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Voorwoord 
 
 
Een belangrijk onderdeel van de Wet Deskundige in strafzaken betreft de instelling 
van een deskundigenregister. Dit onderzoek, dat in de periode van augustus 2009 tot  
juni 2010 in opdracht van het WODC is uitgevoerd door medewerkers van de 
vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, behelst een 
voorbereidend onderzoek voor een latere evaluatie van dat deskundigenregister. 
 
In het kader van dit voorbereidend onderzoek is het (sinds 1 januari 2010) geldend 
juridisch kader in kaart gebracht, en de gedachten daarachter. Voorts zijn gesprekken 
gevoerd met personen die vanuit een verschillende achtergrond bij het 
deskundigenregister zijn betrokken. Daarin zijn hun verwachtingen omtrent het 
functioneren van het deskundigenregister, en de fundering van die verwachtingen 
besproken. Ten slotte is een beeld geschetst van de strafprocessuele rol van de 
deskundige in België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. 
 
Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bereidwillige medewerking van de 
verschillende respondenten in binnen- en buitenland, waarvan de namen zijn 
vermeld in de bijlagen bij de desbetreffende hoofdstukken. Daarvoor wil ik hen 
namens de onderzoeksgroep bedanken. Een woord van dank wil ik ook richten tot  de 
door de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen van het WODC ingestelde 
begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. mr. M.S. Groenhuijsen. De 
volledige samenstelling van de begeleidingscommissie is te vinden in bijlage 1.  
 
B.F. Keulen 



 iv  



 v  

Inhoudsopgave 
 
 
 
 
 
Samenvatting.............................................................................................................. 1 
Hoofdstuk 1 Inleiding ........................................................................................ 13 
1 De achtergrond van dit onderzoek ................................................................. 13 
2 Het concept planevaluatie............................................................................... 13 
3 De precieze inrichting van het onderzoek....................................................... 19 

Hoofdstuk 2 De Wet deskundige in strafzaken............................................23 
1 Inleiding...........................................................................................................23 
2 Voor de Wet deskundige in strafzaken ...........................................................23 
3 Strafvordering 2001........................................................................................25 
4 Eerdere en andere wetswijzigingen................................................................28 
5 De deskundige in het vooronderzoek ..............................................................29 

5.1 Het gerechtelijk vooronderzoek en art. 176 Sv .......................................29 
5.2 De bevoegdheden van de officier van justitie .........................................30 
5.3 De bevoegdheden van de hulpofficier van justitie en 

‘deskundigenonderzoek’ door en op verzoek van de politie ...................33 
5.4 Deskundigenonderzoek in opdracht of op verzoek van de verdediging 35 

6 Algemene bepalingen betreffende de deskundige ..........................................36 
7 De deskundige en de behandeling ter terechtzitting ......................................39 
8 Deskundigenbewijs.......................................................................................... 41 
9 Slotopmerkingen .............................................................................................42 

Hoofdstuk 3 Het deskundigenregister en de wetgever..............................45 
1 Inleiding...........................................................................................................45 
2 De memorie van toelichting en het nader rapport .........................................45 
3 Het verslag en de nota naar aanleiding van het verslag ...............................49 
4 De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer .........................................54 
5 De behandeling in de Eerste Kamer................................................................ 57 
6 Slotopmerkingen .............................................................................................62 

Hoofdstuk 4 Het Besluit register deskundige in strafzaken,  
de Gedragscode en de Aanwijzing technische 
onderzoek/deskundigenonderzoek........................................65 

1 Inleiding...........................................................................................................65 
2 Het College gerechtelijk deskundigen en het bureau......................................65 
3 De taken van het College .................................................................................67 
4 Inschrijving, herinschrijving en doorhaling van de inschrijving ..................69 
5 De Gedragscode............................................................................................... 73 
6 Het register...................................................................................................... 77 
7 Reikwijdte, financiering, effecten voor de aanvrager.................................... 77 
8 Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek ............................. 79 
9 Slotopmerkingen .............................................................................................82 

Hoofdstuk 5 Interviews met sleutelrespondenten .....................................83 
1  Inleiding..........................................................................................................83 
2 Doelstellingen ..................................................................................................87 

2.1 Inleiding...................................................................................................87 
2.2 Operationele doelen.................................................................................87 

Vulling van het register...........................................................................87 
Kwaliteitseisen en de beoordeling daarvan. ..........................................87 
Deskundigheid op het eigen vakgebied.................................................. 88 
Forensische expertise en ervaring ..........................................................89 
Dekkingsgraad ........................................................................................90 
Registratiebereidheid .............................................................................. 91 



 vi  

Demarcatie en fasering ...........................................................................92 
Toetsing en tempo toetsing .....................................................................93 
Overgangssituatie ...................................................................................94 

2.3 Productdoelen..........................................................................................94 
Ontsluiting van het deskundigenregister ...............................................95 
Tevredenheid van de afnemers ...............................................................96 

2.4 Systeemdoelen .........................................................................................97 
Verkleinen van de kloof tussen deskundige en jurist..............................97 
Vertrouwen in deskundigen ....................................................................97 
Versnelling van procedures ....................................................................98 
Uitstralingseffect .....................................................................................98 

3 Context .............................................................................................................98 
3.1 Inleiding...................................................................................................98 
3.2 Bulkzaken en Exoten ...............................................................................98 
3.3 Marktwerking .......................................................................................100 
3.4 Technisch onderzoek en deskundigenonderzoek .................................. 101 
3.5 Bewijs en toerekening ........................................................................... 101 
3.6 Institutionalisering................................................................................ 102 
3.7 Internationalisering .............................................................................. 103 

4  Centrale processen ........................................................................................ 104 
4.1 Inleiding................................................................................................. 104 
4.2 Communicatie tussen juristen en deskundigen .................................... 104 

Hoe kan het register een rol spelen in de communicatie tussen 
 juristen en deskundigen?...................................................................... 104 
Wat moet beter gecommuniceerd worden?.......................................... 104 
In welk stadium moet die communicatie plaatsvinden?...................... 105 
Rapportages .......................................................................................... 106 
Communicatie op de zitting .................................................................. 106 

4.3 Tegensprekelijkheid............................................................................... 107 
Het vlak van deskundigen..................................................................... 107 
Het strafvorderlijk/juridische vlak.......................................................108 

4.4 Strategisch handelen van de verdediging ............................................ 109 
4.5 Rol van de rechter ................................................................................. 109 

5 Kansen en risico’s .......................................................................................... 110 
6 Tot besluit .......................................................................................................112 

Hoofdstuk 6 De rol van de deskundige in het Belgische strafproces ....113 
1 Inleiding..........................................................................................................113 
2 De magistraat en zijn zorgplicht....................................................................115 

2.1 Inleiding..................................................................................................115 
2.2 De keuzevrijheid van de procureur en de (onderzoeks)rechter:  

het uitgangspunt ....................................................................................116 
3 De tegensprekelijkheid; wet en jurisprudentie..............................................121 

3.1 De opsporingsfase ..................................................................................121 
3.2 Het gerechtelijk onderzoek.................................................................... 122 
3.3 Het onderzoek ter terechtzitting ........................................................... 123 
3.4 Resumé................................................................................................... 126 

4 Kwaliteitseisen............................................................................................... 129 
4.1.  Stand van zaken .................................................................................... 129 
4.2 Voorstellen tot verbetering ................................................................... 132 
4.3 Het Interfacultair Instituut voor de Forensische Wetenschappen....... 136 

5 De rol van het NICC....................................................................................... 139 
5.1 Inleiding................................................................................................. 139 
5.2 Het NICC................................................................................................ 139 
5.3 Het NICC-onderzoek betreffende de gerechtelijke expertise in 

strafzaken ...............................................................................................141 
6 Slotbeschouwing............................................................................................ 148 



 vii  

Hoofdstuk 7 De rol van de deskundige in het Duitse strafproces......... 153 
1  Inleiding......................................................................................................... 153 
2 De drie pijlers ................................................................................................ 155 
3 De rol en de taak van de magistraat ............................................................ 155 

3.1 De wettelijke regeling. Algemeen.......................................................... 155 
3.2  Rechten en plichten voor deskundigen op het onderzoek ter 

terechtzitting.......................................................................................... 157 
3.3 Uitzonderingen op de discretionaire vrijheid van de rechter .............. 157 
3.4 Het inschakelen van deskundigen door het OM ................................... 159 
3.5 Lijsten met erkende deskundigen...........................................................161 
3.6 De Bundes- en Landeskriminalamte..................................................... 162 
3.7 Tot slot ................................................................................................... 164 

4  De tegensprekelijkheid ................................................................................. 165 
5 Kwaliteitswaarborgen met betrekking tot de deskundige ........................... 168 

5.1 Inleiding................................................................................................. 168 
5.2 De ‘öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige‘ ...................... 169 
5.3 Staatlich/amtlich anerkannte Sachverständige ...................................171 
5.4  De EU-zertifizierte Sachverständige .....................................................171 
5.5  De verbandsanerkannte Sachverständige ........................................... 172 
5.6  De ‘gewone’ Sachverständige................................................................ 172 

6 De registratie ................................................................................................. 172 
7 Slotbeschouwing............................................................................................ 173 

Hoofdstuk 8  De rol van de deskundige in het Franse strafproces ........181 
1  Inleiding..........................................................................................................181 
2      De taak en de rol van de magistraat ............................................................. 182 

2.1 Het opsporingsonderzoek ..................................................................... 182 
2.2 Het gerechtelijk vooronderzoek: de rol van de onderzoeksrechter ..... 183 
2.3 Het gerechtelijk vooronderzoek: de rol van de Officier van Justitie ... 185 

3       De tegensprekelijkheid .................................................................................. 185 
4       De kwaliteitszorg .......................................................................................... 189 

4.1 De registratie van gerechtelijke deskundigen. De wet van 1971. ......... 189 
4.2 De deskundigeneed................................................................................ 192 
4.3 De kwaliteitseisen.................................................................................. 192 

5 Slotbeschouwing............................................................................................ 194 
Hoofdstuk 9 De rol van de deskundige in het Engelse strafproces....... 199 
1 Inleiding......................................................................................................... 199 
2 De common law-traditie en het wettelijk stelsel van deskundigenbewijs ... 201 

2.1 Algemeen: de positie van de partijen en andere procesactoren .......... 201 
2.2 Bewijstoelatingsregels ..........................................................................205 

3 Kwaliteitszorg deskundigen..........................................................................209 
3.1 Algemeen ...............................................................................................209 
3.2 Forensic Science Regulator ....................................................................211 
3.3 Forensic Science Advisory Council ....................................................... 212 
3.4 Specialistische groepen ......................................................................... 213 
3.5 Manual of regulation ............................................................................ 213 
3.6 Council for the Registration of Forensic Practitioners ........................ 216 
3.7 Rapport CRFP ....................................................................................... 219 
3.8 Het einde van de CRFP..........................................................................222 

4 Slotbeschouwing............................................................................................223 
Hoofdstuk 10 De planevaluatie ....................................................................227 
1 Inleiding.........................................................................................................227 
2 Operationele doelen van het register............................................................227 

2.1 Inleiding.................................................................................................227 
2.2 De kwalitatieve doelstelling ..................................................................227 
2.3 De kwantitatieve doelstelling................................................................ 231 

3 Productdoelen van het register .....................................................................233 



 viii  

3.1 Inleiding.................................................................................................233 
3.2 De ontsluitingsfunctie............................................................................234 
3.3 De kwaliteit van de door deskundigen geleverde producten ...............235 

4 Systeemdoelen van het register ....................................................................240 
4.1 Inleiding.................................................................................................240 
4.2 De kwaliteit van strafvorderlijke beslissingen .....................................240 
4.3 Het vertrouwen in de rechtspraak........................................................243 

5 Samenvatting en afronding ..........................................................................245 
Hoofdstuk 11 De evaluatie van het deskundigenregister;  

een vooruitblik.......................................................................247 
1        Inleiding ........................................................................................................247 
2       Doelen en indicatoren ...................................................................................247 

2.1 Inleiding.................................................................................................247 
2.2 Operationele doelen...............................................................................249 

Kwalitatieve vulling van het register ...................................................249 
Kwantitatieve vulling van het register .................................................250 
Aantrekkelijkheid van het register voor deskundigen .........................250 

2.3 Productdoelen........................................................................................ 251 
Inleiding................................................................................................. 251 
De ontsluitingsfunctie............................................................................ 251 
De kwaliteit van de door deskundigen geleverde producten ...............252 
Goede communicatie tussen deskundigen en juristen..........................252 

2.4 Systeemdoelen .......................................................................................253 
Inleiding.................................................................................................253 
Verbetering van de kwaliteit van strafvorderlijke beslissingen ..........253 
Vertrouwen in de rechtspraak ..............................................................253 

3 Randvoorwaarden en contextuele factoren .................................................254 
4 Tegensprekelijkheid en de eigen verantwoordelijkheid van de rechter ......255 

Summary.................................................................................................................... 257 
Literatuurlijst.............................................................................................................269 
Bijlage 1 - Samenstelling begeleidingscommissie...................................................... 275 
Bijlage bij hoofdstuk 5 - Geïnterviewde personen..................................................... 277 
Bijlagen bij hoofdstuk 6 .............................................................................................279 
Bijlagen bij hoofdstuk 7 .............................................................................................287 

Bijlagen A Wet- en regelgeving......................................................................287 
Bijlagen B De praktijk .................................................................................... 317 

Bijlagen bij hoofdstuk 8.............................................................................................333 
Bijlagen A Wet- en regelgeving......................................................................333 
Bijlagen B Verslagen en samenvattingen van vraaggesprekken.................... 357 

Bijlage bij hoofdstuk 9 ............................................................................................... 377 



 1  

Samenvatting  
 
 
De Wet deskundige in strafzaken, in werking getreden op 1 januari 2010, heeft op tal 
van punten wijziging in het geldend strafprocesrecht gebracht. Eén van de grotere 
wijzigingen betreft de instelling van een landelijk openbaar register van gerechtelijke 
deskundigen ingevolge art. 51k Sv. Dit onderzoek heeft betrekking op dat register, dat 
gewoonlijk wordt aangeduid als het deskundigenregister en dat officieel het 
Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) heet. 
 Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer 
heeft de minister van Justitie een evaluatie van het functioneren van dit register 
aangekondigd. Het onderhavige onderzoek behelst een voorbereiding voor een latere 
evaluatie waarbij gebruik gemaakt is van het concept planevaluatie. In de kern gaat 
het bij een planevaluatie om de voorbereiding van een in een later stadium uit te 
voeren proces- en eindevaluatie, in dit geval van het deskundigenregister. De 
planevaluatie moet duidelijk maken welke doelstellingen met de invoering van het 
deskundigenregister beoogd worden. En de planevaluatie moet duidelijk maken hoe 
over een aantal jaren inzichtelijk kan worden gemaakt of die doelstellingen zijn 
bereikt. Bij een planevaluatie wordt het niet meer voldoende geacht te weten of een 
bepaald middel werkt, we willen ook begrijpen waarom dat zo zou zijn; wat het 
werkzame mechanisme is. Daarbij wordt  niet alleen het mechanisme maar ook de 
context in kaart gebracht; een werkzaam mechanisme zal niet in alle situaties tot een 
even goed resultaat leiden. 
 
Voor een goed begrip van de functie van het deskundigenregister in zijn 
strafvorderlijke context is het gewenst, een breder overzicht te hebben van (de 
wijzigingen in) het strafprocesrecht betreffende de deskundige en de achtergronden 
daarvan. Daarom is (in hoofdstuk 2) eerst dat bredere kader geschetst. 
 Vertrekpunt van de wettelijke regeling van de deskundige in strafzaken is nog 
steeds de regeling betreffende de deskundige in het gerechtelijk vooronderzoek. Die 
regeling is in gewijzigde vorm gehandhaafd. Maar de rechter-commissaris kan nu ook 
buiten het gerechtelijk vooronderzoek om een deskundigenonderzoek entameren. 
Art. 176 Sv geeft de rechter-commissaris de bevoegdheid om ambtshalve, op 
vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte, één of meer 
deskundigen te benoemen. De officier van justitie kan in het belang van het 
onderzoek een deskundige benoemen die geregistreerd is in het deskundigenregister. 
De verdachte wordt in beginsel op de hoogte gebracht met een door de officier van 
justitie bevolen deskundigenonderzoek; verder is geregeld dat de verdachte om 
aanvullend onderzoek kan verzoeken of aanwijzingen kan geven omtrent het uit te 
voeren onderzoek, en dat hij de rechter-commissaris kan inschakelen. De betekenis 
van deze wettelijke verruimingen ten opzichte van de mogelijkheden die de mini-
instructie eerder al bood, is echter betrekkelijk. Van groter belang voor de verdachte 
is wellicht het nieuwe art. 51j lid 4 Sv, dat het mogelijk maakt dat de rechter-
commissaris reeds voor de terechtzitting bepaalt dat een op initiatief van de 
verdediging uitgevoerd deskundigenonderzoek door de Staat moet worden vergoed 
op gelijke voet als een door de officier van justitie of de rechter bevolen onderzoek. De 
bevoegdheid om geregistreerde deskundigen te benoemen kan bij technisch 
onderzoek ook toekomen aan de hulpofficier van justitie. De minister heeft in de loop 
van de parlementaire behandeling evenwel aangegeven op het punt van het technisch 
onderzoek vooralsnog niet met een algemene maatregel van bestuur te zullen komen; 
hij wil vertrouwen op een aanwijzing van het College van PG’s, die inmiddels ook tot 
stand is gekomen. 
 De wettelijke regeling betreffende de deskundige is voorts gewijzigd doordat een 
groot aantal bepalingen is opgenomen in titel IIIC van het Eerste boek (De 
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deskundige). Een groot aantal voorschriften is daarheen verhuisd; een aantal daarvan 
is bovendien aangepast. Zo wordt de deskundige sinds 1 januari 2010 opgedragen 
naar waarheid, volledig en naar beste inzicht verslag uit te brengen. En de deskundige 
wordt bij zijn verhoor beëdigd dat hij naar waarheid en zijn geweten zal verklaren. 
Omdat de eed nu bepaalt dat de deskundige naar waarheid moet verklaren, is volgens 
de wetgever het tevens afleggen van de eed als getuige niet meer nodig. De 
geregistreerde deskundige wordt, anders dan de vroegere vaste gerechtelijk 
deskundige, niet beëdigd. 
 
De wettelijke basis van het deskundigenregister is eveneens in de nieuwe titel IIIC te 
vinden. In hoofdstuk 3 staat centraal hoe deze wettelijke basis tot stand is gekomen, 
en welke gedachten omtrent het deskundigenregister leefden bij de minister van 
Justitie en kamerleden. 
 Dat het deskundigenregister een wettelijke basis heeft gekregen, kan worden 
herleid naar het advies van de Raad van State. Die had geadviseerd om niet alleen in 
de memorie van toelichting over een deskundigenregister te spreken, maar in het 
wetsvoorstel te bepalen dat er een landelijk register is en hoe een deskundige daarin 
wordt opgenomen en daaruit wordt verwijderd. In het wetsvoorstel was aanvankelijk 
ook de vaste gerechtelijk deskundige behouden. Die is geschrapt bij nota van 
wijziging; de toetsing aan de kwaliteitseisen kon volgens de minister beter geheel aan 
het College gerechtelijk deskundigen worden overgelaten. 
 In de memorie van toelichting wordt helder omschreven wat met de instelling 
van het deskundigenregister wordt beoogd: door het opnemen van deskundigen in 
een register wordt aan het openbaar ministerie en de verdediging de mogelijkheid 
geboden een keuze te maken voor een deskundige waarvan de kwaliteit vooraf in 
algemene zin gewaarborgd is. Bij die waarborgen wordt in dit stadium vooral gedacht 
aan objectief vast te stellen kwalificaties als het met succes hebben afgerond van 
opleidingen en het behaald hebben van certificaten alsmede aan koppelingen met 
andere registraties op basis van dergelijke objectief vast te stellen kwalificaties (Wet 
BIG). Maar er wordt meteen ook al aangegeven dat wordt gedacht aan personen die 
in het kader van hun beroepsuitoefening regelmatig als forensisch expert optreden. 
Het gaat dus niet alleen om een waarborg van vakkennis, maar ook om een waarborg 
omtrent het functioneren als forensisch deskundige. In relatie tot de vaste 
gerechtelijk deskundige, de figuur die (zoals wij zagen) volledig in de geregistreerde 
deskundige is opgegaan, werd voorts aangegeven dat het ook om betrouwbaarheid 
ging. Door niet-integer gedrag (bijvoorbeeld) kan de deskundige zich diskwalificeren. 
De memorie van toelichting geeft voorts een belangrijke indicatie van de reikwijdte 
van het deskundigenregister. Registratie zou niet in de rede liggen waar de aard van 
de benodigde kennis niet te definiëren valt of over kwaliteitseisen tussen betrokkenen 
geen consensus bestaat. 
 In de nota naar aanleiding van het verslag wordt de kwaliteitswaarborg die het 
register in algemene zin wil bieden, nader ingevuld. Duidelijk wordt dat aan het 
register ook een functie wordt toegedacht die meer rechtstreeks met de rapportage 
verband houdt. De deskundige moet zijn opdrachtgever in staat stellen zijn 
deskundigenrapport op zijn juiste waarde te beoordelen; dat omvat volgens de 
minister uiteraard ook de eventuele omstandigheid dat de deskundige een 
minderheidsstandpunt inneemt. Hij wil deze en andere eisen aan de professionaliteit 
van de deskundige neerleggen in een gedragscode. Een andere eis van 
professionaliteit betreft de verantwoordelijkheid van de deskundige voor onderzoek 
dat door anderen is uitgevoerd, indien hij de resultaten daarvan in zijn rapport 
opneemt. Volgens de minister valt daarbij te denken aan een verheldering van de 
verantwoordelijkheid van de deskundige ten opzichte van de organisatie waarbij hij 
in dienst is. Duidelijk wordt ook dat die organisatie zelf niet kan worden 
geregistreerd; in het register zullen alleen individuele deskundigen worden 
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opgenomen. Tegelijk wijst de minister er bij de te stellen kwaliteitseisen wel op dat op 
internationaal niveau normen worden opgesteld die van toepassing zijn op 
forensische laboratoria. Dat duidt erop dat individuele personen in sommige gevallen 
slechts als deskundige kunnen worden geregistreerd indien en zo lang zij bij een 
geaccrediteerd instituut werken. 
 Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel blijkt dat er in de Tweede 
Kamer brede steun is voor het wetsvoorstel en het deskundigenregister. Wel zijn er 
op een aantal punten zorgen. Een belangrijke zorg van enkele kamerleden is, of de 
rechter niet te veel zal gaan vertrouwen op een deskundige die in het 
deskundigenregister is opgenomen. Verder zijn er zorgen over het vullen van het 
register, over de strafprocessuele kennis van deskundigen en over de mogelijkheden 
tot inschakeling van buitenlandse deskundigen. 
 In de Eerste Kamer trekt vooral een brief van de president van de KNAW de 
aandacht. Daarin wordt gesteld dat het risico bestaat dat in het deskundigenregister 
vooral deskundigen met beperkte wetenschappelijke kennis zullen worden 
opgenomen. De KNAW verwacht dat zo’n register geen getrouwe afspiegeling zal 
vormen van het per definitie dynamische karakter van de wetenschap. De brief pleit 
ervoor de namen van wetenschappelijke deskundigen integraal buiten het 
deskundigenregister te houden. De minister zet in reactie daarop het beoogde 
systeem nogmaals uiteen. Verder wordt aandacht besteed aan het niet afzonderlijk 
beëdigen van geregistreerde deskundigen, en aan de verhouding van het NRGD tot 
andere registers. 
 
De regelgeving betreffende het deskundigenregister en geregistreerde deskundigen is 
in belangrijke mate te vinden in het Besluit register deskundige in strafzaken en de 
gedragscode. Daarnaast is de hiervoor genoemde aanwijzing technisch onderzoek/ 
deskundigenonderzoek van belang voor het toekomstig functioneren van het register. 
Deze lagere regelgeving wordt in hoofdstuk 4 besproken. 
 Het Besluit register deskundige in strafzaken bevat in de eerste plaats bepalingen 
over samenstelling, taken en werkwijze van het College gerechtelijk deskundigen. Art. 
12 van het besluit staat bij registratie centraal. Uit het eerste lid volgt dat een 
aanvraag tot inschrijving slechts in aanmerking komt voor toetsing wanneer de 
aanvraag betrekking heeft op een welomlijnd deskundigheidsgebied waarvan 
aannemelijk is dat op basis daarvan zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie 
kan worden verschaft en dat naar het oordeel van het College zodanig ontwikkeld is 
dat de bevindingen daarbinnen aan de hand van gedeelde normen kunnen worden 
getoetst en verantwoord. Heeft de aanvraag betrekking op een dergelijk welomlijnd 
deskundigheidsgebied, dan wordt de aanvraag getoetst aan in het tweede lid onder a 
t/m i omschreven eisen. Daarbij gaat het in de eerste plaats (a en b) om het 
beschikken over voldoende kennis van en ervaring binnen het betreffende 
deskundigheidsgebied en rechtsgebied, en om bekendheid met de positie en de rol 
van de deskundige daarin. Veel eisen hebben betrekking op het vermogen van de 
deskundige om met zijn opdrachtgever te kunnen communiceren; zo moet hij in staat 
zijn de opdrachtgever inzicht te bieden in de vraag of en zo ja, in hoeverre de 
vraagstelling voldoende helder en onderzoekbaar is (c) en in staat zijn om zowel 
schriftelijk als mondeling over de opdracht en elk ander relevant aspect van zijn 
deskundigheid gemotiveerd, controleerbaar en in voor de opdrachtgever begrijpelijke 
bewoordingen te rapporteren (g).  
 De deskundige moet zijn werkzaamheden als deskundige ook onafhankelijk, 
onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer kunnen verrichten (i). Ook de 
Gedragscode heeft betrekking op deze eisen. Art. 13 lid 2 sub f verlangt van de 
aanvrager een verklaring dat hij zich gedurende de registratie aan de daarin 
opgenomen gedragsregels zal houden. Die gedragsregels zien onder meer op de 
situatie waarin de deskundige de opdracht in samenwerking met anderen uitvoert. 
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Ook dan moet hij zelfstandig tot een op zijn deskundigheid gebaseerd oordeel komen, 
daarover informatie geven en daarvan verslag uitbrengen. Als hij zich bij bij de 
uitvoering van de opdracht door derden-deskundigen laat bijstaan, meldt hij dat aan 
de opdrachtgever. En de door derden-deskundigen verrichte werkzaamheden 
moeten, met de daaraan verbonden opdracht, in het verslag worden gedocumenteerd. 
 De Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek maakt duidelijk, dat 
het OM een betrekkelijk ruim gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om 
specialistisch onderzoek te positioneren als in het kader van de opsporing te 
organiseren technisch onderzoek. 
 
In het kader van dit onderzoek zijn zes sleutelpersonen, afkomstig uit de rechterlijke 
macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, het DNA deskundigheidsgebied, het 
gebied van de forensische gedragsrapportage en de organisatie van het register, 
geïnterviewd aan de hand van een themalijst met open vragen en vervolgvragen. Met 
hen is gesproken over hun oordelen en verwachtingen met betrekking tot het 
deskundigenregister, de normatieve en empirische fundering van die oordelen en 
verwachtingen, en op welke wijze en onder welke omstandigheden het 
deskundigenregister zou kunnen bijdragen aan de gestelde doelen. Hoofdstuk 5 doet 
verslag van dit deel van het onderzoek. 
 Bij de analyse van de interviews zijn verschillende soorten doelen betreffende het 
deskundigenregister onderscheiden: operationele doelen, productdoelen en 
systeemdoelen.  
 Bij de operationele doelen staat centraal wat noodzakelijk is om het register goed 
te laten werken. Hierbij kan vooral gedacht worden aan een kwantitatief en 
kwalitatief goede vulling van het register.  
 Productdoelen zijn de doelen die gesteld worden als het register eenmaal werkt; 
wat wil men met het register bereiken. De ontsluitingsfunctie van het register is een 
voorbeeld: het register beoogt de keuze van een goede deskundige te 
vergemakkelijken.  
 Systeemdoelen ten slotte zijn de doelstellingen die worden nagestreefd met het 
strafvorderlijk systeem waarbinnen het deskundigenregister functioneert. Daarbij 
kan men denken aan het bevorderen van juiste beslissingen en, breder nog, het 
vertrouwen in de rechtspraak. Bij de analyse zijn verder de verschillende 
perspectieven van afnemers en deskundigen onderscheiden.  
 Wat de operationele doelen betreft, noemden alle respondenten als doel: het kaf 
van het koren scheiden. Maar wanneer over verschillende vakgebieden wordt 
gesproken, blijkt dat de respondenten het moeilijk vinden kwaliteit in algemene 
bewoordingen te definiëren. De verwachting is dat het deskundigenregister geen 
wezenlijk andere kwaliteitseisen zal stellen dan die de beroepsgroep zelf al stelt. 
Verschillende geïnterviewden menen dat een precieze afbakening van het 
deskundigheidsgebied kan bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit op het 
vakgebied; daarmee wordt inzichtelijk welke vragen een deskundige op basis van zijn 
deskundigheid kan beantwoorden. Van deskundigenzijde is ook gewezen op de 
kwaliteitsbevorderende werking van een multidisciplinaire aanpak. 
 Voldoende forensische expertise en ervaring wordt door alle geïnterviewden van 
groot belang geacht. Van afnemerszijde wordt de verwachting uitgesproken dat 
geregistreerde deskundigen een betere forensische kennis zullen hebben dan niet-
geregistreerde deskundigen. Deze respondenten vinden deze forensische kennis 
vooral van belang in verband met waardering en beoordeling van bevindingen en de 
formulering van de uitspraken die de deskundige in de pro justitia rapportage doet. 
Van deskundigenzijde wordt het belang van forensische kennis eveneens benadrukt; 
het belangrijkste is dat de deskundige begrijpelijk aan de opdrachtgever kan 
rapporteren. 
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Bij de aantallen te registreren deskundigen werd onderscheid gemaakt naar 
deskundigheidsgebied. Met name bij de gedragsdeskundigen voorzien enkele 
respondenten problemen. Jaarlijks worden ruim 8000 rapportages opgemaakt en 
daarvoor zijn honderden gedragsdeskundigen nodig (er werd een schatting van 700 
personen gemaakt). In het veld zou, zeker bij bepaalde subdisciplines, nu al een 
tekort heersen. Bij DNA-deskundigen en handschriftdeskundigen worden wat betreft 
de dekkingsgraad geen grote problemen verwacht. Mogelijke capaciteitsproblemen 
baren enkele geïnterviewden zorgen; zij zouden de tevredenheid van de afnemers en 
het gebruiksgemak en daarmee samenhangend het succes van het deskundigen- 
register in negatieve zin kunnen bepalen. 
 De meningen van de respondenten over de registratiebereidheid zijn verdeeld. 
Naar verwachting zal de registratiebereidheid groot zijn bij deskundigen die al in de 
forensische context werkzaam zijn. Een stimulerende houding van de organisatie 
waaraan de deskundige verbonden is, wordt wel als een randvoorwaarde voor 
registratie gezien. Verder wordt van belang geacht of de rechter alleen gebruik zal 
willen maken van geregistreerde deskundigen.  
 Algemeen wordt onderschreven dat het deskundigenregister (alleen) openstaat 
voor die vakgebieden die voldoende ver ontwikkeld zijn. Wat de fasering betreft, 
overheerst ten tijde van de interviews bij de respondenten de verwachting dat het bij 
handschriftdeskundigen en de DNA-deskundigen goed zal lopen. Bij de 
gedragsdeskundigen lijkt dit minder het geval te zijn. Gezegd wordt dat dit te maken 
kan hebben met het afbakenen van de diverse subspecialisaties binnen het ruimere 
deskundigheidsgebied van de gedragsdeskundigen.  
 Als deskundigheidsgebieden die de komende jaren in het register opgenomen 
zouden kunnen worden, worden op medisch terrein pathologen, schouwartsen en 
odontologen genoemd, en verder toxicologie, ballistiek en vingerafdrukken. 
 Wat de productdoelen van het register betreft, wordt door afnemers opgemerkt 
dat het register zou moeten bijdragen aan het gemakkelijker vinden van een 
gespecialiseerde deskundige dan in het verleden. In de bulkzaken loopt het al goed; 
het succes zou zichtbaar moeten worden bij de speciale gevallen. Sommige 
respondenten verwachten wel wat van de ontsluitingsfunctie. Maar er is ook 
opgemerkt dat er veel energie, tijd en geld wordt gestoken in een deskundigenregister 
dat wat betreft gebruiksgemak naar verwachting geen groot effect zal hebben. Als 
criterium voor succes is genoemd de frequentie waarmee partijen gebruik maken van 
het deskundigenregister. Diverse geïnterviewden noemen het gebruiksgemak als een 
belangrijk doel van het deskundigenregister.  

Als strafvorderlijke systeemdoel van het register werd het verkleinen van de 
kloof in denkwereld tussen juristen en (gedrags)deskundigen genoemd. En de 
respondenten noemden voorts een verbetering van de kwaliteit van waarheidsvinding 
in brede zin (dus niet alleen bewijsrechtelijk) als belangrijk doel. Het 
deskundigenregister zou daarbij een uitstralingseffect kunnen hebben, vooral door de 
wisselwerking tussen kwaliteitseisen en opleidingseisen. 

