
 Voorwoord

Het verheugt mij dat van dit boek een tweede druk verschijnt. In 
de eerste plaats blijkt daaruit dat het een nuttige rol vervult. In 
de tweede plaats valt toe te juichen dat actuele ontwikkelingen 
en commentaren daarin verwerkt konden worden. Met dit boek 
beschikken de rechtspraak en de praktijk over een uitvoerige en 
gezaghebbende leidraad voor deskundigen. Ik verwijs graag ook 
naar het voorwoord bij de eerste druk.

Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn te definiëren wat onder een 
deskundige wordt verstaan. Het moet in elk geval iemand zijn 
die beschikt over voldoende expertise op het gebied waarover 
zijn oordeel wordt gevraagd. Wat voldoende is, zal in ieder geval 
afzonderlijk moeten worden uitgemaakt. Voor het beoordelen 
van schade aan een woning is een bepaalde bouwkundige des-
kundigheid vereist. Die is meestal niet voldoende om ook te kun-
nen beoordelen of die schade door aardbevingen is veroorzaakt, 
om maar eens een voorbeeld te noemen. Iemand is pas echt des-
kundig als hij ook kan beoordelen of zijn expertise toereikend is 
in de specifieke situatie en in hoeverre op dit gebied verschillend 
kan worden geoordeeld.
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Naast expertise is van wezenlijk belang dat een deskundige in 
staat is een onpartijdig en onafhankelijk oordeel te geven. Wat 
dit betreft staat de deskundige in het proces in dezelfde positie 
als de rechter. De gedragscode schrijft voor dat hij zich steeds 
opstelt als een onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbe-
kwaam en integer deskundige. In een tijd van vaak nodeloze twij-
fel over de stand van de wetenschap en de kennis van experts, 
zijn dat geen geringe doch terechte eisen. Een andere ‘rechter-
lijke attitude’ waaraan in dit boek aandacht wordt besteed, is de 
bewaking van hoor en wederhoor. Zowel bij het uitvoeren van het 
onderzoek als het opstellen van een rapport of advies is van groot 
belang dat de betrokkenen zijn gehoord en commentaar heb-
ben kunnen geven op de werkzaamheden van de deskundige. Dit 
vergt van hem (of haar) naast alle bekwaamheden een goede ken-
nis van en inzicht in de wijze waarop een gerechtelijke procedure 
verloopt en de belangrijke plaats die een deskundigenonderzoek 
daarin inneemt. Die kennis en dat inzicht kan de deskundige uit 
dit boek halen, maar de auteurs daarvan beseffen heel goed dat 
de praktijk weerbarstig is en dan komt het echt erop aan of de 
‘juiste’ deskundige aan het werk is.

In een steeds complexer wordende maatschappij is deskundig-
heid steeds minder universeel en steeds meer gericht op een 
klein gebied. Het is maar goed dat er nu veel meer aandacht voor 
echte deskundigheid is dan vroeger en dat er een fraaie handlei-
ding bestaat als in dit boek opgenomen.

Fred Hammerstein
oud-raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
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Met de publicatie van de Leidraad deskundigen in civiele zaken 
en het Model deskundigenbericht heeft de Raad voor de recht-
spraak praktische informatie aangereikt voor de gerechtelijke 
deskundige. Deze publicaties zijn voorafgegaan door een jaren-
lange discussie die begon, zowel onder rechtsgeleerden als in de 
maatschappij, over juridische missers die zich pregnant in het 
strafrecht openbaarden. Hoe bepaalt de rechter of een deskun-
dige deskundig is? Hij kan dat, bij gebrek aan kennis, immers 
niet feitelijk zelf vaststellen. In het civiele recht komen deze mis-
sers ook voor. Alhoewel daar de gevolgen voor betrokkenen min-
der ernstig zijn in de zin dat vrijheidsberoving geen gevolg is, 
zijn de financiële gevolgen groot. Soms alleen voor betrokkenen, 
soms ook voor medewerkers en in uitzonderlijke gevallen ook 
voor de maatschappij als geheel.

