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Handleiding binnentreden opsporingsdienst

In deze handleiding “Binnentreden opsporingsdienst” leggen wij u uit wat u moet doen indien opeens een opsporingsdienst bij u op de stoep staat.
Bij deze handleiding hoort een vragenlijst die u kunt gebruiken als leidraad voor de te stellen
vragen aan uw kant en een vastleggingsformulier waarin u uitdrukkelijk verklaart dat u:
a. geen toestemming hebt verleend voor een doorzoeking en/of inbeslagname;
b. zich beroept op uw geheimhoudingsplicht;
c. onder protest eventueel gevraagde stukken hebt afgegeven.

Heeft u vragen of wilt u bijstand, neem contact met ons op:
Benn; Bugter en Nefkens advocaten LLP
Email:
info@bennadvocaten.nl
Telefoon:
+31(0) 24 7200 700
Website:
bennadvocaten.nl
Bezoekadres: Nassausingel 4, 6511 EV Nijmegen
Postadres:
Postbus 1407, 8501 BK Nijmegen

Colofon:
Een uitgave van:
Benn; Bugter en Nefkens advocaten LLP
Vormgeving & illustraties: Bezoet de Bie Design (bezoetdebiedesign.nl)
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Handelswijze receptionist(e)/medewerker:

Ontvang de opsporingsambtenaren en vraag hen met
wie zij wensen te spreken. Hou er rekening mee dat de
receptionist(e)/medewerker niet in de gelegenheid zal
worden gesteld om iedereen te informeren.

Informeer de verantwoordelijke
medewerker van de onderneming.

Informeer (indien en voor zover mogelijk per
e-mail) de overige medewerkers op het kantoor
dat opsporingsambtenaren zijn binnengetreden.

Handelswijze tijdens gesprek

1. De medewerker ontvangt de opsporingsambtenaren in een lege spreekkamer in het bijzijn van
twee (andere) medewerkers (getuigen).
2. Voer het gesprek voor zover mogelijk aan de hand van het formulier “Vragenlijst en vastlegging
binnentreden Opsporingsdiensten”.
3. Vraag de opsporingsambtenaren naar hun namen (noteer dit!) en legitimatiebewijs.
De opsporingsambtenaren moeten zich te allen tijde legitimeren.
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Handleiding binnentreden opsporingsdienst

Na binnentreden hebben de opsporingsambtenaren in beginsel de bevoegdheid om
alle kamers en de niet afgesloten ruimten op
de vestiging te betreden en beslag te leggen op
gegevens(-dragers) die in het zicht op de
kamers c.q. in niet afgesloten ruimten worden
aangetroffen; dat wat zij zien mogen zij in
beslag nemen.

“Opsporingsambtenaren moeten zich te allen tijde legitimeren”

Wijs medewerkers erop dat alle dossiers
worden opgeborgen in de kast of archief,
zodanig dat deze zijn onttrokken aan het oog.
Sluit de archiefruimte.

Zorg voor een clean deskomgeving!
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Handelswijze doorzoeking
Zijn de opsporingsambtenaren vergezeld
door een officier van justitie, hulpofficier van
justitie en/of rechter-commissaris dan mogen zij wel overgaan tot een doorzoeking. Zij
mogen dan desnoods kasten openbreken,
plafondplaten er uit halen, etc.

Belangrijk bij een doorzoeking
“U heeft een geheimhoudingsplicht”
U heeft een beroepsgeheim als medewerker naar uw
klanten. U mag dan ook niet vrijwillig informatie aan
derden verstrekken over uw klant. Zelfs niet als dat
een opsporingsambtenaar is.

Verklaar mondeling:
1. dat u geen toestemming geeft (zwijgplicht) tot
het zoeken naar zaken die onder uw geheimhoudingsplicht vallen;
2. dat alle dossiers in (dossiers-)kasten en laden
onder deze geheimhoudingsplicht vallen;
3. dat ingeval van inbeslagneming van dossiers
na doorzoeking, u geen toestemming geeft tot
inbeslagneming omdat uw geheimhoudingsplicht
zich tot deze dossiers uitstrekt.
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Maak (indien mogelijk) kopieën van in het kader
van de doorzoeking inbeslaggenomen stukken.

1. Verzoek om een bewijs van ontvangst
van inbeslaggenomen voorwerpen.
2. Maak (direct) afspraken over teruggave
van inbeslaggenomen stukken of doe
(later) een formeel (schriftelijk) verzoek
tot teruggave (eventueel via uw
advocaat).

Informeer de betreffende relatie (bij voorkeur
schriftelijk) zo spoedig mogelijk over het feit
dat zijn/ haar stukken in beslag zijn genomen.
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Als de opsporingsambtenaren een vordering tot
uitlevering van stukken ter inbeslagname dan
moet dit gespecificeerd en gemotiveerd zijn.
Normaliter hebben ze daartoe een document
bij zich waarin is opgenomen om welke stukken
het gaat (maak zo mogelijk een kopie daarvan).