De werking van het register wordt in belangrijke mate bepaald door de context 
waarin het opereert, zo werd ook uit de gesprekken duidelijk. Een belangrijk element 
van die context is voor alle respondenten het onderscheid tussen bulkzaken en 
exoten, al bleek dat het begrip ‘exoten’ daarbij op verschillende manieren wordt 
ingevuld. Opneming in het register lijkt volgens de respondenten vooral van belang 
voor deskundigen die min of meer regelmatig rapporteren en waarbij ook gelet kan 
worden op forensische expertise.  
 De bekostiging van deskundigen is eveneens een belangrijk contextueel punt. Een 
aantal respondenten heeft zich uitgelaten over de marktwerking en de mogelijke 
consequenties daarvan. Enerzijds wordt genoemd dat een zekere marktwerking 
positief is; andere deskundigen en laboratoria moeten ook voet aan de grond kunnen 
krijgen. Anderzijds wordt gewezen op mogelijk nadelige consequenties die aan 
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marktwerking kunnen kleven. Zo wordt aangegeven dat commercialisering van de 
markt in Engeland tot gevolg had dat de afnemer de vraagstelling beperkte, omdat 
dat goedkoper was.  
 De Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek is een derde 
belangrijk contextueel element. Bij meerdere respondenten leeft het gevoel dat de 
politie zich gemakkelijker kan onttrekken aan normering. 
 Ook de aansluiting van een registratie van individuele deskundigen op een 
werkelijkheid waarin deze deskundigen onderdeel uitmaken van een grotere 
organisatie, werd een belangrijk contextueel element gevonden. Van deskundigen die 
meer in teamverband werken, of die meer een rapporteursfunctie dan een 
onderzoeksfunctie hebben, lijkt volgens enkele respondenten niet op voorhand 
duidelijk te zijn of ze wel zo goed passen in het register. Deskundigen op het gebied 
van DNA-onderzoek werken vaak in teamverband en dat kan tot op zekere hoogte 
ook gelden voor gedragsdeskundigen. Dat heeft volgens respondenten met een 
deskundigenperspectief bepaalde voordelen. Kritische collegiale toetsing, peer review 
en een benadering vanuit verschillende disciplines kan objectiverend werken. 
 Aan de respondenten is ook gevraagd naar hun ideeën en verwachtingen over de 
wijze waarop het register eraan zou kunnen bijdragen om systeemdoelen te bereiken. 
Wat zouden de werkzame mechanismen kunnen zijn? In de meeste gesprekken met 
de respondenten wordt gewezen op een communicatiekloof tussen juristen en 
deskundigen. Het verkleinen van die kloof wordt als een belangrijk met het 
deskundigenregister na te streven doel gezien. En het verbeteren van de 
communicatie tussen deskundigen en juristen zou naar de mening van de 
respondenten kunnen worden bevorderd door eisen te stellen aan de forensische 
kennis van deskundigen. Maar zowel respondenten met een juridisch perspectief als 
respondenten met een deskundigenperspectief stellen dat voor een betere 
communicatie evenzeer nodig is dat de deskundigheid van juristen wordt vergroot. 
Bij respondenten met een juridisch perspectief leeft de hoop dat OM, RC en 
verdediging door de wet- en regelgeving rond het deskundigenregister eerder met 
elkaar zullen overleggen over de vraagstelling en over mogelijke hypotheses. Door een 
respondent met een deskundigenperspectief wordt gesteld dat door de discussie naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van het deskundigenregister nu al meer aandacht 
wordt besteed aan overleg over de formulering. 
 Ook tegensprekelijkheid wordt als een werkzaam mechanisme voor 
waarheidsvinding gezien. Die tegenspraak kan technisch inhoudelijk zijn, op het vlak 
van de deskundigen, en strafvorderlijk, tussen de procespartijen. Respondenten 
vinden het belangrijk dat deskundigen de verplichting hebben om verantwoording af 
te leggen over de door hen toegepaste methode en over zaken die eventueel binnen 
hun beroepsgroep omstreden zijn. In de rapportage zouden ook de tegenargumenten 
moeten worden opgenomen. Juist omdat er tussen juristen en deskundigen geen 
gedeeld referentiekader is, moet in de rechtszaal over relevante problemen worden 
gediscussieerd. Er bestaat volgens respondenten de hoop dat de neiging tot 
discussiëren in de rechtszaal wordt gestimuleerd. De respondenten geven aan dat de 
positie van de verdediging in principe wordt versterkt door het recht op contra-
expertise en de financiering daaromheen. Eén respondent merkt evenwel op dat de 
nieuwe bepalingen voor de advocatuur welbeschouwd beperkter zijn dan de ruimte 
die de rechtspraak van de Hoge Raad al biedt. Voor de verdediging spelen bij de 
belangenbehartiging van de cliënt kosten-batenafwegingen een belangrijke rol. De 
verwachting van de respondenten is niet dat het aantal benoemingen van contra-
deskundigen in een vroeg stadium snel zal stijgen. De advocatuur zal pas overwegen 
een contra-deskundige in te schakelen op het moment dat er een rapport ligt dat niet 
goed past bij de verdedigingsstrategie. 
 De respondenten zijn het er over eens dat de rechter sterk moet vasthouden aan 
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en deze niet mag afschuiven naar de 
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deskundige. Het deskundigenregister zou volgens enkele respondenten bepaalde 
processen ook kunnen afremmen. Zo wordt er op gewezen dat er de laatste tijd al een 
beweging gaande was dat rechters zich meer bewust zijn van hun eigen 
verantwoordelijkheid om deskundigen kritisch te benaderen. Het risico bestaat nu 
dat rechters weer meer achterover zullen leunen omdat ze teveel gaan vertrouwen op 
het register. Vanuit het juridisch perspectief wordt opgemerkt dat het tot de eigen rol 
en verantwoordelijkheid van de rechter behoort om bij tegenstellingen tussen 
deskundigen discussie te laten plaatsvinden. 
 
Ook in andere landen speelt de vraag in welke mate registraties van deskundigen en 
daaraan gekoppelde stelsels van kwaliteitscontrole wenselijk zijn. In de hoofdstukken 
6 tot en met 9 wordt verslag gedaan van de stand van zaken in achtereenvolgens 
België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Daarbij is telkens gekeken naar de drie 
belangrijkste pijlers waar de bijdrage van de deskundige aan de materiële 
waarheidsvinding op gestoeld is: de eigen taak en verantwoordelijkheid van de 
rechter, de tegensprekelijkheid op het vlak van de deskundigen en tussen de 
procespartijen, en de kwaliteitszorg met betrekking tot in het strafproces in te 
schakelen deskundigen. 
 In België hebben de procureur des Konings en de onderzoeksrechter een grote 
keuzevrijheid wat betreft de als deskundigen in te schakelen personen. Wat de 
tegensprekelijkheid betreft, heeft de verdachte tijdens het opsporingsonderzoek geen 
wezenlijke inbreng als het gaat om een eventueel deskundigenonderzoek. In het 
gerechtelijk vooronderzoek kunnen naast het OM ook de verdachte en het slachtoffer 
(als burgerlijke partij) de onderzoeksrechter verzoeken een deskundige in te 
schakelen. Bij een tijdens het eindonderzoek gehouden deskundigenonderzoek is de 
tegensprekelijkheid in de uitvoering vergroot onder invloed van rechtspraak van het 
EHRM. De rechter bepaalt ter zake de voorwaarden. Wettelijke kwaliteitseisen met 
betrekking tot gerechtelijke deskundigen zijn er in België niet. Het enige artikel dat 
tot voor kort aan gerechten de mogelijkheid bood om deskundigenlijsten op te 
stellen, is geschrapt. Er zijn enkel nog officieuze lijsten. In de literatuur wordt 
bovendien aangegeven dat door rechter of procureur ingeschakelde deskundigen 
zwaar worden onderbetaald. Dat zou risico’s scheppen in situaties waarin 
vermogende verdachten wel gebruik maken van hoog gekwalificeerde deskundigen. 
 In Duitsland geldt een belangrijke restrictie wat betreft de discretionaire ruimte 
van de rechter om deskundigen in te schakelen. Hij is in beginsel aangewezen op 
‘öffentlich bestellte Sachverständigen’; deskundigen die officieel zijn erkend door 
(meestal) een functioneel en territoriaal gedecentraliseerd publiekrechtelijk lichaam 
op landsniveau (een ‘Kammer’). De Kammern houden een registratie bij van de 
Sachverständigen die ze öffentlich bestellt hebben, zodat het vinden van een 
geschikte (erkende) deskundige op een bepaald terrein voor de rechter in het 
algemeen weinig problemen hoeft op te leveren. De rechter mag ‘wenn besondere 
Umstände es fordern’ afwijken van het uitgangspunt dat hij dient te kiezen uit de 
door de ‘Kammern’ geregistreerde öffentlich bestellte Sachverständigen. In de 
praktijk komt dat nogal eens voor, zodat de betekenis van de restrictie dat de rechter 
in beginsel een öffentlich bestellte Sachverständige dient te benoemen, betrekkelijk 
is. Ook de Staatsanwalt kan in het voorbereidend onderzoek deskundigen 
inschakelen. De verdachte kan ter terechtzitting een verzoek tot een bewijsopdracht 
doen. Zo’n verzoek kan (onder meer) niet worden afgewezen indien de deskundige 
die de verdachte wenst te doen uitnodigen, aantoonbaar meer verstand van zaken 
heeft dan de door de rechtbank ingeschakelde deskundige. Ook kan de verdachte een 
deskundige op een aantal in de wet omschreven gronden wraken.  
 De öffentliche Bestellung van een deskundige is een teken van bekwaamheid. 
Iedereen die meent deskundig te zijn op een bepaald vakgebied, kan zich laten testen 
op zijn bekwaamheid. Voordat een deskundige öffentlich bestellt kan worden, moet 
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hij een soort sollicitatieprocedure doorlopen. Hierbij wordt vooral gelet op de 
persoonlijke en professionele vaardigheid om een rapport op te stellen en op de 
bovengemiddelde expertise van de kandidaat. Bestellung geschiedt in beginsel voor 
vijf jaren. De bestellte deskundigen worden regelmatig door hun Kammern 
gecontroleerd. Als zij blijven voldoen aan de criteria kan de benoeming steeds 
verlengd worden. De verschillende ‘Kammern’ hebben de eisen die gesteld worden 
(bijzondere deskundigheid en persoonlijke geschiktheid) uitgewerkt in hun eigen 
‘Sachverständigenordnung’. De meestal gestelde eisen zijn: bovengemiddelde 
expertise op een vakgebied, de competentie om een deskundigenrapport op te stellen, 
en het vereiste van onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Niet alle deskundigheid is 
bij öffentlich bestellte deskundigen te vinden; veel deskundigheid zit bij het 
Bundeskriminalamt en Landeskriminalamte. Daaronder valt bijvoorbeeld DNA-
analyse. 
 In Frankrijk is de regelgeving omtrent het deskundigenonderzoek ingebed in het 
gerechtelijk vooronderzoek. De verantwoordelijkheid en de rol van de 
onderzoeksrechter is groot. Het is aan hem om te bepalen of een 
deskundigenonderzoek nodig is. De deskundigen verrichten hun onderzoek onder 
zijn toezicht. Voor bepaalde onderzoekshandelingen hebben deskundigen 
toestemming van de onderzoeksrechter nodig. En hij bepaalt de sluiting van het 
deskundigenonderzoek. De tegensprekelijkheid is ook in deze fase gewaarborgd. 
Partijen hebben een periode van tien dagen waarin zij de door de onderzoeksrechter 
opgestelde vragen kunnen doen aanvullen of wijzigen. En zij kunnen (behoudens in 
uitzonderingsgevallen zoals spoed) verzoeken om een andere deskundige aan te 
stellen naast de reeds aangestelde deskundige. Gedurende het onderzoek kunnen 
partijen enige controle uitoefenen op het verloop daarvan, door tussenkomst van de 
rechter. Nadat de deskundige zijn rapport heeft gepresenteerd moet de 
onderzoeksrechter partijen en hun advocaten oproepen om hen kennis te laten 
nemen van de conclusies. Hij kan aan de deskundige vragen om eerst een voorlopig 
rapport op te stellen. Partijen kunnen vervolgens op het voorlopige rapport reageren. 
Zo nodig wordt de deskundige opgeroepen om zijn rapport nader te komen 
toelichten. Ook een contra-expertiseverzoek is mogelijk. De deskundige stelt zijn 
definitieve rapport nadien op. Betwisting van deskundigenrapporten vindt dus voor 
het grootste deel plaats in het gerechtelijk vooronderzoek en niet op het onderzoek 
ter terechtzitting, onder andere om te voorkomen dat daar teveel tijd verloren gaat 
met allerlei – voor de jury onbegrijpelijke – technische discussies. 
 De (onderzoeks)rechter mag in beginsel alleen deskundigen benoemen die staan 
geregistreerd in de wettelijk geregelde deskundigenregisters. Er is een nationaal 
register bij het Hof van Cassatie; daarnaast beschikt elk Hof van Appel over een 
deskundigenregister. De inschrijving in een register bij een Hof is in beginsel voor 
een proefperiode van twee jaren. Na deze periode wordt de ervaring en juridische 
kennis van de betrokken geëvalueerd door de algemene vergadering van magistraten. 
De deskundige wordt vervolgens voor een periode van vijf jaar ingeschreven op basis 
van een compleet kandidatuurdossier en na de gemotiveerde mening te hebben 
gehoord van een commissie bestaande uit 17 rechters en deskundigen. Om te kunnen 
worden ingeschreven in het nationale register dient de deskundige ten minste drie 
achtereenvolgende jaren geregistreerd te staan bij een Hof. De inschrijving in het 
nationale register geschiedt voor een periode van zeven jaren. Aan de functie van 
gerechtelijk deskundige zijn kwaliteitseisen gekoppeld die vooral zien op 
competentie, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en mentaliteit. Voor deskundigen is 
registratie vaak essentieel: in beginsel kunnen alleen geregistreerde deskundigen als 
gerechtelijk deskundige worden benoemd. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan het 
voorkomen dat een deskundige wordt benoemd die niet staat ingeschreven bij een 
gerecht. 
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 In Engeland geldt als uitgangspunt dat een rechtsstrijd tussen twee partijen de 
beste garantie vormt dat de waarheid boven tafel komt. Het onmiddellijkheids-
beginsel, en daarmee het onderzoek ter terechtzitting, staat daarbij voorop. Alleen 
deskundigen die over voldoende specialistische kennis of ervaring beschikken, mogen  
als deskundige in het strafproces optreden. De rechtbank beschikt over een grote 
discretionaire vrijheid om te beslissen of aan die eis is voldaan. De verdachte heeft 
het recht om kennis te nemen van alle resultaten van forensische testen die zijn 
uitgevoerd op bevel van de vervolgende instantie, ook al worden die resultaten niet 
voor de vervolging gebruikt. Wel wordt het vergaarde bewijsmateriaal op zijn 
relevantie gefilterd. Dat betekent dat de verdachte in het algemeen het bewijs niet in 
zijn originele staat zal zien. De verdediging kan ook zelf deskundigen inschakelen. Als 
de verdediging op kosten van de staat een deskundige in wil schakelen, dient zij 
daartoe vooraf een verzoek voor te leggen aan een speciaal daarvoor bestemde 
commissie (the Legal Aid Authority). Als die haar toestemming verleent, bepaalt ze 
tevens de maximum vergoeding. 
 Volgens de common law gelden voor rapporten van deskundigen een aantal 
algemene uitgangspunten die vooral op onafhankelijkheid en wijze van verslaglegging 
betrekking hebben. Bovendien heeft de Homes Secretary in 2008 een onafhankelijk 
Forensic Science Regulator aangesteld, die de overheid en het Criminal Justice 
System moet voorzien van advies over kwaliteitsstandaarden. Die kunnen worden 
opgelegd aan de provider of de practitioner, en zij kunnen ook de methode betreffen. 
De Regulator wordt geadviseerd door de Forensic Science Advisory Council (FSAC). 
Er zijn vele verschillende soorten organisaties die lid zijn van het FSAC. Zij 
vertegenwoordigen een breed aanbod aan kennis, know how, vaardigheden en 
ervaringen waarop de Regulator een beroep kan doen. Tot voor kort was er een 
deskundigenregister ondergebracht bij de Council for the Registration of Forensic 
Practitioners, maar dat register is vorig jaar opgehouden te bestaan omdat de Council 
niet - zoals de bedoeling was -  zichzelf financieel kon bedruipen. Algemene standaard 
voor registratie was ‘safe, competent practice’. Voorts gold er een strenge 
gedragscode. Registratie vond in eerste instantie voor vier jaar plaats. Het register 
bevatte op den duur meer dan 1250 geregistreerden en een steeds groter wordend 
scala aan disciplines. 
 
In de laatste twee hoofdstukken ten slotte is op basis van de bevindingen in de 
voorgaande hoofdstukken het aan het deskundigenregister ten grondslag liggende 
plan geëvalueerd (hoofdstuk 10) en is in kaart gebracht welke informatie verzameld 
moet worden om (te zijner tijd)  te kunnen beoordelen of het deskundigenregister 
feitelijk goed werkt (hoofdstuk 11). 
 De planevaluatie bouwt voort op het onderscheid tussen operationele doelen, 
productdoelen en systeemdoelen. De centrale operationele doelstelling van het 
register is enkel kwalitatief goede deskundigen te registreren. De wetgever wil dat 
doel in de eerste plaats bereiken door een aanvraag tot inschrijving slechts in 
behandeling te nemen wanneer zij betrekking heeft op ‘een welomlijnd 
deskundigheidsgebied’. Belangrijkste overweging daarbij lijkt te zijn dat de kwaliteit 
van een deskundige slechts in algemene zin kan worden gewaarborgd als een terrein 
van deskundigheid wordt afgebakend waar zijn deskundigheid aan de hand van 
‘objectieve kwalificaties’ kan worden vastgesteld. Dat is een overweging die gedeeld 
lijkt te worden door de geïnterviewde personen. Deze fase van het definiëren van 
deskundigheidsgebieden neemt in de regelgeving van de andere onderzochte landen 
een minder prominente plaats in. Aanvragen worden vervolgens getoetst aan een 
aantal voorwaarden. Die voorwaarden zien op kennis van en ervaring binnen het 
deskundigheidsgebied en rechtsgebied waarop de aanvraag betrekking heeft, op 
integriteit en professionaliteit. Uit het landenonderzoek komt naar voren dat de 
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waarborg van kwaliteit die door de registratie geboden wordt, in andere landen min 
of meer op dezelfde zaken ziet. 
 Zowel de verantwoordelijkheid voor het omlijnen van deskundigheidsgebieden 
als de toetsing van personen die een aanvraag voor registratie indienen, is 
toevertrouwd aan het College gerechtelijk deskundigen. In andere landen wordt deze 
kwaliteitscontrole niet altijd aan een afzonderlijk college opgedragen. In Duitsland 
ligt deze bevoegdheid in de praktijk bij ‘Kammern’; in Frankrijk bij de gerechten; 
alleen in Engeland hield een speciaal college zich met de registratie bezig. De Council 
for the Registration of Forensic Practitioners is inmiddels evenwel opgeheven. Dat in 
Nederland voor een afzonderlijk College is gekozen, lijkt terug te kunnen worden 
gevoerd op twee factoren. De eerste is, dat registratie van deskundigen in Nederland 
niet alleen of hoofdzakelijk op de zittende magistratuur gericht is. De tweede factor is 
de geschetste werkwijze, waarbij eerst deskundigheidsgebieden omlijnd worden, in 
samenspraak met deskundigen. Die werkwijze past beter bij een afzonderlijk College. 
Uit de gevoerde gesprekken kan worden afgeleid dat voor de gekozen werkwijze wel 
steun bestaat. 
 De tweede operationele doelstelling is dat zich voldoende voldoende (goede) 
deskundigen laten registreren. De minister denkt dat inschrijving in het register voor 
de deskundigen attractief is omdat men dan de status van geregistreerd deskundige 
krijgt. Dat is misschien wat te kort door de bocht. De stand van zaken in België 
attendeert er op dat de bereidheid van goede deskundigen om zich te laten 
registreren in belangrijke mate de uitkomst lijkt te zijn van een kosten-baten analyse. 
Uit de interviews komt de verwachting naar voren dat de bereidheid tot registratie in 
belangrijke mate afhankelijk zal zijn van twee factoren. De eerste is de betrokkenheid 
van grote instituten. Van deze instituten wordt een stimulerende houding verwacht 
omdat zij registratie als een kwaliteitsstap zien. De tweede betreft de rechter. Het 
deskundigenregister kan alleen goed functioneren als de rechter in voldoende mate 
van de geregistreerde deskundigen gebruik maakt. In dat verband is relevant dat de 
wet voor de rechter geen ‘afnameplicht’ kent (wel een motiveringsplicht). Duitsland 
en Frankrijk kennen wel een (geclausuleerde) afnameplicht. Het Verenigd 
Koninkrijk, waar het deskundigenregister inmiddels heeft opgehouden te bestaan, 
kende geen afnameplicht. Daarmee voedt het landenonderzoek de gedachte dat een 
(geclausuleerde) afnameplicht de kans op welslagen van een deskundigenregister 
bevordert. Voor het OM bestaat overigens wel een beperkte afnameplicht, maar 
daarvan is nog niet duidelijk hoe deze beïnvloed zal worden door de Aanwijzing 
technisch onderzoek/deskundigenonderzoek. 
 Het primaire productdoel van het deskundigenregister is de ontsluiting van 
(kennis van) deskundigen. Aan deze ontsluitingsfunctie wordt door de respondenten 
veel belang gehecht. Het register is voor hen een succes als gemakkelijker dan in het 
verleden aan een gespecialiseerde deskundige kan worden gekomen. Er kan een 
zekere spanning zitten tussen de operationele doelen en de productdoelen van het 
register. Centrale operationele doelstelling van het register is dat voldoende goede 
deskundigen zijn geregistreerd. Die doelstelling is bij DNA-onderzoek bijvoorbeeld 
goed te verwezenlijken. Een betere ontsluiting van deskundigheid wordt door deze 
registratie echter nauwelijks gerealiseerd. Tegen deze achtergrond bezien zijn de 
keuzes die bij de fasering van de vulling van het deskundigenregister gemaakt 
worden, voor het succes van dat register van groot belang. 
 Tweede productdoel van het deskundigenregister is een waarborg te bieden 
inzake de kwaliteit van de geleverde producten. Daartoe worden eisen gesteld aan de 
kennis en ervaring van aanvragers, in casu de te registreren deskundigen. Uit de 
interviews komt naar voren dat het de respondenten heel lastig lijkt om precieze 
kwaliteitseisen te formuleren die zien op de deskundigheid van de deskundige op zijn 
vakgebied. Het is de vraag of op het punt van kennis van het deskundigheidsgebied 
door registratie veel kwaliteitswinst kan worden geboekt. De aan inschrijving 
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verbonden voorwaarden doen vermoeden dat de wetgever en besluitgever meer 
verwachten van eisen die zien op de communicatie tussen deskundige en 
strafrechtjurist. Uit de interviews is gebleken dat ook de respondenten veel belang 
hechten aan een heldere communicatie tussen deskundigen en juristen. 
Communicatie lijkt echter vooral een bron van zorgen te zijn bij deskundigen die 
slechts op incidentele basis worden ingeschakeld in belangrijke strafzaken. Dat zullen 
ook in de toekomst vermoedelijk over het algemeen geen geregistreerde deskundigen 
zijn. Daarbij zijn er voor communicatie twee nodig. Tegen deze achtergrond is het de 
vraag of het verstandig is om de kaarten zo sterk op het deskundigenregister te zetten 
om rapportage door deskundigen te verbeteren. 
 Het eerste systeemdoel van het register is de juistheid van strafvorderlijke 
beslissingen. Veel informatie die slechts met gebruikmaking van een zekere 
deskundigheid kan worden geproduceerd, wordt niet door geregistreerde 
deskundigen aangeleverd. Tegen de achtergrond van dit systeemdoel ligt het in de 
rede dat het College gerechtelijk deskundigen afweegt waar registratie een bijdrage 
kan leveren aan het nemen van de juiste strafvorderlijke beslissingen. Het streven 
naar juistheid weegt niet bij alle beslissingen even zwaar. Het register levert een 
grotere bijdrage aan strafvorderlijke systeemdoelen naarmate die bijdrage zich 
sterker concentreert op de zwaarste strafzaken. Dat gegeven kan bij te nemen 
beslissingen inzake fasering van belang zijn, en bij beslissingen inzake buitenlandse 
deskundigen en internationalisering. Registratie van buitenlandse deskundigen zou 
uit oogpunt van strafvorderlijke systeemdoelen vooral een toegevoegde waarde 
kunnen hebben op deskundigheidsgebieden die in de zwaarste strafzaken naar 
verwachting met enige regelmaat aan een juiste beslissing kunnen bijdragen. 
 Tweede systeemdoel van het register is het vertrouwen in de rechtspraak. Het 
gaat niet alleen om de juistheid van beslissingen; van belang is ook of het publiek 
erop vertrouwt dat die beslissingen juist zijn. Kan het deskundigenregister er aan 
bijdragen dat het vertrouwen in de rechtspraak vergroot wordt? De brief die de 
president van de KNAW in 2008 aan de minister van Justitie stuurde wijst niet in die 
richting; daaruit blijkt dat er grote reserves bestaan tegen het register. De 
ontwikkelingen sindsdien hebben deze reserves mogelijk voor een deel weggenomen.  
 
Welke informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het deskundigenregister goed 
werkt? In een vooruitblik naar de latere evaluatie van het deskundigenregister wordt 
deze vraag beantwoord (hoofdstuk 11). 
 Wat de operationele doelen betreft, wordt de vulling van het register met 
deskundigen waarvan de kwaliteit in algemene zin is gewaarborgd, geïndiceerd door 
de mate van tevredenheid over de kwaliteit van deskundigen in inhoudelijk, 
forensisch en communicatief opzicht. Die mate van tevredenheid kan worden 
vastgesteld door een onderzoek onder (vooral) rechters, officieren, advocaten (en 
mogelijk ook collega-deskundigen). Mogelijk kan ook een indicatie worden afgeleid 
uit het aantal gevallen waarin inschrijving of herinschrijving wordt geweigerd, dan 
wel de inschrijving van een deskundige wordt doorgehaald. Of voldoende 
deskundigen geregistreerd zijn wordt geïndiceerd door het bestaan van voldoende 
mogelijkheden tot keuze tussen deskundigen, ook voor contra-expertises. Of 
voldoende keuze bestaat, kan eveneens worden vastgesteld door een onderzoek onder 
rechtspractici en mogelijk collega-deskundigen. Daarnaast kan mogelijk een indicatie 
worden ontleend aan het aantal gevallen waarin niet-geregistreerde deskundigen 
worden ingeschakeld. De aantrekkelijkheid van het register voor deskundigen wordt 
geïndiceerd door de registratiebereidheid van deskundigen. Zeker indien er 
aanwijzingen zijn dat de registratiebereidheid te wensen over laat, komt het wenselijk 
voor in het kader van de evaluatie onderzoek te doen naar de afwegingen die 
deskundigen voor zichzelf maken. 



 12  

 Bij de productdoelen geldt dat de evaluatie, wil zij zicht bieden op de toegevoegde 
waarde van het deskundigenregister, duidelijkheid zal moeten bieden over 
veranderingen ten opzichte van de voordien bestaande situatie. Dat komt ook uit de 
vraaggesprekken naar voren. Een eerste indicatie van de ontsluiting van deskundigen 
en deskundigheid door het register wordt geleverd door de frequentie van het 
gebruik. De frequentie van het gebruik kan te zijner tijd bijvoorbeeld worden 
vastgesteld door een steekproefsgewijs onderzoek naar strafdossiers. Maar ook 
gegevens die door geregistreerde deskundigen aan het NRGD worden verstrekt 
zouden daarbij behulpzaam kunnen zijn. Veranderingen in tevredenheid over de 
ontsluiting ten opzichte van de situatie zonder register kunnen worden achterhaald 
door respondenten te vragen naar hun indrukken op dit punt. Een eerste indicatie 
van de kwaliteit van de geleverde producten zou kunnen worden gezien in de 
tevredenheid van gebruikers.  Die tevredenheid zou ook kunnen worden vastgesteld 
in een onderzoek onder rechters, officieren en advocaten. Ook hier is een belangrijk 
punt of de tevredenheid ten opzichte van de voordien bestaande situatie is 
toegenomen. Te overwegen valt om verschillen in kwaliteit ten opzichte van de 
situatie van voor de invoering van het deskundigenregister ook op een tweede manier 
te onderzoeken. Aan een panel van rechters, officieren, advocaten en deskundigen 
zou gevraagd kunnen worden een steekproef van rapportages te beoordelen. Een 
indicatie van de kwaliteit van de communicatie tussen deskundigen en juristen kan 
ook worden afgeleid uit de opvattingen hierover van rechters, officieren en 
advocaten, en van de deskundigen zelf.  
 De invloed van het deskundigenregister op systeemdoelen is moeilijk meetbaar. 
Ons komt het aangewezen voor in het kader van de evaluatie te zijner tijd enige 
vragen te stellen aan rechters, officieren, advocaten en deskundigen, over de door hen 
gepercipieerde effecten van het deskundigenregister op systeemdoelen. Ook ligt het 
in de rede om vragen te stellen die op mogelijke neveneffecten van het 
deskundigenregister op systeemniveau betrekking hebben. Overwogen zou voorts 
kunnen worden om op een specifiek punt onderzoek te doen naar de invloed van het 
deskundigenregister op het vertrouwen in de rechtspraak. Dat vertrouwen is de 
afgelopen jaren mede beïnvloed door bijdragen aan de maatschappelijke discussie 
over het functioneren van de rechtspraak van personen die door rechters als 
deskundigen worden ingeschakeld. Tegen die achtergrond bezien kan het in de rede 
liggen, deskundigen specifiek te bevragen over de effecten die het 
deskundigenregister en het functioneren daarvan heeft (gehad) op hun vertrouwen in 
de rechtspraak. 
 Een punt van aandacht vormt ten slotte, of de evaluatie zich te zijner tijd strikt tot 
het deskundigenregister zou moeten beperken. Uit de landenhoofdstukken is naar 
voren gekomen dat de bijdrage van deskundigen aan de onderscheiden 
strafvorderlijke systeemdoelen, de juistheid van strafvorderlijke beslissingen en het 
vertrouwen in de rechtspraak, mede afhankelijk is van twee andere werkzame 
mechanismen: tegensprekelijkheid en de eigen verantwoordelijkheid van de rechter. 
Uit de interviews en de landenvergelijking is bovendien naar voren gekomen dat voor 
de werking van het register de context en tal van randvoorwaarden uitermate 
belangrijk zijn. Voorstelbaar is tegen die achtergrond, dat de opdrachtgever er te 
zijner tijd voor zal kiezen, de evaluatie uit te breiden tot een evaluatie die meer 
algemeen de bijdrage van deskundigen aan strafvorderlijke systeemdoelen tot 
onderwerp heeft. 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
 
 
1 De achtergrond van dit onderzoek 
 
De Wet deskundige in strafzaken, in werking getreden op 1 januari 2010, heeft op tal 
van punten wijziging in het geldend strafprocesrecht gebracht.1 Eén van de grotere 
wijzigingen betreft de instelling van een landelijk openbaar register van gerechtelijke 
deskundigen ingevolge art. 51k Sv. Dit onderzoek heeft betrekking op dat register, dat 
gewoonlijk wordt aangeduid als het deskundigenregister en dat officieel het 
Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen heet. Doel van het deskundigen-
register is, kort gezegd, het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de 
inbreng van deskundigen in het strafrecht. Daartoe worden kwaliteitsnormen 
ontwikkeld waaraan deskundigen die om inschrijving verzoeken worden getoetst. 
Inschrijving is en wordt mogelijk gemaakt op nader te omschrijven gebieden van 
expertise. De gegevens van ‘gecertificeerde’ deskundigen zijn via het register 
openbaar toegankelijk. 
 Het onderzoek houdt verband met een toezegging die in de loop van de 
parlementaire behandeling van de wet deskundigen in strafzaken is gedaan. Bij de 
mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer geeft de minister 
van Justitie aan dat deze evaluatie betrekking zal hebben ‘op het functioneren van het 
register. Daarbij denken wij vooral aan de werking bij de onderscheiden 
deskundigheidsgebieden, de toereikendheid van de inschrijvingen in het 
deskundigheidsregister, de mate waarin de behoefte aan deskundigen daardoor 
wordt gedekt en de mate waarin daarnaast nog behoefte bestaat aan 
contradeskundigen. Het is denkbaar dat bij het uitwerken van de evaluatieopdracht 
nog andere aspecten naar voren komen, maar aan de genoemde zaken wordt 
voorshands gedacht bij de evaluatie na vijf jaar.’2 
 Vijf jaar mag een lange periode lijken, maar wetswijzigingen sorteren meestal 
niet direct na inwerkingtreding in de praktijk al effect. Over het algemeen kost 
implementatie de nodige tijd, en de ervaringen tot dusver leren dat het 
deskundigenregister geen uitzondering op die regel vormt. Daar komt bij dat de 
evaluatie van het functioneren van het register een zorgvuldige voorbereiding vereist. 
Daarom heeft de opdrachtgever er voor gekozen om eerst een voorbereidend 
onderzoek te laten verrichten, dat de doelstellingen welke met het register worden 
nagestreefd verheldert en dat (daarom) bij het uitwerken van de evaluatieopdracht 
van nut kan zijn.  
 
