
 

 

  

Inval opsporingsinstanties 

Handleiding  
‘Inval (bezoek) opsporingsinstanties’ 



1 Bij binnenkomst 

1.1 Begeleid de ambtenaren naar een ruimte met 
zo min mogelijk stukken en dossiers.  

1.2 Vraag de ambtenaren om zich te legitimeren.  

1.3 Vraag of u verplicht bent mee te werken aan 
de verzoeken van de ambtenaren.  

1.4 Na de legitimatie dient u te informeren naar 
de grondslag van het onderzoek.  

 

 

 



 

 

 

 

 

1.5 Neem direct contact op met uw advocaten.  

1.6 Verzoek de ambtenaren om te wachten tot het 
moment dat de advocaten arriveren.  

 

1.7 Vraag of de ambtenaren buiten het pand zich 
zoveel mogelijk “onzichtbaar” gedragen.  



2 Bij het doorzoeken (in het geval van 
opsporingsambtenaren)  

2.1 Zorg ervoor dat u zelf de stukken aanwijst dan 
wel aanlevert.  

2.2 Bij bepaalde stukken kan er sprake zijn van 
een verschoningsrecht, dit is het geval bij 
correspondentie met een advocaat of notaris.  



2.3 Noteer wat wordt meegenomen  

2.4 Ga niet in gesprek met de ambtenaren  

2.5 Opnemen vertrouwelijke (tele)communicatie 
in het geval van opsporing  

 



3 Uitlevering van stukken 
(opsporingsambtenaren) en vordering 
tot inzage (toezichthouders)  

3.1 De ambtenaar kan de uitlevering van of de 
inzage in stukken vorderen.  

3.2 Vraag om een redelijke termijn om aan de 
vordering tot uitlevering of inzage te voldoen.  

3.3 Indien de ambtenaar desondanks de 
vordering meteen wil uitvoeren gelden 
punten 2 t/m 4 uit de voorgaande paragraaf.   



4 Opsporing: indien u of een medewerker 
wordt aangehouden voor verhoor  

4.1 Bent u aangemerkt als verdachte?  

4.2 Let op, zorg dat u gelijk een advocaat in de 
arm neemt.  

4.3 U bent uiteraard niet verplicht te antwoorden.  

4.4 Bent u getuige, dan mag u zonder uw 
instemming niet worden meegenomen voor 
verhoor.  

4.5 Als (aangehouden) verdachte heeft u recht op 
consultatie van een advocaat vóór het verhoor 
en bijstand tijdens het verhoor.  



4.6 Voor de wijze waarop u de vragen kunt 
beantwoorden, kunt u de handleiding voor 
getuigen in strafzaken bestuderen.  



5 Opsporing: Hoe lang kunt u (als 
verdachte) van uw vrijheid worden 
beroofd?  

 

 

 

 

 

 



6 Opsporing: Als getuige meewerken aan 
een verhoor  

6.1 Bent u getuige, dan mag u niet meegenomen 
worden voor verhoor.  

6.2 Laat de opsporingsambtenaren weten dat u op 
dat moment niet zal meewerken aan een 
verhoor maar dat u hierover later contact met 
hen zal opnemen.  

6.3 Bestudeer de “Handleiding voor getuigen in 
strafzaken”.  



7 Toezicht en onderzoek: vordering tot 
het geven van inlichtingen  

7.1 Wanneer een toezichthouder mondelinge 
inlichtingen vordert bent u in beginsel 
gehouden deze te geven.  

7.2 Bestudeer de “handleiding hoe te handelen bij 
een verhoor in een strafzaak” voordat u 
mondelinge inlichtingen verschaft.   





Instructie ten behoeve van interne 
contactpersonen  





 





Instructie ten behoeve van 
personeelsleden  



 



 

8 Contact 

Van Bavel Advocaten 

 

 

Philine America 

Evelien de witte 

 


