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Jaeger Advocaten-belastingkundigen is de handelsnaam van Faebb B.V. welke vennootschap bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
te Amsterdam is ingeschreven onder nummer 34191649. Ons kantoor is een zogenoemd ‘niche’ kantoor, dat gespecialiseerd is in belastingprocedures, 
fiscaal strafrecht  (‘belastingfraude’) en de  invordering van belastingschulden. Wij  aanvaarden geen aansprakelijkheid behoudens voor  zover de door ons 
verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De overige voorwaarden waaronder 
wij werken, zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, staan vermeld op onze website en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Verhoortips verklarende verdachte

1. U bent de baas. Staken kan altijd.
U heeft de regie, u kunt altijd stoppen met verklaren, bedenktijd vragen of om
overleg met uw advocaat verzoeken. Bedenk dat stoppen met verklaren lastiger 
is dan van het begin af aan niets zeggen. Als de afspraak/gedachte is om niet te
verklaren, ga dan ook niet mee in de initiële prietpraat.

2. ‘Ik weet het niet’ kan het enige juiste en goede antwoord zijn.
Een verklaring kan niet worden ingetrokken, haastig gegeven onjuiste antwoorden
blijven staan. Denk dus over elke vraag na voordat u antwoord geeft.

3. Bron vermelden. 
Is wat u vertelt uw eigen directe waarneming of van wie heeft u dit gehoord?

4. Toen of nu?  
Wist u wat u nu verklaart toen, of pas achteraf?

5. Wist/begreep u dan niet dat ... oppassen!
Blijf bij uw verklaring en erken geen kwalificaties (fout/strafbaar/vals/witwassen
etc.)

6. Ga niet raden, gokken of concluderen.
Blijf bij feiten en eigen waarneming van wat u toen zeker wist.

7. Geef alleen antwoord op de vraag.  
Weid niet ongevraagd uit.

8. ‘Off the record’ bestaat niet.
Ook wat u zegt tijdens pauzes of in de wandelgangen wordt genoteerd. Wees
daarvoor op uw hoede.

9. De FIOD zoekt makkelijk bewijs. 
Het verdachtenverhoor is goud waard. Ook als er al papieren bewijs is.

10. Luister naar uw advocaat. Stop, zwijg als de advocaat dat aangeeft. Vraag
desnoods om een ‘time out’ voor overleg met uw advocaat.

11. Advocaat weg: zwijg.
Verklaar niet verder als de advocaat na discussie wordt weggestuurd. Geef dat
gerust als reden voor een verder volledig beroep op het zwijgrecht.

12. Controleer de verklaring en neem daarvoor rustig de tijd.
Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Ga pas verder als wat
daartussen staat klopt of is aangepast. Teken niet als u het oneens bent met de
verklaring en schrijf dit er zo nodig bij.