 
2 Het concept planevaluatie 
 
Het onderhavige onderzoek behelst een voorbereiding voor een latere evaluatie van 
het deskundigenregister. Hiervoor maken we gebruik van het concept planevaluatie. 
Het navolgende strekt ertoe dit concept en de theoretische achtergrond ervan te 
verduidelijken, in relatie tot het onderwerp van dit onderzoek: het deskundigen-
register. 
 In de kern gaat het bij een planevaluatie om de voorbereiding van een in een later 
stadium uit te voeren proces- en eindevaluatie, in dit geval van het 
deskundigenregister. De planevaluatie moet duidelijk maken welke doelstellingen 

                                                 
1   Voluit Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering 

van de regeling van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige in strafzaken), 

Stb. 2009, 33. Zie ook het inwerkingtredingsbesluit van 6 augustus 2009, Stb. 2009, 351. 
2   Handelingen I 20 januari 2009, p. 18-926. 
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met de invoering van het deskundigenregister beoogd worden. En de planevaluatie 
moet duidelijk maken hoe over een aantal jaren inzichtelijk kan worden gemaakt of, 
op welke wijze en onder welke voorwaarden/omstandigheden en in welke mate die 
doelstellingen worden bereikt. De planevaluatie is daarmee een eerste stap in een 
evaluatie die in zijn totaliteit antwoord moet geven op de vraag of de invoering - in 
termen van de nader geëxpliciteerde en geoperationaliseerde doelstellingen - het 
beoogde succes heeft opgeleverd, en welke mechanismen en processen hebben 
bijgedragen tot de totstandkoming van dat resultaat.  
 Deze vraagstelling maakt duidelijk dat een planevaluatie, en dus ook het 
onderhavige onderzoek, voortbouwt op de zogenaamde “What Works” benadering, 
maar ook op wat wel genoemd wordt de “Realist Approach”. Het wordt in deze 
benadering niet meer voldoende geacht te weten of een bepaald middel werkt (What 
Works). We willen ook begrijpen waarom dat zo zou zijn; wat het werkzame 
mechanisme is en in hoeverre er voor de werkzaamheid van dat mechanisme 
wetenschappelijke onderbouwing is. Binnen de realistische benadering wordt gesteld 
dat evaluatie neerkomt op het testen van programmatheorieën aan de hand van een 
‘Context-Mechanisme-Uitkomst’ schema.3 Niet alleen het mechanisme maar ook de 
context wordt in kaart gebracht. Dat geeft uitdrukking aan de gedachte dat een 
werkzaam mechanisme niet in alle situaties tot een even goed resultaat zal leiden. De 
context, de omstandigheden of randvoorwaarden moeten daarvoor ook gunstig zijn. 
 
Een kenmerkend aspect van de onderhavige planevaluatie is dat zij geëntameerd 
wordt naar aanleiding van een wijziging van regelgeving: de inwerkingtreding van de 
wet deskundige in strafzaken en de daarmee verbonden lagere regelgeving. De 
verhouding tussen wetten en de veranderingen in de (strafvorderlijke) realiteit waar 
de planevaluatie zich op richt, is echter niet heel eenvoudig. Wetten kunnen 
verschillende functies hebben.4 En wetten bevatten veelal zowel codificerende en 
modificerende als mobiliserende elementen.5 Voorts maken wetten zeker op 
strafvorderlijk terrein deel uit van een normeringsstelsel dat veel meer componenten 
bevat, zoals jurisprudentie van de Hoge Raad en het EHRM. En los daarvan behoeft 
de inwerkingtreding van een wet op zichzelf nog niet te leiden tot veranderingen in de 
(strafvorderlijke) praktijk. Dat is pas het geval als de normadressaten zich naar die 
wet gaan gedragen. Een wet is uiteindelijk vaak ook bedoeld om processen op gang 
brengen waardoor de normadressaten zich anders gaan gedragen dan ze zonder die 
wetswijziging zouden doen. 
 Dat is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. Een veel aangehaald voorbeeld (dat 
overigens met strafvordering niets te maken heeft) is dat van Vilhelm Aubert over de 
verbetering van arbeidsomstandigheden van Noorse dienstboden.6 Uit zijn onderzoek 
bleek dat pas wanneer de tijd daar rijp voor is, de effecten van wetgeving zich kunnen 
manifesteren en dat is soms pas jaren na de feitelijke invoering. Wettelijke 
bepalingen hebben soms dus tijd nodig om door te werken, niet alleen in de kennis 
van normadressaten, maar ook in opvattingen en overtuigingen. Pas dan kunnen ze 
ook echt invloed hebben op het gedrag van de normadressaten. Daarom moeten 
evaluaties ook niet te snel na de inwerkingtreding van wetten worden uitgevoerd.7 
 
Een essentieel onderdeel van een planevaluatie is de reconstructie van de 
programmatheorie. De programmatheorie bestaat in dit verband uit het geheel van 

                                                 
3  Pawson en Klein Haarhuis 2005. 
4  Veerman (2007, p 127 e.v.) bijvoorbeeld onderscheidt tussen de ordeningsfunctie, de 

beschermingsfunctie en de communicatieve functie. 
5  Klein Haarhuis en Niemeijer 2008, p. 23 e.v. 
6  Aubert e.a.1952. 
7  Winter 1996; Veerman 2004. 
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vooronderstellingen dat leidend is geweest bij het maken van de nieuw ingevoerde 
regelgeving. In dit geval gaat het dan om de wet- en regelgeving rond het 
deskundigenregister.  
 De reconstructie van de programmatheorie kan volgens Leeuw8 op drie manieren 
plaatsvinden: de beleidswetenschappelijke methode, de methode van 'strategic 
assessment' en de 'elicitation' methode. Sterke punten van de 
beleidswetenschappelijke methode, die hieronder nog uitgebreider aan de orde zal 
komen, zijn het gebruik van onderzoeksliteratuur om de houdbaarheid van 
ideologische standpunten te toetsen en vooral het gebruik van meerdere methoden 
van dataverzameling (triangulatie) en de methode van argumentatie-analyse om het 
reconstructie-proces te valideren. Een minder sterk punt is dat er weinig aandacht 
wordt besteed aan de sociale en gedragsmatige dynamiek bij het proces van opstellen 
en evalueren van theorieën. Een ander bezwaar is dat het gebruik van deze 
methodologie vaak een moeizaam en arbeidsintensief proces is, waarin weinig 
aandacht bestaat voor de belangen en (machts-)posities van de verschillende 
betrokken actoren.  
 Bij 'strategic assessment' is dat anders. Daarbij gaat het eigenlijk meer om een 
analyse van binnen uit, waarbij verschillende groepen betrokkenen elk hun eigen 
veronderstellingen opstellen, prioriteren en beoordelen. In dat proces wordt ook 
expliciet aandacht besteed aan vragen als: wat zijn de sleutelfiguren waar het succes 
van afhangt; wie wordt beïnvloed door het beleid, wie heeft er belang bij, wie kan het 
aanpassen, uitvoeren, implementeren, etc. De uiteindelijke synthese van de 
beleidsuitgangspunten is gebaseerd op onderling, dialectisch debat. Een bezwaar van 
‘strategic assessment’ is wel dat de manier waarop de reconstructie van de 
programmatheorie tot stand komt weinig geëxpliciteerd wordt.  
 De derde methode, de ‘elicitation method’, is gebaseerd op de gedachte dat 
mensen die in organisaties werken als het ware cognitieve coördinaten hanteren 
(opvattingen, overtuigingen en ideeën) over de stand van zaken en de eigen positie 
daarin. Die coördinaten zijn van belang om te begrijpen welke invloed pogingen tot 
verandering in een bepaald sociaal veld kunnen hebben.  
 In deze planevaluatie zullen we hoofdzakelijk aansluiten bij de beleids-
wetenschappelijke methodologie van het evalueren van beleidsprogramma's, zoals 
die onder andere is uiteengezet in ‘Wet en Werkelijkheid’9. Gewezen kan worden op 
de eerste hoofdstukken, waarin de nieuw ingevoerde regelgeving in context wordt 
besproken. De methode van 'strategic assessment' leert ons echter het belang van 
groepsvorming en institutionalisering in het oog te houden en de 'elicitation' methode 
wijst nadrukkelijk op het belang van opvattingen, overtuigingen en referentiekaders 
van de betrokken actoren. Aan deze aspecten is door ons met name in - de 
verslaglegging van - de open interviews met sleutelfiguren aandacht besteed.  
 
Theoretisch past een planevaluatie binnen de systeemtheorie en het systeemdenken. 
Het systeemdenken is in feite een manier van analyseren en synthetiseren met een  
methodisch doel. Door analyse wordt getracht de complexiteit van de werkelijkheid te 
reduceren, door synthese wordt vervolgens beoogd de samenhang die zich in die 
werkelijkheid voordoet te laten zien. De algemene systeemtheorie is met name 
geschikt om complexe samenhangen en systemen te bestuderen. Dat is bij het 
deskundigenregister, dat onderdeel is van een heel complex van wet- en regelgeving, 
zeker nodig. Die complexiteit kan analytisch gereduceerd worden door in een systeem 
(of subsysteem) elementen, eigenschappen van elementen, relaties tussen die 
elementen (structuur) en doelen te onderscheiden. Daarnaast kunnen analytisch in 

                                                 
8  Leeuw 2003. 
9  Klein Haarhuis en Niemeijer 2008. 
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een systeem processen en functies worden onderscheiden; processen die leiden tot al 
dan niet gewenste uitkomsten, en die functioneel of disfunctioneel kunnen zijn. 
 Binnen het systeemdenken wordt er van uit gegaan dat op het moment dat 
duidelijk wordt dat de ontwikkeling de verkeerde kant opgaat, aanpassingen gemaakt 
kunnen worden. Systemen worden tot op zekere hoogte geacht zelfsturend te zijn. Bij 
het deskundigenregister is het ook mogelijk, om niet te zeggen voor de hand liggend, 
dat er bijsturing plaatsvindt op het moment dat bijvoorbeeld uit een procesevaluatie 
duidelijk wordt dat de instroom van geregistreerde deskundigen niet aan de 
verwachting voldoet. Ook deze planevaluatie kan er aanleiding toe geven, andere 
keuzes te maken inzake de omgang met het deskundigenregister. 
 
Als gezegd staat in de planevaluatie de programmatheorie centraal; de theorie achter 
het programma. In dit onderzoek gaat het, meer specifiek, om het programma achter 
het deskundigenregister. Programma's berusten op de veronderstelling dat als er een 
bepaald instrument wordt gebruikt, dat ook een bepaald gevolg zal hebben. Volgens 
de benadering van Pawson en Tilley berust de werking van een programma op 
mechanismen die in een bepaalde context een al dan niet gewenste uitkomstpatroon 
tot gevolg hebben.10 Door middel van interventies (bestaand in wet- en regelgeving of 
andere beleidsinstrumenten) probeert de overheid (gedrags)mechanismen te 
activeren in een richting die wenselijk wordt geacht.11  
 In de evaluatieliteratuur, met name in de zogenaamde ‘realist approach’, wordt 
dit begrip mechanisme veel gehanteerd. Het is echter nog niet zo eenvoudig om 
precies aan te geven wat een mechanisme is, zonder daarbij in metaforen te blijven 
steken.12 Een mechanisme biedt tot op zekere hoogte een verklaring, of beter een 
procesbeschrijving, van de relatie tussen middel en doel. Het is een causaal patroon 
dat ons een kijkje biedt in de black box tussen middel en doel.  Een mechanisme geeft 
aan op welke manier een bepaald gevolg tot stand komt. Leeuw noemt in zijn oratie 
(het proces van) cognitieve dissonantie reductie als voorbeeld.13 
  
Hedström en Swedberg14 onderscheiden, met verwijzing naar Coleman15, drie typen 
mechanismen: 
 
1. Situationale mechanismen, die gebaseerd zijn op de invloed van omstandigheden 

op keuzes van actoren; 

                                                 
10  Pawson en Tilley 1997. 
11  Leeuw 2008, p  21 
12  Elster 1989, p3. “…mechanisms – nuts and bolts, cogs and wheels – that can be used to  explain 

quite complex social phenomena”. Het begrip mechanisme blinkt uit door vaagheid.  Het lijkt 

vooral van belang om het proceskarakter te benadrukken en niet een al te mechanistisch beeld te 

creëren. Zie voor een kritische bespreking: Bunge 1997, p. 447.  “We define a social mechanism as a 

mechanism in a social system. Since every mechanism is a process in some system, a social 

mechanism is a process involving at least two agents engaged in forming, maintaining, 

transforming, or dismantling a social system.” 
13   Leeuw 2008, p 19. Geconstateerd kan worden dat mensen in het algemeen proberen  hun gedrag in 

overeenstemming te laten zijn met hun overtuigingen, hetzij door hun gedrag, hetzij door hun 

overtuigingen aan te passen en dit kan worden verklaard door de meer algemene 

(systeemtheoretische) wetmatigheid dat mensen vaak streven naar evenwicht. 
14  Hedström en Swedberg 1998. 
15  Coleman (1990) ontwikkelde een theorie om een oud theoretisch probleem op te lossen, namelijk 

hoe macro-ontwikkelingen en individuele handelingen in één theoretisch model met elkaar kunnen 

samenhangen en elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Klassiek is de analyse van Weber over de 

samenhang tussen kapitalisme en protestantisme. 
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2. Gedragsmechanismen, die laten zien hoe een bepaalde combinatie van wensen, 
opvattingen en mogelijkheden op het individuele niveau een bepaalde handeling 
tot gevolg heeft. Dit betreft vooral psychologische en sociaal-psychologische 
mechanismen, zoals de bovengenoemde cognitieve dissonantie reductie; 

3. Transformatiemechanismen, die laten zien hoe deze individuele handelingen 
getransformeerd worden tot een collectieve uitkomst, die al dan niet bedoeld kan 
zijn.  

 
Bij evaluatie van wetgeving is van belang dat naar al deze drie mechanismen wordt 
gekeken. Situationele mechanismen hebben betrekking op de voorwaarden 
waaronder beoogde resultaten tot stand kunnen komen. Wat is het binnen een sociale 
omgeving dat maakt dat mensen bepaalde (soms geheel tegendraadse en 
onverwachte) afwegingen maken? Bij de evaluatie van het deskundigenregister 
betekent dit in concreto dat gekeken moet worden naar processen die te maken 
hebben met de vraag of voldaan is aan voorwaarden waaronder de normadressaten, 
in casu de deskundigen en hun opdrachtgevers c.q. afnemers, hun gedrag zullen 
aanpassen. Daarbij gaat het om communicatieprocessen maar ook om processen van 
normstelling, toetsing en registratie. 
 Gekeken moet voorts worden naar gedragsmechanismen. Dat zijn, kort gezegd, 
de motoren achter interventies en rechtsregels, zij brengen uiteindelijk de relatie 
tussen interventies en uitkomsten tot stand. Het zijn opeenvolgende causaal met 
elkaar verbonden gebeurtenissen, die zich voordoen als aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Als voorbeeld van zo’n mechanisme noemt Leeuw ‘vicarious learning’, 
individuen of organisaties die naar elkaar kijken en luisteren, elkaar wegen en dan 
vaak hetzelfde doen.16 Uit onderzoek blijkt dat er maar een beperkt repertoire aan 
gedragsmechanismen is dat zou moeten zorgen dat wetgeving werkt. Klein Haarhuis 
en Niemeijer17 noemen met name vier mechanismen: kosten-batenafweging, 
overreding en communicatie, bescherming verschaffen en rechtshandhaving. Deze 
nogal abstracte gedragsmechanismen nemen in verschillende omstandigheden 
verschillende concrete vormen aan. Het bijzondere van het deskundigenregister is dat 
het functioneert in een strafvorderlijke context. Het gaat (bijvoorbeeld) om kosten-
batenoverwegingen die procesdeelnemers maken, wanneer zij een geregistreerde of 
andere deskundige inschakelen, en om kosten-batenafwegingen die deskundigen 
maken in verband met registratie. Rechtshandhaving krijgt hier, waar het om 
interacties tussen procesdeelnemers gaat, een andere invulling dan waar het om 
normen gaat die door strafsancties worden gehandhaafd. In dit onderzoek is slechts 
van belang hoe gedragsmechanismen als communicatie en overreding, of kosten-
batenafwegingen, in concreto zouden kunnen werken in relatie tot het 
deskundigenregister.   
 Tenslotte zijn er dan nog de transformatieprocessen, dat wil zeggen processen die 
door aggregatie van individuele handelingen tot collectieve uitkomsten leiden. Het 
zijn die collectieve uitkomsten, bedoelde en onbedoelde effecten, waar we uiteindelijk 
vooral in geïnteresseerd zijn. Het is de bedoeling dat individuele deskundigen zich 
aanmelden voor opname in het deskundigenregister zodat uiteindelijk een goed 
gevuld register ontstaat dat potentiële opdrachtgevers de mogelijkheid biedt om een 
gekwalificeerd deskundige te vinden en dat zekere garanties biedt ten aanzien van de 
(forensische) kwaliteiten van die deskundige. Op een wat abstracter niveau kan 
gezegd worden dat hierdoor de waarheidsvinding gediend moet worden, niet alleen in 

                                                 
16  Leeuw 2008. Met betrekking tot het deskundigenregister maakt zo’n mechanisme ons attent op een 

mogelijk uitstralingseffect van de invoering ervan, niet alleen op de deskundigheids-gebieden waar 

het register in eerste instantie wordt ingevoerd, maar ook op andere gebieden. 
17  Klein Haarhuis en Niemeijer 2008. 
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een individuele zaak, maar in het algemeen. Het kan echter ook blijken dat in deze 
transformatieprocessen minder gewenste collectieve uitkomsten tot stand komen. 
 
Een evaluatieprogramma gebaseerd op de ‘What Works’ benadering en de ‘Realist 
Approach’ moet  uiteindelijk niet alleen antwoord geven op de vraag of de invoering 
van het deskundigenregister - in termen van de nader geëxpliciteerde en 
geoperationaliseerde doelstellingen - het beoogde succes heeft opgeleverd, maar moet 
ook de mechanismen of processen beschrijven die geleid hebben tot de 
totstandkoming van dat resultaat. Dat kan pas in definitieve vorm nadat het hele 
evaluatieprogramma is uitgevoerd. Voor de planevaluatie gaat het er vooral om de 
programmatheorie te reconstrueren en voor zover al mogelijk op houdbaarheid te 
toetsen. 

  
Volgens Klein Haarhuis en Leeuw18 vereist de reconstructie van een programma-
theorie een aantal stappen: 
– Om te beginnen moet worden bepaald welke gedragsmechanismen 

verantwoordelijk worden geacht voor de oplossing van het probleem. Hiervoor 
dient in formele en informele documenten en verslagen van vraaggesprekken te 
worden gezocht naar uitlatingen waaruit blijkt: waarom dit noodzakelijk geacht 
wordt voor de oplossing van het sociale, organisatorische of beleidsmatige 
probleem; en welke doelstellingen het bestudeerde beleid of programma kent. 
Deze verklaringen verwijzen naar mechanismen die beschouwd kunnen worden 
als de ‘drijvende kracht’ achter de beleidsvormen of programma’s en ervoor 
zorgen dat deze effectief zijn. 

– Vervolgens moet een overzicht van deze uitlatingen worden opgesteld en een 
verband worden gelegd tussen de mechanismen en de doelstellingen van het 
programma of beleid. In de genoemde bronnen moeten de relaties worden 
opgespoord tussen doeleinden en middelen (finaal); tussen oorzaken en gevolgen 
(causaal); en tussen waarden en normen (normatief). 

– Deze beweringen moeten worden geherformuleerd als voorwaardelijke 
proposities (als…dan) of vergelijkbare (hoe meer x, hoe minder y). Relaties 
worden daarbij voor zover mogelijk in causale hypothesen (A leidt tot B) of 
statistische samenhangen (naarmate meer A ook meer (minder) B) vertaald.   

– Vervolgens moet door het toepassen van argumentatie-analyse worden 
geprobeerd rechtvaardigingen te vinden voor ontbrekende verbanden. De 
impliciet gebleven schakels moeten worden ingevuld, en gezocht moet worden 
naar het waarom van de werkzame mechanismen.  

– Deze rechtvaardigingen (omdat redeneringen) moeten worden omgezet in 
voorwaardelijke als … dan (of vergelijkbare) proposities, en er moet een schema 
getekend worden van deze (meestal causale) verbanden. De hypothesen moeten 
vervolgens worden geplaatst in een samenhangend geheel: de gereconstrueerde 
beleidstheorie. De gereconstrueerde beleids-theorie kan desgewenst worden 
weergegeven in de vorm van een schema, waarin de variabelen elk met een 
trefwoord worden aangeduid en de relaties met pijlen worden weergegeven. 

– Ten slotte moet de geldigheid van de stellingen worden bepaald door te kijken 
naar logische samenhang, empirische houdbaarheid (toetsing aan bestaand 
onderzoek) en realisme (hoe manipuleerbaar zijn de centrale variabelen?) 

 
Bij de reconstructie van de programmatheorie van het deskundigenregister zijn een 
aantal elementen van de beschreven werkwijze benut. Zo staan in de eerste 
hoofdstukken de formele documenten centraal die betrekking hebben op de tot stand 
gebrachte regelgeving. De relevante uitlatingen zijn in deze hoofdstukken in kaart 

                                                 
18  Klein Haarhuis en Leeuw 2004.  
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gebracht. En in een volgend hoofdstuk zijn de resultaten van interviews weergegeven 
waarin verwachtingen rond het (vermoedelijke en gehoopte) functioneren van het 
deskundigenregister zijn weergegeven. In beide laatste hoofdstukken zijn de 
resultaten van het onderzoek, ook het landenonderzoek, geduid met gebruik van 
elementen, ontleend aan de theorievorming rond het begrip planevaluatie. 
 
 
3 De precieze inrichting van het onderzoek 
 
Het onderhavige onderzoek kan aldus worden gekarakteriseerd als een planevaluatie. 
Tegelijk is voor de exacte uitwerking van het onderzoek vooral de offerte leidend 
geweest, die gebaseerd was op de door het WODC opgestelde startnotie. 
  
De eerste onderzoeksvraag die in de offerte geïdentificeerd is, luidt: 
 

Welke gevolgen heeft de invoering van de wet deskundigen in strafzaken en 
het instellen van een deskundigenregister voor het strafprocesrecht 
betreffende deskundigen?  

 
Deze vraag wordt, tegen de achtergrond van de in het voorgaande gegeven schets van 
het concept planevaluatie, beantwoord in drie hoofdstukken. Het volgende hoofdstuk 
is gewijd aan De wet deskundige in strafzaken. Daarin wordt eerst besproken welke 
ontwikkelingen aanleiding hebben gegeven tot het indienen van het wetsvoorstel dat 
aan aan deze wet voorafging. Het onderzoeksproject Strafvordering 2001 neemt 
daarin een belangrijke plaats in. Vervolgens worden de verschillende wijzigingen die 
deze wet in de strafvorderlijke normering aanbrengt, en de doelstellingen die 
daarmee beoogd worden, in kaart gebracht. De invoering van het 
deskundigenregister is slechts een van deze wijzigingen. Zo wordt duidelijker 
zichtbaar, hoe de doelstellingen die bij het deskundigenregister een rol spelen, zich 
verhouden tot de doelstellingen die beoogd worden met andere wijzigingen van het 
strafprocesrecht dat met deskundigen verband houdt. 
 Pas in het derde hoofdstuk wordt Het deskundigenregister en de wetgever 
centraal gesteld. Daarin staat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 
voor zover die verband hield met het deskundigenregister centraal. Het gekozen 
perspectief is het chronologische; daardoor worden ook ontwikkelingen in het denken 
over het deskundigenregister zichtbaar. 
 In het vierde hoofdstuk wordt Het Besluit register deskundige in strafzaken, de 
gedragscode en de aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek 
besproken. Ook in dat besluit, de toelichting daarop en de gedragscode die een basis 
vindt in dat Besluit, zijn elementen terug te vinden die de doelstellingen verhelderen 
die met deze regelgeving zijn nagestreefd. Eerst worden het College gerechtelijk 
deskundigen en de aan dit College opgedragen taken besproken. Daarna wordt 
ingegaan op de inschrijving, herinschrijving en doorhaling van de inschrijving van 
deskundigen. Vervolgd wordt met een korte bespreking van de gedragscode die een 
deskundige moet ondertekenen alvorens hij geregistreerd kan worden. Besloten 
wordt met een bespreking van de aanwijzing, die grenzen stelt aan de toepassing van 
de regelgeving inzake deskundigen in het voorbereidend onderzoek. 
 
De tweede onderzoeksvraag die in de offerte gesteld wordt, luidt:  
 

Hoe wordt in andere landen bevorderd dat deskundigenbewijs bijdraagt 
aan strafvorderlijke doelstellingen, in het bijzonder de waarheidsvinding? 
In welke mate spelen deskundigenregisters daarbij een rol? Kunnen uit 
buitenlandse ervaringen voorwaarden en omstandigheden worden afgeleid 
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die van invloed zijn op de mogelijkheden om met een deskundigenregister 
bij te dragen aan strafvorderlijke doelstellingen, in het bijzonder de 
waarheidsvinding? 

 
Deze vraag wordt in de hoofdstukken 6 tot en met 9 beantwoord met een bespreking 
van het (strafproces)recht inzake deskundigen, in het bijzonder recht betreffende 
deskundigenregistraties, in respectievelijk België, Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. Dit landenonderzoek sluit direct aan bij de gedachtegang achter 
de ’Realist Approach’ die, zo bleek in het voorgaande, aan het denken over 
planevaluaties ten grondslag ligt. Door andere stelsels te bestuderen, die functioneren 
in landen die in verschillende opzichten redelijk goed met het onze te vergelijken zijn, 
kan zicht worden verkregen op mogelijke werkzame mechanismes en vooral op 
contextfactoren die voor het succes van deskundigenregisters van belang zijn. Om een 
indicatie te krijgen van de werking in de praktijk zijn gesprekken gevoerd met enkele 
sleutelrespondenten in de verschillende landen. 
 Oorspronkelijk was het landenonderzoek in dit onderzoek beperkt tot België en 
Duitsland. België is gekozen als het land dat qua grootte en strafprocessuele traditie 
wellicht het meest met het onze te vergelijken is. Daar komt bij dat het 
strafprocesrecht inzake deskundigen ook in België een onderwerp is dat de 
gemoederen bezig houdt. In verband met de keuze voor België is dr. Renard, 
medeauteur van een rapport over de deskundige in het Belgisch strafprocesrecht, 
uitgenodigd om plaats te nemen in de begeleidingscommissie. Aan de keuze voor 
Duitsland heeft (behalve nabijheid en vergelijkbaarheid in een aantal opzichten) 
bijgedragen dat - zo is op het eerste gezicht in ieder geval de indruk - de deskundige 
in strafzaken daar juist tot weinig discussie aanleiding geeft. Dat doet - wederom: op 
het eerste gezicht - vermoeden dat in het Duitse strafprocesrecht een werkwijze is 
gevonden die recht doet aan de doelstellingen die met het inschakelen van 
deskundigen in het strafproces worden nagestreefd. 
 Tijdens de eerste bijeenkomst met de begeleidingscommissie bleek, dat de 
voorzitter en de leden van de begeleidingscommissie het - met ons - wenselijk vonden 
het aantal landen waar in het kader van de rechtsvergelijking naar gekeken zou 
worden uit te breiden. De voorkeur ging daarbij uit naar Frankrijk, een land waar een 
nationaal deskundigenregister al langere tijd een centrale plaats heeft in de 
strafvordering. Buiten de onderzoeksopdracht viel Engeland; desalniettemin hebben 
wij gemeend een hoofdstuk gewijd aan Engeland te moeten opnemen. Het bijzondere 
van Engeland is vooral dat daar enkele jaren geleden een deskundigenregister is 
ingevoerd dat inmiddels ook al weer is afgeschaft. 
 
De derde en laatste onderzoekvraag ten slotte is in deze planevaluatie de centrale: 
 

Welke informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het 
deskundigenregister goed werkt? 

 
Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn eerst enkele interviews afgenomen met 
personen uit de strafrechtspraktijk die affiniteit met de materie hebben en enkele 
personen die bij het deskundigenregister betrokken zijn. De te bevragen personen 
zijn in overleg met de begeleidingscommissie geselecteerd. Doel van deze gesprekken 
was om, in overeenstemming met de eerder weergegeven opvattingen van Klein 
Haarhuis en Leeuw omtrent de reconstructie van een programmatheorie, via 
vraaggesprekken ook zicht te krijgen op de factoren die volgens deze personen het 
succes van het deskundigenregister zullen bepalen. Van deze interviews wordt verslag 
gedaan in hoofdstuk 5.  
 In de hoofdstukken 10 en 11 wordt de derde onderzoeksvraag uiteindelijk 
beantwoord. Daarbij worden de gegevens betrokken die door analyse van de 
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regelgeving en de documenten die daarop betrekking hebben, de rechtsvergelijking 
en de vraaggesprekken verkregen zijn. In deze derde onderzoeksvraag zijn twee 
aspecten te onderscheiden. Het eerste betreft de vraag welke informatie in het kader 
van de evaluatie moet worden verzameld omtrent de werking van het 
deskundigenregister. Het tweede betreft de vraag naar de factoren die van belang zijn 
bij de afweging of het register goed werkt. Het tweede aspect staat in hoofdstuk 10 
centraal, het eerste in hoofdstuk 11. 
 Voorin het rapport is een Nederlandstalige, achterin het rapport is een 
Engelstalige samenvatting opgenomen. Het rapport is op 18 mei 2010 afgesloten. 
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Hoofdstuk 2 - De Wet deskundige in strafzaken   
  
B.F. Keulen 
 
 
1 Inleiding 
 
Op 1 januari 2010 is de wet deskundige in strafzaken in werking getreden.19 Tal van 
aspecten van het strafprocesrecht inzake deskundigen zijn door deze wet opnieuw 
geregeld. In het eerste boek is een nieuwe Titel IIIC ingevoegd, over De deskundige. 
Daarin zijn in de artt. 51i tot en met 51m Sv een aantal aspecten betreffende de 
deskundige in het algemeen geregeld, waaronder de instelling van een landelijk 
openbaar register van gerechtelijke deskundigen (art. 51k Sv). In de artt. 150 tot en 
met 150c Sv is geregeld in welke gevallen de officier van justitie en de hulpofficier van 
justitie deskundigen kunnen benoemen, alsmede de in dat geval toepasselijke 
procedure. De regeling betreffende onderzoek door deskundigen in het gerechtelijk 
vooronderzoek is gewijzigd, en art. 176 Sv maakt nu ook benoeming van deskundigen 
door de rechter-commissaris buiten het gerechtelijk vooronderzoek mogelijk. 
Daarnaast zijn onder meer de bepalingen inzake deskundigenbewijs aangepast (artt. 
343, 344 Sv). 
 In dit onderzoek staat het deskundigenregister centraal. Voor een goed begrip 
van de functie van het deskundigenregister is het evenwel gewenst, een breder 
overzicht te hebben van (de wijzigingen in) het strafprocesrecht betreffende de 
deskundige en de achtergronden daarvan. In dit hoofdstuk zal dat bredere kader 
worden geschetst, alvorens in het volgende hoofdstuk nader op het 
deskundigenregister wordt ingegaan. In de laatste  paragraaf zal daar al enigszins 
naar worden toegewerkt: wat kan verklaren waarom wel tot een evaluatie van het 
deskundigenregister besloten is en niet tot een evaluatie van de overige wijzigingen 
die de Wet deskundige in strafzaken bevat? 
 
