
 
Aspecten van bewijs 
De van belang zijnde aspecten van bewijs voor de wetgever enerzijds en de organisatie 
anderzijds  

 
Wetgever Organisatie 

Integriteit X X 
Exclusiviteit - X 
Continuïteit - X 
Efficiency - X 
Effectiviteit X X 
Controleerbaarheid

 

X X 
Beheersbaarheid - X 

 

Bovenstaande indeling zien dat justitie/politie andere set aan kwaliteitsaspecten hanteert voor 
het bewijs dan dat de organisatie dat doet.  

Wetgever 
De Nederlandse wetgever heeft zich onthouden van het expliciet noemen van bewijsmiddelen. 
Dit heeft als voordeel dat er geen wetswijzigingen nodig zijn indien er door de ontwikkeling 
van de techniek nieuwe mogelijkheden ontstaan tot het voeren van bewijs.  

De toelaatbaarheid van elektronische bewijsmiddelen zegt nog niets over de bewijskracht. In 
het Nederlandse recht geldt als hoofdregel de vrije bewijskracht: de rechter is vrij in de 
waardering van het bewijs. De waardering van (elektronische) bewijsmiddelen zal in 
belangrijke mate afhangen van de overtuiging van de rechter inzake de betrouwbaarheid van 
het geleverde bewijsmateriaal. De rechter zal rekening houden met de technische 
betrouwbaarheid en de mogelijkheid van vervalsing van het bewijsmiddel. Met name het 
vaststellen van de juistheid en daarmee van de betrouwbaarheid van elektronisch geuite 
intenties, verklaringen en documenten, kan problematisch zijn vanwege het gemak waarmee 
deze gewijzigd en gemanipuleerd kunnen worden. Indien de rechter aan elektronisch 
bewijsmateriaal weinig of geen bewijskracht toekent, zal het materiaal als bewijsmiddel 
onbruikbaar worden. Het voorgaande heeft als consequentie dat partijen in een geding tot het 
moment van de uitspraak van de rechter geen zekerheid hebben over de waarde die de rechter 
aan hun bewijsmiddelen zal toekennen. Hierbij hanteert de rechter de betrouwbaarheid van 
het geleverde bewijsmateriaal als belangrijkste criterium. Elektronische documenten en 
berichten zijn doorgaans vrij eenvoudig te manipuleren. De onzekerheid rondom de 
bewijswaardering van dergelijk documenten en berichten door de rechter is dan ook een 
actueel probleem. De rechter zal bij het ontbreken van nadere veiligheidsmaatregelen ter 
voorkoming van manipulatie, weinig of geen bewijskracht hieraan toekennen. De partij die in 
een geding haar feiten en rechten slechts met dergelijke e-mail kan bewijzen, zal hierdoor een 
zwakke bewijspositie hebben.  

Organisatie 
Zonder dit in detail uit te werken wordt gesteld dat een organisatie additionele eisen stelt aan 
de aspecten van bewijs. Met exclusief wordt bedoeld dat de bewijslast niet voor iedereen 
toegankelijk is of inzichtelijk gemaakt wordt. Met name de eis om zo volledig mogelijk te zijn 
in de bewijsvoering is het voor de organisatie is het van belang dat er continuïteit geboden 
wordt in het verzamelen van het bewijs door het te ontwikkelen informatiesysteem. Voor de 
bedrijfsvoering is het van nut dat dit efficiënt en beheersbaar is ingericht. 