Wijs de gezochte stukken aan, dit voorkomt
onnodige kennisneming van gegevens van
(andere) clienten.
Geef hierbij mondeling
uitdrukkelijk aan dat geen toestemming tot
doorzoeking en/of inbeslagneming wordt gegeven.

Aan een vordering tot inbeslagname moet
in beginsel worden meegewerkt. In beginsel
omdat stukken die herkenbaar zijn als stukken
van een arts, notaris of advocaat niet in beslag
mogen worden genomen. Alleen een rechtercommissaris of een officier van justitie is hiertoe
bevoegd.
Verklaar mondeling bij een inbeslagname dat
de inbeslaggenomen stukken vallen onder uw
geheimhoudingsplicht en dat de stukken niet
vrijwillig worden afgegeven.
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Handelswijze bij een verhoor van een medewerker/collega als getuige

Vraag om de naam van de relatie die wordt verdacht.
Als getuige heeft u recht om te zwijgen en uit
hoofde van het beroepsgeheim heeft u de plicht
om te zwijgen. Het horen van een getuige door een
opsporingsambtenaar kan uitsluitend op basis van
vrijwilligheid plaatsvinden.
Alleen ten overstaan van een Rechter-commissaris
of rechtbank ben je verplicht om te getuigen.
Neem contact op met een advocaat voorafgaand aan
het verhoor.

Handelswijze bij een verhoor van een medewerker/collega als verdachte

Vraag om de cautie.
Vraag uw advocaat om bij het
verhoor aanwezig te zijn.
Let op: het verhoor is nooit alleen.
De opsporingsdienst is altijd met
twee personen.

Wat is “cautie”?
Een cautie is de mededeling aan een verdachte dat deze het recht heeft om te zwijgen. Het doel
hiervan is te voorkomen dat een verdachte ongewild meewerkt aan zijn/haar eigen veroordeling.
Voorbeelden van een cautie zijn “U hoeft niet te antwoorden, maar ... ” of “U bent niet tot antwoorden
verplicht, maar ...” (steeds gevolgd door de eerste vraag van de opsporingsambtenaar).
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Vragenlijst bij binnentreden Opsporingsdienst
1.

Door wie is de vragenlijst ingevuld?
Naam

: ...........................................................................................................................

Functie : ...........................................................................................................................
Indien aanwezig :

Naam collega : .................................................................................

			Functie

: .................................................................................

			 Naam collega : .................................................................................
			Functie

2.

: .................................................................................

Wie zijn de ambtenaren van de opsporingsdienst?
Naam ambtenaar

: ..........................................................................................

Legitimatiebewijs getoond? : 0 neen 0 ja (indien mogelijk maak kopie)
Standplaats

: ..........................................................................................

Naam ambtenaar

: ..........................................................................................

Legitimatiebewijs getoond? : 0 neen 0 ja (indien mogelijk maak kopie)
Standplaats

: ..........................................................................................

Indien bekend:
Naam:

Telefoonnr.:

E-mailadres:

Contactpersoon:

...................

.................

............................

Hulp Officier van justitie:

...................

.................

................

Officier van Justitie:

....................

.................

................

Rechter-commissaris:

....................

.................

................
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Vragenlijst bij binnentreden Opsporingsdienst
3.

Ten aanzien van wie zijn de opsporingsambtenaren binnengetreden?
Naam

4.

: ...........................................................................................................................

Wat is de doelstelling van het binnentreden door de opsporingsdienst?
(meerdere opties mogelijk)
0 Doorzoeking (ga verder 4A)
0 Vordering tot uitleveren (ga verder met 4B)
0 Vordering tot verstrekking identificerende of andere gegevens (ga verder met 4C)
0 Verhoor medewerker (ga verder met 4D)

4A. Doorzoeking:
Wordt een relatie verdacht van een (fiscaal) delict?
0
0

neen
ja

Aan een doorzoeking moet worden meegewerkt.
- Vraag naam van de verdachte relatie;
- Informeer relatie;
Let op:
Worden hierbij vragen gesteld, doe dan een beroep op de zwijgplicht uit
hoofde van het beroepsgeheim!

Wordt een medewerker of de onderneming verdacht van een (fiscaal) delict?;
0

neen

0

ja

Aan een doorzoeking moet worden meegewerkt.
Let op:
Worden hierbij vragen gesteld : - Vraag de cautie;

						
						

- Beroep je op je zwijgrecht;
- Neem contact op met een advocaat;
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Vragenlijst bij binnentreden Opsporingsdienst
4B. Een vordering ter inbeslagname van stukken:
Wordt een relatie verdacht van een (fiscaal) delict?
0

neen

0

ja

Aan een doorzoeking moet worden meegewerkt.
- Vraag naam van de verdachte relatie;
- Informeer relatie;
Let op:
Worden hierbij vragen gesteld, doe dan een beroep op de zwijgplicht uit
hoofde van het beroepsgeheim!

