
	  
	  
	  

Studieavond Digitaal Bewijsmateriaal in Strafzaken 

Datum:    Donderdag 30 januari 2014 
Tijd:             18.00 – 21.30 uur 
Inloop:         vanaf 17.30 uur met broodjes  
Locatie:        Plein 15-16, Den Haag 
Kosten:         € 149,- excl. BTW 
PO-punten:   3 

_______________________________________________________________ 

Tijdens deze studieavond maakt u in vogelvlucht kennis met digitaal bewijsmateriaal. 

Programma 

Van digitaal materiaal naar digitaal bewijs 

door Rieneke van den Bosch (Stafjurist Kenniscentrum Cybercrime Gerechtshof Den 
Haag) 

§ Beoordelingskader digitaal bewijs 
§ Bronnen van digitaal materiaal 
§ Vergaren van digitaal materiaal 
§ Digitaal materiaal óók digitaal bewijs? 
§ Praktijkvoorbeelden 

Duiden en analyse van digitaal sporenmateriaal 

door Christian Prickaerts (Principal Forensic IT Expert bij Fox-IT) 

§ Inleiding forensisch onderzoek en op digitaal sporenmateriaal 
§ Digitale sporen: Wat kan als digitaal bewijs dienen en hoe kan het worden verg-

aard? 
§ Welke praktische uitdagingen bestaan er bij het verzamelen en analyseren van e-

evidence? 
§ Interpreteren van onderzoeksresultaten door advocaten 

Integriteit van digitaal sporenmateriaal en nieuwe technologische uitdagingen 

door Krijn de Mik (Senior Forensic IT Expert bij Fox-IT) 

§ Betrouwbaarheid, integriteit en kwaliteit van materiaal 
§ Juridische implicaties: de toelaatbaarheid van e-evidence in strafzaken 
§ De invloed van nieuwe technologieën als mobiele telefoons en cloud computing op 

de bewaring en beheer van elektronisch bewijs 
§ Praktijkvoorbeelden 

 



	  
	  
	  

DOELGROEP 

§ (Strafrecht)advocaten 
§ Leden van de zittende en staande magistratuur 
§ (Overheids)juristen 
§ Opsporingsambtenaren 

DOCENTEN 

De studieavond zal worden verzorgd door: 

§ Rieneke van den Bosch, Stafjurist Kenniscentrum Cybercrime (Gerechtshof Den 
Haag) 

Rieneke is sinds 2011 stafjurist van het Kenniscentrum Cybercrime, dat is onder-
gebracht bij het Gerechtshof Den Haag. In die functie is het haar taak om juridi-
sche informatie over computercriminaliteit (in brede zin), digitale opsporing en di-
gitaal bewijs te verzamelen en te verspreiden onder rechters en juridisch mede-
werkers in het gehele land. Door middel van het vullen en bijhouden van een online 
databank, maar ook door het geven van presentaties en cursussen wordt juridische 
kennis ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden binnen de rechtspraak. 

§ Christian Prickaerts, Principal Forensic IT Expert (Fox-IT) 

Christian heeft ruim 15 jaar ervaring in de IT, waarvan bijna 10 jaar in de informa-
tie beveiliging. Hij heeft zeer uitgebreide ervaring met een grote verscheidenheid 
aan (digitale) onderzoeken. Christian is afkomstig uit de universitaire wereld waar 
hij als senior systeembeheerder ruime ervaring heeft opgedaan met de afhandeling 
van netwerk security incidenten. Sinds 2005 werkt Christian als Forensisch IT ex-
pert. Hij geeft leiding aan en neemt deel aan forensische IT onderzoeken. Christian 
heeft tevens ruime ervaring met besturingssystemen en netwerkprotocollen. Daar-
naast verzorgt hij regelmatig presentaties op het gebied van IT Security en IT Fo-
rensics en is hij gerechtelijk deskundige. 

§ Krijn de Mik, Senior Forensic IT Expert (Fox-IT) 

Tijdens zijn opleiding Bedrijfskundig Informatica heeft Krijn zich gespecialiseerd in 
informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging raakt het dagelijks leven van mensen, 
het is dynamisch, omvangrijk en divers. Juist deze componenten hebben er bij 
Krijn voor gezorgd dat zijn interesse in dit vakgebied is ontwikkeld tot een passie. 
Als onderzoeker is hij onder andere betrokken bij omvangrijke (internationale) 
compliance onderzoeken/ e-discoveryprojecten alsook cybercrime- en fraude on-
derzoeken. Naast het verrichten van digitaal forensisch onderzoek geeft hij ook een 
groot aantal trainingen, waaronder DFO trainingen en openbronnenonderzoek trai-
ningen. Zijn ruime ervaring en kennis van digitaal forensisch onderzoek en datavi-
sualisatie komen hem bij de onderzoeken en het geven van de trainingen goed van 
pas. 

 

 



	  
	  
	  

Praktische Informatie 

Datum & tijd: Donderdag 30 januari 2014 | 18.00 – 21.30 uur (Inloop vanaf 17.30 uur 
met broodjes) 

Locatie: Meeting Center New Babylon, gelegen aan het Anna van Buerenplein 29 (2595 
DA) te Den Haag. 

Kosten: € 149,- excl. BTW  

Deze prijs is inclusief: 

§ Digitale syllabus 
§ Luxe belegde broodjes 
§ Consumpties   

Bij deelname aan deze studieavond kunnen 3 PO-punten worden behaald. 

 

 


