (de naam 
van de advocaat en het nummer van arrestee-support (niet van advocaat zelf!) kunnen op het 
lichaam worden geschreven).  
Het slimste is om bij alle vragen "geen commentaar" te zeggen. Het is erg verleidelijk om een 
antwoord te geven, maar je loopt daarmee het risico jezelf en anderen te beschuldigen wanneer je 
dit toch doet. Niet omdat je dat wilt, maar omdat poli7eagenten getraind zijn om informa7e uit je te 
halen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/nieuws/2017/02/27/wetgeving-raadsman-bij-het-politieverhoor-treedt-in-werking
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/nieuws/2017/02/27/wetgeving-raadsman-bij-het-politieverhoor-treedt-in-werking


Je hebt het recht om speciale maal7jden te vragen, het recht op een vertaler, op wc-7jd, en je kunt 
ook wat lawaai maken terwijl je in hechtenis zit (bijv. een klimaatliedje zingen of fluiten! Het is erg 
krach7g en kalmerend voor je mede-rebellen die dit kunnen horen - de muren zijn erg dun). 

Waar wordt je van beschuldigd? 
De (hulp)officier van jus77e kan ervoor kiezen om je verschillende soorten zaken of overtredingen ten 
laste te leggen. Ze worden gecategoriseerd met behulp van verschillende le_ers, en hebben invloed 
op de rest van de procedure: 

➢ C-zaken (misdrijven waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk is en kleine overtredingen): 
onder deze categorie vallen je begeven op verboden terrein, het demonstreren zonder 
kennisgeving en het negeren van een ambtelijk bevel 

➢ B-zaken (misdrijf - waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, die geen A-zaken zijn): een 
voorbeeld van een b-delict waarvan XR-rebellen worden beschuldigd is soms vernieling van 
eigendommen 

➢ A-zaken (misdaden zoals moord, laten we deze voor nu even links liggen☺) 

Iden/fica/e 
De basisregel is dat je volgens de Nederlandse wet verplicht bent om een iden7teitsbewijs bij je te 
dragen als je 14 jaar of ouder bent. Om verschillende redenen kun je er echter voor kiezen om 
anoniem te blijven. Je wilt misschien voorkomen dat je een boete krijgt, of dat je gegevens in het 
rechtssysteem worden opgenomen. Het anoniem blijven kan ook deel uitmaken van de strategie van 
je groep. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan het anoniem een ac7e ingaan. Regel is hier: XR 
informeert je zo goed mogelijk - jij neemt het besluit en en bereidt je voor! 

Wel iden5ficeren  
➢ Voordelen: deten7e tot 6 uur (kortste) 
➢ Nadelen: boete voor gepleegde ac7e en zwaardere boete voor recidive, je laat je gegevens 

opnemen op dat poli7ebureau/stad/landelijke database (maar het is BELANGRIJK om op te 
merken dat je niet per se als ‘crimineel’ wordt geregistreerd - een crimineel is per defini7e 
iemand die schuldig is bevonden in een rechtbank). 

Niet iden5ficeren 
➢ Voordeel: anonimiteit, mogelijk geen boete, geen persoonlijke gegevens vastgelegd 
➢ Nadelen: je bent min of meer aan de grillen van de autoriteiten overgeleverd, 

vingerafdrukken en foto's worden opgenomen, deten7e tot 12 uur (zie het hoofdstuk over 
deten7e). 

➢ Voor volledige anonimiteit, zorg ervoor dat er niets op bijvoorbeeld je telefoon staat dat je 
kan verraden (PRO TIP: schakel meldingen uit of neem helemaal geen telefoon mee). 

➢ Wat kan er gebeuren als ze je iden7teit ontdekken? Anoniem proberen te blijven op zichzelf 
is niet strazaar. Als je toch geïden7ficeerd wordt, moet je een extra boete van ca. 100 Euro 
betalen, omdat je geen ID bij je hebt. 