 
2 Voor de Wet deskundige in strafzaken 
 
De wettelijke regeling die voor het in werking treden van de Wet deskundige in 
strafzaken gold, voorzag in een vrij uitgebreide regeling van deskundigenonderzoek 
in het gerechtelijk vooronderzoek. De vijfde afdeling van titel III van het Tweede boek 
(Gang van het gerechtelijk vooronderzoek) was gewijd aan Deskundigen.20 Daarin 
werd aan de rechter-commissaris de bevoegdheid gegeven om deskundigen te 
benoemen die tot taak hebben ‘hem voor te lichten of bij te staan alsmede, zo nodig, 
een onderzoek in te stellen en daarover een schriftelijk verslag uit te brengen’ (art. 
227 Sv). De deskundige werd niet beëdigd voordat de onderzoeksopdracht werd 
verstrekt21; pas als hij bij de rechter-commissaris verscheen werd de deskundige 
beëdigd dat hij `zijne taak naar zijn geweten zal vervullen’ (art. 228 Sv). De officier 
van justitie en de verdachte hadden het recht om ‘met betrekking tot dat onderzoek 
aanwijzingen te doen en opmerkingen te maken’ (art. 231 Sv), de verdachte aan wie 
van de opdracht aan deskundigen gedaan kennis was gegeven kon een deskundige 
aanwijzen die bij het onderzoek tegenwoordig was of het verslag mocht onderzoeken 

                                                 
19   Zie de Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering 

van de regeling van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige in strafzaken), 

Stb. 2009, 33; Besluit van 6 augustus 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding 

van de Wet deskundige in strafzaken, St. 2009, 351.  
20   ie voor een uitgebreidere bespreking Hielkema 1996; Kwakman 2000. 
21   Vgl. ook Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 2. 
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(artt. 232 en 233 Sv). Zowel de door de rechter-commissaris als de door de verdachte 
aangewezen deskundige kreeg een vergoeding uit ’s Rijks kas (art. 234 Sv). De 
rechter-commissaris kon het onderzoek aan andere deskundigen opdragen indien 
ofwel de wijze waarop het onderzoek door de deskundigen was geschied, ofwel een 
verschil van de deskundigen omtrent de feiten, ofwel een verschil in oordeelvelling, 
daartoe aanleiding gaf. Dat kon ambtshalve, op de vordering van de officier van 
justitie of op verzoek van de verdachte (art. 235 Sv). De regeling van het 
deskundigenonderzoek in het gerechtelijk vooronderzoek werd echter relatief weinig 
toegepast.22 
 Buiten het gerechtelijk vooronderzoek was vooral art. 151 Sv van belang. Dat 
artikel gaf de officier van justitie de bevoegdheid om ambtshalve of op het verzoek 
van de verdachte of diens raadsman, een of meer vaste gerechtelijke deskundigen te 
benoemen die tot taak hebben hem voor te lichten of bij te staan, alsmede, zo nodig, 
een onderzoek, een onderzoek omtrent de persoonlijkheid van de verdachte 
daaronder begrepen, in te stellen en daarover een schriftelijk verslag uit te brengen. 
Die bevoegdheid kwam ook toe aan de hulpofficier van justitie, met dien verstande 
dat door hem benoemde deskundigen niet tot taak konden hebben een onderzoek 
omtrent de persoonlijkheid van de verdachte in te stellen en daarover schriftelijk 
verslag uit te brengen. Behalve aan art. 151 Sv kon de officier van justitie ook aan een 
aantal bijzondere bepalingen het recht ontlenen om deskundigen in te schakelen; te 
denken valt aan de artt. 151a-151d Sv (DNA-onderzoek). Daarnaast kan worden 
gewezen op art. 147 Sv (reclassering) en art. 494 Sv (Raad voor de 
Kinderbescherming), al gaat het hier om bij de strafrechtspleging betrokken personen 
met een bijzondere positie. 
 Een tweede algemene regeling, maar dan voor de verdachte, gaf de regeling van 
de mini-instructie. Art. 36a Sv bepaalt dat de verdachte die (kort gezegd) 
redelijkerwijs mag verwachten dat tegen hem een vervolging zal worden ingesteld, de 
rechter-commissaris kan verzoeken dienaangaande enig onderzoek in te stellen. Dat 
onderzoek kon ook een aan een deskundige opgedragen onderzoek zijn: art. 36c Sv 
bepaalde dat op het onderzoek van de rechter-commissaris de bepalingen van de 
tweede tot en met vijfde afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek van 
overeenkomstige toepassing waren. Een uitzondering werd daarbij (wat de 
deskundige betreft) gemaakt voor de artt. 232 tot en met 234 Sv, waarin aan de 
verdachte rechten werden gegeven met betrekking tot de wijze waarop het 
deskundigenonderzoek plaatsvond. 
 Aan opsporingsambtenaren waren als zodanig geen expliciete bevoegdheden 
toegekend om in het kader van het opsporingsonderzoek deskundigen in te 
schakelen. Toch werden in het opsporingsonderzoek wel deskundigen ingeschakeld 
buiten rechter-commissaris en officier van justitie om. En de Hoge Raad heeft daar 
geen stokje voor gestoken. In HR 21 februari 1978, NJ 1978, 66 heeft de Hoge Raad 
beslist dat de eis dat deskundigenverslagen alleen mogen worden gebruikt voor het 
bewijs voor zover de betreffende deskundige is benoemd door rechter-commissaris of 
officier van justitie en vervolgens is beëdigd, geen steun vindt in de wet.23 
 
Voor het onderzoek ter terechtzitting verklaarde art. 299 Sv alle bepalingen in de titel 
over de Behandeling van de zaak door de rechtbank betreffende getuigen en hun 
verklaringen ook van toepassing op deskundigen en hun verklaringen. Het artikel 
maakte drie uitzonderingen op deze regel. In de eerste plaats werd de deskundige 

                                                 
22   Vgl. Commissie Moons 1990, p. 14-15: in 1987 is in 3% van de strafzaken een gerechtelijk 

vooronderzoek gehouden; in 22% van die gerechtelijk vooronderzoeken is een deskundige 

benoemd, vrijwel altijd een psychiater. 
23   Vgl. over inschakeling van deskundigen door OM en politie zonder expliciete wettelijke basis ook. 

Reijntjes 2007, p. 119 e.v.. 
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beëdigd dat hij zijn taak naar zijn geweten zal vervullen; de getuige werd (en wordt) 
beëdigd dat hij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. In de tweede 
plaats was art. 291 Sv niet van toepassing: van de deskundige werd niet gevergd dat 
hij bij zijn verklaring zo veel mogelijk uitdrukkelijk opgaf wat hij heeft waargenomen 
en ondervonden en wat zijn redenen van wetenschap zijn. In de derde plaats was 
gijzeling van de deskundige niet toegelaten. Daarnaast gaf art. 299 Sv drie 
aanvullende voorschriften. De verklaringen en verslagen van deskundigen moesten 
met redenen zijn omkleed (lid 2). Zij waren verplicht de door de rechtbank 
gevorderde diensten te bewijzen (lid 3). En van degene die op vordering van het 
openbaar ministerie door het gerechtshof in welks ressort hij woont, als vaste 
gerechtelijke deskundige was beëdigd dat hij zijn taak naar zijn geweten zal vervullen, 
werd terzake van het uitbrengen van een schriftelijk verslag geen nadere eed 
gevorderd (lid 4). 
 In de derde afdeling van deze titel, inzake het Bewijs, was voor de deskundige ook 
een bijzondere plaats ingeruimd. De verklaringen van een deskundige werden als 
afzonderlijk wettig bewijsmiddel erkend (art. 339 Sv). Onder verklaring van een 
deskundige werd ingevolge art. 343 Sv verstaan ‘zijn bij het onderzoek op de 
terechtzitting medegedeeld gevoelen betreffende hetgeen zijne wetenschap hem leert 
omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is’. En in art. 344 Sv was onder de 
schriftelijke bescheiden een bijzondere plaats ingeruimd voor (4o) ‘verslagen van 
deskundigen behelzende hun gevoelen betreffende hetgeen hunne wetenschap hen 
leert omtrent datgene wat aan hun oordeel onderworpen is’. 
 
 
3 Strafvordering 2001 
 
Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd. Een belangrijke leidraad bij 
deze modernisering wordt gevormd door de rapporten die het grondslagenproject 
Strafvordering 2001 heeft opgeleverd. Dat geldt ook voor de Wet deskundige in 
strafzaken. De memorie van toelichting geeft aan dat het wetsvoorstel in belangrijke 
mate overeenkomt met de contouren voor een nieuwe wettelijke regeling die zijn 
geschetst in het deelrapport van N.J.M. Kwakman - De deskundige in het strafproces, 
dat onderdeel uitmaakt van het eerste deel van het onderzoeksproject Strafvordering 
2001 van prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. G. Knigge - Het onderzoek ter 
zitting, blz.. 343-393.24 Tegen die achtergrond worden in dit onderzoek de 
belangrijkste bevindingen van dat deelrapport weergegeven. 
 Tot die belangrijkste bevindingen behoort, dat als ‘keerzijde van het zware accent 
op het opsporingsonderzoek (..) wellicht het ‘verdedigingsbelang’ in de knel raakt 
voor zover de bijna onbeperkte bevoegdheid om in het vooronderzoek deskundigen in 
te schakelen niet gepaard gaat met vergelijkbare rechten voor de verdachte. 
Weliswaar wordt algemeen aangenomen dat de verdachte ook tijdens de 
opsporingsfase het recht heeft om politie of justitie te verzoeken onderzoek te doen 
verrichten door een deskundige die op zijn verzoek wordt ingeschakeld, maar politie 
en justitie zijn daartoe niet verplicht. Daarbij ontbreekt de rechtsbescherming die de 
verdachte wel heeft in verband met een deskundigenonderzoek in het kader van een 
GVO’.25  
 Het verdedigingsbelang kan ook in de knel raken doordat de kosten van 
eventueel zelf ingeschakelde deskundigen voor rekening van de verdachte komen. De 
griffier is bevoegd op grond van art. 16 Wet Tarieven in strafzaken een voorschot toe 

                                                 
24   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 4. Vgl. ook Kamerstukken II 2007/08, 29 271, Algemeen 

kader herziening Wetboek van Strafvordering, nr. 7, p. 2 en 3.  Zie over het verband tussen 

Strafvordering 2001 en de Wet deskundige in strafzaken ook Groenhuijsen 2008, p. 936 e.v.. 
25  Kwakman, a.w., p. 350. 
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te kennen mits hij van oordeel is dat de kosten gemaakt worden in het belang van het 
onderzoek. En de verdachte kan op grond van art. 591 Sv na afloop van het onderzoek 
ter terechtzitting de rechter verzoeken om de gemaakte kosten te vergoeden. 
Kwakman vraagt zich af of de Nederlandse praktijk wel in overeenstemming is met de 
eis van het EHRM dat elke verdachte een ‘proper and adequate opportunity’ moet 
hebben om zijn verweer te onderbouwen.26 
 Kwakman zou het verdedigingsbelang vooral meer tot zijn recht willen laten 
komen in de fase van het vooronderzoek. Er zou in deze fase in ruimere mate 
gelegenheid moeten worden geboden voor door de verdediging geïnitieerd 
deskundigenonderzoek. De keerzijde daarvan is dat tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting dan eerder sprake kan zijn van verwerking van rechten door de 
verdediging.27 Tegelijk waarschuwt Kwakman voor een `veramerikanisering’ van het 
strafproces. Het recht van de verdediging om een eigen deskundigenonderzoek of een 
tegenonderzoek te mogen verrichten zou zich slecht verdragen met het streven naar 
de materiële waarheidsvinding als dat leidt tot inschakeling van ‘partij-deskundigen’ 
en een ‘partijenproces’. Dat gevaar is niet denkbeeldig en wordt, meent hij, in de 
hand gewerkt doordat in de praktijk ook het opsporings- en vervolgingsapparaat 
gedurende het vooronderzoek steeds vaker gebruik maakt van eigen deskundigen 
zonder dat daar een rechter aan te pas komt.28  
 
Een ander kenmerk van de wettelijke regeling waarbij Kwakman kanttekeningen 
plaatst is de positie van de rechter. Hij concludeert dat zowel het OM als de 
verdediging voorafgaand aan de zitting invloed kan uitoefenen op de verschijning van 
deskundigen ter terechtzitting, terwijl de rechter pas in de loop van het onderzoek ter 
terechtzitting kan beslissen of hij al dan niet getuigen wenst op te roepen.29 
 Kwakman vestigt er verder de aandacht op dat in de wettelijke regeling van het 
deskundigenonderzoek geen criteria te vinden zijn die betrekking hebben op de 
deskundigheid van de in te schakelen deskundige dan wel de betrouwbaarheid van 
het onderzoek of de gehanteerde onderzoeksmethode. Het wordt aan de rechter 
overgelaten om te beoordelen wie als deskundige kan worden aangemerkt en of het 
onderzoek betrouwbaar is geweest.30 Hij signaleert dat niet alleen de rechter een 
verantwoordelijkheid heeft om te waarborgen dat deskundigenonderzoek in het 
kader van het strafproces voldoet aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid en 
validiteit. 31 Hij is er een voorstander van om meer onafhankelijkheidswaarborgen te 
introduceren, ook omdat dit een tegenwicht kan vormen tegen de risico’s van 
partijdeskundigen voor de materiële waarheidsvinding. 32 
 Kwakman zou daarbij willen differentiëren tussen enerzijds onderzoeksmethoden 
waarover een grote mate van consensus bestaat wat betreft betrouwbaarheid en 
validiteit van resultaten, zoals bloedproef en DNA-onderzoek (deze zouden wettelijk 
kunnen worden gereguleerd) en anderzijds methoden waarover nog veel discussie 
bestaat. Daar zou een eventuele wettelijke regeling van het recht op contra-expertise 
bijvoorbeeld veel flexibeler van aard kunnen zijn. 33 Hij noemt een aantal kwaliteits- 
en onafhankelijkheidswaarborgen waar ten behoeve van de materiële 
waarheidsvinding en als complement van een recht op contra-expertise aan kan 
worden gedacht:  

                                                 
26   Kwakman, a.w., p. 356-357. 
27   Kwakman, a.w., p. 366. 
28   Kwakman, a.w., p. 386. 
29   Kwakman, a.w., p. 354-355. 
30   Kwakman, a.w., p. 355. 
31   Kwakman, a.w., p. 366-367. 
32   Kwakman, a.w., p. 387. 
33   Kwakman, a.w., p. 366-367. 
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– een lijst met erkende deskundigen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (op 
te stellen in overleg met de betreffende beroepsorganisaties); 

– een standaard-vragenlijst om de kwalificaties, ervaring, kennis e.d. van de in te 
schakelen deskundigen te kunnen toetsen; 

– specifieke of algemene wettelijke voorschriften betreffende de wijze waarop een 
onderzoek dient te worden uitgevoerd dan wel de kwaliteit ervan kan worden 
gewaarborgd; 

– amicus curiae-brieven (brieven van beroepsorganisaties of vakgenoten over de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode die door een ingeschakelde 
deskundige in een bepaald geval is gehanteerd); 

– het opvragen van een curriculum vitae.34 
 
Deze bevindingen resulteren, samengevat, in een aantal voorstellen. Voorgesteld 
wordt in de eerste plaats, typen onderzoek die daarvoor in aanmerking komen zoveel 
mogelijk wettelijk te reguleren. De betreffende regeling, die in een algemene 
maatregel van bestuur of ministeriële regeling neergelegd zou kunnen worden, zou 
naast procedurele regels tevens de omvang van het recht op tegenonderzoek kunnen 
regelen.  
 Vervolgens wordt voorgesteld, na te gaan in hoeverre financiële drempels en 
andere drempels afbreuk kunnen doen aan het recht op betwisting van gevonden 
onderzoeksresultaten in de vorm van contra-expertise. Onderzocht zou moeten 
worden in hoeverre dergelijke drempels kunnen worden weggenomen zonder dat het 
kosten- en efficiency-aspect of proces-economische belangen uit het oog worden 
verloren. Gedacht zou kunnen worden aan een recht op restitutie van kosten of 
betaalde zekerheid indien het onderzoek voor de verdachte (wezenlijk) gunstiger 
onderzoeksresultaten oplevert, en/of een gunstiger voorschotregeling. 
 Specifiek inzake het vooronderzoek wordt voorgesteld de bevoegdheden van het 
opsporings- en vervolgingsapparaat om in het vooronderzoek deskundigen in te 
schakelen, uit te breiden en wettelijk te regelen. In deze wettelijke regeling zouden 
ook onafhankelijkheids- en kwaliteitswaarborgen opgenomen moeten worden, en 
voorts zouden de rechten van de verdachte bij dergelijk onderzoek geregeld moeten 
worden. Die rechten zouden vergelijkbaar moeten zijn met die welke bij 
deskundigenonderzoek in het gerechtelijk vooronderzoek gelden. Nagegaan zou 
moeten worden of de omvang van het recht op tegenonderzoek zou moeten 
verschillen naar gelang er al dan niet sprake is van (wettelijke) onafhankelijkheids- 
en kwaliteitswaarborgen met betrekking tot de van overheidswege ingeschakelde 
deskundigen.  
 Inzake het onderzoek ter terechtzitting wordt voorgesteld het verificatiekarakter 
van de zitting beter tot zijn recht te laten komen. In de eerste plaats zou moeten 
worden geverifieerd of de verdediging in het vooronderzoek in voldoende mate in de 
gelegenheid is gesteld dan wel terecht is beperkt in haar bij voorkeur wettelijk 
afgebakende recht om de eventuele betwisting van deskundigenverklaringen of -
rapporten adequaat voor te bereiden. Kwakman noemt ook mogelijke eventueel 
wettelijk te regelen ‘sancties’: bewijsuitsluiting, het alsnog in de gelegenheid worden 
gesteld een tegenonderzoek te doen verrichten, of zelfs niet-ontvankelijkverklaring 
van het OM. Die sancties zouden ook in aanmerking komen bij een tweede verificatie 
die ter terechtzitting zou moeten worden uitgevoerd: is het deskundigenonderzoek 
uitgevoerd volgens de wettelijke regels, voorzover het een onderzoeksmethode betreft 
die wettelijk gereguleerd is.  
 Ten slotte zouden tijdens het onderzoek ter terechtzitting de in het 
vooronderzoek geproduceerde deskundigenverslagen en verklaringen en de op het 
onderzoek ter terechtzitting geproduceerde deskundigenverklaringen moeten worden 

                                                 
34   Kwakman, a.w., p. 390-392. 
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geverifieerd. In de eerste plaats zouden de deskundigheid, de kwalificaties en de 
onafhankelijkheid van de ingeschakelde deskundigen moeten worden getoetst. 
Daarbij kunnen standaardvragenlijsten van nut zijn, maar ook lijsten van erkende 
onafhankelijke deskundigen, amicus curiae brieven en informatie ingewonnen bij 
beroepsorganisaties. Voor zover dat onvoldoende waarborgen oplevert voor de 
onafhankelijkheid of kwaliteit van de deskundige, moet de rechter zelf deskundigen 
kunnen oproepen die voldoen aan bepaalde kwaliteits- en onafhankelijkheidseisen. 
De rechter zou daarbij de keus moeten hebben uit een groot arsenaal onafhankelijke 
en gekwalificeerde deskundigen die aan bepaalde eisen voldoen, zodat hij minder 
afhankelijk wordt van de door OM en verdachte ingeschakelde partij-deskundigen. 
Voorts zou de verdediging tijdens het onderzoek ter terechtzitting optimaal in de 
gelegenheid gesteld moeten worden om haar recht op tegenspraak uit te oefenen en 
met name het recht om deskundigenmateriaal te betwisten, onder andere door haar 
in de gelegenheid te stellen zelf deskundigen te doen oproepen en te doen horen.35 
 
 
4 Eerdere en andere wetswijzigingen 
 
Het rapport van Kwakman maakt onderdeel uit van een groter geheel. Het 
onderzoeksproject van Strafvordering 2001 heeft geleid tot een groot aantal 
deelrapporten, waarin voorstellen worden gedaan voor tal van wijzigingen op 
strafvorderlijk terrein. En ook de Wet deskundige in strafzaken maakt onderdeel uit 
van een groter geheel. Er zijn reeds een groot aantal wetswijzigingen tot stand 
gekomen waar in het kader van Strafvordering 2001 ontwikkelde gedachten in zijn 
verwerkt, en er staan nog wetsvoorstellen op stapel. Een aantal aspecten van die 
wetsvoorstellen zijn ook van belang voor de deskundige en de voorstellen terzake van 
Kwakman. 
 Dat geldt bijvoorbeeld voor een al doorgevoerde wijziging van de artt. 263 en 264 
Sv. Art. 263 lid 4 Sv geeft de voorzitter van de rechtbank inmiddels de bevoegdheid 
om voor de aanvang van de behandeling de officier van justitie te bevelen getuigen en 
deskundigen ter terechtzitting te doen oproepen. Art. 264 Sv geeft de officier van 
justitie de bevoegdheid om de oproeping van een getuige of deskundige op één van de 
daar genoemde gronden te weigeren. Daarmee is het bezwaar van Kwakman dat de 
rechter pas in de loop van het onderzoek ter terechtzitting invloed kan uitoefenen op 
de oproeping van deskundigen in belangrijke mate vervallen. 
 In verband met de verificatie van onderzoeksresultaten en het recht op 
tegenspraak is van belang dat sinds 1 januari 2005 de uitgebreide motiveringsplicht 
van art. 359 lid 2 Sv van kracht is.36 Die eist dat het vonnis, indien de beslissing 
afwijkt van door de verdachte dan wel door de officier van justitie uitdrukkelijk 
onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen opgeeft die daartoe hebben 
geleid. Indien de betrouwbaarheid van een deskundigenverslag of –verklaring 
uitdrukkelijk onderbouwd wordt betwist, kan derhalve een extra motivering vereist 
zijn. 
 Het voorstel om deskundigenonderzoek in het opsporingsonderzoek nader te 
normeren, ten slotte, kan in verband worden gebracht met gedachten omtrent de 
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Schiedammer parkmoord, en dan met name het Programma versterking opsporing en vervolging, 

aangewezen worden als een motor voor verbeteringen van forensisch technisch onderzoek: vgl. 
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verhouding tussen opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek die in andere 
deelrapporten uitgewerkt zijn. Die behelzen een verbeterde normering van het 
opsporingsonderzoek en, gekoppeld daaraan, de afschaffing van het gerechtelijk 
vooronderzoek.37 Deze voorstellen vormen mede de aanleiding voor nog bij de 
Tweede Kamer aanhangige en in te dienen voorstellen betreffende het voorbereidend 
onderzoek.38 
 
 
5 De deskundige in het vooronderzoek 
 
5.1 Het gerechtelijk vooronderzoek en art. 176 Sv 
 
De Wet deskundige in strafzaken heeft het kader van het gerechtelijk vooronderzoek 
niet losgelaten. Vertrekpunt is de regeling betreffende de deskundige in het 
gerechtelijk vooronderzoek gebleven. Die regeling is in gewijzigde vorm gehandhaafd. 
Zij geeft de rechter-commissaris de bevoegdheid om in het belang van het onderzoek 
ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte, 
één of meer deskundigen te benoemen (art. 227 Sv). De rechter-commissaris geeft 
van zijn beslissing tot benoeming van een deskundige en van de opdracht die aan de 
deskundige is verstrekt kennis aan de officier van justitie en de verdachte. Die 
kennisgeving kan in het belang van het onderzoek worden uitgesteld. De verdachte 
aan wie van de opdracht kennis is gegeven, is bevoegd zijnerzijds een deskundige aan 
te wijzen, die het recht heeft bij het onderzoek van de deskundige tegenwoordig te 
zijn, daarbij de nodige aanwijzingen te doen en opmerkingen te maken (art. 228 Sv). 
De deskundige kan verhelderende vragen stellen aan de rechter-commissaris en deze 
kan een mondeling onderhoud met de deskundige gelasten waarbij officier van 
justitie en verdachte in beginsel aanwezig zijn (art. 229 Sv). Nadat de deskundige zijn 
rapport aan de rechter-commissaris heeft ingezonden, stuurt deze een kopie aan de 
officier van justitie en, behoudens in het geval van uitstel in het belang van het 
onderzoek, de verdachte. De verdachte aan wie van de uitslag van het onderzoek 
kennis is gegeven, heeft het recht het toegezonden verslag te onderzoeken (art. 230 
Sv). De rechter-commissaris kan nader onderzoek opdragen aan dezelfde deskundige, 
of onderzoek opdragen aan een of meer andere deskundigen (art. 231 Sv). En de 
rechter-commissaris kan de deskundige ambtshalve, op vordering van de officier van 
justitie of op verzoek van de verdachte horen (art. 232 Sv). 
 De regeling in het gerechtelijk vooronderzoek is derhalve behouden, maar toch is 
er iets wezenlijks veranderd. De rechter-commissaris kan nu namelijk ook buiten het 
gerechtelijk vooronderzoek om een deskundigenonderzoek entameren. Art. 176 Sv 
geeft de rechter-commissaris de bevoegdheid om ambtshalve, op vordering van de 
officier van justitie of op verzoek van de verdachte, een of meer deskundigen te 
benoemen op de wijze bepaald in de artt. 227 tot en met 232 Sv. De memorie van 
toelichting ziet dit als ‘een voortzetting van de eerder in gang gezette ontwikkeling om 
de toepassing van bevoegdheden van de rechter-commissaris ook buiten het verband 
van het gerechtelijk vooronderzoek mogelijk te maken, waardoor de positie van de 
rechter-commissaris wordt versterkt’.39 Het verzoek van de verdachte om benoeming 
van een deskundige geldt daarbij als een verzoek op grond van art. 36a Sv. Die 
formulering bewerkstelligt dat bij een verzoek van de verdachte de regelgeving 
betreffende de mini-instructie van kracht is. Bij een vordering van de officier van 

                                                 
37  Zie onder meer Groenhuijsen 2001, p. 45-51. 
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justitie of ambtshalve toepassing van art. 176 Sv is dat niet het geval.40 De regeling 
van de mini-instructie wordt daarbij nog in zoverre gewijzigd dat in een nieuw art. 
36c lid 1 Sv de vijfde afdeling integraal van toepassing is verklaard.41 
 Opmerkelijk is, dat de wet geen beperking aanbrengt in de bevoegdheid van de 
rechter-commissaris die buiten het verband van een gerechtelijk vooronderzoek een 
deskundigenonderzoek entameert. Art. 104 Sv bepaalt voor de bevoegdheid tot 
inbeslagneming dat deze buiten een gerechtelijk vooronderzoek slechts plaats vindt 
door de rechter-commissaris ‘die enig onderzoek in de zaak verricht’. Art. 110 Sv 
maakt doorzoeking door de rechter-commissaris buiten het gerechtelijk 
vooronderzoek slechts mogelijk op vordering van de officier van justitie. Naar de 
letter genomen staat art. 176 Sv de rechter-commissaris toe in elke zaak waar hij lucht 
van krijgt op eigen houtje een deskundige te benoemen.42 
 Al met al lijkt het erop dat het ingesteld zijn van een gerechtelijk vooronderzoek 
voor de bevoegdheden van de rechter-commissaris inzake deskundigenonderzoek 
materieel geen rol van betekenis meer speelt. 
 
 
5.2 De bevoegdheden van de officier van justitie 
 
Niet alleen de rechter-commissaris heeft een bevoegdheid gekregen om deskundigen 
te benoemen. In de nieuwe artt. 150 tot en met 150c Sv, die het voormalige art. 151 Sv 
vervangen, zijn voor de officier van justitie en de hulpofficier van justitie 
mogelijkheden gecreëerd om deskundigen in te schakelen. De officier van justitie kan 
in het belang van het onderzoek ambtshalve of op het verzoek van de verdachte een 
deskundige benoemen die geregistreerd is in het deskundigenregister.43 Aan deze 
constructie ligt de opvatting ten grondslag ‘dat aan het OM kan worden overgelaten 
om een geregistreerde deskundige opdracht te geven tot het verrichten van een 
bepaald onderzoek.’44  
 De positie van de verdachte bij door de officier van justitie bevolen onderzoek is 
versterkt. Anders dan in het voormalige art. 151 Sv is in de nieuwe regeling 
voorgeschreven dat de officier van justitie de verdachte schriftelijk kennis geeft van 
de aan de deskundige verleende opdracht en van tijd en plaats van het onderzoek, 

                                                 
40   De MvT wekt enige twijfel of dit onderkend is (Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 16): ‘op 

aandringen van de NVvR, de Raad voor de Rechtspraak en het College van procureurs-generaal is 

(..) overgegaan tot een herschrijving van de regeling in het gerechtelijk vooronderzoek, met dien 

verstande dat deze tevens kan worden toegepast in het voorbereidende onderzoek. De rechter-

commissaris kan deze specifieke onderzoekshandelingen dan verrichten in het kader van art. 36a: 

de mini-instructie.’ 
41   Volgens de memorie van toelichting is door de verwijzing in art. 176 naar art. 36a ‘de uitsluiting van 

de artikelen 232 tot en met 234 niet meer nodig’(Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 21). 
42   Vgl. hierover ook Haverkate 2009, p. 8. Haverkate wil vermijden dat ‘de rechter-commissaris die ‘s 

avonds in de krant leest over een onderzoek’ de volgende dag de zaak aan zich trekt en daarin een 

deskundige benoemt. Hij zou ‘toepasselijkheid van artikel 36e’ (voorlopige hechtenis) als 

voorwaarde willen stellen. 
43   Dat was anders in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Daarin was vastgehouden aan de figuur van de 

vaste gerechtelijke deskundige, die op vordering van het openbaar ministerie aangewezen werd 

door het Gerechtshof. De officier van justitie kon alleen deze door het Gerechtshof aangewezen 

vaste gerechtelijke deskundige benoemen (Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 2 en nr. 3, p. 9). 
44  Kamerstukken II 2007/08, 31 116, nr. 6, p. 13. Dat de wijze waarop het onderzoek verricht wordt bij 

een onderzoek in opdracht van de officier van justitie (althans volgens de wet) in mindere mate 

door de verdediging beïnvloed kan worden dan bij een onderzoek in opdracht van de rechter-

commissaris, is kennelijk niet van overwegend belang geacht voor de afbakening van het domein 

van de officier van justitie. Zie over deze verschillen in procedure Haverkate, a.w. 2009, p. 9. 
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tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet. De verdachte kan 
verzoeken tot het doen van aanvullend onderzoek of het geven van aanwijzingen 
omtrent het uit te voeren onderzoek. Ook van de uitslag van het onderzoek wordt de 
verdachte in kennis gesteld. De verdachte kan naar aanleiding van de uitslag binnen 
twee weken om een tegenonderzoek verzoeken (art. 150a Sv). Geregeld is ook, in art. 
150b Sv, dat de officier van justitie die een verzoek van de verdachte tot benoeming 
van een deskundige weigert, daarvan gemotiveerd kennis geeft aan de verdachte. Bij 
een weigering van de officier van justitie om een deskundige te benoemen kan de 
verdachte binnen twee weken de rechter-commissaris verzoeken om alsnog tot 
benoeming van een deskundige of uitbreiding van het onderzoek over te gaan (art. 
150b Sv). Er is niet expliciet in de wet bepaald dat de rechter-commissaris verdachte 
en officier van justitie moet horen, maar als hij ‘dat wenselijk oordeelt, kan hij dat 
doen.’45 Indien de officier van justitie of rechter-commissaris een tegenonderzoek 
gelast, verleent hij daartoe opdracht aan een deskundige (art. 150c Sv). 
 In deze plicht om de verdachte te informeren en in deze processuele rechten, met 
name tot het verzoeken van aanvullend of specifiek onderzoek, ziet het kabinet een 
belangrijke verbetering van de procespositie van de verdachte. 46 En ook vanuit het 
oogpunt van proceseconomie is het volgens de memorie van toelichting beter ‘dat een 
verdachte een dergelijk verzoek in een vroeg stadium kan doen.’ 47 Er is bij door de 
officier van justitie bevolen onderzoek inderdaad van een verbetering van de 
rechtspositie van de verdachte sprake. Tegelijk zijn er nog steeds een aantal redenen 
waarom de verdachte inschakeling van een deskundige door de rechter-commissaris 
in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek of op grond van art. 176 Sv kan 
prefereren. Een eerste reden is dat in dat geval de rechter-commissaris afweegt of het 
belang van het onderzoek toelaat dat de verdachte van het verlenen van de opdracht 
dan wel de uitslag van het onderzoek in kennis wordt gesteld (artt. 228, 230 Sv). Een 
tweede reden is, dat de regeling in het gerechtelijk vooronderzoek de verdachte aan 
wie van de opdracht aan de deskundige kennis is gegeven de bevoegdheid geeft om 
zijnerzijds een deskundige aan te wijzen die het recht heeft om bij het onderzoek van 
de deskundige tegenwoordig te zijn, daarbij de nodige aanwijzingen te doen en 
opmerkingen te maken (art. 228 lid 4 Sv). Art. 150b lid 2 Sv geeft de verdachte dat 
recht niet; zelfs de rechter-commissaris heeft volgens de wettekst bij een door officier 
van justitie bevolen onderzoek alleen maar de bevoegdheid tot ‘uitbreiding van het 
onderzoek over te gaan.’ 
 Nu biedt niet alleen art. 150b Sv de verdachte de mogelijkheid om, bij een 
verschil van mening met de officier van justitie, naar de rechter-commissaris te gaan. 
Ook art. 176 Sv geeft de verdachte het recht een verzoek aan de rechter-commissaris 
te richten.48 Art. 176 Sv stelt niet als eis dat een eerder verzoek aan de officier van 
justitie is gericht en door deze afgewezen, en bevat ook geen termijnen. Daarmee is 
een verzoek op grond van art. 176 Sv een goed alternatief voor het benaderen van de 
rechter-commissaris op grond van art. 150b Sv.49 Het is evenwel de vraag of, en zo ja 
in welke mate, een rechter-commissaris tot wie op grond van art. 176 Sv een verzoek 
wordt gericht, zich mag bemoeien met de omvang en uitvoering van een door de 

                                                 
45   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 26. 
46   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 13, p. 15-16. 
47   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 13. 
48  Vgl. ook de vraag van de ChristenUnie (Kamerstukken 2007/08, 31 116, nr. 5, p. 11) en het 

antwoord (nr. 6, p. 24). 
49   Vgl. wat anders Haverkate 2008, p. 21. Ook de bezwaren van van der Kruijs 2008, p. 226 tegen de 

termijnen die in de artt. 150a en 150b Sv zijn opgenomen, kunnen langs deze weg mogelijk voor een 

deel worden weggenomen. Voor het toestaan van een tegenonderzoek op grond van art. 176 Sv zou 

de normering van HR 8 februari 2005, NJ 2005, 514, waarin een belangrijke rol speelt of ‘het 

verzoek redelijkerwijs eerder had kunnen worden gedaan’, richtsnoer kunnen zijn. 
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officier van justitie aan een deskundige opgedragen onderzoek. Daar zou een 
meerwaarde van art. 150b Sv kunnen zitten. Daarnaast valt mogelijk te denken aan 
gevallen waarin aan de vereisten van art. 36a Sv, waar in art. 176 Sv aan gerefereerd 
wordt, niet is voldaan. Gedacht kan worden aan de verdachte jegens wie nog geen 
handeling is verricht waaraan hij in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat 
tegen hem in Nederland een vervolging zal worden ingesteld. Maar met Haverkate 
menen wij dat de betekenis van wettelijke verruimingen op dit punt niet moet worden 
overdreven.50 Voor het recht op een aanvullend of tegenonderzoek van de verdachte 
is de jurisprudentie die de Hoge Raad de laatste jaren terzake gewezen heeft, 
belangrijker.51 
 
Dat de verdachte bij door de rechter-commissaris opgedragen deskundigenonderzoek 
de bevoegdheid heeft om zijnerzijds een deskundige aan te wijzen die het recht heeft 
om bij het onderzoek van de deskundige tegenwoordig te zijn, daarbij de nodige 
aanwijzingen te doen en opmerkingen te maken, spoort met rechtspraak van het 
EHRM, in het bijzonder de uitspraak in de zaak Mantovanelli.52 Het EHRM stelt daar 
dat where an expert has been appointed by a court, the parties must in all instances 
be able to attend the interviews held by him or to be shown the documents he has 
taken into account. What is essential is that the parties should be able to participate 
properly in the proceedings before the tribunal. In deze zaak was aan die eis niet 
voldaan. Klagers ontvingen het deskundigenadvies maar hadden geen real 
opportunity to comment effectively on it. The question the expert was instructed to 
answer was identical with the one that the court had to determine, namely whether 
the circumstances in which halothane had been administered to the applicant’s 
daughter disclosed negligence (). It pertained to a technical field that was not within 
the judges knowledge. Hoewel de rechter niet was gebonden door de conclusies van 
de deskundige, his report was likely to have a preponderant influence on the 
assessment of the facts by that court. Onder deze omstandigheden, en nu het verzoek 
om een tweede rapport van een deskundige werd afgewezen, hadden klagers 
betrokken moeten worden in the process of producing the report, as it consisted in 
interviewing witnesses and examining documents. Art. 6 EVRM werd geschonden 
geacht.53 
 Vanuit de gedachte achter de verdedigingsrechten van art. 6 EVRM valt veel voor 
deze benadering te zeggen. De verdachte moet deskundigenbewijs kunnen 
onderzoeken en ter discussie stellen. De mogelijkheid van contra-expertise kan daar 
een effectieve invulling van zijn, maar niet bij elk type onderzoek is een contra-
expertise een reële optie. Is dat het geval, en biedt het kader van het onderzoek ter 
terechtzitting de verdachte onvoldoende mogelijkheden om zich effectief te verweren, 
dan kunnen de verdedigingsrechten van de verdachte meebrengen dat hij betrokken 
moet worden in het proces dat tot het opstellen van het deskundigenbewijs leidt. En 
dat kan er weer toe leiden dat de officier van justitie in sommige gevallen geen 
gebruik zou moeten maken van de ruime mogelijkheden die de wet hem biedt om 
geregistreerde deskundigen zelfstandig in te schakelen, dan wel van mogelijkheden 
om dit onderzoek in het kader van de opsporingstaak te laten uitvoeren (als technisch 
onderzoek; zie hoofdstuk 4 par. 8).  
 
