
NA DE ACTIE: 

- Check of je nog heel bent. Zoek hulp als je verwondingen of last hebt van psychische 
problemen. 
- Geef jezelf de tijd om uit te rusten en praat met je vrienden over vervelende dingen 
die je hebt meegemaakt tijdens de actie of demonstratie. 
- Voel geen schroom om contact op te nemen voor emotionele ondersteuning. 
- Ga (als het is georganiseerd) naar de evaluatiebijeenkomst van de actie. 
- Als je een dagvaarding ontvangt, neem dan contact op met de arrestantengroep van 
de actie of het legal team in jouw stad. 
- Mocht je nog vragen hebben over de tijd die je vast hebt gezeten of heb je andere 
juridische vragen, neem dan contact op met de arrestantengroep. Daar is ze voor.

ANONIEM BLIJVEN (NN)

Als je wordt gearresteerd kun je ervoor kiezen je identiteit niet kenbaar te maken, 
je blijft anoniem. De politie geeft je dan een NN (nomen nescio) nummer. De politie 
zal erg zijn best doen om achter je naam te komen (bijvoorbeeld door je wakker 
te maken, of je uit te spelen tegen andere arrestanten). Trap er niet in, de politie is 
getraind informatie in te winnen over arrestanten.
 Waarom kiezen mensen er voor anoniem te blijven? Ten eerste ben je in 
Nederland niet verplicht mee te werken aan je eigen veroordeling. Je kan niet 
gedwongen worden je identiteit kenbaar te maken of een verklaring af te leggen. 
Voor veel activisten is ‘NN blijven’ een principiële zaak. Waarom zou je de staat 
vrijwillig laten weten wie je bent en haar de mogelijkheid bieden je te vervolgen en 
te veroordelen? In de loop der jaren heeft de staat steeds meer maatregelen uit de 
kast getrokken om NN-ers het leven zuur te maken. In sommige gevallen zitten NN-ers 
langer dan mensen wiens identiteit bekend is. De laatste jaren worden activisten zoals 
eerder aangegeven ook steeds vaker in vreemdelingenbewaring gesteld om op die 
manier alsnog te kunnen achterhalen wie iemand is. Ook kunnen NN-ers niet in hoger 
beroep en kunnen ze als verdachte van een misdrijf altijd in verzekering worden 
gesteld, terwijl dat bij anderen alleen in sommige gevallen kan. 
 Het niet laten zien van je ID is een overtreding. Als je je ID-kaart weigert 
te laten zien of niet bij je hebt kan je worden meegenomen ter vaststelling van je 
identiteit of een boete krijgen. Als je ervoor kiest je ID niet bij je te dragen en dus 
anoniem te blijven; denk er dan wel aan dat je verder niets bij je hebt dat je identiteit 
kan verraden. Anders loop je het risico 1: op een boete en 2: alsnog in de registers 
te belanden.

 AAN TE DENKEN VOOR EEN ACTIE OF DEMONSTRATIE

- Bedenk of je je ID-kaart bij je wilt hebben. Maak hierin voor jezelf een duidelijke 
afweging, dus of je anoniem, NN, wilt blijven. Voor meer informatie hierover zie 
de laatste pagina van deze fl yer.
- Zorg er voor dat je een contactpersoon hebt die niet bij de actie zelf aanwezig 
is. Deze contactpersoon is op de hoogte van wat er voor je geregeld moet worden 
in geval van een arrestatie (denk hierbij aan werk afzeggen, katten eten geven 
etc.). Zorg er ook voor dat deze persoon weet waar je paspoort ligt als je dit niet 
meeneemt. 
- Schrijf het telefoonnummer van de arrestantengroep (AG) en de advocaat die 
stand-by staat op je lichaam met een markeerstift, een papiertje kan van je worden 
afgepakt.
- Vul, indien mogelijk, de arrestantenlijst in. Onthoud het nummer dat je krijgt goed.
- Neem EHBO-spullen en je medicijnen mee.
- Vermijd het gebruik van contactlenzen en vettige make-up. Traangas en peperspray 
hechten er aan en het effect ervan wordt versterkt. Uitspoelen wordt ook bemoeilijkt.
- Bedenk dat drugs en alcohol een negatief effect op je inschattingsvermogen 
kunnen hebben. Kom bij voorkeur nuchter naar een actie, en neem geen alcohol 
of drugs mee.
- Let goed op wat je meeneemt: Wanneer je gearresteerd wordt gaat de politie 
door al je spullen heen. Het is dus verstandig om agenda’s, adressenboekjes en 
telefoons waar veel informatie in staat thuis te laten. Neem bij voorkeur een vrijwel 
lege simkaart mee (met alleen de nummers van de AG en de advocaat).

