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Het Nederlandse bewijsbeslag is een bewijsinstrument dat sinds 1994 is 

ingebed in het Nederlandse civiele procesrecht. In die gevallen waarin 

relevant bewijs in handen van de tegenpartij of van derden is, kan dat via 

het bewijsbeslag worden veiliggesteld. Vervolgens dient via een aparte 

inzageprocedure aan de rechter toestemming te worden gevraagd om 

het in beslag genomen bewijs in te zien. 

Het bewijsbeslag is een ingrijpend en op papier effectief middel. Echter, 

in de praktijk is de effectiviteit van het instrument minder dan het zou 

moeten en kunnen zijn. Dat heeft een veelheid van oorzaken die in dit 

boek, via een diepgravende rechtsvergelijking, wordt onderzocht. Ook 

andere praktische en juridisch dogmatisch nog onbeantwoord gebleven 

vragen worden door de auteur aan de orde gesteld. Uiteindelijk komt hij tot 

concrete aanbevelingen om het Nederlandse bewijsbeslag vorm te geven 

tot een effectief, met voldoende waarborgen omkleed, instrument dat ter 

beschikking staat aan de rechtszoekende die in bewijsnood verkeert.
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