(English follows Dutch)

Legal Handout
Voorafgaand aan een actie.
•
•

•
•
•

Heb je het Arrestantenformulier opgestuurd naar arrestee support?
Schrijf het telefoonnummer van arresteed support en de naam van de advocaat ergens
op je lichaam. (Watervast)
Bekijk dit document voor advies van de XRNL Security Culture WG.
Het is mogelijk dat de politie geweld gebruikt. Zorg ervoor dat je daar mentaal op
voorbereid bent, praat met je buddy / AG, deel eerdere ervaringen.
Zorg dat je niet het risico op arrestatie riskeerd als je je niet goed voorbereid voelt.

Gedurende een actie.
• Laat alle communicatie via de politie liasion lopen. Zorg ervoor dat je niemand
criminaliseerd.
• Noem mensen niet bij naam, want sommigen zouden anoniem kunnen zijn.
• De politie moet meerdere waarschuwingen / vorderingen geven voor ze tot arrestatie
over gaan. In principe kun je het protestgebied verlaten tot het moment dat deze
waarschuwingen zijn gegeven.
• We zijn een geweldloze beweging: dus alleen gebruik maken van passief verzet (slap
gaan / inhaken in elkaar.)
• In gespannen en chaotische situaties is gaan zitten een zeer effectieve manier om te deescaleren. Moedig mederebellen aan om samen met jou te gaan zitten als dat nodig is.
• Als je denkt dat de politie buitensporig geweld gebruikt neem dat dan op als je daartoe
in staat bent en je je daarbij comfortabel voelt.
• Sommige groepen zijn kwetsbaarder als het gaat politiegeweld.
• Zorg voor je mederebellen, met een specifieke focus op POC, FLINTA, mensen met
beperking en jonge mensen die er ‘linksig’ of buiten de ‘norm’ uit zien. Houd een oogje
op de politie met name als het gaat om hun interacties met deze groepen.
• Als het lukt, doe dan je telefoon uit voor je wordt gearresteerd.
Gearresteerd, wat nu?
• Je zult kort gefouilleerd worden en dan in een arrestantenbusje gezet worden. Op het
politieburea zul je worden ingecheck: je zult worden gefouilleerd en je bezittingen
zullen worden opgeborgen.
• De politie heeft het recht je vast te houden voor een maximum van 6 uur voor een
misdrijf (misdemeanor ) en 9 uur voor een (felony) feit. Als je anoniem gaat kunnen ze
je tot 12 uur houden in beide gevallen. (De tijd tussen 0:00 en 9:00 tellen niet mee.)
• Als je verdacht wordt van een serieuze overtreding, dan kan de poltie je drie dagen in
hechtenis houden voor 3 extra dagen bovenop de bovengenoemde tijd. Als ze dat doen
is de politie verplicht om contact te zoeken met je advocaat.
• Je hebt het recht om te weten waar je van verdacht word, om een telefoontje te doen, te
praten met de advocaat, voedsel te ontvangen, toegang tot toilet, medische

•

ondersteuning en medicijnen, iets om te lezen (inclusief religieuze literatuur) en hygiene
producten als je in de nacht over wordt gehouden.
Houd er rekening mee dat er geen garantie is dat je rechten zullen worden
gerespecteerd door de politie.

Ondervraging
• De politie zal je op een gegeven moment gaan verhoren. Je hebt het recht op tolk als je
geen Nederlands spreekt.
• Voorafgaande aan het verhoor zullen ze vragen of je een advocaat wilt. We adviseren
je alleen om een advovaat te vragen als je anoniem bent of als je wordt verdacht van
een strafbaar feit (B-category). Voel je vrij om altijd te bellen als je je er niet
gemakkelijk bij voelt om de situatie alleen te moeten doen.
• Vraag altijd naar de advocaat die wij hebben geregeld. Accepteer niet de advocaat
van de staat.
• Je hebt in alle gevallen het recht om te zwijgen. Het wordt ten stelligste aangeraden om
“geen commentaar” te zeggen om zodoende niet jezelf of iemand anders te in staat
van beschuldiging te brengen.
• Teken nooit welke verklaring of transactie voorstel dan ook – dit kan tegen je worden
gebruikt. Als tekenen verplicht is, zet dan een kruisje.
• Houd in gedachte dat het hele proces wat je doorloopt er op is gericcht om informatie
aan je te onttrekken en/of je te intimideren.
Na de arrestatie.
• Er staan rebellen klaar als je wordt vrijgelaten. Als dat niet zo is, bel dan het arrestanten
support nummer.
• Vul het formulier over politiehandelen + stuur beelden & videos naar XRNLpolitiegeweld@protonmail.com
• Als je documenten ontvangt van de politie, stuur ze dan door naar
xrnl_legal@protonmail.com. Hetzelfde geldt voor alle e-mails die je later ontvangt.
• Het worden gearresteerd is geen kleinigheid. Praat hierover met je buddy om met
iemand van wellbeing of XR Legal. XR Therapeuten zijn beschikbaar als je voelt dat je
die nodig hebt. Contact: XRtherapeuten@protonmail.com
• Een C-categorie blijf 5 jaar in je dossier. Een B-categorie blijft 20 jaar op je dossier.
Echter, je strafblad is vertrouwelijk en de VOG authoriteiten kunnen alleen maar
chekcen of je een overtreding hebt begaan die relevant is voor de baan die je zoekt. Dit
betekend dat hebt hebben van een strafblad niet authomatisch betekend dat je geen VOG
kan krijgen.
Important Links
• Legal Training for Rebels
• Legal Action Support guide – for organizers
• Advisory document in case a police officer calls/visits you
• Finance circle’s policy on reimbursing legal costs
• Guide on objecting a fine
• Advice on security culture for rebels