AAN TE DENKEN TIJDENS EEN ACTIE OF DEMONSTRATIE

- Let op wat je tijdens een actie of demonstratie zegt; er zijn vaak veel politieagenten 
(zowel herkenbaar als onherkenbaar) aanwezig. Dus geen namen of belastende 
dingen zeggen als dit niet nodig of gevaarlijk is.
- Maak geen foto’s of video-opnames van mensen op de actie of demonstratie. Er 
is over het algemeen door de organisatie zelf gezorgd voor media.
- Ga bij voorkeur niet in je eentje naar een demonstratie. Blijf samen in groepen; 
zowel voor, tijdens en na een demonstratie. Houd elkaar in de gaten.
- Als de politie mensen arresteert, onthoud hun signalement (denk aan kleding, 
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haardracht) en eventuele bijnaam en meld deze informatie (eventueel telefonisch) bij 
de AG. 
- Particuliere beveiligingsinstellingen en bedrijven hebben niet dezelfde bevoegdheden 
als de politie en andere autoriteiten. Zij kunnen enkel doen wat elke andere persoon 
ook mag. Ieder persoon is bevoegd je aan te houden en vast te houden in afwachting 
van de politie als je op heterdaad wordt betrapt.

IN GEVAL VAN ARRESTATIE:

- Zorg er voor dat anderen door hebben dat je gearresteerd wordt. Maak lawaai en 
schreeuw zodat anderen de AG kunnen bellen om je arrestatie door te bellen.
- Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de smeris ook zegt. Zelfs na de 
invoering van de id-toonplicht heb je nog steeds het recht om anoniem, NN, te blijven. 
- Als je bent gearresteerd is het waarschijnlijk dat je verhoord zal worden. VERKLAAR 
NIETS! Je hebt het recht om niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Maak hier 
gebruik van! De politiewagen, het politiebureau en de gevangenis zijn niet de goede 
plek om te praten. Door niets te verklaren, en niet in de wandelgangen te kletsen, 
voorkom je dat je per ongeluk belastende informatie over jezelf of anderen prijsgeeft. 
Bedenk dat ook als je enkel iets over jezelf verklaart je impliciet ook wat over anderen 
zegt. De politie zal proberen tijdens een verhoor je tegen je mede-activisten uit te 
spelen, trap hier niet in. 
- ONDERTEKEN NIETS! Desnoods voldoet een kruisje of teken je een varkentje.
- De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd. Je kunt gearresteerd 
worden voor ofwel een overtreding ofwel een misdrijf. De duur van je detentie en je 
rechten in de cel zijn verschillend bij een overtreding en een misdrijf.