 

                                                 
50   A.w. 2008, p. 20.  
51   Vgl. bijvoorbeeld HR 8 september 2009, NJ 2009, 424. 
52   EHRM 18 maart 1997, Mantovanelli tegen Frankrijk, appl. no. 21497/93, NJ 1998, 278.  
53   Zie ook EHRM 2 juni 2005, Cottin v. België, appl. no. 48386/99. Geen schending werd 

aangenomen in EHRM 8 november 2006, Eskelinen e.a. tegen Finland, appl. no. 43803/98. 
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5.3 De bevoegdheden van de hulpofficier van justitie en `deskundigenonderzoek’ 
door en op verzoek van de politie 
 
De bevoegdheid om geregistreerde deskundigen te benoemen komt ook toe aan de 
hulpofficier van justitie ‘voor zover het technisch onderzoek betreft, met uitzondering 
van de gevallen waarin de wet anders bepaalt’. Bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de aard van het technisch 
onderzoek dat kan worden opgedragen (art. 150 Sv). 
 Dit door de hulpofficier van justitie bevolen onderzoek heeft derhalve een 
wettelijke basis. Niet geheel duidelijk is daarbij hoe dit onderzoek zich verhoudt tot 
de overige bepalingen inzake het door de officier van justitie bevolen onderzoek (artt. 
150a-150c Sv). De wetssystematiek en de bewoordingen van art. 150 lid 2 Sv maken 
aannemelijk, dat deze bepalingen ook voor door de hulpofficier van justitie bevolen 
onderzoek gelden. Anderzijds is het niet heel handig als de officier van justitie de 
verdachte schriftelijk in kennis zou moeten stellen van elke door de hulpofficier van 
justitie aan de verdachte verleende opdracht (art. 150a lid 1 Sv).54 
 Aan opsporingsambtenaren zijn in de wet nog steeds geen expliciete 
bevoegdheden toegekend om in het kader van het opsporingsonderzoek deskundigen 
in te schakelen. De wetgever heeft echter niet onmogelijk willen maken dat in het 
opsporingsonderzoek deskundigen worden ingeschakeld buiten rechter-commissaris 
en officier van justitie om. De memorie van toelichting stelt: ‘In het kader van het 
opsporingsonderzoek wordt (..) onderzoek van sterk uiteenlopende aard en omvang 
verricht. De mate waarin deze onderzoeken zijn geprotocolleerd en beschreven loopt 
sterk uiteen. De bevoegdheid van de politie om technisch onderzoek op te dragen is 
een afgeleide van de bevoegdheid van de officier van justitie. In de praktijk geeft de 
politie nu reeds vaak opdracht tot technisch onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om het 
toezenden van bloedmonsters aan het NFI voor het bepalen van het alcoholgehalte, 
toezenden van in beslag genomen voorwerpen met het oog op dactyloscopisch 
onderzoek of onderzoek naar bloedsporen, ballistisch onderzoek, 
toxicologisch/farmaceutisch onderzoek naar de aard en samenstelling van 
verdovende middelen. Ook het uitvoeren van tests door speurhondgeleiders valt 
hieronder. Het werk van de Technische Recherche is sterk specialistisch van aard. 
Volgens de huidige praktijk wordt dergelijk onderzoek evenwel niet aangemerkt als 
deskundigenonderzoek. Als regel kan ervan worden uitgegaan dat technisch 
onderzoek binnen de eigen politieorganisatie wordt uitgevoerd. Zodra daarbij de hulp 
moet worden ingeroepen van externe derden, zoals TNO of het Nederlands Instituut 
voor de Brandweer rijst de vraag of deze niet als deskundigen moeten worden 
aangemerkt. In die gevallen zou de opdracht daartoe door de officier van justitie of op 
diens vordering door de rechter-commissaris moeten (worden) verleend. Voor de 
verdediging komen dan ook mogelijkheden om de omvang of richting van het 
deskundigenonderzoek te beïnvloeden ter beschikking.’55 
 De gedachtengang in deze passage is ondertussen niet geheel helder. Als de 
bevoegdheid van de politie om deskundigenonderzoek te (laten) verrichten een 
afgeleide is van de bevoegdheid van de officier van justitie, rijst de vraag waarom dan 
in sommige gevallen (zoals bij inschakeling van het TNO) toch wel een expliciete 
opdracht door de officier van justitie vereist zou zijn. Meer in de rede ligt het 
standpunt dat bemoeienis van de politie met deskundigenonderzoek waarover de 
officier van justitie beslist slechts ondersteunend van aard mag zijn. Het toezenden 
van materiaal aan die deskundigen voor het door hen te verrichten nader onderzoek 
valt daaronder. 

                                                 
54  Vermoedelijk zal dat de doorslag geven: zie van der Kruijs  2007, p. 282; Significant 2008, p. 22. 
55   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 10. 
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 Ten aanzien van tests door speurhonden en onderzoek door de technische 
recherche wordt in de geciteerde passage aangegeven dat dergelijk onderzoek niet 
wordt aangemerkt als deskundigenonderzoek. Dat is juist, maar de vraag rijst of bij 
een wet die de regeling van de positie van de deskundige in het strafproces wil 
verbeteren niet de  doorslag zou moeten geven welk onderzoek als 
deskundigenonderzoek moet worden aangemerkt, en aan de daarvoor gecreëerde 
regels onderworpen. De memorie van toelichting lijkt voor voor de afgrenzing van 
‘deskundigenonderzoek’ dat in opdracht van de politie kan plaatsvinden als criterium 
te hanteren of hulp van derden moet worden ingeroepen.56 Dat roept de vraag op of 
de toepasselijkheid van strafvorderlijke regels (waaronder mogelijkheden om de 
omvang en richting van deskundigenonderzoek te beïnvloeden) gekoppeld moet 
worden aan personeelsbeslissingen bij de politie: worden deskundigen op de loonlijst 
gezet of ingehuurd. Wat ontbreekt, is een argumentatie waaruit volgt welk onderzoek 
door opsporingsambtenaren kan worden uitgevoerd.57  
 Mogelijk zal deze argumentatie in de verdere toekomst te vinden zijn in de 
toelichting bij de algemene maatregel van bestuur waarin volgens art. 150 lid 2 Sv 
nadere regels kunnen worden gesteld ‘over de aard van het technisch onderzoek dat 
kan worden opgedragen.’ 58 Maar de minister heeft in de loop van de parlementaire 
behandeling aangegeven vooralsnog niet met een algemene maatregel van bestuur te 
zullen komen. 59 Hij wil vertrouwen op een aanwijzing van het College van PG’s, die 
inmiddels ook tot stand is gekomen. 60 
 
Dat de afbakening van het begrip ‘technisch onderzoek’ niet heel eenvoudig is, wordt 
ook geïllustreerd door een andere passage die de memorie van toelichting aan het 
begrip wijdt. Aangegeven wordt dat technisch onderzoek primair samenhangt ‘met 
het verzamelen van sporen op de plaats van het delict of bij het slachtoffer. In het 
kader van het Verbeterprogramma (..) zijn ook op deze terreinen veel voorstellen 
gedaan tot kwaliteitsverbetering en een intensivering van de forensische opsporing. 
Bezien zal worden of het mogelijk is te komen tot een nadere regeling van het 
afnemen, opslaan en bewaren van vingerafdrukken vooral met het oog op 
identificatiedoeleinden Gestreefd wordt naar een betere protocollering van 
onderzoek, zoals reeds gestart bij het DNA-onderzoek en het alcoholonderzoek (..). 
Slechts voor een deel van het technisch onderzoek is sprake van enige protocollering 
en normering zoals geregeld in het Besluit toepassing maatregelen in het belang van 
het onderzoek (..) (bij voorbeeld de zogenaamde OSLO-confrontatie voor 
persoonsherkenning en het uitvoeren van geuridentificatieproeven).’61 
 De algemene karakterisering van technisch onderzoek (verzamelen van sporen) 
sluit niet aan bij OSLO-confrontaties en geuridentificatieproeven. En beide vormen 
van onderzoek passen ook moeilijk bij de taalkundige betekenis van technisch 

                                                 
56   En dat spoort dan weer niet met onderzoek in het lichaam dat door een arts moet worden 

uitgevoerd maar geen deskundigenonderzoek is (Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 25). 
57   Vgl. over de verhouding tussen technisch onderzoek en deskundigenonderzoek ook Haverkate 

2009, p. 141, die meent dat het ‘een poging waard’ was geweest een strikte scheiding tussen beide te 

creëren. 
58   Zie daarover Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 25.  
59  Zie Kamerstukken I 2007/08, 31 116, C (MvA), p. 3: ‘Deze leden vragen in dit verband aan te geven 

op welk type van regels de in dat lid voorziene algemene maatregel van bestuur betrekking heeft. 

Het antwoord luidt dat bij de huidige stand van zaken voorshands van deze mogelijkheid nog geen 

gebruik behoeft te worden gemaakt.’ 
60   De mogelijkheid van afbakening door het College van procureurs-generaal was in de MvT al 

aangestipt (Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 10). Zie over de Aanwijzing technisch 

onderzoek/deskundigenonderzoek nader hoofdstuk 4, par. 8.  
61   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 11. 
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onderzoek. Techniek wordt in de Van Dale omschreven als ‘de bewerkingen of het 
geheel van de bewerkingen of verrichtingen, nodig om in een bepaalde tak van kunst, 
handwerk, nijverheid, wetenschap enz. iets tot stand te brengen’. Bij ruiken en zien 
denkt men niet aan ‘bewerkingen’. De gegeven voorbeelden, vooral de 
geuridentificatie, maken ook duidelijk dat de methoden die bij door de politie 
verricht onderzoek worden gehanteerd niet per definitie onomstreden zijn, een 
suggestie die nog wel enigszins van de term ‘technisch’ kan uitgaan. De minister is 
zich daarvan blijkens de memorie van toelichting bewust: aan de orde is ‘op welke 
wijze striktere eisen kunnen worden gesteld aan bepaalde soorten onderzoek’. 62 
 
Al met al kan geconcludeerd worden dat er niets is afgedaan aan de jurisprudentie 
van de Hoge Raad die onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van specifieke 
methoden en kennis in het kader van de opsporing mogelijk heeft gemaakt. En de 
expliciet omschreven wettelijke bevoegdheid van de hulpofficier van justitie om 
‘technisch onderzoek’ te bevelen is nog niet echt nader ingevuld. De waarborgen 
lijken vooral te worden gezocht in het waar nodig strikter normeren van onderzoek 
dat (ook) door de politie wordt uitgevoerd.63 
 
 
5.4 Deskundigenonderzoek in opdracht of op verzoek van de verdediging 
 
Aan de verdediging staat het, volgens de memorie van toelichting, ‘in beginsel vrij om 
opdracht te geven tot het verrichten van alle onderzoek dat zij in het belang van de 
verdediging nuttig of wenselijk acht. Dat betekent niet dat de overheid in alle gevallen 
gehouden is om de kosten daarvan te vergoeden. De stelling dat een verdachte er 
zonder meer aanspraak op kan maken dat een door de verdediging gewenst 
onderzoek op kosten van de Staat plaats vindt, vindt in zijn algemeenheid geen steun 
in het recht, zoals de Hoge Raad heeft overwogen in HR 13 mei 1997, NJ 1998, 152. In 
de gevallen waarin de verdediging een verzoek tot nieuw of aanvullend onderzoek 
doet aan de officier van justitie of de rechter, dat wordt ingewilligd, komen de kosten 
voor rekening van de Staat. In de overige gevallen komen de kosten voor rekening 
van de verdediging met dien verstande dat op grond van art. 591 Sv aan de rechter 
een vergoeding kan worden verzocht. De maatstaf bij de beoordeling van een 
dergelijk verzoek is of de aanwending van die kosten het belang van het onderzoek 
heeft gediend, dan wel dat die aanwending door het intrekken van de dagvaarding of 
van een rechtsmiddel door het openbaar ministerie nutteloos is geworden. 
Toegevoegd is art. 51j, vierde lid, dat mogelijk maakt dat de rechter-commissaris 
reeds voor de terechtzitting bepaalt dat een op initiatief van de verdediging 
uitgevoerd deskundigenonderzoek door de Staat moet worden vergoed op gelijke voet 
als door de officier van justitie of de rechter bevolen onderzoek. (..) 
 De verdachte die zelfstandig opdracht geeft tot het verrichten van 
deskundigenonderzoek zonder medewerking van officier van justitie of rechter-
commissaris kan ook zelf beslissen of hij de onderzoeksresultaten in het geding 
brengt of niet. Deskundigen die bij het aanvaarden van deze opdracht akkoord gaan 
met een geheimhoudingsclausule, moeten zich realiseren dat het aan de verdachte is 
om te beslissen over het overleggen van het verslag. Als de opdracht door 
tussenkomst van officier van justitie of rechter-commissaris is verstrekt, heeft de 
verdachte deze vrijheid niet. De deskundige rapporteert aan zijn formele 
opdrachtgever. Het spreekt vanzelf dat de deskundige die reeds een opdracht van de 
verdediging heeft aanvaard, niet meer vrij is om daarnaast ook een soortgelijke 
opdracht van de officier van justitie of de rechter te aanvaarden. Ook als met hem 

                                                 
62   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 11. 
63   Vgl. in dat verband ook Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 12. 
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geheimhouding is overeengekomen, zal zijn integriteit op het spel staan als hij aan 
twee opdrachtgevers in dezelfde zaak rapporteert. 
 In twee lagere regelingen waarin de mogelijkheid van tegenonderzoek is 
opgenomen (alcoholonderzoek en DNA-onderzoek) is bepaald dat de kosten van het 
tegenonderzoek voor rekening van de verdachte komen met uitzondering van de 
gevallen waarin daaruit de onschuld van de verdachte blijkt. Dan zijn deze kosten in 
het belang van het onderzoek gemaakt en komen zij voor vergoeding in aanmerking. 
Deze bijzondere regelingen blijven in stand.’64 
 Sommige deskundigen kunnen niet op eigen houtje worden ingeschakeld door de 
verdediging. Zo kan het NFI geen rechtstreekse opdrachten aannemen van de 
verdediging.65 
 
Naast deze mogelijkheden van onderzoek in opdracht (en in beginsel op kosten) van 
de verdediging, staan mogelijkheden van onderzoek dat door de rechter-commissaris 
of officier van justitie wordt bevolen na een verzoek daartoe van de zijde van de 
verdediging. Eerder is al aangegeven dat art. 150a Sv de verdachte expliciet het recht 
geeft bepaalde verzoeken tot de officier van justitie te richten (aanvullend onderzoek 
en het geven van aanwijzingen (lid 1); tegenonderzoek (lid 3)). En de artt. 150b en 176 
Sv alsmede de regeling van het gerechtelijk vooronderzoek bieden de verdachte 
mogelijkheden om verzoeken tot de rechter-commissaris te richten. Onderzoek dat 
door de officier van justitie of rechter-commissaris op verzoek van de verdediging 
wordt bevolen, vindt niet op kosten van de verdediging plaats. 
 De memorie van toelichting maakt evenwel duidelijk dat ‘niet alle verzoeken van 
de verdediging om een tegenonderzoek altijd moeten worden ingewilligd. Zodanige 
verplichting bestaat nu ingevolge artikel 233 wel in het geval dat tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek een deskundige door de rechter-commissaris is benoemd 
en waarbij de uitslag van het deskundigenonderzoek aan de verdachte is 
toegezonden. Een dergelijk algemeen recht kan uit artikel 6 EVRM en de uitleg die 
het EHRM daaraan heeft gegeven niet worden afgeleid. (..) Niet is overgenomen dat 
bij de beoordeling van verzoeken die tijdens het voorbereidende onderzoek door de 
verdachte worden gedaan moet meewegen dat toewijzing niet mag leiden tot 
vertraging. Wel kan de stelling worden onderschreven dat hoe meer de verdachte in 
de fase van het vooronderzoek in de gelegenheid is gesteld zijn verweer en de 
betwisting van de eventuele onderzoeksresultaten met adequate middelen voor te 
bereiden, des te minder zal er gegronde aanleiding zijn hem tijdens het onderzoek op 
de terechtzitting alsnog in de gelegenheid te stellen tot het doen verrichten van een 
tegenonderzoek.’66 
 
 
6 Algemene bepalingen betreffende de deskundige 
 
In de inleiding werd al aangegeven dat in Titel IIIC van het Eerste boek een aantal 
algemene bepalingen betreffende De deskundige zijn opgenomen. Deze bepalingen 
zijn vooral van belang voor de normering van het voorbereidend onderzoek, al gelden 
zij in beginsel (gelet op hun plaatsing in deze titel) ook voor de normering van het 
onderzoek ter terechtzitting. 

                                                 
64   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 15. 
65   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 15. Vgl. ook het mission statement van het NFI op 

www.forensischinstituut.nl/nfi/: ‘Het NFI verleent diensten aan klanten binnen de 

strafrechtsketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Ook kan een advocaat in een 

strafzaak de zaakofficier of de rechter-commissaris verzoeken om het NFI een onderzoek te laten 

uitvoeren.’ 
66   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 13-14. 
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 Dat geldt in de eerste plaats voor art. 51i Sv, dat ziet op de benoeming van 
deskundigen. Op de wijze bij de wet bepaald wordt een deskundige benoemd met een 
opdracht tot het geven van informatie over of het doen van onderzoek op een terrein, 
waarvan hij specifieke of bijzondere kennis bezit (lid 1). Dergelijke bepalingen kent de 
wet (zo zagen wij) in de regeling van het voorbereidend onderzoek. Bij de benoeming 
worden de opdracht die ten behoeve van het onderzoek in de zaak moet worden 
vervuld en de termijn binnen welke de deskundige schriftelijk verslag uitbrengt, 
vermeld (lid 2). Aan de deskundige wordt tevens opgedragen naar waarheid, volledig 
en naar beste inzicht verslag uit te brengen (lid 3). De memorie van toelichting geeft 
aan dat deze eis voordien pas bij de beëdiging van de deskundige uitdrukkelijk 
gesteld werd; de deskundige had het schriftelijk verslag dan al opgesteld.67 De 
woorden ‘naar waarheid’ verwijzen daarbij naar ‘de empirische component’ van het 
onderzoek; ‘volledig’ geeft aan dat het onderzoek volgens de regelen der kunst moet 
zijn uitgevoerd. Mogelijk is gemaakt dat bij algemene maatregel van bestuur regels 
worden gesteld ten aanzien van de kwalificaties waarover bepaalde deskundigen 
moeten beschikken en over de wijze waarop in de overige gevallen de specifieke 
deskundigheid van personen kan worden bepaald of getoetst (lid 4). De memorie van 
toelichting brengt deze voorziening in verband met rechtspraak waarin de 
deskundigheid van de deskundige betwijfeld werd.68  
 Art. 51j Sv ziet op verplichtingen en rechten van de benoemde deskundige. Ieder 
die tot deskundige is benoemd, is verplicht de door de rechter opgedragen diensten te 
bewijzen (lid 1). Een deskundige die zonder goede reden in zijn weigering volhardt, 
en wiens inbreng in het strafproces onontbeerlijk wordt geacht, kan volgens de 
memorie van toelichting ‘door de rechter worden gedwongen.’69 De rechter kan de 
deskundige geheimhouding opleggen (lid 2). De deskundige kan zich verschonen in 
de gevallen bedoeld in de artt. 217 tot en met 219a Sv (lid 3). En de deskundige 
ontvangt uit ‘s rijks kas een vergoeding op de wijze bij de wet bepaald. De rechter-
commissaris kan, onverminderd art. 591 Sv, beslissen dat een deskundige die 
onderzoek op verzoek van de verdachte heeft uitgevoerd dat in het belang van het 
onderzoek is gebleken, uit ‘s rijks kas een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding 
bedraagt niet meer dan die welke de op vordering van de officier van justitie 
benoemde deskundige ontvangt (lid 4). Deze laatste voorziening is uit de aard der 
zaak vooral van belang voor het voorbereidend onderzoek. 
 In de inleiding werd al aangegeven dat art. 51k Sv ziet op het 
deskundigenregister. Dat register is, zo bleek, in het voorbereidend onderzoek van 
belang. De officier van justitie kan deskundigen uit het register zelf benoemen. En de 
rechter-commissaris kan er gebruik van maken bij zijn selectie van deskundigen. 
Maar het register kan ook bij het onderzoek ter terechtzitting een rol spelen, als 
besloten wordt deskundigen op te roepen. Het deskundigenregister komt in de 
volgende hoofdstukken uitgebreid aan de orde. 
 Art. 51l Sv ziet op het uitbrengen van verslag. De deskundige brengt aan zijn 
opdrachtgever een met redenen omkleed verslag uit. Hij geeft daarbij zo mogelijk aan 
welke methode hij heeft toegepast, in welke mate deze methode en de resultaten 
daarvan betrouwbaar kunnen worden geacht en welke bekwaamheid hij heeft bij de 
toepassing van de methode (lid 1). Deze eisen kunnen worden gezien als een 
codificatie van HR 27 januari 1998, NJ 1998, 404 (Schoenmakersarrest).70 Het woord 
‘methode’ moet daarbij niet strikt worden uitgelegd als ‘bepaald wetenschappelijk 

                                                 
67   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 5. 
68   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 7 onder verwijzing naar HR 27 januari 1998, NJ 1998, 

404 (Schoenmakersarrest) en HR 28 februari 1989, NJ 1989, 748 (Anatomisch correcte poppen). 
69   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 22. Gijzeling is echter niet mogelijk . 
70  Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 7, 24. 
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onderzoek, maar ook een vast aanvaarde werkwijze kan daaronder vallen.’71 Het 
verslag wordt schriftelijk uitgebracht, tenzij de rechter bepaalt dat dit mondeling kan 
geschieden (lid 2).72 De deskundige verklaart het verslag naar waarheid, volledig en 
naar beste inzicht te hebben opgesteld. Het verslag is gebaseerd op wat zijn 
wetenschap en kennis hem leren omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen 
is (lid 3). Deze laatste volzin is volgens de memorie van toelichting ‘ontleend aan art. 
343, waarin een definitie van een deskundigenverklaring is opgenomen. Het ligt voor 
de hand dat deze doorwerkt in het deskundigenverslag dat al eerder moet worden 
uitgebracht.’73 Een gevolg van deze aanpassing is dat de onderhavige eis nu ook is 
vastgelegd voor deskundigenverklaringen die niet voor het bewijs worden gebruikt. 
 En art. 51m Sv ten slotte ziet op het horen van de deskundige. De rechter kan de 
deskundige ambtshalve horen, op vordering van de officier van justitie of op verzoek 
van de verdachte. De rechter kan zijn dagvaarding bevelen. Ten aanzien van de 
deskundige en zijn verhoor vinden de artt. 211 tot en met 213 Sv overeenkomstige 
toepassing (lid 1). Bij deze bepaling rijst de vraag in hoeverre zij toegevoegde waarde 
heeft naast specifieke bepalingen die voor het voorbereidend onderzoek en het 
eindonderzoek het horen van deskundigen regelen. Gewezen kan worden op (onder 
meer) art. 232 Sv en de artt. 263, 287 en 315 Sv. 
 De deskundige wordt bij zijn verhoor op de terechtzitting beëdigd dat hij naar 
waarheid en zijn geweten zal verklaren (art. 51m lid 2 Sv). De memorie van 
toelichting geeft aan dat de eis van beëdiging ter terechtzitting is gehandhaafd omdat 
het van belang is dat de deskundige ‘ten volle beseft welke consequenties aan zijn 
verklaring kunnen worden verbonden en welke verantwoordelijkheid hij draagt voor 
het verslag van zijn bevindingen in het licht van de opdracht die hem is verleend. (..) 
Aan de rechter-commissaris kan worden overgelaten of hij aanleiding ziet om de 
deskundige bij zijn verhoor te beëdigen.’74  
 Er is zelfs een toevoeging ‘aan de eed voor de deskundige opgenomen. Volgens 
geldend recht dient de deskundige naar zijn geweten te verklaren in tegenstelling tot 
de getuige die naar waarheid moet verklaren. (..) Gelet op de toegenomen empirische 
component in het deskundigenonderzoek (uitslag van verschillende metingen, 
analyses, testscores) en de verwevenheid met de daarop gebaseerde conclusies, kan 
van de deskundige evenzeer worden verlangd dat hij naar waarheid verklaart. In de 
gevallen waarin de deskundige voor de terechtzitting wordt opgeroepen, wordt hij in 
de praktijk zekerheidshalve ook als getuige beëdigd. Dat is met het opnemen van de 
uitgebreide eedsformule niet meer nodig.’75 In art. 51m lid 2 Sv is het beëdigen van de 
deskundige beperkt tot verhoor ter terechtzitting. Dat ook beëdiging tijdens het 
verhoor bij de rechter-commissaris in de rede kan liggen en in sommige gevallen 
vereist is, volgt uit de artt. 216 en 216a Sv die naar aanleiding van opmerkingen van 
Haverkate in het wetsvoorstel zijn ingevoegd.76 De geregistreerde deskundige wordt, 
anders dan de vroegere vaste gerechtelijk deskundige, niet beëdigd.  
 Ten aanzien van de deskundige wordt geen bevel tot gijzeling verleend (lid 3). 
 
De bepalingen van titel IIIC zien enkel op de door de wet als zodanig erkende 
deskundige. Zij zijn niet van toepassing bij door de verdediging ingeschakelde 

                                                 
71   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 24. 
72  Oorspronkelijk stond hier rechter-commissaris; dat geeft aan dat ook bij deze bepaling de 

zittingsrechter niet voorop staat (Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 24). 
73   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 24. 
74   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 19. 
75   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 19. Twijfels daaromtrent zijn er overigens bij Haverkate, 

a.w. 2008, p. 22-23. 
76   Kamerstukken II 2007/08, 31 116, nr. 7. Zie Haverkate, a.w., p. 21-22. Vgl. over de wijziging ook 

Haverkate, a.w. 2009, p. 4-5. 
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deskundigen, al zal ook de verdediging gewoonlijk prijs stellen op een met redenen 
omkleed verslag, en al kan overeengekomen worden dat de deskundige moet 
verklaren het verslag naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben 
opgesteld (vgl. art. 51m Sv). Ook bij toepassing van specialistische kennis door of op 
verzoek van de politie missen deze bepalingen toepassing.  
 
 
7 De deskundige en de behandeling ter terechtzitting 
 
Art. 299 Sv geeft nog dezelfde hoofdregel als voor inwerkingtreding van de Wet 
deskundige in strafzaken: alle bepalingen in de titel over de Behandeling van de zaak 
door de rechtbank betreffende getuigen en hun verklaringen zijn ook van toepassing 
ten aanzien van deskundigen en hun verklaringen. De uitzonderingen en 
aanvullingen op deze regel zijn deels verplaatst naar art. 51m Sv, dat volgens art. 299 
Sv ‘onverminderd’ geldt. Art. 51m lid 2 Sv bepaalt, zo zagen wij al, dat de deskundige 
bij zijn verhoor op de terechtzitting beëdigd wordt dat hij naar waarheid en zijn 
geweten zal verklaren. De deskundige legt derhalve nog steeds een andere eed af dan 
de getuige, maar de bewoordingen van deze eed zijn veranderd. En uit art. 51m lid 3 
Sv vloeit voort dat ten aanzien van de deskundige nog steeds geen bevel tot gijzeling 
wordt verleend. 
 Andere aanvullingen die voorheen in art. 299 Sv waren opgenomen, kunnen ook 
in titel IIIC teruggevonden worden.77 Dat verklaringen en verslagen van deskundigen 
met redenen omkleed moeten zijn, kan nu worden afgeleid uit art. 51l lid 1 Sv. Dat 
deskundigen verplicht zijn de door de rechtbank gevorderde diensten te bewijzen kan 
nu vermoedelijk (zie hierna) uit art. 51j lid 1 Sv worden afgeleid. En de regel dat van 
de vaste gerechtelijke deskundige ter zake van het uitbrengen van een schriftelijk 
verslag geen nadere eed wordt gevorderd, is uitgebreid tot alle deskundigen die 
schriftelijk verslag uitbrengen. 
 Een groot deel van de bepalingen van titel IIIC heeft voor het onderzoek ter 
terechtzitting echter weinig relevantie. Dat de deskundige ter terechtzitting een 
verschoningsrecht heeft (art. 51j lid 3 Sv) volgt ook al uit art. 299 jo. art. 290 lid 3 Sv. 
Voor de zittingsrechter staat niet de benoeming van de deskundige centraal (art. 51i 
Sv) dan wel het uitbrengen van verslag (art. 51l Sv). Voor de zitting staat centraal of 
getuigen en deskundigen moeten worden opgeroepen (vgl. de artt. 260, 263 en 264 
Sv) en ook tijdens het onderzoek ter terechtzitting wordt eerst over de oproeping 
beslist (vgl. art 299 jo. de artt. 287 en 288 Sv). En ook uit de artt. 315 en 316 Sv volgt 
een andere benadering.78 
 De zittingsrechter zelf kan naar de formulering van de wet te oordelen geen 
opdracht tot een deskundigenonderzoek verlenen. Hij kan geen deskundige 
‘benoemen’. De wettelijke regeling voorziet slechts in de mogelijkheid van oproeping 
van de deskundige voor verhoor ter terechtzitting. Het College van procureurs-
generaal heeft in zijn advies aangegeven dat in de wet geregeld zou moeten worden 
dat de rechter ook ter zitting opdracht tot een deskundigenonderzoek kan verlenen. 
Die suggestie is niet opgevolgd, onder verwijzing naar de mogelijkheden die de artt. 
315 en 316 Sv al bieden.79 Dat komt minder gelukkig voor; de in het voorgaande 
besproken wettelijke voorschriften die op de benoemde deskundige zien, zijn nu -
wederom: naar de letter van de wet - niet van toepassing op de persoon die door de 
zittingsrechter als deskundige voor het onderzoek ter terechtzitting wordt 
opgenomen. Overigens ontbeert niet alleen de zittingsrechter deze bevoegdheid; in de 
wet is - bijzondere procedures uitgezonderd - ook niet bepaald dat ‘de raadkamer 

                                                 
77   Vgl. ook Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 27. 
78  Zie in dit verband ook Haverkate, a.w. 2009, p. 7-8. 
79   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 27-28. 
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eigener beweging opdracht (kan) geven tot deskundigenonderzoek. Wel kan de 
raadkamer uiteraard bij voorbeeld bij een zitting over de verlenging 
gevangenhouding aan de officier van justitie in overweging geven een rapport van een 
gedragsdeskundige of bureau verslavingszorg in te winnen.’80  
 Het is evenwel de vraag of de consequenties van deze keuze de wetgever duidelijk 
voor ogen hebben gestaan. In de memorie van toelichting wordt naar aanleiding van 
een vraag van de Raad voor de Rechtspraak en de NVvR ingegaan op de vraag of de 
raadsheer-commissaris een deskundigenbericht kan inwinnen. Aangegeven wordt dat 
deskundigen na aanvang van de zitting kunnen ‘worden benoemd door het 
gerechtshof en op grond van art. 420 kunnen door het hof benoemde deskundigen 
door een daartoe aangewezen raadsheer-commissaris worden gehoord. Op grond van 
het ook in hoger beroep toepasbare art. 316 kan het gerechtshof de zaak eveneens in 
handen stellen van de rechter-commissaris in eerste aanleg met een opdracht tot het 
horen van een deskundige.’81 Onduidelijk is op grond van welke bepaling het 
gerechtshof een deskundige zou kunnen benoemen; aan de raadsheer-commissaris 
kan inderdaad wel een opdracht tot horen worden gegeven. Elders in de memorie van 
toelichting wordt aangegeven dat een raadsheer-commissaris ook met ‘het opdragen 
van een deskundigenonderzoek’ kan worden belast.82 De AG heeft als zodanig geen 
wettelijke bevoegdheid tot het gelasten van een deskundigenonderzoek.83 
 
