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Voor de vergoeding van juridische kosten gelden de volgende richtlijnen. 

• De actie dient binnen de kernwaarden en actie consensus van Extinction Rebellion (XR) te vallen. 

Dit betekent o.a. dat de actie geweldloos is geweest. Indien sprake was van geweld jegens 

derden (personen en/of organisaties), kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding van 

juridische kosten door XR. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de website van SVvXR 

• Boetes worden niet vergoed. Voor het starten van een eigen crowdfunder ter dekking van 

kosten van boetes of schade aan persoonlijke eigendommen zie de Stap voor stap crowdfunding 

gids. 

Nb: Het betalen van een boete impliceert het bekennen van schuld. De mogelijkheid bestaat, 

binnen 2 weken na ontvangst van de boete, beroep aan te tekenen (waarna dagvaardiging bij 

Kantongerecht volgt). 

• De middelen van de Stichting dienen ten tijde van de vergoedingsaanvraag toereikend te zijn om 

tot uitkering over te kunnen gaan. Bij een bedrag van meer dan € 5.000 zal er ook toestemming 

gevraagd worden van de Coördinatie Cirkel. 

• Juridische kosten worden (doorgaans) veroorzaakt door de inzet van een advocaat. De keuze 

voor de advocaat dient plaats te vinden in overleg met de juridische cirkel.  

De Juridische Cirkel geeft advies aan de Financiële Cirkel over de noodzakelijk- en/of 

wenselijkheid van de te maken kosten. De Financiële Cirkel besluit over de vergoeding. 

Bij de beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met 

a) het feit of er een recht bestaat op de inzet van een advocaat (bij een B-overtreding; misdrijf, 

bijvoorbeeld vernieling), of dat het alleen raadzaam is (bij een C-overtreding; kleine 

overtreding, zoals het overtreden van de Wet op Openbare Manifestaties). 

b) de toegevoegde waarde van de procedure voor XR-Nederland als geheel en de kans op 

winst, versus de kosten die de procedure met zich meebrengt.  

• Indien de rechter besluit dat recht bestaat op (gedeeltelijke) vergoeding van de (proces)kosten, 

dienen deze terug te vloeien naar de Stichting. De verantwoordelijkheid tot terugkoppeling van 

deze omstandigheid ligt bij de aanvrager van de vergoeding. 

• Indien de mogelijkheid tot toevoeging (door de overheid bekostigde rechtsbijstand) bestaat 

omdat je een laag inkomen en geen vermogen hebt, dient hiervan gebruik gemaakt te worden. 

Voor een toevoeging moet een eigen bijdrage betaald worden tussen de € 200 en € 1.000 

(afhankelijk van je inkomen). Voor meer informatie: www.rechtsbijstand.nl. 
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Policy on reimbursement of legal fees 
 
 
 
The following guidelines apply to the reimbursement of legal costs. 

• The action should fall within the core values and action consensus of Extinction Rebellion 
(XR). This means, among other things, that the action was non-violent. If there was violence 
towards third parties (persons and/or organisations), no claim can be made for 
reimbursement of legal costs by XR. 
For further explanation, please refer to the SVvXR website 

• Fines will not be reimbursed. For starting your own crowdfunder to cover costs of fines or 
damages to personal property, please see the Step by Step crowdfunding guide. 
Nb: Paying a fine implies admitting guilt. The possibility exists, within 2 weeks of receiving 
the fine, to appeal (after which summons to Cantonal Court follows). 

• The Foundation's funds must be sufficient at the time of the compensation application to 
proceed to payment. If the amount exceeds €5,000, approval will also be sought from the 
Coordination Circle. 

• Legal costs are (usually) caused by the use of a lawyer. The choice of lawyer should be made 
in consultation with the legal circle. The Legal Circle advises the Financial Circle on the 
necessity and/or desirability of the costs to be incurred. The Financial Circle decides on the 
reimbursement. 
The assessment takes into account, among other things 
a) whether there is a right to use a lawyer (for a B offence; misdemeanour, e.g. vandalism), 

or whether it is only advisable (for a C offence; minor offence, such as violating the 
Public Events Act). 

b) the added value of the proceedings for XR-Netherlands as a whole and the likelihood of 
winning, versus the costs involved.  

• If the court decides that there is a right to (partial) reimbursement of the (procedural) costs, 
these should flow back to the Foundation. The responsibility to provide feedback on this 
circumstance lies with the applicant for reimbursement. 

• - If the possibility of an addition (government-funded legal aid) exists because you have a 
low income and no assets, this should be used. An addition requires a contribution of 
between 200 and 1,000 euro’s (depending on your income). For more information: 
www.rechtsbijstand.nl 
 

 

http://www.rechtsbijstand.nl/