OVERTREDING:  Als je gearresteerd bent voor een overtreding, en maakt je naam 
bekend, kan de politie je 6 uur vasthouden (de tijd tussen 12:00 ‘s nachts en 09:00 
‘s ochtends telt niet), je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Soms is het 
mogelijk je advocaat telefonisch te spreken, maar dit is geen recht. Mogelijk word je 
verhoord, maar daarvoor kun je dus meestal niet met je advocaat overleggen.
- Wanneer je NN blijft, kunnen ze je nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar 
je identiteit. De politie mag in dit geval ook vingerafdrukken nemen en kijken naar 
lichamelijke kenmerken. 
- Na de maximale 12 uur is de strafrechtelijke termijn van je detentie afgelopen. 
Hierna dien je vrijgelaten te worden. Wanneer je NN bent, is 
het echter mogelijk dat de politie je overdraagt aan de vreemdelingenpolitie. Dit 
omdat er geen absolute zekerheid bestaat over het al dan niet legale verblijf in 
Nederland van de arrestant. Zie voor meer informatie over vreemdelingendetentie de 
fl yer ‘vreemdelingenbewaring’. 

MISDRIJF: Als je voor een misdrijf wordt gearresteerd heb je het recht je advocaat te 

spreken, voor het eerste verhoor. BLIJF OM JE VOORKEURSADVOCAAT VRAGEN! 
Accepteer geen smoesjes dat hij of zij niet bereikbaar is, en laat je niet afwimpelen 
met een piketadvocaat. Wanneer de AG een advocaat op stand-by regelt, is deze  
sowieso beschikbaar. Als je niet weet hoe de advocaat waar je om gevraagd 
hebt eruit ziet, vraag dan naar zijn of haar kaartje. Houd er rekening mee dat je 
voorkeursadvocaat misschien geen tijd heeft om je te bezoeken, in zo’n geval zal hij 
of zij een collega van hetzelfde kantoor sturen. Houd er ook rekening mee dat het 
misschien een tijdje duurt voordat je advocaat is opgetrommeld. 
- Voor sommige misdrijven kan je als je je bekend maakt maximaal 6 uur worden 
vastgehouden (bv. niet opvolgen van een ambtelijk bevel), voor andere misdrijven 
kan je in verzekering worden gesteld (bv. verzet bij arrestatie, vernieling). De 
inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen en 15 uur. Hierbij kan de politie foto’s 
maken, vingerafdrukken nemen, kijken naar lichaamskenmerken, tatoeages, etc. Ze 
hebben volgens de wet het recht dit te doen ter vaststelling van jouw identiteit. NN-ers 
(mensen die weigeren hun naam op te geven) kunnen altijd in verzekering worden 
gesteld. Na die drie dagen moet je worden vrijgelaten of voorgeleid worden aan 
de rechter-commissaris, die beoordeelt of je nog langer vastgehouden mag worden 
(inbewaringstelling). Er is ook nog een mogelijkheid dat je inverzekeringstelling met 
drie dagen wordt verlengd. Dit mag, maar gebeurt niet vaak. De inbewaringstelling 
(voorarrest) kan met 10 dagen en daarna 3 x 30 dagen verlengd worden. Je advocaat 
kan je hier verder over inlichten. Als je wordt vrijgelaten kan het zijn dat je wordt 
overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. 
 
GOED OM TE WETEN:

- Je hebt recht op vegetarisch/veganistisch eten en wanneer nodig medische hulp. Eis 
dit; de politie zal hier namelijk erg moeilijk over kunnen doen.
- Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen 
door mannen,
- Hoewel het in de fi lm zo lijkt, heb je in Nederland geen recht op een telefoontje naar 
familie of vrienden, alleen naar je advocaat. Je kunt wel altijd vragen of je iemand 
mag bellen, maar hier hoeft de smeris geen gehoor aan te geven. Besef ook dat 
wanneer je vanuit de cel belt, er meegeluisterd kan worden.
- De smeris neemt het zelf niet zo nauw met de regels en zal je verblijf heel 
onaangenaam kunnen maken.
- Hou je taai en realiseer je dat een hoop mensen bezig zijn je vrij te krijgen!
- Neem na vrijlating direct contact op met de arrestantengroep. Deze zullen kijken 
wat zij nog voor je kunnen betekenen. Doe dit ook als je jezelf niet had aangemeld. 
Misschien hebben anderen dit wel voor je gedaan.