Het wetsvoorstel zegt, zo geeft de memorie van toelichting aan, ‘niets over de wijze 
waarop de rechter het deskundigenonderzoek kan of moet waarderen.’84 Bij die 
waardering is het ‘onmiskenbaar (..) een probleem dat de rechter niet in staat is ten 
volle de juistheid van het advies na te gaan, terwijl van hem wel wordt verlangd dat 
hij daarover een oordeel geeft.’ Een bijdrage aan het terugdringen van dat probleem 
wordt in de eerste plaats van de deskundigen verwacht, die `zo veel mogelijk 
controleerbaar verslag’ moeten doen ‘van de wijze waarop zij hun onderzoek hebben 
gedaan en tot hun bevindingen zijn geraakt. Het aantrekken van deze eisen zal vooral 
gevolgen hebben voor gedragswetenschappelijke rapportage. In de afgelopen jaren is 
vooral in psychologische rapportage een verantwoording opgenomen van de 
toegepaste methoden maar bij psychiatrische rapportage is dat niet altijd even 
duidelijk het geval. De FPD heeft initiatieven ontplooid die strekken tot het 
systematisch beschrijven, uitbreiden en ontwikkelen van deskundigheid rond de 
kwaliteitsborging van het gedragskundig onderzoek naar de persoon van de 
verdachte. De FPD stimuleert de ontwikkeling van instrumentarium gericht op 
verbetering van de kwaliteit van expertiseprocessen (bij voorbeeld 
Beslissingsonderzoek Geestvermogens) en een instrument voor de systematische 
beoordeling van de kwaliteit van expertise. Ook indien verslag wordt gedaan van de 
gebruikte methoden en tests, mag van de deskundige worden verwacht dat hij het nut 
en de betekenis daarvan in relatie tot zijn conclusies toelicht. Datzelfde geldt voor de 
deskundige met een natuurwetenschappelijke achtergrond. Van de rechter mag 
immers niet worden verwacht dat hij de relevantie van zeer technische mededelingen 
over verschillende meetmethoden en hun betekenis voor de concrete zaak aanstonds 
kan duiden. Het NFI beziet in het kader van het verbeterprogramma naar aanleiding 
van de Schiedammer Parkmoord in overleg met het openbaar ministerie op welke 

                                                 
80   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 21-22. 
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wijze de forensische rapportage beter inzichtelijk en toegankelijker kan worden 
gemaakt.’ 85 
 In de Nota naar aanleiding van het verslag wordt op het resultaat daarvan 
ingegaan: het NFI heeft ‘het project Rapporteren Nieuwe Stijl geïnitieerd met als doel 
te komen tot helderder, vollediger, eenduidiger en wetenschappelijk correcter 
rapportages. Inmiddels is er een document met richtlijnen opgesteld voor het 
schrijven van NFI rapporten. (..) Deze richtlijnen zijn vanaf 1 januari 2008 bindend 
voor de rapporteurs van het NFI. Voorts schrijft het NFI voor elk 
deskundigheidsgebied een vakbijlage die wordt meegestuurd als toelichting op de 
rapportages’.86 
 Maar de memorie van toelichting geeft aan dat ‘ook van de rechter - soms forse - 
inspanning (moet) worden verwacht om te begrijpen wat de portee van zijn beslissing 
over een deskundigenverslag inhoudt (..). Ook hij zal moeten kunnen verantwoorden 
waarom hij de conclusies van een deskundige overneemt of verwerpt.’ De memorie 
van toelichting verwijst op dit punt nog naar een door Malsch en Nijboer voorgesteld 
audit-model. 87 
 
 
8 Deskundigenbewijs 
 
De bruikbaarheid van rapportages en verklaringen van deskundigen voor het bewijs 
wordt begrensd door de artt. 343 en 344 Sv. Voor de inwerkingtreding van de Wet 
deskundigen in strafzaken bepaalde art. 343 Sv: ‘Onder verklaring van een 
deskundige wordt verstaan zijn bij het onderzoek op de terechtzitting medegedeeld 
gevoelen betreffende hetgeen zijn wetenschap hem leert omtrent datgene wat aan zijn 
oordeel is onderworpen.’ Sinds de inwerkingtreding van die wet bepaalt art. 343 Sv: 
‘Onder verklaring van een deskundige wordt verstaan zijn bij het onderzoek op de 
terechtzitting afgelegde verklaring over wat zijn wetenschap en kennis hem leren 
omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is, al dan niet naar aanleiding van 
een door hem in opdracht uitgebracht deskundigenverslag.’ Art. 344 Sv noemde 
voorheen onder de schriftelijke bescheiden ‘verslagen van deskundigen behelzende 
hun gevoelen betreffende hetgeen hunne wetenschap hen leert omtrent datgene wat 
aan hun oordeel onderworpen is.’ Nu moet het gaan om ‘verslagen van deskundigen 
met het antwoord op de opdracht die aan hen is verleend tot het verstrekken van 
informatie of het doen van onderzoek, gebaseerd op wat hun wetenschap en kennis 
hen leren omtrent datgene wat aan hun oordeel onderworpen is’.  
 De memorie van toelichting geeft aan dat de wijzigingen in de artt. 343 en 344 Sv 
zijn toegelicht in par. 3.88  Een specifieke toelichting is daar echter niet te vinden. 
Toch zou die daar niet hebben misstaan. Het heeft er de schijn van dat in ieder geval 
de reikwijdte van de nieuwe omschrijving in art. 344 Sv beperkter is dan de oude. Die 
eiste alleen dat het gevoelen van de deskundige betrekking had op wat aan zijn 
oordeel onderworpen is. De nieuwe omschrijving eist ook dat het verslag een 
antwoord op een verleende opdracht geeft. Dat zal, zo valt aan te nemen, een op de 
wet berustende opdracht moeten zijn.89 Daarmee worden antwoorden van door de 
verdediging of politie ingeschakelde deskundigen op de hen gestelde vragen niet meer 

                                                 
85   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 18-19.  
86   Kamerstukken II 2007/08, 31 116, nr. 6, p. 22. 
87   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 19. 
88  Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 27 
89   Vgl. Knigge  2010, p. 1. 
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als deskundigenbewijs aangemerkt, maar gaat het in deze gevallen om ‘andere 
geschriften’.90 
 Het moet gaan om een verslag van een (individueel benoemde) deskundige. Dat 
betekent niet dat elke inbreng van derden uit den boze is. In verband met de 
inschakeling van derden bij het onderzoek stelt de memorie van toelichting ‘dat de 
deskundige al diegenen kan benaderen en raadplegen, al dan niet in persoon, die hij 
voor het uitvoeren van zijn opdracht nodig heeft. Hij kan ook delen van het 
onderzoek door anderen laten verrichten, met dien verstande dat hij zelf geheel 
verantwoordelijk is voor de neerslag daarvan in zijn verslag. Datzelfde geldt voor het 
opnemen en de weergave van de door de geraadpleegde personen verstrekte 
mededelingen. De desbetreffende personen kunnen niet rechtstreeks op basis van een 
strafvorderlijke regeling tot medewerking aan het onderzoek van de deskundige of 
geheimhouding worden verplicht. Aan de professionaliteit van de deskundige kan 
worden overgelaten op welke wijze hij de benodigde informatie verzamelt.’ 91 
 
 
9 Slotopmerkingen 
 
Dit onderzoek bereidt een evaluatie van het deskundigenregister voor. In een 
evaluatie van de andere wijzigingen die met de Wet deskundige in strafzaken 
samenhangen, is niet voorzien. Dat verbaast niet waar het wijzigingen betreft 
waarvan de achtergrond vooral een wetssystematische is. Te denken valt vooral aan 
de nieuwe indeling van bepalingen, waarbij een deel van de voorschriften is 
geconcentreerd in een nieuwe titel IIIC. Van een andere verdeling van toepasselijke 
voorschriften over het Wetboek van Strafvordering wordt blijkbaar geen effect op de 
praktijk verwacht dat evaluatie behoeft, en dat komt niet onbegrijpelijk voor. 
Datzelfde geldt voor aanpassingen die (in belangrijke mate) als codificatie van 
rechtspraak kunnen worden beschouwd. Te denken valt aan het voorschrift van art. 
51l lid 1 Sv: de deskundige geeft zo mogelijk aan welke methode hij heeft toegepast, in 
welke mate deze methode en de resultaten daarvan betrouwbaar kunnen worden 
geacht en welke bekwaamheid hij heeft bij de toepassing van de methode (art. 51l lid 
1 Sv). 
 De Wet deskundige in strafzaken heeft ook een aantal kleinere wijzigingen 
aangebracht die een inhoudelijke achtergrond hebben. Zo draagt de wet nu aan alle 
deskundigen op om ‘naar waarheid, volledig en naar beste inzicht verslag uit te 
brengen’ (art. 51i lid 3 Sv). De formulering van de eed is aangepast: de deskundige 
wordt bij zijn verhoor beëdigd dat hij ‘naar waarheid en zijn geweten’ zal verklaren 
(art. 51m lid 2 en art. 215 Sv). Voorheen moest de deskundige verklaren zijn taak naar 
eer en geweten te zullen vervullen. En in de toepassing van de eed is een wijziging 
aangebracht. Van belang is vooral dat de vaste gerechtelijk deskundige zijn 
rapportages onder de werking van een eerder afgelegde eed uitbracht, terwijl de 
geregistreerde deskundige alleen wordt beëdigd wanneer hij door de rechter wordt 
verhoord. De parlementaire behandeling in zijn geheel maakt al duidelijk dat en 
waarom hier geen grote wijzigingen van verwacht worden. Nergens bestaat de 
gedachte dat deskundigen tot de inwerkingtreding van de Wet deskundige in 
strafzaken gemakkelijk een loopje met de waarheid namen, en nu met een strikt 
keurslijf van eden en af te leggen verklaringen tot een gewetensvolle taakuitoefening 

                                                 
90  Zie ter illustratie HR 12 januari 2010, LJN: BK8831. Een proces-verbaal kon voor zover het 

mededelingen van deskundige aard betrof, tot het bewijs worden gebezigd als een verslag van een 

deskundige. In de nieuwe situatie zou het proces-verbaal in zoverre vermoedelijk alleen als een 

‘ander geschrift’ aan het bewijs kunnen meewerken. 
91   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 23. Zie over de normering van de inschakeling van 

derden bij deskundigenonderzoek nader hoofdstuk 4, par. 5. 
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moeten worden gedwongen.92 De wijziging in formuleringen wil vooral iets preciezer 
uitdrukken wat verwacht wordt, en dubbele beëdiging (als getuige en als deskundige) 
overbodig maken.93 
 De wet biedt ook de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels 
te stellen ten aanzien van de kwalificaties waarover bepaalde deskundigen moeten 
beschikken en over de wijze waarop in de overige gevallen de specifieke 
deskundigheid van personen kan worden bepaald of getoetst. En de wet maakt nu 
ook expliciet mogelijk dat de rechter-commissaris de deskundige ambtshalve, op 
vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte kan horen. Ook 
van deze aanpassingen worden kennelijk geen effecten verwacht die evaluatie 
behoeven. 
 Meest in het oog springend is wellicht dat de effecten van de versterkingen van de 
positie van de verdachte die de wetgever heeft willen realiseren, niet geëvalueerd 
behoeven te worden. De wet maakt onder meer expliciet mogelijk dat de verdachte de 
officier van justitie benadert met een verzoek om deskundigenonderzoek, geeft hem 
recht op informatie betreffende door de officier van justitie opgedragen 
deskundigenonderzoeken, geeft hem de mogelijkheid om door de officier van justitie 
opgedragen onderzoek te beïnvloeden of een contra-expertise aan te vragen, en geeft 
hem het recht om bij een weigering naar de rechter-commissaris te stappen of deze, 
in geval onderzoek op verzoek van de verdachte is uitgevoerd, al voor de zitting om 
een vergoeding te vragen. Ook van deze wetswijzigingen worden blijkbaar geen 
effecten verwacht die evaluatie behoeven. Dat kan liggen aan de verwachte omvang 
van die effecten94, maar ook aan de verwachte aard van die effecten. Zoals wij zagen is 
de verbetering van de rechtspositie van de verdachte mede een uitvloeisel van het 
onderzoek in het kader van het grondslagenproject Strafvordering 2001. In dat 
onderzoek is deze wijziging vooral beargumenteerd vanuit het concept van 
verdedigingsrechten. De gedachte bij de wetgever kan tegen die achtergrond ook zijn 
geweest dat deze wijzigingen vooral in het perspectief van de verdedigingsrechten van 
belang zijn, en niet zozeer uit oogpunt van verbeterde waarheidsvinding. In het 
voetspoor van Strafvordering 2001 is de wetgever beducht voor een stelsel waarin 
‘partijdeskundigen’ het geding domineren, de opbouw van een deskundigenregister 
spoort daarmee. 
 Zo bezien kan ook uit de wijzigingen die wel uit de wet voortvloeien maar waar de 
evaluatie zich niet op richt, een indicatie worden afgeleid van de uitgangspunten en 
vooronderstellingen waar de wetgever van is uitgegaan. Uitgangspunt in ons 
strafproces is de materiële waarheidsvinding. Die materiële waarheidsvinding wordt 
het best gediend door onafhankelijke deskundigen in wier oordeel de rechter 
vertrouwen mag stellen. En van de instelling van een deskundigenregister wordt 
verwacht dat zij er aan bijdraagt dat dergelijke deskundigen geselecteerd worden. 

                                                 
92   Dubelaar en Nijboer, a.w., p. 975 melden dat hen geen gevallen bekend zijn waarin veroordeling 

van deskundigen voor meineed heeft plaatsgevonden (wel van ‘technische politieambtenaren’ in 

verband met geursorteerproeven). 
93   Vgl. over de eed en de evaluatie ook de weergave van de behandeling in de Eerste Kamer in het 

volgende hoofdstuk. Daaruit blijkt dat de omstandigheid dat een schriftelijk verslag buiten 

eedsverband kan worden uitgebracht, volgens de minister in de evaluatie alleen aandacht behoeft 

als in de praktijk problemen zouden rijzen (die niet worden verwacht). 
94   Vgl. Reijntjes, a.w., p. 186, die deze effecten bij het voorontwerp als zeer beperkt inschatte. 
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Hoofdstuk 3 - Het deskundigenregister en de wetgever   
B.F. Keulen 
 
 
1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is in kaart gebracht welke wijzigingen de Wet deskundige in 
strafzaken heeft gebracht in het strafprocesrecht betreffende deskundigen. In dit 
hoofdstuk wordt nader ingegaan op de parlementaire behandeling voor zover die 
gericht was op het deskundigenregister. Om een oordeel te kunnen geven over het 
functioneren van het deskundigenregister, is het van groot belang te weten wat met 
de instelling van het deskundigenregister beoogd is. Daarbij staat de bedoeling van de 
wetgever, zoals die uit de parlementaire behandeling te achterhalen is, centraal. Dit 
hoofdstuk strekt ertoe, de bedoeling(en) van de wetgever in kaart te brengen. 
 
 
2 De memorie van toelichting en het nader rapport 
 
De memorie van toelichting ziet het deskundigenregister als ‘een nieuw landelijk 
register van vaste gerechtelijk deskundigen. Daarmee komt een eind aan benoeming 
per ressort.’  Het gaat echter om meer dan voortzetting van een bestaande praktijk in 
een andere vorm: ‘Gewerkt wordt aan de totstandkoming van een register van 
deskundigen die over forensische expertise beschikken. Het betreft gezamenlijke 
inspanningen van het NFI, de Stichting deskundigen en rechtspleging en de Stichting 
opleiding registratie medisch deskundigen. Ook van de zijde van de forensisch 
psychiatrische diensten is te kennen gegeven dat men streeft naar het formuleren van 
kwaliteitseisen ten behoeve van de zogenaamde pro justitia-rapportage.’95 Dat wijst 
erop dat het verhogen van de kwaliteit van rapportages van deskundigen het centrale 
oogmerk is. 
 De memorie van toelichting geeft aan dat nauw bij de geschetste ontwikkelingen 
zal ‘worden aangesloten. Vooralsnog gaan de gedachten uit naar een voor ieder 
toegankelijk register van vaste gerechtelijke deskundigen, dat wordt beheerd door 
een onafhankelijke stichting, die door de Minister van Justitie wordt aangewezen. 
Daartoe zal een algemene maatregel van bestuur worden opgesteld, die regels met 
betrekking tot toelating, schrapping en kwaliteitseisen voor de deskundigen zal 
bevatten. In het bestuur van de Stichting kunnen vertegenwoordigers van alle 
belanghebbende groepen deskundigen en gebruikers worden opgenomen. In vrijwel 
alle adviezen wordt verzocht om nadere uitleg van de eisen die bij algemene 
maatregel van bestuur zullen worden gesteld en de procedure die daarbij zal worden 
gevolgd. Voor de oprichting en ontwikkeling van het landelijk register is in 
aansluiting op de hiervoor genoemde initiatieven inmiddels een projectgroep aan het 
werk, die op korte termijn een voorstel zal doen voor de oprichting en het beheer van 
het register. Aan de projectgroep zal tevens worden verzocht na te gaan op welke 
wijze de overgang naar het nieuwe register vanuit de huidige situatie het best kan 
geschieden. De inhoud van de algemene maatregel van bestuur zal daarop worden 
afgestemd’ (p. 8). Wat het kabinet bestuurlijk voor ogen staat, is daarmee betrekkelijk 
helder. Meer inhoudelijke afwegingen worden doorgeschoven naar de projectgroep 
en de algemene maatregel van bestuur. 
 
In de memorie van toelichting wordt vervolgens aandacht besteed aan de verhouding 
tot de Landelijke Deskundigen Makelaar (hierna LDM), ‘een kennisnetwerk van de 
politieacademie (..) waarin informatie wordt opgeslagen over specifieke deskundigen 

                                                 
95   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 8. 
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die ten behoeve van de opsporing geraadpleegd kunnen worden. De LDM zoekt ten 
behoeve van de politie een deskundige die bij het politieonderzoek kan worden 
ingeschakeld.’96 Niets in de memorie van toelichting wijst erop dat een wijziging in 
het functioneren van de LDM wordt beoogd. Wel wordt aandacht besteed aan de 
informatieverschaffing richting het OM: ‘Bij het doorgeven van de gegevens van een 
deskundige wijst de LDM de aanvragende politierechercheur erop dat de officier van 
justitie in de zaak op de hoogte moet worden gebracht van de bemiddeling en de inzet 
van de deskundige in het onderzoek, voor zover hij dat nog niet heeft gedaan.’97 
 Ook wordt ingegaan op de kwaliteitscontrole door het LDM in relatie tot het 
deskundigenregister: ‘De LDM heeft inmiddels een aantal deskundigen geregistreerd, 
wier kwaliteiten en bekwaamheden zijn beoordeeld door een Assessment Panel, 
waarin vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, de wetenschap, het NFI en 
de politieleiding deelnemen. Bezien kan worden of er in dit kader zodanige algemene 
kwaliteitseisen aan bepaalde groepen van deskundigen kunnen worden gesteld dat 
deze eveneens in het deskundigenregister op grond van artikel 51k kunnen worden 
opgenomen.’98 Afstemming en samenwerking bij het beheer van beide registers is 
derhalve voor de wetgever niet uit den boze. Ook wat de selectie van deskundigen 
betreft put het kabinet inspiratie uit de gang van zaken bij het LDM: de selectie ‘zal 
nader worden uitgewerkt in de desbetreffende amvb via een selectiecommissie 
vergelijkbaar bij de LDM.’99 
 
Vervolgens worden toch enkele opmerkingen gemaakt over te hanteren criteria bij de 
selectie van deskundigen, een afweging die - naar wij zagen - in de kern naar de 
projectgroep is doorgeschoven: ‘Van belang is dat, bij voorkeur vóór opneming in het 
register, wordt nagegaan wat betrokkene maakt tot deskundige en welke achtergrond 
hij heeft in verband met betrouwbaarheid en bekwaamheid. Bij sommige 
beroepsgroepen kan mede aansluiting worden gezocht bij registratie (bij voorbeeld 
op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)), 
academische of beroepsopleidingen, certificering van eisen van vakbekwaamheid en 
mogelijk aanvullende specialistische kwalificaties; andere beroepsgroepen hanteren 
interne richtlijnen of tuchtregels. Als dat niet mogelijk is, dan kan aan betrokkene 
verzocht worden daar zelf inzicht in te geven, ook met het oog op de mogelijkheid van 
toetsing van de deugdelijkheid van het resultaat en mogelijke betwisting daarvan. De 
selectie en aanwijzing vindt plaats op basis van algemene criteria en geeft geen 
uitsluitsel over het bezit van nog specifiekere kennis die in een concreet onderzoek 
nodig is. J.F. Nijboer heeft daartoe in de monografie Forensische expertise concrete 
voorstellen gedaan. Opneming in het register geschiedt volgens een procedure die 
strekt tot het aanwijzen van vaste deskundigen die voldoen aan algemene 
kwaliteitseisen die moeten worden geformuleerd. Het betreft hier personen die in het 
kader van hun beroepsuitoefening regelmatig als forensisch expert optreden. Zij 
hebben in aanvulling op hun reguliere vakterrein veelal aanvullende (forensische) 
expertise ontwikkeld, soms blijkend uit certificaten en diploma’s. Door het opnemen 
van deskundigen in een register wordt aan het openbaar ministerie en de verdediging 
de mogelijkheid geboden een keuze te maken voor een deskundige, waarvan de 
kwaliteit vooraf in algemene zin gewaarborgd is.’100 
 De laatste zin geeft een helder inzicht in wat het kabinet met de instelling van het 
deskundigenregister beoogt. Aan openbaar ministerie en verdediging, gedacht kan 
ook worden aan de rechter-commissaris, wordt een mogelijkheid geboden om te 

                                                 
96   MvT, p. 8. 
97   MvT, p. 8. 
98   MvT, p. 8. 
99   MvT, p. 24. 
100   MvT, p. 9. 
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kiezen voor een deskundige waarvan de kwaliteit vooraf in algemene zin gewaarborgd 
is. Bij die waarborgen wordt in dit stadium vooral gedacht aan objectief vast te stellen 
kwalificaties als het met succes hebben afgerond van opleidingen en het behaald 
hebben van certificaten alsmede aan koppelingen met andere registraties op basis 
van dergelijke objectief vast te stellen kwalificaties (Wet BIG). Maar de mogelijkheid 
van registratie wordt in deze passage niet beperkt tot gevallen waarin deskundigheid 
in algemene zin door dergelijke objectief vaststelbare kwalificaties gewaarborgd is. 
Gesproken wordt ook over registratie op basis van kwaliteiten waar de betrokkene 
zelf inzicht in heeft gegeven. 
 Helder is niet meteen hoe de toespitsing op personen die regelmatig als 
forensisch expert optreden zich tot het voorgaande verhoudt. Is dit gedacht als 
aanvullende kwaliteitseis? Regelmatig optreden als forensisch expert is een indicatie 
dat de deskundige zijn bijzondere kennis regelmatig toepast, dat hij gewend is aan de 
communicatie met rechters, officieren van justitie en advocaten, en dat zijn 
kwaliteiten door anderen zijn erkend. In dat licht past het dat eisen worden gesteld 
aan het aantal keren dat een deskundige in een nader te bepalen periode moet 
worden geraadpleegd, op straffe van verlies van registratie. Tegelijk wordt daarmee 
het karakter van de waarborg die het register wil bieden verbreed. Het gaat niet enkel 
om een in beginsel door diploma’s vast te stellen waarborg van vakkennis, maar om 
een waarborg van het functioneren als forensisch deskundige. 
 Duidelijk is, dat het kabinet met de registratie van een deskundige niets wil 
afdoen aan mogelijkheden om de deugdelijkheid van het onderzoeksresultaat te 
toetsen en betwisten. En registratie als deskundige betekent ook niet dat in een 
concreet onderzoek noodzakelijke specifieke kennis aanwezig is. De wetgever is zich 
er van bewust dat registratie als deskundige geen garantie geeft dat de betrokkene de 
kennis heeft om aan hem voorgelegde onderzoeksvragen te beantwoorden. Die 
inschatting blijft aan de rechter.101 
 
In de memorie van toelichting werd ook nog ingegaan op de aanwijzing van de vaste 
gerechtelijke deskundige door het Gerechtshof. Dat hinken op twee concepten 
(deskundigenregister en vaste gerechtelijke deskundige) lijkt een gevolg te zijn 
geweest van een onvolledige verwerking van het advies van de Raad van State.102 Die 
had geadviseerd niet alleen in de memorie van toelichting over een 
deskundigenregister te spreken maar ‘in het wetsvoorstel te bepalen dat er een 
landelijk register is en hoe een deskundige daarin wordt opgenomen en daaruit wordt 
verwijderd.’ Aan die opmerking is gevolg gegeven.103 Maar de figuur van de vaste 
gerechtelijke deskundige werd daarnaast oorspronkelijk gehandhaafd; zij is pas 
verdwenen door een nota van wijziging.104 Ter toelichting werd gesteld dat `(b)ij de 
voorbereiding van de algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 51k de 
toelating tot het deskundigenregister en de organisatie van de registratie regelt, is 
gebleken dat de toetsing aan de kwaliteitseisen geheel aan het College voor de 
gerechtelijke deskundige en zijn ambtelijke ondersteuning kan worden overgelaten. 
In dit licht heeft handhaving van de bestaande regeling die voorschrijft dat 
gerechtelijke deskundigen op vordering van het openbaar ministerie door het 
gerechtshof als zodanig worden beëdigd, naast de opneming van het register geen 
zelfstandige en reële betekenis meer. Hiermee komt een eind aan de figuur van de 
‘vaste gerechtelijke deskundige.’’105 

                                                 
101   Vgl. ook MvT, p. 17. 
102   Vgl. ook de kritiek van Haverkate 2008, p. 18-19. 
103   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 4, p. 3 en 4. 
104   Kamerstukken II 2007/08, 31 116, nr. 7 (NvW).  
105   NvW, p. 3 
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 Tegen deze achtergrond geven de passages in de memorie van toelichting 
betreffende de vaste gerechtelijk deskundige echter ook enig inzicht in de werkwijze 
en criteria die het kabinet bij het deskundigenregister mogelijk voor ogen staan. Bij 
vaste gerechtelijke deskundigen werd het ‘goed mogelijk’ geacht ‘dat het niet alleen 
gaat om formele kwalificaties als diploma’s, maar ook om betrouwbaarheid. Door 
bepaald gedrag (tuchtrechtelijke maatregelen, schorsing, niet integer gedrag of 
geestelijke onbekwaamheid) kan men zich diskwalificeren. Aanwijzing zal geschieden 
voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging. Op advies van de 
Raad van State is afgezien van het stellen van een termijn van geldigheid van de 
schrapping of weigering. Het kan aan de deskundige worden overgelaten om aan te 
tonen dat de redenen op grond van welke zijn toelating is geweigerd zijn komen te 
vervallen. Dat kan bijvoorbeeld na het behalen van de vereiste kwalificatie of het met 
succes afronden van een (forensische) opleiding. In de algemene maatregel van 
bestuur zal voor het aanwijzen van vaste gerechtelijke deskundigen nog een 
voorziening worden opgenomen waarin de betrokken deskundige tegen zijn 
weigering kan opponeren of zijn toelating andermaal kan bepleiten, bijvoorbeeld na 
het behalen van de vereiste diploma’s, of verkrijgen van de benodigde ervaring.’106  
 In het artikelsgewijs deel van de memorie van toelichting werd het verschil 
tussen de bestaande en de beoogde situatie kort geschetst: ‘Volgens de huidige 
regeling kan op grond van een eenmalige aanwijzing door het gerechtshof voor een 
onbeperkte duur op de vaste gerechtelijke deskundige een beroep worden gedaan. 
Gebleken onbekwaamheid of ongeschiktheid kan nu niet tot schrapping leiden. Bij 
algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over toelating 
en schrapping. Het betreft hier tijdelijke maatregelen, waarbij de betrokkene in staat 
moet worden gesteld zijn geschiktheid na ommekomst van een bepaalde periode 
alsnog aan te tonen. (..) Er is geen dwingende reden om de aanwijzing van een 
deskundige tot een ressort te beperken dan wel dezelfde betrokkene vijf maal aan te 
wijzen. In artikel 51k, derde lid, is op voorstel van de NVvR opgenomen dat ook de 
rechter-commissaris een deskundige voor schrapping uit het register kan 
voordragen.’107 
 In de memorie van toelichting is ook aangegeven waarom, anders dan in de 
literatuur was bepleit, de keus van de officier van justitie niet werd verruimd tot 
andere deskundigen dan vaste gerechtelijke deskundigen: ‘De ratio daarvan is dat 
gangbare specialismen in de forensische wetenschappen tevoren aan kwaliteitseisen 
kunnen worden gebonden. Zoals hiervoor uiteengezet lijkt het niet zinvol om op 
voorhand te streven naar een dekkend palet van beschikbare en erkende deskundigen 
op uiteenlopend terrein. De specialistische onderwerpen die in een concrete strafzaak 
aan de orde kunnen komen zijn oneindig gevarieerd en niet tevoren te voorzien (vgl. 
de zogenaamde Balpenzaak). De activiteiten van de LDM vormen in dit opzicht een 
goede aanvulling. De noodzaak om in één hoogst uitzonderlijke zaak één bijzondere 
deskundige te raadplegen rechtvaardigt niet diens benoeming als vaste gerechtelijke 
deskundige voor een langere periode. Vooralsnog lijkt het wenselijk om de 
benoeming van een deskundige op een zeer specifiek terrein aan de beoordeling van 
de rechter te onderwerpen. Dit biedt ook de mogelijkheid voor de verdediging om zo 
snel mogelijk te kunnen nagaan of de deskundige vanuit het oogpunt van de 
verdediging aanvaardbaar is.’108 
 Onderkend wordt dat de ‘desbetreffende registers en informatieverzamelingen 
(…) uiteindelijk niet dekkend kunnen zijn omdat de aard van de benodigde kennis 
van een deskundige niet op voorhand te definiëren valt. In de tweede plaats kunnen 
voor een aantal takken van deskundigheid nog geen kwaliteitseisen worden 

                                                 
106   MvT, p. 9. 
107   MvT, p. 24. Die mogelijkheid is door de nota van wijziging verdwenen. 
108   MvT, p. 12. 
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gedefinieerd omdat de betrokkenen daarover intern nog geen consensus hebben 
bereikt. Zodra dat wel het geval is, kan worden bezien of zij in het 
deskundigenregister worden opgenomen. Niettemin zal naar alle waarschijnlijkheid 
altijd behoefte blijken aan zeer specifieke kennis van specieuze terreinen, waarvoor 
geen objectieve kwalificaties bestaan. Te denken valt aan kunst- en antiekkenners, 
zeer gespecialiseerde ambachtslieden en hobbyisten, die over diepgaande kennis van 
een bepaald terrein beschikken zonder dat zij daarvoor enige bijzondere schriftelijke 
kwalificatie kunnen tonen of precieze opheldering kunnen geven over de door hun 
gebruikte methode.’109 
 Daarmee is een belangrijke indicatie gegeven van de mogelijke reikwijdte van het 
deskundigenregister. Registratie ligt niet in de rede waar de aard van de benodigde 
kennis niet te definiëren valt of over kwaliteitseisen tussen betrokkenen geen 
consensus bestaat. De gedachte lijkt te zijn dat bij deskundigheden waarvoor geen 
objectieve kwalificaties bestaan, het register geen rol kan spelen. Gevolg van de 
gekozen benadering is dat de vaststelling van deskundigheden die niet op 
kwaliteitseisen berust waarover binnen een relevant forum consensus bestaat, aan de 
rechter is. Dat komt het kabinet gewenst voor, ook omdat de vaststelling van 
deskundigheid in deze gevallen welhaast per definitie voorwerp van debat zal en moet 
zijn. 
 
Samenvattend wordt in de memorie van toelichting een helder inzicht gegeven in de 
centrale ratio van het in te stellen deskundigenregister: procespartijen en rechters de 
mogelijkheid bieden om een keuze te maken voor een deskundige waarvan de 
kwaliteit vooraf in algemene zin gewaarborgd is. De kwaliteit die gewaarborgd wordt, 
is in de eerste plaats vakinhoudelijk. Bij waarborgen inzake bekwaamheid wordt in de 
eerste plaats gedacht aan opleidingen en certificaten. Maar van belang wordt ook 
geacht of personen regelmatig optreden als forensisch expert. In verband met 
betrouwbaarheid wordt aangegeven dat men zich door bepaald gedrag kan 
diskwalificeren. Meer inhoudelijke afwegingen worden doorgeschoven naar de 
projectgroep en de algemene maatregel van bestuur. 
 