Wordt een medewerker of de onderneming verdacht van een (fiscaal) delict?;
0

neen

0

ja

Aan een doorzoeking moet worden meegewerkt.
Let op:
Worden hierbij vragen gesteld : - Vraag de cautie;

						 - Beroep je op je zwijgrecht;
						 - Neem contact op met een advocaat;

4C. Een vordering tot verstrekking identificerende gegevens of andere gegevens:
Wordt een relatie verdacht van een (fiscaal) delict?;
0

neen

0

ja

			

Aan de vordering tot verstrekking identificerende of andere gegevens
moet worden meegewerkt.
- Vraag naam van de verdachte relatie;
- Ten opzichte van relatie verplichte geheimhouding;
Let op:
Worden hierbij vragen gesteld, doe dan een beroep op de zwijgplicht uit
hoofde van het beroepsgeheim!
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Vragenlijst bij binnentreden Opsporingsdienst
4D. Verhoor van een medewerker / collega:
Als getuige?
0

neen

0

ja

- Vraag naam van de verdachte relatie;
- Beroep je op je zwijgplicht uit hoofde van beroepsgeheim;
- Getuig alleen ten overstaan van de Rechter-commissaris of rechtbank;
- Neem contact op met een advocaat voorafgaande verhoor;

Als (mede-)verdachte van een (fiscaal) delict
0

neen

0

ja

- Vraag de cautie;
- Beroep je op je zwijgrecht;
- Neem contact op met uw advocaat voorafgaande verhoor;

Als vertegenwoordiger van de (verdachte) rechtspersoon?
0

neen

0

ja

- Vraag de cautie;
- Beroep je op je zwijgrecht;
- Neem contact op met uw advocaat voorafgaande verhoor;
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Vastlegging bij binnentreden Opsporingsdienst
1.

Voert de opsporingsdienst een doorzoeking uit?
0 Neen

→ ga naar vraag 2

0 ja

→ lees de onderstaande tekst voor en ga dan naar vraag 2

Ondergetekende geeft middels ondertekening aan de onderzijde van dit formulier aan dat hij / zij in
het bijzijn van getuigen uitdrukkelijk mondeling heeft verklaard dat:
- hij / zij geen toestemming verleent tot het zoeken naar stukken die onder zijn / haar beroepsgeheim
houdingsplicht vallen;
- alle stukken in (dossier-)kasten / laden / bureaus / ruimten op c.q. in de vestiging, alsmede
(geautomatiseerde) gegevensdragers op de vestiging, onder zijn / haar beroepsgeheimhoudingsplicht
vallen;
- indien en voor zover door hem / haar in het kader van de doorzoeking (op verzoek) stukken c.q.
gegevens worden aangewezen, dit geen toestemming tot doorzoeking en / of inbeslagneming in		
houdt;
- ingeval van inbeslagneming van stukken na doorzoeking, hij / zij geen toestemming geeft tot
inbeslagneming, omdat zijn / haar beroepsgeheimhoudingsplicht zich tot deze stukken uitstrekt.
2.

3.

Vordert de opsporingsdienst (eventueel na doorzoeking) uitlevering van stukken ter inbeslagname?
0 neen

→ ga naar vraag 8

0 ja

→ vul de vragen 3 tot en met 7 in

Is een document getoond waaruit kan worden opgemaakt voor welke stukken uitlevering ter inbeslagname wordt verzocht?
0 neen
0 ja, indien mogelijk een kopie van dit document bijvoegen.

4.

Is een bewijs van ontvangst van inbeslaggenomen stukken overlegd?
0 neen
0 ja, voeg een kopie van het proces verbaal van inbeslagneming bij.

5.

Zijn er kopieën gemaakt van de inbeslaggenomen stukken?
0 neen
0 ja, voeg de kopieën van inbeslaggenomen stukken bij.

6.

Zijn er afspraken gemaakt over de teruggave van de inbeslaggenomen stukken?
0 neen
0 ja, welke afspraken:
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Vastlegging bij binnentreden Opsporingsdienst
7.

Verklaart de opsporingsambtenaar zich bereid dit formulier mede te ondertekenen?
0 neen, vraag de reden (indien mogelijk) 		
0 ja

8.

Ondergetekende geeft middels ondertekening aan de onderzijde van dit formulier aan dat in het bijzijn
van getuigen uitdrukkelijk mondeling heeft verklaard dat:
- hij / zij zich op zijn / haar zwijgplicht uit hoofde van het beroepsgeheim beroept;
- de gevraagde stukken onder protest worden afgegeven.

Voor zover van toepassing benadrukt medewerker/onderneming dat dossiers onder protest zijn afgegeven.
Middels ondertekening van dit formulier verklaren ondergetekenden dat de vragenlijst en de vastlegging van
het binnentreden correct is ingevuld:

Getekend te .................................		

de datum......................................		

Voor akkoord:					

dhr. / mevr. ..................................

Voor akkoord:					

dhr. / mevr.................................... (medewerker / collega)

Voor akkoord:					

dhr. / mevr. .................................... (medewerker / collega)

Voor akkoord:					

dhr. / mevr. .................................... (Opsporingsambtenaar)

Voor akkoord:					

dhr. / mevr. .................................... (Opsporingsambtenaar)

- EN ECONOMISCH STRAFRECHT

13