Hoe lang kun je vastgehouden worden? 
Je deten7e begint officieel, pas als de (assistent) officier van jus77e je is komen opzoeken en je op 
jouw rechten hee? gewezen. Dan begint de klok te 7kken. Helaas wordt alle 7jd die je na aankomst in 
de poli7ebus of in de cel doorbrengt, hier niet in aanmerking genomen.  
Het maximale aantal uren dat je vast gehouden kunt worden is acankelijk van verschillende factoren: 

- Iden7ficeert jij jezelf, of niet? 
- Word je beschuldigd van een C-delict (klein vergrijp) of een B-delict (misdrijf/misdaad)?  
- De 7jd van de dag dat je gearresteerd wordt (de uren tussen middernacht en 9 uur 's 

ochtends tellen niet mee) 

➢ Bewaring met iden7fica7e:  

https://ahl-advocaten.nl/strafrecht/bijstand-bij-politieverhoor
https://ahl-advocaten.nl/strafrecht/bijstand-bij-politieverhoor


o voor een klein vergrijp (C-misdaad): tot 6 uur (excl. de 7jd tussen 00-09 uur), in welk 
geval de deten7e maximaal 15 uur kan duren. 

o Voor een misdrijf (B-misdaad): tot 9 uur (excl. de 7jd tussen 00-09 uur), in welk geval 
de deten7e maximaal 18 uur kan duren. 

➢ Bewaring zonder iden7fica7e:  
o voor zowel een klein vergrijp (C-misdaad) als een misdrijf (B-misdaad): tot 12 uur 

(excl. de 7jd tussen 00-09 uur), in welk geval de deten7e maximaal 21 uur kan duren 
o OPMERKING: Bij personen die zich weigeren te iden7ficeren en/of zonder 

iden7teitsbewijs kan er gedreigd worden met deten7e in het centrum voor 
ongedocumenteerde migranten (vreemdelingendeten7e). Wanneer dit het geval is, 
maak dit bekend aan XR (d.w.z. poli7econtactpersoon, we_elijke waarnemer, buddy) 
of als je al op het bureau bent, sta erop dat je XR-advocaat aanwezig is. 

➢ In het geval van een B-delict kan de openbaar aanklager beslissen dat u langer bij de poli7e 
moet blijven, voor meer verhoor. U wordt dan 'in verzekering gesteld'. Deze 
inverzekeringstelling kan in eerste instan7e tot 3 dagen duren. Na die drie dagen zijn er nog 
drie mogelijkheden: 

o Verleng de periode met nog eens 3 dagen  
o Je wordt voor de officier van jus77e gebracht 
o Je wordt vrijgelaten 

Dit scenario is echter hoogst onwaarschijnlijk als je binnen de ac7econsensus en de XR-
principes blij?, met name die waarin gesproken wordt over geweldloosheid.  

Vrijla/ng 
De poli7e zal je waarschijnlijk vrijlaten voordat de volledige deten7e7jd voorbij is - ook zij willen naar 
huis gaan, eten en rusten. Enkele laatste aanwijzingen voor wanneer u wordt vrijgelaten 

➢ Onderteken nooit een document als je wordt vrijgelaten. Je bent niet eens verplicht om het 
"persoonlijke items" formulier te ondertekenen - als men aandringt, is een "X" voldoende, 
aangezien een handtekening een anoniem persoon kan verraden. 

➢ De Arrestee Support Group zal ervoor zorgen dat iemand of meerdere personen je na je 
vrijla7ng buiten het poli7ebureau begroeten (slechtst denkbare scenario: bel iemand van 
Arrestee Support). 

➢ BELANGRIJK: Zorg ervoor dat je na je arresta7e contact opneemt met XR Legal en de details 
van je arresta7es met hen deelt voordat alle herinneringen vaag worden, zodat de XR-
advocaat aan je zaak kan gaan werken wanneer nodig. 

Andere taken op het gebied van juridische ondersteuning /jdens de ac/e 
Tijdens en na de ac7e zijn er verschillende mensen aanwezig om ervoor te zorgen dat de juridische 
kant van de zaak op7maal wordt afgehandeld (naast de advocaat). We willen deze rollen snel 
doorlopen, zodat je weet wat er is om je te ondersteunen. 

Poli5econtactpersoon (police liaison)  
Mensen die speciaal zijn opgeleid om te communiceren tussen de autoriteiten en de ac7visten. We 
hebben deze mensen in huis, dus niet ieder individu hoe? zelf te onderhandelen over volgende 
stappen of het nemen van beslissingen. Probeer alsjeblie? via hen te communiceren, wanneer je iets 
gevraagd wordt door bijvoorbeeld de poli7e, of wanneer je onrechtma7g gedrag door de poli7e/
autoriteiten wilt melden.  

We@elijke waarnemers (legal observers) 
Bij grote ac7es streven we ernaar om (onacankelijke) juridische waarnemers te hebben, om te 
registreren of alle handelingen van overheidsfunc7onarissen volgens de regels worden uitgevoerd. Zij 
houden bijvoorbeeld toezicht op het geweld dat de poli7e gebruikt bij arresta7es, en op de 
behandeling van mensen die speciale zorg nodig hebben (mensen die zijn vastgeplakt of opgesloten). 
Met de informa7e die ze verzamelen, kan na de ac7e een zaak voor de rechter worden gebracht of 



kunnen klachten worden ingediend over onrechtma7g gedrag. Maar ook zal hun aanwezigheid in een 
ac7e de poli7e al a_ent maken op hun gedrag.  

