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E-Discovery 
in Nederland

Over het lectoraat E-Discovery

Het	lectoraat	EDiscovery	valt	onder	de	Hogeschool	van	
Amsterdam	en	biedt	een	deeltijdminor	EDiscovery	aan	
voor	studenten	Informatica,	Rechten	en	Informatie	en	
Communicatie.	Daarvoor	werkt	het	lectoraat	samen	met	
verschillende	partners:
•			met	Intelligent	Systems	Lab	(Universiteit	van	

Amsterdam)	voor	onderzoek	naar	de	toepassing	van	
slimme	zoektechnieken	in	grote	hoeveelheden	email		
en	elektronische	documenten;

•			met	het	lectoraat	Digital	Archiving	en	Compliance	
om	onderzoek	te	doen	naar	de	reactieve	kant	van	
EDiscovery	én	de	proactieve	oplossingen	in	het	kader	
van	informatiemanagement	en	EDiscovery	readiness.
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Het belang van ICT in ons maat-

schappelijke en economische verkeer 

blijft toenemen. Met alle voordelen 

én nadelen van dien. Want als er iets 

misgaat, per ongeluk of met opzet, 

stelt dat bijzondere eisen aan het 

onderzoek naar de toedracht. De 

onderzoekers moeten in staat zijn 

digitale sporen te traceren en analy-

seren. En vervolgens moeten zij deze 

sporen kunnen bewaren en presen-

teren op een manier die praktisch 

haalbaar is én voldoet aan de eisen 

die de wet aan bewijsmateriaal stelt. 

Dit omvangrijke werkterrein – dat 

overigens nog volop in ontwikkeling 

is – wordt aangeduid met de term 

E-Discovery. 

forensisch verantwoord
Bij E-Discovery gaat het erom dat 

informatie op forensisch verant-

woorde wijze veiliggesteld én slim 

verwerkt wordt. Meestal gaat het om 

elektronisch opgeslagen informatie, 

zoals e-mail en transacties in de 

financiële administratie. Zo maakten 

onderzoekers bij geruchtmakende 

miljardenfraudes als die van Stanford 

en Madoff ruimschoots gebruik van 

digitale opsporings- en bewaartech-

nieken. Dichter bij huis, zoals in de 

beruchte vastgoedfraudezaak, wordt 

ook volop gebruik gemaakt van 

E-Discovery. Juridische afdelingen, 

met name die van grote organisaties, 

krijgen de komende jaren steeds 

meer met dit fenomeen te maken. 

Onderzoek naar de toepassing van 

E-Discovery en de verhouding tussen 

E-Discovery en informatiemanage-

ment is er volop en vanuit verschil-

lende invalshoeken. Zo hebben wij bij 

de Hogeschool van Amsterdam het 

lectoraat E-Discovery. 

Onderzoek intern houden
Wij verwachten dat een proactieve 

benadering van E-Discovery voor 

bedrijven de komende jaren steeds 

belangrijker wordt. Rob van Otterlo, 

die eveneens professor bij het 

lectoraat Organizing Legal Services 

(HvA) en hoogleraar Organisatie van 

juridische dienstverlening (UvA) is, 

onderzoekt daarom de organisato-

rische inbedding van E-Discovery 

in juridische afdelingen. Bedrijven 

laten dit online sporenonderzoek 

vaak uitvoeren door externe advoca-

ten, zodat onderzoeksresultaten en 

communicatie van het bedrijf met 

haar raadslieden onder het verscho-

ningsrecht valt. Voor de technische 

ondersteuning bij zo’n onderzoek 

schakelen zij dan E-Discovery-

specialisten in. 

Voor bedrijven die regelmatig te 

maken krijgen met het verzamelen 

van elektronisch bewijs kan het ook 

interessant zijn om intern specialis-

ten op te leiden. En hen van de juiste 

kennis en instrumenten te voorzien. 

Door het onderzoek geheel intern te 

houden, houden zij de kosten laag 

en zijn de risico’s van het uit handen 

geven van interne correspondentie 

en vertrouwelijke stukken beter te 

overzien. 

meer weten
Wilt u meer weten over het lectoraat, 

de onderzoeken en de  activiteiten? 

Kijk dan op www.hva.nl/e-discovery 

voor meer actuele informatie. U kunt 

daar ook meer informatie vinden over 

de jaarlijkse symposia E-Discovery, 

waaronder het symposium in april dit 

jaar over Technology Assisted Review. 

Hans Henseler (j.henseler@hva.nl) is partner bij  

Fox-IT en lector E-Discovery (HvA). Ivar Timmer 

(i.timmer@hva.nl) is clustermanager Law en 

onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma 

Organizing legal services (HvA).

Voor de meest eenvoudige handelingen wordt tegenwoordig 

gebruik gemaakt van ICT-toepassingen. De zegeningen zijn 

groot. Tegelijkertijd brengt deze ontwikkeling risico’s met 

zich mee. Voor bedrijfsjuridische afdelingen wordt online 

sporenonderzoek – ook wel E-Discovery genoemd – daardoor 

steeds relevanter.
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