
Persoonlijke gegevens
- Naam + voorletter(s):

- Geboortedatum:
- BSN:

- Adres:
- E-mail adres:

- Telefoonnummer:

Probeer de volgende vragen zo exact en helder mogelijk te beantwoorden.

1. Waar en hoe laat ben je precies opgepakt?

1a. Hoeveel tijd zat er tussen de aanhouding en de daadwerkelijke arrestatie?

2. Heb je namen of nummers van de betrokken agenten? Zo niet, geef dan een omschrijving.

3. Hebben zij zich kenbaar gemaakt als agent?

4. Heeft de politie je toen verteld op grond waarvan je bent gearresteerd? 

4a. Zo nee, is dit later alsnog verteld? 

4b. Wat was de reden van de arrestatie volgens de politie?

5. Ben je vooraf gevorderd om de plek te verlaten? Zo ja, heb je deze vordering opgevolgd?

6. Hoe ben je tijdens de arrestatie behandeld?

7. Hoe ben je in de arrestantenbus behandeld? Hoe lang zat je in de bus en onder welke 
omstandigheden? 

8. Hoe ben je tijdens het verhoor behandeld? Ben je daarbij op je rechten gewezen? Heb je om 
bijstand van een advocaat gevraagd? Hoe werd daarop gereageerd? Heb je een verklaring afgelegd? 
(zo ja, korte samenvatting noteren svp).

9. Hoe laat kwam je op het politiebureau aan? En hoe laat ben je vrijgelaten? 

10. Heeft de politie je bij de vrijlating iets meegegeven? Bijvoorbeeld een dagvaarding of een 
strafbeschikking.

11. Heb je mentaal dan wel fysiek iets aan de arrestatie overgehouden?

11a. In geval van letsel: heb je hiervan aangifte gedaan? Of ga je dat nog doen?

11b. In geval van letsel: heb je hier foto's van? En/of een doktersverklaring?



12. Ben je getuige geweest van disproportioneel geweld of ander gedrag tegen mede-
demonstranten?

12a. Zo ja, ben je bereid hierover een getuigenverklaring af te leggen?

13. Zijn er spullen van je in beslag genomen?

13a. Zo ja, heb je alles terug gekregen?

14. Heb je verder nog iets op te merken?

Een andere vervelende ervaring met de politie 

15. Ben je op een andere manier in aanraking gekomen met de politie, bijvoorbeeld door ID-
controles of ben je gevorderd een plek te verlaten, omschrijf dan zo precies mogelijk je ervaringen. 

16. Heb je namen of nummers van de betrokken agenten? Zo niet, geef dan een omschrijving.

17. Hebben zij zich kenbaar gemaakt als agent?