 
3 Het verslag en de nota naar aanleiding van het verslag 
 
De centrale ratio van de instelling van het deskundigenregister komt in de nota naar 
aanleiding van het verslag aan de orde in reactie op een vraag van de leden van de 
VVD-fractie. De minister verheldert dat er geen verschillen zijn ‘in de eisen die 
worden gesteld aan de deskundige die in het vooronderzoek wordt ingeschakeld en de 
deskundige die voor het eerst ter terechtzitting wordt opgeroepen. Beide deskundigen 
zullen aan bepaalde kwaliteitseisen (Bekwaamheid en kennis van een bepaald 
vakterrein) moeten voldoen en de rechter ter terechtzitting of de rechter-commissaris 
of de officier van justitie in het vooronderzoek zullen zich daarvan moeten 
vergewissen. De omstandigheid dat de deskundige in het landelijk 
deskundigenregister is ingeschreven, geeft een belangrijke indicatie dat hij aan 
bepaalde eisen in het algemeen voldoet. Niettemin zal per geval ook de vraag moeten 
worden gesteld en beantwoord of deze deskundige geschikt is voor het uitvoeren van 
het gewenste onderzoek.’110 Het gaat (nog steeds) om een waarborg in algemene zin. 
 In de memorie van toelichting werd deze waarborg vooral in verband gebracht 
met de bekwaamheid en de betrouwbaarheid van de deskundige. In de nota naar 
aanleiding van het verslag wordt, uit de reactie op een andere vraag van de VVD, 
duidelijk dat aan het deskundigenregister ook een functie wordt toegedacht die meer 
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rechtstreeks met de rapportage verband houdt: ‘In artikel 51i, derde lid, is 
opgenomen dat de deskundige zijn opdrachtgever volledig moet informeren. Dat 
houdt in dat hij de opdrachtgever in staat moet stellen zijn deskundigenrapport op 
zijn juiste waarde te beoordelen binnen de context van het terrein waarvan hij 
bijzondere kennis heeft. Dit omvat uiteraard ook de omstandigheid dat de 
deskundige een minderheidsstandpunt inneemt en het melden van nieuwe 
ontwikkelingen die mogelijk tot een andere beoordeling van het uitgebrachte rapport 
zouden kunnen leiden. Deze (en andere) eisen aan de professionaliteit van de 
deskundige zullen naar alle waarschijnlijkheid worden neergelegd in een 
gedragscode. In het kader van de algemene maatregel van bestuur zal worden bezien 
of het ondertekenen van een algemene gedragscode als voorwaarde kan worden 
gesteld voor registratie in het deskundigenregister.’111 
 Iets verderop in de nota naar aanleiding van het verslag wordt ingegaan op een 
specifieke eis van professionaliteit die in de gedragscode kan worden uitgewerkt. De 
Minister geeft aan dat hij zal bezien of in de gedragscode iets kan worden opgenomen 
over de verantwoordelijkheid van de deskundige voor ‘door anderen uitgevoerd 
onderzoek indien hij de resultaten daarvan in zijn rapport opneemt. (..) Daarbij valt 
te denken aan een nadere verheldering van de verantwoordelijkheid van de 
deskundige ten opzichte van de organisatie waarbij hij in dienst is.’112 
 Dat hier vragen liggen die een in enige regeling neer te leggen antwoord 
behoeven, hangt samen met het uitgangspunt dat alleen individuele deskundigen 
‘worden getoetst en ingeschreven in het register. In het register zullen dus geen 
instituten worden ingeschreven.’113 Dat betekent niet dat de omstandigheid dat een 
deskundige bij een instituut werkt niet van belang is. Zo kunnen instituten ‘hun 
opleidings- en toetsingssystematiek gericht op personen door een onafhankelijke 
organisatie laten certificeren (..). Als een instituut beschikt over een dergelijke 
persoonscertificering, is het goed denkbaar dat de deskundigen die afkomstig zijn van 
het instituut minder uitgebreid behoeven te worden getoetst voor inschrijving in het 
register.’114 Die mogelijkheid wordt bezien bij ‘instellingen zoals het NFI en NIFP.’ 
Maar dat doet er niet aan af dat de deskundige een eigen verantwoordelijkheid heeft 
‘voor de volledigheid en deugdelijkheid van zijn rapportage’ die niet geheel behoeft 
‘samen te vallen met de verantwoordelijkheid van het instituut of de instelling waar 
hij werkzaam is.’115 
 
Ook op de kwaliteitseisen aan deskundigen gaat de minister nader in, naar aanleiding 
van een vraag van D66: ‘Met betrekking tot de kwaliteitseisen die in de algemene 
maatregel van bestuur worden opgenomen zal worden volstaan met algemeen 
geformuleerde eisen die voor alle deskundigen die in het register worden opgenomen, 
gelden. Daarnaast zal voor de beoordeling van de kwaliteit van de deskundige voor 
het overgrote deel aansluiting worden gezocht bij eisen die door de verschillende 
deskundigen zijn geformuleerd en die weergeven wat binnen hun discipline of 
beroepsgroep als algemeen erkende maatstaven gelden. Het ligt niet in mijn 
bedoeling noch in mijn vermogen om zelf een intrinsiek oordeel over de juistheid en 
validiteit van deze maatstaven uit te spreken. Deze taak zal worden opgedragen aan 
het in te stellen onafhankelijke College voor de gerechtelijke deskundige (hierna het 
College). Bij het formuleren van de kwaliteitseisen zullen de betreffende deskundigen 
uiteraard geraadpleegd worden; bij de opzet van het register, zoals deze in de 
algemene maatregel van bestuur vorm zal krijgen, zullen zowel deskundigen als ook 
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de gebruikers: vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en de zittende 
magistratuur nauw betrokken zijn.’116 Daarmee wordt de verantwoordelijkheid die in 
de memorie van toelichting nog bij de projectgroep was neergelegd, nu grosso modo 
bij het College voor de gerechtelijke deskundige en door hen in te schakelen 
deskundigen en ‘gebruikers’ gelegd. In de amvb is alleen plaats voor enkele algemene 
eisen. 
 Tegelijk wordt wel nader richting gegeven aan de richting waarin kwaliteitseisen 
dienen te worden gezocht: `Met betrekking tot de wijze waarop die kwaliteitseisen 
worden gesteld wijs ik erop dat in dit kader op internationaal niveau al geruime tijd 
organisaties bestaan die zich bezig houden met normering van de toepassing van 
methoden en technieken. Door deze organisaties zijn normen opgesteld, welke ook 
van toepassing zijn op ‘forensische’ laboratoria. Instituten kunnen aan de hand van 
deze normen hun organisatie en vooral de technische methodes laten certificeren en 
accrediteren.’117 Het perspectief wordt daarmee veel breder dan de opleidingen en 
certificaten die eerst centraal stonden. En duidelijk wordt dat instituten dan wel niet 
als zodanig kunnen worden geaccrediteerd, maar dat tegelijkertijd individuele 
personen in sommige gevallen mogelijk slechts als deskundige kunnen worden 
geregistreerd indien (en zo lang?) zij bij een geaccrediteerd instituut werken. 
 De link tussen deze kwaliteitseisen en het register wordt gelegd in art. 14 van de 
aan de Tweede Kamer toegezonden concept-amvb: Een aanvraag tot inschrijving 
komt slechts in aanmerking wanneer het College van oordeel is dat een 
wetenschapsgebied ‘zodanig ontwikkeld is dat de bevindingen daarbinnen aan de 
hand van gedeelde normen kunnen worden getoetst en verantwoord.’118 De minister 
zegt over deze constructie: ‘Hoewel de specifieke normen van een bepaald 
deskundigheidsgebied niet worden opgenomen in de algemene maatregel van 
bestuur, maken zij daar in zekere zin wel deel van uit via het vereiste dat binnen de 
kring van de deskundigen op een bepaald terrein wel een zekere overeenstemming 
over bepaalde normen aanwezig moet zijn, opdat een verzoek tot registratie in 
aanmerking kan komen. (..) Het voornemen is om te bepalen dat de deskundige die 
wenst te worden ingeschreven in het register bekwaam moet zijn op het 
deskundigheidsgebied dat zodanig ver is ontwikkeld dat het beschikt over algemeen 
aanvaarde maatstaven aan de hand waarvan de bevindingen kunnen worden 
verantwoord en getoetst. Als zijn deskundigheidsgebied nog niet over dergelijke 
algemeen aanvaarde normen beschikt, komt de deskundige dus nog niet in 
aanmerking voor inschrijving in het register.’119 
 Maar dat voor registratie dergelijke eisen worden gesteld, betekent volgens de 
minister niet dat ‘het gebruik van deskundigen zonder objectiveerbare kwalificaties 
tot een absoluut minimum moet worden beperkt.’ Op voorhand kan niet ‘worden 
aangenomen dat het deskundigenregister ooit een dekkend overzicht van alle 
disciplines met deskundigen noodzakelijk in strafrechtelijk onderzoek zal bevatten.’ 
Verwezen wordt (weer) naar specialistische kennis ‘op het terrein van kunst en antiek 
of verzamelaars en hobbyisten in de breedste zin.’120 
 
De centrale positie die aan het College gerechtelijk deskundigen is toegekend, maakt 
dat het van belang wordt wie daarin zitting hebben. De Minister geeft aan dat het 
College ‘bestaat uit vertegenwoordigers van gebruikers van het register: OM, politie, 
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advocatuur, de zittende magistratuur en vertegenwoordigers van de deskundigen.’121 
Dat spoort met art. 5 van de (concept)-amvb. 

Het College moet niet alleen wetenschapsgebieden selecteren waar registratie 
mogelijk wordt gemaakt; het heeft vervolgens ook ‘tot taak aanvragen tot inschrijving 
te toetsen aan de inhoudelijke kwaliteitseisen.’ Deze houden in ‘dat de aanvrager naar 
het oordeel van het College: 
a. voldoende kennis van en ervaring binnen het eigen deskundigheidsgebied heeft;  
b. voldoende kennis van en ervaring in het desbetreffende rechtsdomein heeft en 

voldoende bekend is met de positie en de rol van de deskundige daarin; 
c. in staat is de opdrachtgever voldoende inzicht te bieden in de vraag of en zo ja, in 

hoeverre de vraagstelling voldoende helder en onderzoekbaar is om deze vanuit 
zijn specifieke deskundigheid te beantwoorden; 

d. in staat is op basis van de definitieve vraagstelling volgens de daarvoor geldende 
maatstaven een onderzoeksplan op te stellen en de verantwoordelijkheid te 
dragen voor de uitvoering daarvan; 

e. in staat is onderzoeksmaterialen en –gegevens in een forensische context volgens 
de daarvoor geldende maatstaven te verzamelen, vast te leggen, te interpreteren 
en te beoordelen; 

f. in staat is om de geldende onderzoeksmethoden in een forenische context 
volgens de daarvoor geldende maatstaven toe te passen; 

g. in staat is zowel schriftelijk als mondeling over elk gewenst aspect van zijn 
deskundigheid gemotiveerd, controleerbaar en in voor de opdrachtgever 
begrijpelijke bewoordingen te rapporteren; 

h. in staat is een opdracht te voltooien binnen de daarvoor gestelde of afgesproken 
termijn; 

i. zijn werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, 
vakbekwaam en integer verricht en een verklaring heeft ondertekend, 
inhoudende dat hij zich ook gedurende de registratie aan deze gedragsregels zal 
houden.’122 

Deze opsomming van eisen komt grosso modo overeen met die in art. 12 Besluit 
register in strafzaken. Er komt uit naar voren dat in de kwaliteitswaarborg in 
algemene zin die het deskundigenregister wil bieden een aspect dat er al enigszins in 
besloten lag nog duidelijker kan worden onderscheiden. De geregistreerde 
deskundige moet ook op adequate wijze met zijn opdrachtgever (kunnen) 
communiceren (eisen b, c, g, h).  
 
De minister gaat in de nota naar aanleiding van het verslag ook in op de verhouding 
van het NRGD tot andere registers. In antwoord op een vraag van het CDA naar de 
toegevoegde waarde van de Landelijke Deskundigen Makelaar (LDM) geeft de 
Minister  aan dat de LDM tot taak heeft te bemiddelen ‘tussen enerzijds een 
politiekorps dat een deskundige nodig heeft en anderzijds de deskundige. De LDM 
ondersteunt de politiekorpsen ook al in een vroeg stadium van de opsporing bij het 
analyseren en formuleren van de vragen die aan een deskundige kunnen worden 
voorgelegd. De LDM bemiddelt zowel bij de contacten met wetenschappelijke 
deskundigen als zogenaamde ervaringsdeskundigen, die beschikken over 
uitzonderlijke en specialistische kennis ter beantwoording van vragen die direct 
samenhangen met het concrete opsporingsonderzoek. (..) Deze analyserende en 
adviserende rol in de opsporingsfase zal in de toekomst nodig blijven omdat niet 
voorzien is dat het landelijk deskundigenregister deze bemiddelende taak op zich zal 
nemen.’123 
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 Daarmee is niet gezegd dat het LDM alleen voor de politie mag werken: ‘De LDM 
behoudt haar taak om vooral ten behoeve van de politie diensten te verlenen, terwijl 
ook het openbaar ministerie en de zittende magistratuur een beroep kunnen doen op 
de kennis van de LDM. De LDM zal geen opdracht kunnen aanvaarden van de 
verdediging, maar zij kan de rechter-commissaris die overweegt om een verzoek van 
de verdediging tot nader onderzoek in te willigen of af te wijzen, wel adviseren over 
bepaalde (on)mogelijkheden van onderzoek en eventuele beschikbare deskundigen. 
In dit verband heeft de LDM nu reeds een overzicht van zeer zeldzame specialismen 
of specialismen waarvoor geen algemeen gedeelde waarden en normen gelden 
(handschriftkunde, stem- en spraakherkenning etc.).’124 
 Vervolgens wijst de minister nog op specifieke functies van het LDM: ‘Ook voor 
de verwijzing naar specialisten en deskundigen die worden ingezet bij het verwerven 
en beoordelen van sturingsinformatie (bijvoorbeeld gedragsdeskundigen die in een 
vroeg stadium iets zeggen over de betrouwbaarheid van een getuige of een verklaring 
van de verdachte), kan de politie nu al terecht bij de LDM. Ten slotte zal ik aan de 
LDM verzoeken een rol te spelen bij de bemiddeling van politiespecialisten tussen de 
regio’s; dit is vooral van belang bij wisselende prioriteitstelling (vgl. het 
vuurwapenspecialisme), waarbij binnen de regio’s niet altijd gelijke capaciteit 
beschikbaar is.’ 125 
 De minister gaat ook nog kort in op de relatie tot ‘de Stichting Deskundigen 
Rechtspleging (SDR/ORMED) en het Landelijk Register voor gerechtelijke 
deskundigen (LRGD). Beide organisaties hebben ten doel de gebruikers inzicht te 
geven in het aanwezige veld van deskundigen. Zij streven in het algemeen naar het 
verzamelen van informatie over beschikbaarheid van deskundigen van uiteenlopende 
aard ten behoeve van raadpleging in het kader van de gehele rechtspleging: het 
civiele, administratieve en strafrecht. (..) De registratie van de deelnemende 
deskundigen berust evenwel niet op een wettelijke grondslag en eventuele 
kwaliteitseisen kunnen niet worden afgedwongen.’126 
 Hoofdlijn bij de positiebepaling van het NRGD tot andere registers in dit stadium 
is derhalve dat elk van de registers een eigen functie heeft en dat zij naast elkaar 
kunnen blijven bestaan. 
 
In de nota naar aanleiding van het verslag wordt nog bijzondere aandacht besteed 
aan de positie van het NFI. Aangestipt wordt dat het NFI ‘formeel geen 
monopoliepositie’ heeft: ‘In beginsel zijn er geen belemmeringen voor individuen of 
organisaties om een forensisch laboratorium op te richten en dat te laten 
accrediteren. (..) In de praktijk kan men bijvoorbeeld voor contra expertise op het 
gebied van DNA onderzoek terecht bij het Forensisch Laboratorium voor DNA 
onderzoek te Leiden. (..) Het deskundigenregister moet er mede toe bijdragen dat de 
kwaliteit van deskundigenonderzoeken van zowel deskundigen van het NFI als van in 
het register opgenomen deskundigen werkzaam bij andere instituten beter 
gewaarborgd is.’127 Daar kan men nog een nevenfunctie van het deskundigenregister 
in zien: de aan registratie te stellen eisen verhelderen aan welke voorwaarden nieuw 
op te richten ‘concurrenten’ van bestaande onderzoeksinstituten moeten voldoen, en 
maken de ‘markt’ voor deskundigenonderzoek daarmee transparanter. 
 Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan reclasseringsmedewerkers. Er loopt 
volgens de minister een ‘omvangrijk programma voor de inhoudelijke verbetering en 
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standaardisering van de adviezen van de reclassering aan de justitiële 
opdrachtgevers. (..) Gelet op de met het onderhavige wetsvoorstel beoogde 
kwaliteitsverbetering van deskundigen, alsmede de taak en positie van de 
reclassering in het strafproces, ben ik voornemens met de betrokken organisaties te 
onderzoeken of, op welk moment en op welke wijze aansluiting van reclassering op 
het deskundigenregister tot de mogelijkheden behoort.’128 Deze passage duidt erop 
dat de minister aansluiting op het deskundigenregister ziet als een methode om 
verbetering en standaardisering van de adviezen van de reclassering aan justitiële 
opdrachtgevers te bevorderen. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat in de nota naar aanleiding van het verslag een 
(nadere invulling of) uitbreiding lijkt te zijn gegeven aan de doelstellingen die met het 
deskundigenregister worden nagestreefd. Het gaat niet enkel om een waarborg in 
algemene zin van bekwaamheid en betrouwbaarheid van de deskundige. Aan de 
registratie worden ook eisen gekoppeld die meer rechtstreeks met de rapportage 
verband houden. De geregistreerde deskundige moet een gedragscode onderschrijven 
met eisen van professionaliteit die blijkens de gegeven voorbeelden verband kunnen 
houden met verantwoording van de eigen positie in het betreffende 
wetenschapsgebied en met (verheldering van) de verhouding van de deskundige tot 
de organisatie waarbinnen hij werkt. En de deskundige moet adequaat met zijn 
opdrachtgever kunnen communiceren. Verder worden de eisen van bekwaamheid 
niet meer enkel aan personen gekoppeld (diploma’s en certificaten) maar wordt ook 
gerefereerd aan mogelijkheden van certificering en accreditatie van het instituut waar 
de deskundige werkt. De verantwoordelijkheid voor de selectie van 
wetenschapsgebieden en daarbinnen te registreren deskundigen wordt gelegd bij het 
College gerechtelijk deskundigen. 
 
 
4 De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
 
Bij de mondelinge behandeling blijkt steun te bestaan voor het register. Dhr. De Wit 
(SP) heeft geen grote verwachtingen van het deskundigenregister, maar hij vindt niet 
dat het ‘overbodig is. Het is een goede stap om het kaf van het koren te scheiden.’ Hij 
ziet het voor de rechter als ‘een hulpmiddel, maar een kritische houding blijft 
noodzakelijk. (..) De kwaliteit dient voor de kwantiteit te gaan. Ervaring, houding en 
gedrag van een potentiële deskundige zullen eveneens aan hoge eisen moeten 
voldoen. Wij zijn blij met de periodieke toetsing waarin wordt voorzien in de AmvB. 
Een belangrijk punt is dat naast kennis, ook vaardigheden periodiek worden 
getoetst.’129 Dhr. De Roon (PVV) ziet de kwaliteitstoets als het ‘meest essentiële deel 
van het register (..). De PVV-fractie zou graag zien dat juristen en deskundigen, waar 
mogelijk, samen de kwaliteitseisen formuleren.’ Hij meent dat de gewenste 
samenwerking in de bekend gemaakte concept-AmvB voldoende is gewaarborgd. En 
hij maakt een aantal opmerkingen die in verband staan met de keuze van de rechter 
voor een geregistreerde of een niet-geregistreerde deskundige. Daarbij staat centraal 
op welke wijze de rechter in het geval van een niet-geregistreerde deskundige de 
kwaliteit van de desbetreffende persoon dient te beoordelen. De Roon meent dat het 
wetsvoorstel daarover geen uitsluitsel biedt. Het voorgestelde tweede lid van artikel 
51k schrijft, zo stelt hij, niet meer voor dan dat bij benoeming van een niet-
geregistreerde deskundige gemotiveerd moet worden op grond waarvan hij als 
deskundige wordt aangemerkt. Hij noemt de bepaling in het (concept-)Besluit die 
voorschrijft dat de rechter in zo’n geval de geschiktheid van een persoon om als 
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deskundige op te treden, zo veel mogelijk moet beoordelen aan de hand van in dat 
besluit genoemde kwaliteitseisen ‘een goed begin.’ Maar hij vraagt zich af of het geen 
aanbeveling zou verdienen om in de gevallen waarin geen geregistreerde deskundige 
voorhanden is en dus tot benoeming van een ’incidentele’ deskundige moet worden 
overgegaan, de rechter de gelegenheid te bieden om aan het college voor de 
gerechtelijke deskundigen advies te vragen.130 Mw. Azough (GroenLinks) ziet ‘de 
kwaliteitscriteria waaraan deskundigen moeten voldoen’ als ‘een belangrijk 
winstpunt.’ Dat een einde wordt gemaakt ‘aan de afzonderlijke registers per 
hofressort’ en dat het register ‘door een onafhankelijke stichting beheerd’ wordt, 
kwalificeert zij als ‘een zeer goede ontwikkeling.’ 131 
 Dhr. Teeven (VVD) meent dat de minister een aantal wijzigingen heeft 
‘doorgevoerd rondom de kwaliteitseisen van deskundigen’ waarmee hij zeer tevreden 
is. Maar hij blijft zitten met de vraag ‘over de mogelijke inzet van deskundigen die 
niet aan de eisen voldoen.’ En hij wil weten of ‘deskundigen via ondertekening van de 
gedragscode zich verbindend onderwerpen aan de eisen van onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid, zorgvuldigheid en integriteit’, en wat de sanctie is ‘op het niet 
ondertekenen van de gedragscode door een deskundige.’132 De minister antwoordt, 
dat een deskundige die de gedragscode niet wil ondertekenen, niet in aanmerking 
komt voor opname in het register.133 Dhr. Heerts (PvdA) vraagt hoe de minister wil 
‘bevorderen dat er ook daadwerkelijk sprake zal zijn van een goedgevuld register.’ De 
meerwaarde van ‘een register dat slechts door weinigen wordt bevolkt’ lijkt hem 
namelijk gering. En hij vraagt zich ook af of door het voortbestaan van de LDM niet 
wordt bevorderd dat ‘er sprake zal zijn van twee registers waarvan de een zich toch 
meer buiten het beeld van de verdediging afspeelt waardoor de verdediging er ook 
geen gebruik van zal kunnen maken.’ 134 De minister ziet geen bezwaren. 135 Dhr. 
Heerts vraagt ook nog de aandacht voor mogelijkheden om buitenlandse 
deskundigen in te schakelen. 
 Mw. Van Toorenburg (CDA) ten slotte komt het ‘verstandig voor dat deskundigen 
behalve zicht op hun eigen terrein ook enige notie hebben van het strafproces 
waarbinnen zij hun rol vervullen.’ Zij kwalificeert het opzetten van een 
deskundigenregister als verstandig, maar meent ook dat wij met een gedegen register 
het risico lopen ‘dat onder tijds- en werkdruk de deskundige meer nog dan thans op 
zijn woord, op zijn deskundigheid wordt geloofd (..). En dat in een tijd dat 
tunnelvisies, mede gebaseerd op overtuigende deskundigen, soms de oorzaak lijken 
van rechterlijke dwalingen. (..) Komt er misschien te zijner tijd een evaluatie, zodat er 
zicht komt op bedoelde en onbedoelde effecten van een register?’ 136 De minister 
meent dat het heel goed is ‘als mensen een cursus strafprocesrecht volgen’ maar dat 
het de vraag is ‘of het ook een formele plaats moet krijgen in deze regeling.’ Hij wil 
echter de suggestie van mw. Van Toorenburg volgen, hier bij de AmvB nog eens naar 
te kijken. Een evaluatie van het register zegt hij niet toe, alleen dat hij vanuit zijn 
‘verantwoordelijkheid voor het rechtsbestel’ de ontwikkelingen ‘rondom de 
toepassing, totstandkoming en werking van het register’ nauwgezet zal volgen. 137 
 

                                                 
130   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5221. 
131   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5222. 
132   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5224. 
133   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5233. 
134   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5225. 
135   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5233. 
136   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5227. 
137   Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5233-5234. 
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Na de eerste termijn volgt een brief van de minister.138 Daarin wordt gesteld dat er 
geen reden is ‘om aan te nemen dat de rechter eerder geneigd zou zijn het oordeel van 
de geregistreerde deskundige om die reden als vaststaand en per definitie 
overtuigend aan te nemen. Veeleer stelt de rapportage de rechter in staat om nadere 
vragen te stellen over de wijze waarop de deskundige zijn conclusie heeft bereikt en 
zo nodig nadere vragen te stellen over eventuele kwalificaties en bekwaamheid van de 
deskundige in verband met het door hem uitgevoerde deskundigenonderzoek.’139 In 
aanvulling op het aan mw. Van Toorenburg gegeven antwoord wordt gesteld dat in 
art. 13 lid 2 sub b van de concept-AmvB de eis wordt gesteld ‘dat de deskundige 
voldoende kennis van en ervaring in het desbetreffende rechtsdomein heeft en 
voldoende bekend is met de positie en de rol van de deskundige daarin. In de meeste 
gevallen zal de deskundige pas aantoonbaar aan dit vereiste voldoen wanneer hij een 
opleiding of cursus inzake het strafprocesrecht heeft gevolgd. Maar voor een aantal 
deskundigen zal het ook mogelijk zijn kennis van het strafprocesrecht aan te tonen 
aan de hand van diens ruime ervaring met het leveren van rapportages ten behoeve 
van justitie die kwalitatief aan de maat zijn en aan de hand van eventuele publicaties 
over het optreden als gerechtelijke deskundige.’140 
 In antwoord op de vraag van dhr. Heerts hoe bevorderd zal worden dat 
daadwerkelijk sprake zal zijn van een goed gevuld register, wordt aangegeven dat 
gekozen is voor een groeimodel, en dat de concept-AmvB voorziet in een 
‘overgangsregeling. In artikel 12, vierde lid (..) is bepaald dat de minister van Justitie, 
na overleg met het College, kan bepalen welke deskundigheidsgebieden gedurende 
een bepaalde termijn bij uitsluiting in aanmerking komen voor registratie. Het aantal 
deskundigheidsgebieden waarvoor toetsing en registratie open staat, zal langs deze 
weg geleidelijk worden uitgebreid. Voorts is in artikel 21 voorzien in een 
instroomregeling.’141 Die laat voorwaardelijke registratie toe. Uit het antwoord op de 
vraag van dhr. De Roon blijkt dat de minister een verband legt tussen de motivering 
die de keuze van een niet-geregistreerde deskundige behoeft, en de omvang van het 
register: ‘Naarmate het register meer is gevuld met deskundigen, kan die 
motiveringsplicht een zwaardere invulling krijgen.’142 En in relatie tot de vraag van 
dhr. Heerts over het inschakelen van buitenlandse deskundigen merkt de minister op 
dat ook een buitenlandse deskundige kan worden geregistreerd. Het verzoek van mw. 
Van Toorenburg om een evaluatie wordt opnieuw afgewimpeld.143 
 
De tweede termijn gaat voor een belangrijk deel over een amendement van dhr. De 
Wit, dat in een nieuw art. 51ia wil bepalen: ‘De rechter onderzoekt of de deskundige 
beschikt over de specifieke deskundigheid die nodig is voor het vervullen van de hem 
verstrekte opdracht.’144 De Wit betwijfelt ten zeerste of ‘de rechter niet gemakzuchtig 
achteraf achterover zal leunen.’145 De minister wijst erop dat het College al een 
kwaliteitstoets heeft verricht als de officier van justitie een geregistreerde deskundige 
benoemt. 146 Maar De Wit vindt een verwijzing naar het register hier ‘het slechtste 
argument. In het register worden natuurlijk personen opgenomen die een bepaalde 
deskundigheid hebben, maar meestal wordt in procedures een specifieke 

                                                 
138   Kamerstukken II 2007/08, 31 116, nr. 10 (Brief Minister van Justitie). 
139   Brief Minister van Justitie, p. 2. 
140   Brief Minister van Justitie, p. 4. 
141   Brief Minister van Justitie, p. 8. Het uiteindelijk vastgestelde Besluit voorziet overigens wel in een 

groeimodel, maar niet in invloed daarop van de Minister van Justitie; vgl. hoofdstuk 4, par. 3. 
142   Brief Minister van Justitie, p. 9. 
143   Brief Minister van Justitie, p. 11. 
144   Kamerstukken II 2007/08, 31 116, nr. 12. 
145   Handelingen II 21 mei 2008, p. 86-6066.  
146   Handelingen II 21 mei 2008, p. 86-6068.  
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onderzoeksvraag geformuleerd. Ik denk dan ook dat het van belang is - en dat is ook 
de strekking van het amendement - dat de rechter bekijkt of de deskundige om wie 
het gaat, de juiste persoon is voor het beantwoorden van de vraag waarom het gaat.’ 
147 De minister repliceert dat de rechter niet het werk van het College voor de 
gerechtelijk deskundige kan overdoen. 148  
 Een betrekkelijk nieuw geluid komt van mw. Joldersma (CDA): ‘Zullen de echte 
deskundigen die wij nodig hebben voor de verbetering van het strafproces, zich wel 
gaan melden?’149 De minister denkt dat ‘inschrijving in het register voor de 
deskundigen attractief is. Men krijgt dan de status van geregistreerd deskundige.’ 150 
 Bij de stemmingen krijgt het amendement van dhr. De Wit slechts de steun van 
SP, GroenLinks, D66 en PvdD; het wetsvoorstel wordt vervolgens met algemene 
stemmen aangenomen. 151 
 
Al met al kan, samenvattend, gezegd worden dat de in de nota naar aanleiding van 
het verslag verwoorde positionering van het deskundigenregister brede steun krijgt 
van de Tweede Kamer. Tegelijk uiten verschillende kamerleden wel zorgen. De 
belangrijkste is misschien wel of de rechter niet te veel zal gaan vertrouwen op een 
deskundige die in het deskundigenregister is opgenomen. Het verworpen 
amendement van dhr. De Wit houdt met die zorg verband, maar ook mw. Van 
Toorenburg uit deze zorg. En er zijn zorgen over het vullen van het register (dhr. 
Heerts, mw. Joldersma), over de strafprocessuele kennis van deskundigen (mw. Van 
Toorenburg) en over de mogelijkheid tot inschakeling van buitenlandse deskundigen 
(dhr. Heerts).  
 
