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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Bewijsmotivering in strafzaken 

Een motiveringsmodel voor de rechter bij de bewijsbeslissing 

Mirnah Scholten 

 

 

1. Nederland kent in de praktijk een vrij bewijsstelsel, waardoor de rechterlijke 

overtuiging een te grote rol kan spelen bij het nemen van de bewijsbeslissing.  

 

2. Als de rechter een rationele bewijsbeslissing beoogt te nemen, dan is het 

noodzaak om te handelen in overeenstemming met de theorieën over rationeel 

bewijzen. 

 

3. Indien de rechter gebruik maakt van het in dit proefschrift ontwikkelde 

motiveringsmodel wordt recht gedaan aan de drie functies van motivering: de 

explicatiefunctie, de controlefunctie en de inscherpingsfunctie.  

 

4. De theorie over alternatieve scenario’s en andere inzichten omtrent rationeel 

bewijzen worden in het motiveringsmodel Promis slechts summier en niet 

geheel op een juiste wijze toegepast.  

 

5. Een verdachte hoeft niet per definitie te worden vrijgesproken indien een 

alternatief scenario niet kan worden uitgesloten door de bewijsmiddelen.  

 

6. Indien het schuldscenario niet gefalsificeerd kan worden, dan is het vergelijken 

van scenario’s van groot belang om te kunnen bepalen of er een alternatief 

(onschuld)scenario is dat het bewijs ook verklaart. 

 


