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Voorafgaand aan het verhoor:

Tijdens het verhoor:

Eerste Hulp Bij Verhoor (EHBV)

Bel zo mogelijk eerst een (strafrechtelijk) gespecialiseerde advocaat voor overleg en/
of (acute) rechtsbijstand. Inventariseer met deze uw (proces)positie.

Probeer vooraf te regelen dat uw advocaat aanwezig kan zijn bij het verhoor en laat 
die dat regelen. Vaak lukt dat wel, maar er bestaat (nog) geen recht op bijstand bij 
het verhoor. 

Reageer altijd op de ‘uitnodiging’ voor het verhoor, zo mogelijk via uw advocaat. 
Ook als u op genoemde tijd en datum niet kunt, laat dat dan weten. Probeer vooraf 
zoveel mogelijk te weten te komen: waarover gaat het verhoor precies, hoe lang 
gaat het duren, mag u daarna (in beginsel) naar huis?

U heeft het recht om te zwijgen en moet daarop vooraf worden gewezen door 
degenen die u verhoren (“cautie”). Vraag naar het exacte doel van het verhoor en de 
(rechts)personen en de verdenkingen waarop het ziet.

LET OP: indien u of uw onderneming verdachte bent/is, kan de (mobiele) telefoon 
van u, uw familie en uw medewerkers worden afgeluisterd, zowel ver voor als ver na 
het verhoor! 

Vraag een kopie van uw verklaring mee.

Lees uw verklaring zeer nauwkeurig door en laat veranderen wat u wilt. Het is uw 
verklaring en u zult daarop ook kunnen worden afgerekend.

Vraag naar vervolgtrajecten en maak eventueel afspraken voor (spoedige) teruggave 
van in beslag genomen stukken of gegevens en eventuele nadere verhoren. Let erop 
dat de afspraken worden vastgelegd in een proces-verbaal (p-v). 

Maak van het zwijgrecht (per vraag) gebruik, met name als u nog geen dossier heeft 
ingezien.

Luister goed naar de vragen, zeg het als u een vraag niet begrijpt en maak 
aantekeningen. 

Leg niet zonder overleg met een advocaat een verklaring af namens een 
rechtspersoon.

Als u als verdachte bent aangemerkt:
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Voorafgaand aan het verhoor:

Tijdens het verhoor:

Eerste Hulp Bij Verhoor (EHBV)

Bel zo mogelijk eerst een (strafrechtelijk) gespecialiseerde advocaat voor overleg en/
of (acute) rechtsbijstand. Inventariseer met deze uw (proces)positie en de mogelijke 
effecten van uw verhoor, bijvoorbeeld voor uw relaties. 

Probeer vooraf te regelen dat uw advocaat bij het verhoor aanwezig kan zijn en laat 
die dat regelen. Vaak lukt dat wel, maar er bestaat (nog) geen recht op bijstand bij 
het verhoor.

Reageer altijd op de  ‘uitnodiging’ voor het verhoor, zo mogelijk via uw advocaat. Als 
u op genoemde tijd en datum niet kunt, laat dat dan weten. Probeer vooraf zoveel 
mogelijk te weten te komen; waarover gaat het verhoor precies en hoe lang gaat het 
duren? 

U bent als getuige die door de politie wordt gehoord in beginsel niet verplicht te 
verschijnen, noch om een verklaring af te leggen. Indien u toch verschijnt: Vraag 
naar het exacte doel van het verhoor en de (rechts)personen en verdenkingen 
waarop het verhoor ziet. 

LET OP voor ‘sfeerovergang’! Het kan gebeuren dat u eerst als getuige wordt 
gehoord, maar gaandeweg het verhoor (ineens) als verdachte wordt aangemerkt. 
Dan gelden de rechten als hierboven vermeld. Sta erop dan eerst een advocaat te 
mogen spreken!

LET OP: Bent u familie of medewerker van een verdachte of wordt u, gaande het 
verhoor, als verdachte aangemerkt dan hóeft u geen verklaring (meer) af te leggen! 

Vraag een kopie van uw verklaring mee. Daarop heeft u als getuige geen recht, maar 
u kunt het altijd proberen.

Lees uw verklaring zeer nauwkeurig door en laat veranderen wat u wilt. Het is uw 
verklaring en u (of uw relaties) zult (zullen) daarop ook kunnen worden afgerekend.

Vraag naar vervolgtrajecten en maak eventueel afspraken voor (spoedige) teruggave 
van in beslag genomen stukken of gegevens en eventuele nadere verhoren. Let erop 
dat de afspraken worden vastgelegd in een proces-verbaal (p-v). 

Luister goed naar de vragen, zeg het als u een vraag niet begrijpt en maak 
aantekeningen

Als u door de politie als getuige bent aangemerkt:
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