In de loop der jaren is de rechterlijke macht anders gaan den-
ken over de persoon van de deskundige. Voor een goede proces-
orde en voor een vonnis dat op, op de juiste wijze beantwoorde 
en beoordeelde, technische vraagstukken moet zijn gebaseerd, 
is het van groot belang dat de te benoemen deskundige over de 
juiste technische vakkennis beschikt, maar ook over voldoende 

 Voorwoord bij de eerste druk
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kennis op het gebied van zijn taak in het juridische proces. Wat 
moet en wat mag? Wat kan de deskundige doen en wat kan hij 
niet doen? Op welke wijze acteert de deskundige in het gehele 
proces? De door partijen voorgestelde ‘branchegenoot die geen 
bindingen heeft met ons’ die bij akkoord van beide partijen veelal 
werd benoemd, voldoet niet aan die eisen.

Inmiddels zijn rechters en advocaten alsook partijen zelf het in 
grote lijnen erover eens dat aan deskundigen eisen gesteld moe-
ten worden voor wat betreft geborgde deskundigheid op het vak-
gebied en kennis van het optreden als deskundige in rechte. Ook 
partijen, die veelal maar eenmalig met een deskundigenonder-
zoek worden geconfronteerd, zien het nut in van een onpartij-
dige professional. Iedereen is gebaat bij een zorgvuldig tot stand 
gekomen deskundigenbericht.

In mijn rol als docent bij de specialisatieopleiding tot gerechte-
lijk deskundige verzorg ik al jaren met veel plezier het onderdeel 
moot court. Daar krijgen deskundigen in opleiding een kans om 
de werkwijze in een rechtbank te oefenen. Ik vind het belangrijk 
dat deskundigen ook kennisnemen van praktische informatie.

Naast de vakkundigheid, registratie en de opleidingen die profes-
sionals volgen en moeten blijven volgen, is het zinvol om prak-
tische informatie beschikbaar te hebben. Wat zijn de mores van 
deskundigen? Hoe interpreteren deskundigen de toepasselijke 
regelgeving? Hoe gaan deskundigen om met de actoren in het 
juridische proces? Hoe doen andere deskundigen dat? Op die 
vragen geeft dit boek antwoorden. De auteurs en gastauteurs 
geven een goede inkijk in het gehele proces van totstandkoming 
van een deskundigenbericht.

Het doet mij genoegen dat de auteurs de aanpak en rol van de 
deskundige belichten vanuit hun perspectief. Dit kan bijdragen 
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aan de ontwikkeling van en het denken over de rol van deskundi-
gen in rechte.

Ankie Broekers-Knol
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Lid Raad van Toezicht LRGD
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Het boek dat voor u ligt, is een handboek voor diverse actoren die 
betrokken zijn bij een deskundigenonderzoek: advocaten en hun 
cliënten en rechters. En vanzelfsprekend ook voor de deskun-
digen zelf. Als laatste kan dit boek mogelijk ook nuttig zijn voor 
docenten en studenten van juridische opleidingen.

Voor partijen in geschil om hen te informeren over het werk van 
een gerechtelijk deskundige en het onderzoek wanneer zij daar-
mee te maken krijgen. Zij moeten begrijpen wat de rol is van 
een deskundige. Voor advocaten als bron van specifieke kennis 
over het deskundigenonderzoek en de uitvoering daarvan door 
de deskundige. Zij spelen – samen met hun cliënt – een rol in de 
keuze van een deskundige en zijn vaak degenen die vragen moe-
ten formuleren of in ieder geval moeten voorstellen aan de rech-
ter. Zij moeten de procedure van het deskundigenonderzoek en 
het deskundigenbericht zélf begrijpen en de gang van zaken kun-
nen uitleggen aan hun cliënten. Voor docenten in de juridische 
(universitaire en hbo-)opleiding die deze kennis kunnen over-
dragen aan hun cursisten. Ten slotte voor rechters die een benoe-
mingsvonnis maken, het deskundigenbericht moeten interprete-
ren en de door de deskundigen gegeven antwoorden op de vragen 

1 Inleiding
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