
 

Tien geboden bij verhoor 
 

1. Controleer uw positie 
Vraag wat uw positie is: verdachte of getuige? Zeg niets als u geen duidelijk antwoord 

krijgt. 

 
2. Raadpleeg altijd eerst uw advocaat voordat u iets zegt 

Indien de politie of FIOD-ambtenaren u of uw bedrijf bezoeken, of u vragen om langs te 
komen voor verhoor: u bent als getuige niet verplicht om te verschijnen of met hen te 

praten. Alleen indien u wordt opgeroepen door de rechter verplicht te getuigen. 

 
3. Getuigen kunnen in verdachten veranderen 

 U heeft een verschoningsrecht – het recht om vragen niet te beantwoorden – indien u 
daarmee uzelf zou belasten. Alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt.  

 
4. Bent u familie van de / een verdachte? 

 U heeft tevens een verschoningsrecht wanneer u vragen worden gesteld over directe 

familieleden of uw (ex-)echtgenoot die verdachte is of die u zou kunnen belasten. 
 

5. Antwoord alleen uit uw eigen herinnering  
 U dient vragen alleen te antwoorden uit eigen herinnering: niet wanneer dit u bekend is 

‘van horen zeggen’ of u het zich niet meer (exact) weet te herinneren.  

 
6. Zeg niets teveel 

 Beperk uw antwoord tot de gestelde vraag. Hou het kort, geef geen commentaren of 
gissingen.  

 
7. Reageer niet op vragen tijdens onderbrekingen van het verhoor 

 Ook wat u ‘off the record’ zegt kan worden vastgelegd in een proces-verbaal. 

 
8. Laat u niet onder druk zetten 

 Wees u bewust van uw rechten. Als getuige bent u niet verplicht aan een FIOD-verhoor 
mee te werken en bent u vrij om te vertrekken wanneer u dat wilt. Als verdachte heeft u 

zwijgrecht.  

 
9. Vraag om een letterlijk verslag van wat u zegt 

 Verlang dat zowel de vragen als uw antwoorden letterlijk, althans zoveel mogelijk, worden 
opgenomen in het proces-verbaal. Spreek daarom op ‘dicteersnelheid’. 

 

10. Teken pas na zorgvuldig lezen en accepteer geen onjuistheden 
 

 