Legal Handout
Before an action
• Did you send your Arrestee Form to Arrestee Support?
• Write the telephone number of the Arrestee Support and the name of the lawyer
somewhere on your body. (waterproof)
• Check this document for advice from XRNL Security Culture WG.
• It is possible that the police will use violence. Please make sure you are mentally
prepared, talk with your buddy/AG, share prior experiences.
• Do not risk arrest if you don’t feel prepared!
During an action
• Refer any communication effort to the police liaison. Be careful not to criminalize
anyone.
• Do not call people by their names as some might be anonymous.
• Police must give several warnings before they proceed to arrest. In principle, you can
leave the protest site until these warnings are given.
• We are a non-violent movement: passive resistance only (bag of potatoes/hook up)
• In tense or chaotic situations, sitting down is a very effective way to de-escalate.
Encourage fellow rebels to sit down with you if necessary.
• If you think police is using excessive force over someone and you are able and
comfortable to, record it.
• Certain groups of people are more vulnerable when it comes to police violence: Take
care of your fellow rebels, with a specific focus on POC, FLINTA, people with
disabilities and people of young age (who look ‘leftist’ or outside of the ‘norm’)... Keep
an eye on the police especially during their interactions with these groups.
• If you get the chance, turn your phone off before you get arrested.
Arrested, now what?
• You will be searched briefly and then put in a van. At the station you will be "checked
in": you will be searched, and your belongings will be secured.
• The police may detain you for a maximum of 6 hours for a misdemeanour and 9 hours
for a felony. If you are anonymous, they may keep you up to 12 hours in both instances.
(The time between 24:00 and 09:00 does not count.)
• If you are suspected of a serious crime, the police may take you into custody for 3 days
in addition to the aforementioned time. If they do that, the police will have to get you in
touch with your lawyer.
• You have the right to know what you are suspected of, to have a phone call, to talk to
your lawyer, to receive food, WC time, medical attention and medication, something to
read (including religious texts) and hygiene products if you are being held overnight.
• Keep in mind that there is no guarantee that your rights will be respected by the
police officers.

Interrogation
• The police will interrogate you at some point. You have a right to a translator if you
don’t speak Dutch.
• Before this interview, they will ask your preference about having present a lawyer. We
recommend you to only ask for a lawyer if you are anonymous or you are being
charged with a felony (B-category). Feel free to call whenever you do not feel
comfortable to face the situation by yourself.
• Always ask for the appointed lawyer. Do not accept the state lawyer.
• You have a right to remain silent at all times. During the interrogation it is strongly
recommended to say "no comment" so you don’t accidently incriminate yourself or
others.
• Never sign statements or a transaction proposal - this can be used against you. If you
must sign, put a cross on it.
• Keep in mind that the entire process is designed to extract information and/or to
intimidate you.
After the arrest
• There will be rebels at your release. If not, call the arrestee support number.
• Fill in the form on police response + send and images & videos to XRNLpolitiegeweld@protonmail.com
• If you receive documents from the police, forward them to xrnl_legal@protonmail.com.
The same applies to any mail you might receive later.
• Being arrested is no small thing. Talk about it with your buddy or with someone from
well-being or XR Legal. XR Therapists will be there if you feel the need. Contact via
XRtherapeuten@protonmail.com.
• A C-category will stay on your record for 5 years, a B-category will stay on your record
for 20 years. However, your criminal record is confidential and the VOG authorities can
merely check if you have committed a crime that is relevant for the position you are
seeking. This means that having a criminal record will not automatically mean you can’t
get a VOG.
Important Links
• Legal Training for Rebels
• Legal Action Support guide – for organizers
• Advisory document in case a police officer calls/visits you
• Finance circle’s policy on reimbursing legal costs
• Guide on objecting a fine
• Advice on security culture for rebels

