Juridische informatie
Voor het geval de politie besluit haar eigen spelregels te volgen en zoveel mogelijk spelers
naar haar bureau probeert te transporteren is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de
mogelijke juridische consequenties en van de ondersteuning die voor je klaar staat.
Arrestantengroep
Tijdens de Climate Games staat er een arrestantengroep (AG) paraat. De AG houdt eventuele
arrestaties bij, onderhoudt contact met de advocaat en zorgt voor informatie naar de achterban.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen zou het handig zijn als de AG van tevoren weet
wie/welke teams er mee doen. We vragen je daarom om onderstaand formulier in te vullen en
naar de AG op te sturen. Dit kan via de post of – alleen als je pgp hebt! - via de versleutelde
mail: legalsupport@wijstoppensteenkool.nl (vraag eerst om een publieke sleutel en stuur je
eigen publieke sleutel mee).
Het telefoonnummer van de AG is: 06-31198059.
Bel of sms dit nummer als je ziet dat iemand wordt opgepakt of – als dat lukt – als je zelf wordt
aangehouden en geef zoveel mogelijk informatie: tijdstip, locatie, reden van aanhouding enz.
Geef geen namen door de telefoon maar probeer erachter te komen wat de teamnaam en het
AG-nummer zijn of geef een omschrijving van de arrestant. Als je opgepakt bent geweest en je
komt vrij, neem dan zsm contact op met de AG. Als er arrestaties zijn gevallen maar jij bent
veilig weggekomen, laat dit dan ook even weten.
Advocaat
Advocaat Willem Jebbink uit Amsterdam en zijn kantoorgenoten staan klaar om je juridisch
bij te staan indien nodig. Als je wordt opgepakt, vraag dan om hem en blijf dat ook doen ook al
probeert de politie je wijs te maken dat hij het te druk heeft of dat ze hem niet kan bereiken. Je
hebt het recht een advocaat telefonisch of 'live' te spreken vóór je eerste verhoor, maak hier
gebruik van. De advocaat en de ag hebben dan zo snel mogelijk informatie over de stand van
zaken en kunnen jou en de anderen zo goed mogelijk bijstaan.
Leg nooit een verklaring af bij je verhoor, in elk geval niet zonder overleg met je advocaat! Je
hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht
ook. Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen zal tegen jou of tegen anderen
gebruikt worden. Onderteken ook niks en accepteer geen schikking zonder daarover met de
advocaat overlegd te hebben.
Duur
Als je verdacht wordt van een overtreding (bijvoorbeeld het betreden van verboden terrein)
en je je identiteit bekend maakt, moet de politie je na zes uur, gerekend vanaf de voorgeleiding
voor de hulpofficier van justitie, laten gaan (de uren tussen twaalf uur 's nachts en negen uur 's
ochtends tellen niet mee, houd daar rekening mee!), als je anoniem blijft (je krijgt dan een NNnummer) kun je nog eens zes uur worden vastgehouden.
Bij een misdrijf hangt het af van de zwaarte van het misdrijf; wordt je verdacht van bijvoorbeeld
het niet opvolgen van een ambtelijk bevel of terreinvredebreuk dan kun je ook maar maximaal
zes uur (+ zes voor NN-ers, nacht telt niet mee) worden vastgehouden. Voor andere misdrijven,
bijvoorbeeld verzet bij arrestatie of vernieling kun je in verzekering worden gesteld. De
inverzekeringstelling duurt maximaal drie dagen. NN-ers kunnen altijd in verzekering worden
gesteld. Na maximaal drie dagen en vijftien uur na aanhouding moet je worden vrijgelaten of
voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die beoordeelt of je nog langer vastgehouden
mag worden.
Soms worden mensen die anoniem blijven op het moment dat ze uit strafrechtelijke
bewaring komen, gedreigd met vreemdelingenbewaring, omdat de politie hun identiteit en
nationaliteit niet kent. Voor dat geval hebben we een vreemdelingenrechtadvocaat gevraagd
stand-by te staan, dit is Martijn Strooij van Hamerslag en van Haren advocaten uit Amsterdam.

Voorbereiding
Bedenk je altijd voordat je naar een actie gaat of er dingen zijn die voor je geregeld moeten
worden in het geval je wordt opgepakt. Als je werk moet worden afgebeld of je kat eten gegeven
moet worden, zorg er dan voor dat er iemand is die dit kan doen en die het nummer heeft van
de arrestantengroep. Als je besluit anoniem te blijven, zorg er dan ook voor dat er iemand is die
weet waar je papieren zijn voor het geval je op een later moment besluit je identiteit wel kenbaar
te willen maken. Als je medicijnen gebruikt, neem deze dan mee.
Contact
Voor vragen kun je ons mailen op legalsupport@wijstoppensteenkool.nl
Het ag-nummer is vanaf 14 juni 's-ochtends bereikbaar: 06-31198059
Ingevulde formulieren kun je sturen naar AG 14 juni, postbus 85069, 3508AB Utrecht
AG-formulier
Team
Vul hier de naam in van je team.

Nr
Geef elk lid van je team een eigen nummer.

Naam
Je echte naam of bijnaam.

Telefoonnummer/
e-mailadres
Om contact op te nemen voor bijvoorbeeld rechtszaken.

Blijf je NN?
Zeg 'ja' als je anoniem wilt blijven.

Veganist of ander dieet?
We kunnen niks garanderen maar doen ons best...

Welke medicijnen?
Wanneer heb je ze nodig en waar heb je ze? Evt ook naam
huisarts.

Hoeveel boetes?
Heb je nog iets openstaan?

Contactpersoon?
Naam + tel. nr van iemand die moet weten dat je vastzit.

Wanneer contact informeren?
Direct of pas als na een bepaalde tijd nog vastzit?

Wat vertellen?
Kunnen we gewoon zeggen wat er aan de hand is
en moet deze persoon nog iets voor je regelen?