Ondersteuning bij arresta5e (arrestee support) 
Dit team zorgt ervoor dat XR vanaf het moment dat je de poli7ebus ingaat tot het moment dat je 
eruit komt, weet waar je bent en wat je status is (het hangt af van de groo_e van de ac7e of dit 
realis7sch is). Zij zullen je arrestantennummer/naam krijgen als je naar binnen gaat en ervoor zorgen 
dat je gegevens aan de advocaat doorgegeven worden, en dat er mensen zijn om je te ondersteunen 
als je wordt vrijgelaten. 

5. Na je arresta/e 

Mogelijke gevolgen (VOG - boetes - naar de rechtbank gaan) 
Nadat je het poli7ebureau verlaat, kunnen er verschillende dingen gebeuren in je verdere procedure. 
Het is mogelijk dat je in twee gevallen geen verdere gevolgen ondervindt: 

➢ De eerste op7e hier is dat de officier van jus77e besluit dat hij niet genoeg bewijs kan 
verzamelen van de feiten waarvan je wordt beschuldigd, of dat vervolging niet in het 
openbaar belang is. In dat geval wordt uw zaak ‘geseponeerd’.  

➢ De tweede mogelijkheid is dat je wordt vrijgesproken van je tenlastelegging, wanneer het feit 
waarvan je wordt beschuldigd niet kan worden bewezen. Dit is een beslissing die door een 
rechter wordt genomen, dus dit kan alleen gebeuren als je zaak naar de rechter is gegaan.  

Boetes  
Als de officier van jus77e vaststelt dat er een overtreding of een misdrijf is begaan waarop volgens de 
we_elijke omschrijving een maximumstraf van niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat, kan de 
OvJ een 'strazeschikking' uitvaardigen, zonder een rechter te raadplegen. De meest gebruikte 
beschikking is een boete.  

➢ Boetes kunnen worden opgelegd voor het niet hebben van een iden7teitsbewijs van circa (60 
EUR) en hoger, maar dit kan dus ook 0 EUR zijn als de anonimiteit wordt bewaard.  

➢ Mogelijke boetes voor de ac7e waarvoor je bent gearresteerd (bijv. huisvredebreuk, 
belemmering van het verkeer, strafrechtelijke schade, enz) zijn €50 en hoger. Als je iden7teit 
bekend is bij de autoriteiten, kun je op een later 7jds7p een bevel krijgen om voor de 
rechtbank te verschijnen, in welk geval je dit aan het XR Legal Team of aan de XR-advocaat 
moet melden. 

➢ Je kunt binnen 14 dagen in beroep gaan tegen de 'strazeschikking', die in het Nederlands 'in 
verzet gaan' wordt genoemd. In dat geval wordt uw zaak beoordeeld door een rechter. Dit 
kan zeer interessant zijn voor XR, dus als je een 'strazeschikking' krijgt, neem dan al7jd 
contact op met ons of onze advocaten.  

Naar de rechter 
Een andere mogelijkheid is dat de officier van jus77e je zaak voor de rechter brengt. In dit geval 
beslist de officier van jus77e dat jouw zaak door een rechter moet worden beslist, want alleen de 
rechter kan bepaalde straffen uitdelen die verder gaan dan een boete. 

➢ Niet alle arresta7es leiden tot een aanklacht en niet alle aanklachten leiden tot een 
veroordeling (schuldbekentenis door de rechtbank). Men is dus alleen schuldig en erkend als 
'crimineel' bij een schuldige veroordeling. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Tot slot is een zeer belangrijk onderdeel van het nemen van de beslissing om al dan niet gearresteerd 
te worden, gebaseerd op wat voor gevolgen deze beslissing zal hebben voor je beroepsleven. Voor 
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sommige banen/beroepen heb je bij wet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. In andere 
gevallen kan een werkgever kiezen of hij een VOG vraagt voor een bepaalde func7e.  

Het enige geval waarin je de VOG niet kunt krijgen is wanneer je een strazaar feit hebt gepleegd dat 
relevant is voor de betreffende func7e. Wat de instan7e die je aanvraag voor een VOG zal beoordelen 
(Jus7s), moet onderzoeken is: als het in het verleden gepleegde strazare feit zich zou herhalen in de 
func7e waarvoor wordt gesolliciteerd, zou dat dan een bijzondere bedreiging of gevaar vormen voor 
de groep waarmee deze persoon werkt?  

De VOG-autoriteit raadpleegt het Jus77eel Documenta7esysteem 7jdens het onderzoek. Dit register 
bevat informa7e over de acandeling van strazare feiten; van veroordelingen tot vervolgingen en 
transac7es. Daarnaast kan Jus7s gegevens uit het poli7eregister betrekken bij het onderzoek en 
informa7e inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering.  
  
De instan7e die over je VOG gaat, kan slechts 4 jaar terugkijken in je strafsdossier. Er zijn enkele 
uitzonderingen: voor zeer erns7ge misdrijven (zoals zedendelicten) of specifieke beroepen (alles wat 
met het verkeer te maken hee?) is de termijn langer. Voor personen jonger dan 23 jaar is de termijn 
slechts 2 jaar.  

Bij Greenpeace vertellen ze al7jd het verhaal dat van alle personen die vervolgd zijn voor 
betrokkenheid bij een Greenpeace-ac7e maar één keer iemand in hun lange ac7eradius zijn VOG niet 
kreeg, en dit was voor een aanvraag bij de waterpoli7e...  

6. Het maken van de keuze: Gearresteerd worden of niet 

Verschillende ac7visten hebben zeer verschillende ervaringen met deelname aan de Nonviolent 
Direct Ac7on en met het gearresteerd worden. Veel rebellen hebben een ‘soepele’ ervaring: ze 
worden weggesleept door de poli7e, brengen wat 7jd door in een cel en komen er weer uit. Anderen 
ervaren erns7g poli7egeweld en een sterke emo7onele impact. Het is belangrijk om serieus te 
overwegen of je bereid bent om gearresteerd te worden en 7jdelijk je vrijheid op te geven. Dit laatste 
onderdeel is niet bedoeld om je af te schrikken, maar alleen om je wat vragen te geven waar je over 
na kunt denken, zodat je mentaal beter voorbereid bent. Aan de andere kant is arresta7e slechts één 
van de tac7eken die XR gebruikt en er zijn veel manieren om bij te dragen als je niet gearresteerd wilt 
worden! 

Wat zijn je mo/va/es en hoe denkt je te reageren? 
Het ligt misschien voor de hand, maar als je weet waarom je doet wat je doet, zal het makkelijker zijn 
om een arresta7e te ondergaan. Ook kan het doorbrengen van zes of meer uren in een cel erg saai of 
vervreemdend zijn, wat wil je in die 7jd doen? Hoe ga je reageren als de poli7e gewelddadig wordt? 

Waar kom ik vandaan? Wat zijn mijn eerdere ervaringen? 
Hoe denk je over de poli7e? Zijn dat je vrienden? Of ben je bang voor hen? Wat zijn je eerdere 
ontmoe7ngen met de poli7e? 
Je iden7teit kan een grote rol spelen in je interac7es met de poli7e en jus77e. Helaas worden 
mensen ook in Nederland niet gelijk behandeld, vanwege geslacht, etniciteit, handicap of andere 
aspecten van de iden7teit. Het is waardevol om te weten/na te denken over hoe dit jou en anderen 
kan beïnvloeden. 

Hoe bereid ik me voor? Wat ga ik daarna doen? 
Het kan heel nuyg zijn om voor de ac7e een ontmoe7ng te hebben met je affiniteitsgroep en te 
bespreken hoe jij je voelt over de ac7e en wat je hoopt en vreest. Ook de debrief met je 
affiniteitsgroep na de ac7e is erg belangrijk! De Regenera7eve Cultuur werkgroep organiseert ook 
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debriefings en veilige ruimtes om je te helpen na de ac7e af te schakelen en je ervaringen te 
verwerken. 

Andere bronnen 
Een erg uitgebreid document uit de UK over het voorbereiden op gearresteerd worden: h_ps://
docs.google.com/document/d/148oakxYFoomLfdc3BwlkTM1x-XPDMZMcF7wR686pTHQ/edit?
ts=5d6124fa# 

7. Meer informa/e 

➢ XRUK Legal Briefing: h_ps://docs.google.com/document/d/
1vzBdiuOTSjmmprHhVKXS8Mo1z4e5xB-dyQwuJJpdnDM/edit 

➢ Code Rood: h_ps://code-rood.org/wp-content/uploads/2017/06/AGflyer_english.pdf 

➢ Right to Protest: h_ps://pilpnjcm.nl/en/dossiers/right-to-protest/ 

➢ Demonstreren is bijkans heilig: h_ps://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/
demonstra7erecht/ 
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