 
5 De behandeling in de Eerste Kamer 
 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer kan de minister al wat 
meer duidelijkheid bieden over de voorziene invulling van het beoogde groeimodel. 
In de memorie van antwoord geeft hij aan dat begonnen wordt ‘met de 
deskundigheidsgebieden die al beschikken over gedeelde normen en waarden. In 
eerste instantie gaan daarbij de gedachten uit naar DNA-deskundigen en 
gedragsdeskundigen.’152 
 In aanvulling op eerdere standpuntbepalingen over de verhouding tussen 
opsporingsonderzoek en onderzoek door deskundigen wordt aangegeven ‘dat de 
mogelijkheid tot inschrijving in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 
(NRGD) vooralsnog alleen open staat voor de externe deskundige en niet voor de 
specialistische en technische politiefunctionaris. De politie opereert immers uit 
hoofde van zijn ambt en niet uit hoofde van zijn individuele deskundigheid, waardoor 
toetsing en registratie langs het in dit besluit neergelegde regime minder voor de 
hand ligt.’153 
 De verhouding tot de LDM wordt ook in de Eerste Kamer besproken; dat leidt 
evenwel niet tot nieuwe gezichtspunten.154 Wel wordt nadere informatie gegeven over 
de ‘instroomregeling waarbij een deskundige die nog niet aan alle eisen voldoet maar 
ten aanzien van wie naar het oordeel van het College kan worden verwacht dat hij 
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daar binnen een periode van ten hoogste vier jaar wel aan zal voldoen, voorwaardelijk 
kan worden geregistreerd.’ Die blijkt ook bedoeld voor deskundigen die aldus de 
vereiste ervaring kunnen opdoen. Inzake de verhouding tot het LRGD wordt 
aangegeven dat het de verwachting is dat ‘de desbetreffende registers naar elkaar toe 
zullen groeien waarbij van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen een 
uniformerend en bundelend effect zal uitgaan.’155 En naar aanleiding van een vraag 
van de leden van de fracties van ChristenUnie en SGP stelt de minister dat ‘de 
beslissing van het College tot inschrijving in het register of tot afwijzing van de 
aanvraag tot inschrijving een besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht’; 
daarop is ‘de bezwaar- en beroepsprocedure van die wet van toepassing.’156 
 Meest in het oog springt evenwel de weigering van de minister om inhoudelijk in 
te gaan op ‘de brief van enkele leden van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (KNAW) aan het bestuur van deze Academie, waarin wordt gesteld 
dat de thans geraadpleegde deskundigen vaak onvoldoende deskundig zijn’; nu ‘een 
officiële reactie van de KNAW met dezelfde strekking als briefschrijvers aan het 
Algemeen bestuur van de Akademie hebben voorgesteld’ niet is binnengekomen, zou 
dat ‘prematuur’ zijn.157 
 
In het Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie komt de PvdA op 
deze reactie terug, en de minister gaat meer uitgebreid in op de kwestie in de Nadere 
memorie van antwoord.158 Dan heeft de KNAW inmiddels ‘enkele algemene vragen op 
het terrein van de herziening van strafzaken en met betrekking tot het Nederlands 
register van gerechtelijk deskundigen in strafzaken’ gesteld.159 In verband daarmee 
zet de minister het beoogde systeem van aanwijzing van deskundigen nogmaals 
uiteen: ‘Het wetsvoorstel en het daarop gebaseerde conceptbesluit kwaliteitseisen aan 
deskundigen in strafzaken bieden de rechter de mogelijkheid om bepaalde 
deskundigen aan te wijzen, van wie is vastgesteld dat zij aan een aantal eisen voldoen 
en dat zij een gedragscode onderschrijven. Deze eisen vloeien voort uit normering die 
is opgesteld met behulp van vakdeskundigen en/of de beroepsgroep waartoe de 
betrokken deskundige behoort dan wel uit internationale normering betreffende 
accreditatie en certificering. Met de totstandkoming van het register is niet beoogd 
kwaliteitseisen te formuleren buiten de beroepsgroepen om; wel kan steeds worden 
bezien of (delen van) een beroepsgroep reeds zo ver zijn dat zij bepaalde forensische 
normen delen en als kwaliteitseis onderschrijven. (..) Met het register is niet beoogd 
een rangorde in kwaliteit van deskundigen aan te brengen. Het betreft, als hiervoor 
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integraal buiten het landelijk openbaar register van gerechtelijke deskundigen te houden.’ 
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gezegd, een garantie betreffende een bepaald niveau van kwaliteit. Of de 
desbetreffende deskundige ook de meest geschikte is in de concrete zaak staat ter 
beoordeling aan de rechter. Over het oordeel wie daarvoor in aanmerking komt, 
kunnen verdediging en openbaar ministerie zich uitlaten.’160 
 De minister meldt ook dat hij een delegatie van de KNAW heeft ontvangen, ‘bij 
gelegenheid waarvan zij hun zorgen hebben toegelicht. Ik zal mij verder met de 
KNAW verstaan of de bereidheid bestaat wellicht in samenspraak of overleg met het 
College een rol te spelen bij de aanmoediging van bepaalde wetenschappers om 
normen op te stellen die de eigen toetsbaarheid expliciteren of vergroten dan wel het 
inzicht vermeerderen in de beschikbare deskundigheid en deskundigen op een 
bepaald terrein van wetenschap.’161 De minister geeft zelfs aan dat hij het zou 
‘waarderen indien de KNAW het tot haar taak rekent dergelijke ontwikkelingen te 
stimuleren en zo nodig te coördineren.’162 
 Maar er zijn ook nog enkele andere aspecten die in deze fase een rol blijven 
spelen. In antwoord op een vraag van leden van de VVD-fractie, gesteld naar 
aanleiding van een op dat moment nog te publiceren artikel van M.J. Dubelaar en 
J.F. Nijboer163, merkt de minister op dat (inderdaad) ‘geen afzonderlijke beëdiging 
van (geregistreerde) deskundigen plaats vindt. Dit is evenwel ondervangen door de 
eis van artikel 51l, derde lid (nieuw): De deskundige verklaart het verslag naar 
waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgesteld. (..) Indien de 
deskundige ter terechtzitting wordt opgeroepen, wordt hij op dezelfde voet als niet 
geregistreerde deskundigen aldaar beëdigd. Ik meen dat de omstandigheid dat een 
deskundige door het College voor de gerechtelijke deskundige is getoetst en in het 
deskundigenregister is opgenomen gecombineerd met diens eigen verklaring die bij 
iedere rapportage moet worden herhaald een betere waarborg geeft dan een 
eenmalige beëdiging van de deskundige om in de toekomst voor alle rapportages naar 
waarheid en naar zijn geweten te verklaren.’164 
 En de minister komt ook nog terug op de verhouding tot het LRGD: ‘De eisen die 
het NRGD stelt gaan, anders dan het LRGD lijkt te veronderstellen, verder dan de 
door LRGD gestelde eis van lidmaatschap van een beroepsvereniging.’ De minister 
meent dat voor ‘deskundigen die aan de eisen van het NRGD voldoen en zich als 
zodanig laten registreren, op termijn waarschijnlijk geen noodzaak meer zal bestaan 
om zich tevens in het LRGD te laten opnemen. Dat laat onverlet dat inschrijving in 
het LRGD voor andere rechtsterreinen voor welke nog geen wettelijke basis voor 
toetsing en registratie van deskundigen bestaat, haar waarde kan behouden.’ In een 
overleg dat met het LRGD is gehouden is ‘het streven om tot één register te komen 
bevestigd.’165 
 In een reactie op een vraag van de leden van de CDA-fractie ten slotte zegt de 
minister ‘graag bereid’ te zijn hen toe te zeggen ‘dat ik vijf jaar na oprichting van het 
NRGD de werking daarvan zal evalueren. Deze langere termijn acht ik aangewezen, 
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omdat voorzien is in een groeimodel, waardoor zich steeds meer deskundigen op 
verschillende terreinen kunnen aansluiten.’166 
 
Aan de verhouding tussen NRGD en LRGD wordt ook bij de mondelinge behandeling 
van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ruim aandacht besteed. Mw. Broekers-Knol 
(VVD) stelt prijs op nadere informatie over de stand van zaken, mw. Lagerwerf-
Vergunst (ChristenUnie) refereert aan een brief van de LRGD waarin ‘wordt gesteld 
dat hetgeen in de nadere memorie van antwoord wordt gesteld over de verschillende 
kwaliteitseisen van het NRGD enerzijds en het LRGD anderzijds, niet spoort met hun 
perceptie.’ Zij wil weten of het uiteindelijke streven gericht is op een fusie.167 Mw. Van 
Bijsterveld stelt dat ‘(d)e laatste berichten van december 2008 zijn dat na wat 
aanloopproblemen het LRGD en het NRGD in wording nu in goede verstandhouding 
met elkaar optrekken en hun activiteiten op elkaar afstemmen.’168 Ook  
mw. Westerveld (PvdA) wil daar graag iets over horen. 169 
 De minister refereert in zijn reactie aan een ‘gezamenlijke verklaring die aan 
Nederland is toevertrouwd’, waarin ‘het college in oprichting en het bestuur van het 
LRGD hebben uitgesproken dat zij hetzelfde doel nastreven, namelijk de 
totstandkoming van één openbaar register waarin gerechtelijk deskundigen zijn 
opgenomen die voor die taak voldoende zijn toegerust.’ Hij ziet ‘een ontwikkeling 
waarin (..) door synergie van het LRGD en het NRGD in toenemende mate tot 
practische eenheid wordt gekomen.’ 170 
 In reactie op het betoog van mw. Lagerwerf voor beëdiging van geregistreerde 
deskundigen houdt de minister aan het voorstel vast. 171 Helemaal helder is de 
discussie hier niet. Als mw. Quik-Schuijt (SP) terecht aangeeft dat onder het oude 
recht iedere gerechtelijke deskundige wordt beëdigd, zegt de minister: ‘Op het 
moment dat er een zitting plaatsvindt.’ 172 De vraag van mw. Broekers-Knol om het 
aspect van de beëdiging bij de evaluatie mee te nemen leidt er uiteindelijk toe dat de 
minister aangeeft dat problemen die zich op dit punt zouden voordoen, bij de 
evaluatie uiteraard aan de orde komen. 173 
 Mw. Van Bijsterveld gaat in op de communicatie tussen de rechter en de 
deskundige. Ook de minister spreekt daarover, en geeft aan: ‘Deze toename in 
communicatie tussen disciplines, waarover mevrouw Van Bijsterveld sprak, behoort 
tot de kern van de werking van de regeling die ons voor ogen staat. Het is ons doel om 
daarin verbeteringen aan te brengen. Wij hopen dat deze procedure tegemoet komt 
aan de kwaliteitseisen die wij stellen.’ 174 
 
De minister geeft ook een indicatie van waar de evaluatie van het 
deskundigenregister zich op zal moeten richten: ‘De evaluatie zal meer in algemene 
zin geformuleerd betrekking hebben op het functioneren van het register. Daarbij 
denken wij vooral aan de werking bij de onderscheiden deskundigheidsgebieden, de 
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toereikendheid van de inschrijvingen in het deskundigheidsregister, de mate waarin 
de behoefte aan deskundigen daardoor wordt gedekt en de mate waarin daarnaast 
nog behoefte bestaat aan contradeskundigen. Het is denkbaar dat bij het uitwerken 
van de evaluatieopdracht nog andere aspecten naar voren komen, maar aan de 
genoemde zaken wordt voorshands gedacht bij de evaluatie na vijf jaar.’ Als al na 
twee jaar zou worden geëvalueerd, zou ‘nog te veel ingroeiperiode in de evaluatie 
worden verdisconteerd.’175 
 Mw. Westerveld wil daarop nog een ‘aanvullende vraag stellen. In de eerdere 
antwoorden is erop ingegaan dat het natuurlijk de bedoeling is dat de rechter niet op 
de stoel van de deskundige gaat zitten en andersom. Bovendien was er sprake van een 
verruiming van het budget voor de kwaliteitsimpuls. Worden deze elementen 
meegenomen, in de zin dat gekeken wordt in welke situaties daarvan mogelijk sprake 
is?’ De minister van Justitie antwoordt: ‘Het was niet mijn bedoeling om een 
uitputtende opsomming te geven van wat in de evaluatie aan de orde kan komen. 
Volgens mij ligt wat u nu zegt, eerder op het niveau van mogelijke oorzaken van 
mogelijke tekortkomingen in de werking. Wij zullen daar door een goede 
vraagstelling over de werking van de wettelijke regeling op moeten uitkomen. Dat 
betekent dat bijvoorbeeld het punt van de capaciteit aan de orde komt, indien blijkt 
dat de werking van de wet tekortschiet; vervolgens moet je uiteraard naar de 
oorzaken kijken.’176 
 
Mw. Broekers-Knol wil in de tweede termijn nog weten ‘of bij de evaluatie ook aan de 
orde komt of en, zo ja, hoe de voorbereiding van de deskundige op de toetsing 
georganiseerd is. Daarover bestaat nog onduidelijkheid. Ik denk dat de AMvB op een 
gegeven moment wel helderheid zal verschaffen, want er komt toetsing. Het lijkt mij 
echter heel belangrijk om bij de evaluatie al te weten of en, zo ja, hoe de 
voorbereiding op de toetsing georganiseerd is, want het komt natuurlijk niet zomaar 
in ieders brein op hoe de forensische en strafvorderlijke procedures allemaal werken.’ 
177 En mw Westerveld meent: ‘Voor die evaluatie is een heel goede vraagstelling 
cruciaal, want bij een onderwerp als dit is de vraag erg belangrijk wanneer wij de 
regeling geslaagd vinden. Ik denk dat dat de openingsvraag voor het evaluatierapport 
zou moeten zijn.’ 178  
 De minister zegt daarop: ‘De vraagstelling wordt preciezer geformuleerd en zal 
zodanig moeten zijn dat reëel inzicht ontstaat in de werking van de wet. Mevrouw 
Westerveld stelde een vraag over het slaagcriterium. Dat is af te leiden uit de 
doelstelling van het wetsvoorstel als zodanig, namelijk versterking van het 
vertrouwen in de rechtspraak. Ik doel op de herkenbare, inhoudelijke 
kwaliteitsverbetering van de rechtspraak die bij een goede benutting van de 
deskundigen wordt beoogd. Verder noem ik verbeterde communicatie tussen de 
deskundigen en de rechtspraak en uiteindelijk daarmee het vertrouwen in de 
rechtsstaat. Met dit aangrijpingspunt, indachtig de geschiedenis van de aanleidingen 
die helaas in vorige jaren voorkwamen, denk ik dat hiermee een solide basis wordt 
gegeven. Dat is goed voor het vertrouwen in een goede benutting van de 
deskundigheid en het bereiken van een hoge kwaliteit van de deskundigen die via het 
deskundigenregister hun weg vinden.’ 179 En iets later vult hij dat aan: ‘Op dit moment 
spreken wij inderdaad over een situatie waarin een en ander nog niet werkt. Het 
college is nieuw. De deskundigen zullen eraan moeten wennen. Zij worden 
opgeroepen om zich in te schrijven. Of zich voldoende deskundigen inschrijven moet 
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goed worden gevolgd. Uiteraard zal moeten worden gemonitord in hoeveel gevallen 
behoefte bestaat aan deskundigen die niet of nog niet zijn ingeschreven in het 
deskundigenregister. Na enige tijd ontstaat de situatie waarin de wet volop wordt 
toegepast. Die situatie zullen wij over vijf jaar evalueren.’  
 Mw. Westerveld (PvdA) vindt dit ‘een mooi antwoord. Gelet op de eerdere 
beschouwing van de minister, wil ik hem vragen of zijn eerdere doelstelling, het 
toegenomen vertrouwen in de rechtstaat, voor een evaluatierapport niet wat hoog 
gegrepen is.’ De minister geeft daarop aan dat dit de ‘daarachter liggende doelstelling 
(is). De evaluatiecriteria zullen lager bij de grond moeten zijn.’ 180 
 
Al met al kan samenvattend worden gesteld dat ook in de Eerste Kamer brede steun 
bestaat voor de voorgestelde positionering van het deskundigenregister. Nieuw is, dat 
het KNAW een rol wordt toegedacht op het terrein dat voor het College gerechtelijk 
deskundige gereserveerd was. Welke taakverdeling daarbij wordt nagestreefd, wordt 
uit de parlementaire behandeling niet duidelijk. Over de verhouding van het NRGD 
tot het LRGD wordt wat anders gedacht dan bij de behandeling in de Tweede Kamer: 
gestreefd wordt naar de totstandkoming van één openbaar register waarin 
gerechtelijk deskundigen zijn opgenomen die voor die taak voldoende zijn toegerust. 
Problematisch vindt de Eerste Kamer het dat geregistreerde deskundigen ook 
onbeëdigd werkzaamheden kunnen verrichten. Dat punt wordt doorgeschoven naar 
de evaluatie. De (overige) bij die evaluatie te beantwoorden vragen zijn ook 
besproken. Slaagcriterium is volgens de minister de versterking van het vertrouwen 
in de rechtspraak. Hij noemt daarbij kwaliteitsverbetering van de rechtspraak en 
verbeterde communicatie tussen deskundigen en de rechtspraak. Maar de 
evaluatiecriteria zullen, zo meent hij, lager bij de grond moeten liggen. 
 
 
6 Slotopmerkingen 
 
Aan het eind van het vorige hoofdstuk werd een eerste aanzet geformuleerd van de 
uitgangspunten en het werkzame mechanisme waar de wetgever bij de Wet 
deskundige in strafzaken van is uitgegaan. Uitgangspunt in ons strafproces is de 
materiële waarheidsvinding. Die materiële waarheidsvinding wordt het best gediend 
door onafhankelijke deskundigen in wier oordeel de rechter vertrouwen mag stellen. 
En instelling van een deskundigenregister is een geschikte methode om dergelijke 
deskundigen te selecteren. 
 In dit hoofdstuk is duidelijk geworden, op welke wijze de wetgever met een 
deskundigenregister aan de waarheidsvinding in strafzaken wil bijdragen: 
– voor specifieke terreinen van deskundigheid wordt voor registratie geëist dat de 

betrokkene nader omschreven opleidingen heeft afgerond en/of certificaten 
gehaald en/of een bepaalde ervaring binnen het eigen deskundigheidsgebied 
heeft. Daarmee wordt beoogd te verzekeren dat slechts deskundigen worden 
ingeschakeld die over de vereiste kennis en bekwaamheden beschikken; 

– voor specifieke terreinen van deskundigheid kunnen eisen worden gesteld aan de 
instituten waarbinnen deskundigen werken. Daarmee wordt beoogd te 
verzekeren dat de in te schakelen deskundigen werken binnen een omgeving die 
de voor een goede rapportage noodzakelijke waarborgen biedt; 

– voor specifieke terreinen kunnen eisen worden gesteld aan de kennis en ervaring 
die de betrokkene in het desbetreffende rechtsdomein heeft, zijn capaciteiten om 
met zijn opdrachtgever te communiceren over de gestelde vragen en zijn 
vermogens om deze te beantwoorden, en zijn capaciteiten om over de uitkomsten 
van zijn naar de regelen der kunst uitgevoerde onderzoek tijdig in begrijpelijke 
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bewoordingen te rapporteren. Daarmee wordt beoogd te verzekeren dat slechts 
deskundigen worden ingeschakeld die adequaat met juridische professionals 
kunnen communiceren; 

– Voorwaarde voor registratie is dat de betrokkene een gedragscode tekent. 
Daarmee wordt beoogd te verzekeren dat de betrokkene zich bij zijn onderzoek 
en in zijn rapportage aan bepaalde ‘eisen van professionaliteit’ houdt; 

– Voorzien wordt in een mogelijkheid om deskundigen uit de registratie te halen. 
Daarmee wordt beoogd te verzekeren dat een deskundige waarbij zich 
omstandigheden hebben voorgedaan die aan bekwaamheid en/of 
betrouwbaarheid doen twijfelen, niet meer worden ingeschakeld. 

 
Belangrijk is voorts, dat de minister bij de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft aangegeven welk slaagcriterium volgens hem 
de doorslag geeft: ‘versterking van het vertrouwen in de rechtspraak.’ Die zou moeten 
worden bereikt door de ‘herkenbare, inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de 
rechtspraak’  die bij een goede benutting van de deskundigen wordt beoogd. De 
minister noemt daarbij ook nog ‘verbeterde communicatie tussen de deskundigen en 
de rechtspraak en uiteindelijk daarmee het vertrouwen in de rechtsstaat.’ 
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Hoofdstuk 4 - Het Besluit register deskundige in strafzaken,  
de Gedragscode en de Aanwijzing technisch onderzoek/ 
deskundigenonderzoek  
B.F. Keulen 
 
 
1 Inleiding 
 
De regeling van het deskundigenregister is uitgewerkt in een algemene maatregel van 
bestuur: het Besluit van 18 juli 2009, houdende instelling van het Nederlands register 
gerechtelijk deskundigen en kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken (Besluit 
register deskundige in strafzaken), Stb. 330. Ook dit besluit is op 1 januari 2010 in 
werking getreden (art. 21 Besluit). In dit hoofdstuk wordt dit Besluit en de 
bijbehorende Nota van toelichting onder de loep genomen. 
 In het kader van de parlementaire behandeling van de Wet deskundige in 
strafzaken is een concept van deze algemene maatregel van bestuur reeds ter sprake 
gekomen. Daarmee is gegeven dat er een nauw verband is tussen dit hoofdstuk en de 
beide voorgaande hoofdstukken. Toch komt een afzonderlijke bespreking wenselijk 
voor. De algemene maatregel van bestuur blijft een keuze voor een gebruik van een 
gedelegeerde bevoegdheid die na verloop van tijd wat anders gemaakt zou kunnen 
worden. Daarbij kunnen Besluit en de toelichting daarop nader inzicht verschaffen in 
doelstellingen van de invoering van het deskundigenregister. 
 Dat geldt, in beperktere mate, ook voor de beide andere rechtsinstrumenten die 
in dit hoofdstuk besproken zullen worden: de Gedragscode, die een basis in het 
Besluit heeft181, en de Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek, die is 
opgesteld door het College van procureurs-generaal.182 
 
 
2 Het College gerechtelijk deskundigen en het bureau 
 
Het College gerechtelijk deskundigen bestaat volgens art. 5 lid 2 Besluit uit een door 
de Minister van Justitie te bepalen oneven aantal leden, waarvan in elk geval deel 
uitmaken: 
a. één met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht, tevens voorzitter 
b. één lid van het openbaar ministerie; 
c. één advocaat; 
d. één politiefunctionaris; 
e. drie gerechtelijke deskundigen. 
Naast deze vaste leden kunnen ook plaatsvervangende leden worden benoemd (art. 8 
lid 2 Besluit). Benoeming van vaste en plaatsvervangende leden geschiedt voor een 
tijd van vier jaar (art. 8 lid 3 Besluit). 
 De aandacht verdient, dat het begrip gerechtelijk deskundige in de wet niet 
gedefinieerd wordt. De wet kent wel het begrip ‘geregistreerde deskundige’; uit de wet 
blijkt een voorkeur voor inschakeling van deze deskundigen door de rechter. Dat 
maakt aannemelijk dat in het College deskundigen zitting kunnen hebben die door 
het College zelf als deskundige zijn geregistreerd, en waarvan het College de 
herinschrijving beoordeelt. Mede in dat verband is van belang dat elk van de leden 
die een aanvraag behandelt, zich kan verschonen ‘indien zich naar zijn oordeel feiten 
of omstandigheden voordoen die onverenigbaar zijn met zijn onpartijdigheid of 
onafhankelijkheid’ (art. 6 lid 2 Besluit). Het College beslist dan ‘in een samenstelling 
waarvan het lid dat zich heeft verschoond, geen deel uitmaakt’ (art. 6 lid 3 Besluit). 
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 66  

De Nota van toelichting ziet (ook) aanleiding voor (mogelijke) toepassing van deze 
regeling ‘als een lid van (de toetsingscommissie van)  het College een aanvraag zou 
moeten behandelen van een deskundige die werkzaam is in dezelfde organisatie en 
diens ondergeschikte of directe collega is.’183 
 De Nota van Toelichting maakt duidelijk dat het er om gaat ‘dat in elk geval 
gerechtelijk deskundigen uit de deskundigheidsgebieden natuur en techniek en 
gedragswetenschappen zijn vertegenwoordigd alsmede gerechtelijk deskundigen uit 
medisch-biologische, financieel-economische en sociaal-maatschappelijke disci-
plines. Indien deze disciplines niet voldoende kunnen worden bestreken met drie 
gerechtelijk deskundigen, kan worden besloten meer deskundigen in het College te 
benoemen.’184 Indien het onwenselijk zou worden geacht de invloed van de juristen in 
zo’n breder samengesteld College te verminderen, zou ook gedacht kunnen worden 
aan meer plaatsvervangende leden. 
 De algemene maatregel van bestuuur maakt het mogelijk dat het College ‘een 
toetsingscommissie’ benoemt; het College ‘kan ook uit zijn midden commissies 
samenstellen en belasten met de uitoefening van bepaalde taken’ (art. 7 lid 3 Besluit). 
Het  College alsmede de door het College ingestelde commissies kunnen zich door 
personen die niet tot het College behoren doen bijstaan, voor zover dat voor de 
vervulling van hun taken nodig is. Deze personen kunnen van die commissies deel 
uitmaken (art. 7 lid 4 Besluit). Het organigram dat op de website van het NRGD te 
vinden is maakt duidelijk dat wordt gewerkt met een adviescommissie normstelling, 
een toetsingscommissie en een bezwaaradviescommissie. 
 Het College heeft een secretaris en een bureau (art. 10 lid 1 Besluit). Dat bureau 
heeft volgens art. 11 lid 2 Besluit tot taak: 
a. het ondersteunen van het College bij zijn werkzaamheden;  
b. het voorbereiden en verrichten van de door het College overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 4 vastgestelde activiteiten;  
c. het overeenkomstig de aanwijzingen van het College onderhouden van het 

register en verwerken van de beslissingen van het College inzake inschrijving, 
doorhaling en herinschrijving in het register alsmede het overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 18, vierde lid, vernietigen van de door het College en het 
bureau verwerkte persoonsgegevens;  

d. het desgewenst verstrekken van de in het register opgenomen gegevens en het 
fungeren als vraagbaak voor deskundigen en opdrachtgevers. 

 
Het College wordt gepositioneerd als een zelfstandig bestuursorgaan. De Nota van 
Toelichting geeft aan welke argumenten aan deze keuze ten grondslag liggen: ‘Ten 
eerste is het aan de rechter om per geval te beoordelen of een bepaalde deskundige 
voldoende deskundig moet worden geacht voor het vervullen van de desbetreffende 
opdracht. Het register vormt een hulpmiddel voor de rechter om die beoordeling te 
kunnen maken. De beoordeling van de kwaliteit van de individuele gerechtelijk 
deskundige in algemene zin, ligt derhalve in het verlengde van de onafhankelijke 
rechtspraak. Ten tweede leveren gerechtelijk deskundigen - anders dan bijvoorbeeld 
tolken en vertalers - een inhoudelijke bijdrage aan de rechtszaak. Zij beïnvloeden 
langs de weg van hun bevindingen en rapportages niet zelden de beslissingen van de 
rechter. Ook dit pleit ervoor de beoordeling van de kwaliteit van deskundigen in het 
verlengde van de rechtspraak onafhankelijk te positioneren. Ten derde zou een 
beoordeling van de kwaliteit van een deskundige onder verantwoordelijkheid van de 
Minister van Justitie tot gevolg kunnen hebben dat de Minister van Justitie politiek 
verantwoordelijk wordt gehouden voor vermeende onjuiste bevindingen van 
deskundigen en voor de consequenties daarvan in concrete rechtszaken. Dit is in 
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verband met de onafhankelijkheid van de rechtsprekende macht uiteraard zeer 
onwenselijk. Ook voor de deskundigen in kwestie is het onwenselijk als discussies 
over hun optreden in individuele rechtszaken in de politieke arena zouden worden 
gevoerd. De beoordeling of een deskundige aan de kwaliteitseisen voldoet is om deze 
redenen buiten de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie 
gepositioneerd.’185 
 
 
3 De taken van het College 
 
Art. 4 omschrijft de taken van het College gerechtelijk deskundigen. Eerste taak is 
‘het overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 14 en 17 tot en met 19 beslissen op een 
aanvraag tot inschrijving of tot herinschrijving en overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 18 over de eventuele doorhaling uit het register, het doen inrichten en 
onderhouden van het register waarin die beslissingen worden verwerkt alsmede het 
geven van aanwijzingen daaromtrent aan het bureau’ (sub a).  
 Als tweede taak van het College wordt genoemd het ‘bevorderen dat per 
deskundigheidsgebied specifieke eisen worden opgesteld ter nadere uitwerking van 
de in artikel 12, tweede lid, bedoelde eisen.’  
 Derde taak is ‘het vaststellen van een gedragscode die de gedragsregels bevat 
waaraan de geregistreerde deskundige zich dient te houden.’ Als vierde taak wordt 
ten slotte genoemd ‘het in overleg met de secretaris vaststellen van de door het 
bureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van het College te verrichten 
activiteiten.’  
 Uit deze opsomming komt al naar voren dat het beslissen op aanvragen tot 
inschrijving of tot herinschrijving in het register de centrale taak van het College is. 
De tweede en de derde taak zijn in feite taken die moeten worden uitgevoerd om deze 
centrale taak volgens de in de algemene maatregel gegeven voorschriften te kunnen 
uitvoeren. Om te kunnen beoordelen of de aanvrager aan de in art. 12 lid 2 Besluit 
gestelde eisen voldoet, zal duidelijk moeten zijn wat deze eisen inhouden. En een 
ondertekende verklaring, inhoudend dat de aanvrager ‘kennis heeft genomen van de 
door het College vastgestelde gedragscode en zich gedurende de registratie aan de 
daarin opgenomen gedragsregels zal houden’ kan slechts worden afgelegd als zo’n 
gedragscode is vastgesteld. De vierde taak, ten slotte, betreft ondersteunende 
werkzaamheden van het bureau. 
 Opmerkelijk is dat in dit takenpakket geen verwijzing is opgenomen naar een 
taak die in art. 12 lid 1 Besluit op het College wordt gelegd. Uit art. 12 lid 1 Besluit 
volgt dat een aanvraag tot inschrijving slechts in aanmerking komt voor toetsing aan 
de in het tweede lid bedoelde eisen ‘wanneer de aanvraag betrekking heeft op een 
welomlijnd deskundigheidsgebied waarvan aannemelijk is dat op basis daarvan 
zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie kan worden verschaft en dat naar het 
oordeel van het College zodanig ontwikkeld is dat de bevindingen daarbinnen aan de 
hand van gedeelde normen kunnen worden getoetst en verantwoord.’ Daarmee zou 
corresponderen dat het College in art. 4 Besluit expliciet de taak had gekregen vast te 
stellen op welke (nader omlijnde) deskundigheidsgebieden inschrijving van 
deskundigen mogelijk is. Een dergelijke vaststelling door het College is voor 
inschrijving (minstens) even noodzakelijk als de vaststelling van een gedragscode. 
Mogelijk ligt de verklaring voor het achterwege blijven van een expliciete toedeling 
van deze taak in de gedachte dat er een sterke verwantschap bestaat met de nadere 
invulling van de in het tweede lid omschreven eisen; een taak die wel expliciet aan het 
College is toebedeeld. In het Besluit en de bijbehorende Nota van Toelichting worden 
deze beide aspecten soms min of meer gezamenlijk behandeld. Zo stelt het College 
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volgens art. 7 lid 2 Besluit ‘maatstaven op aan de hand waarvan per 
deskundigheidsgebied wordt beoordeeld of een aanvraag voldoet aan de in artikel 14, 
eerste en tweede lid, bedoelde eisen.’ Volgens de Nota van Toelichting vormen die 
maatstaven ‘als het ware de eindtermen waaraan binnen een bepaald 
deskundigheidsgebied als het ware moet zijn voldaan om in aanmerking te komen 
voor registratie. Zij vormen een concretisering van de algemene eisen, genoemd in 
artikel 12, eerste en tweede lid. Bij het ontwikkelen van die maatstaven zal aansluiting 
worden gezocht bij de specifieke eisen die zoveel mogelijk binnen de 
deskundigheidsgebieden zullen worden ontwikkeld.’186 Art. 12 lid 1 Besluit legt op het 
College echter niet een taak om maatstaven te ontwikkelen, maar om 
deskundigheidsgebieden te omschrijven waarbinnen inschrijving mogelijk is. 
 Een verklaring kan mogelijk ook zijn dat de Minister van Justitie hier ten tijde 
van de vaststelling van het besluit niet alleen een taak voor het College weggelegd 
ziet. In aansluiting op de zonet geciteerde passage wordt in de Nota van Toelichting 
overwogen: ‘Het College heeft tot taak de ontwikkeling daarvan te bevorderen (artikel 
4, onderdeel b) en kan zich daarin laten bijstaan door gerenommeerde instituties als 
de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, die zich daartoe bereid heeft 
verklaard.’187 Maar niet alleen aan de KNAW is een (aanvullende) rol toebedeeld. Iets 
eerder is, naar aanleiding van de gedachte van het College van PG’s om het begrip 
‘deskundigheidsgebied’ nader af te bakenen, overwogen: ‘(d)e afbakening van dit 
begrip vindt in de praktijk plaats door deskundigen zelf, al dan niet in het kader van 
een beroepsvereniging, aan de hand van de vragen, methoden en handelingen die 
door hen zelf geacht worden binnen hun deskundigheidsgebied te vallen.’188 En de 
minister van Justitie lijkt ook zelf een woordje mee te willen spreken. Iets verderop in 
de Nota van Toelichting stelt hij dat het beoogde groeimodel meebrengt ‘dat 
voorlopig alleen gedragsdeskundigen en deskundigen op het gebied van DNA in het 
register zullen worden ingeschreven.’189 De gekozen formuleringen wijzen er niet op 
dat dit door het onafhankelijke College vastgesteld moet worden.  
 Andere passages in de Nota van Toelichting wijzen er echter niet op dat aan de 
verantwoordelijkheid van het College afgedaan wordt: ‘Wanneer binnen een 
deskundigheidsgebied in het geheel geen gemeenschappelijke normen zijn 
geformuleerd of deze niet meer actueel zijn, wordt een eventuele aanvraag tot 
inschrijving niet in behandeling genomen op grond van het criterium van artikel 12, 
eerste lid. In bijzondere gevallen is het denkbaar dat het College eenzijdig de nadere 
maatstaven vaststelt voor een beroepsgroep die zelf niet in staat is te komen tot 
gemeenschappelijke specifieke eisen (..), wanneer die maatstaven binnen de 
beroepsgroep op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Anders zal niet zijn voldaan 
aan het vereiste van artikel 12, eerste lid.’190 
 
Alles afwegend pleit veel ervoor om het omschrijven van deskundigheidsgebieden 
waarop registratie mogelijk is als de eerste taak van het College te zien. Het is aan het 
College om te beoordelen door wie en op welke wijze het zich bij de vervulling van die 
taak wil laten bijstaan. De procedure die gevolgd is bij de terreinen waar de 
registratie inmiddels per 17 maart 2010 begonnen is, handschriftonderzoek en DNA, 
wijst ook in die richting. Het College heeft op elk van beide terreinen Draft Versions 
van Advisory documents geconcipieerd die een functie hebben gehad bij de 
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daaropvolgende demarcatie van het betreffende wetenschapsgebied en bij de aan 
registratie te stellen eisen.191 
 
 
4 Inschrijving, herinschrijving en doorhaling van de inschrijving 
 
Art. 12 lid 2 Besluit ziet op de eisen te stellen aan inschrijving van de individuele 
deskundige. Deze wordt alleen ingeschreven ‘wanneer hij naar het oordeel van het 
College: 
a. beschikt over voldoende kennis van en ervaring binnen het deskundigheids-

gebied waarop de aanvraag betrekking heeft; 
b. beschikt over voldoende kennis van en ervaring in het desbetreffende 

rechtsgebied en voldoende bekend is met de positie en de rol van de deskundige 
daarin; 

c. in staat is de opdrachtgever inzicht te bieden in de vraag of en zo ja, in hoeverre 
de vraagstelling van de opdrachtgever voldoende helder en onderzoekbaar is om 
deze vanuit zijn specifieke deskundigheid te kunnen beantwoorden; 

d. in staat is op basis van de vraagstelling volgens de daarvoor geldende maatstaven 
een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren; 

e. in staat is onderzoeksmaterialen en -gegevens in een forensische context volgens 
de daarvoor geldende maatstaven te verzamelen, vast te leggen, te interpreteren 
en te beoordelen; 

f. in staat is om de geldende onderzoeksmethoden in een forensische context 
volgens de daarvoor geldende maatstaven toe te passen; 

g. in staat is zowel schriftelijk als mondeling over de opdracht en elk ander relevant 
aspect van zijn deskundigheid gemotiveerd, controleerbaar en in voor de 
opdrachtgever begrijpelijke bewoordingen te rapporteren; 

h. in staat is een opdracht te voltooien binnen de daarvoor gestelde of afgesproken 
termijn; 

i. in staat is zijn werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, onpartijdig, 
zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten.’ 
 

De eisen van art. 12 lid 2 Besluit worden verderop in de Nota van Toelichting 
omschreven als ‘kwaliteitseisen.’192 Zij vormen volgens de Minister van Justitie ‘de 
inhoudelijke criteria aan de hand waarvan het College voor de gerechtelijk 
deskundige zal toetsen alvorens een beslissing te nemen op een aanvraag tot 
registratie. De eisen zijn zeer algemeen geformuleerd omdat zij toepasbaar moeten 
zijn op deskundigen op alle deskundigheidsgebieden. Het is daarnaast de bedoeling 
dat het College zelf per deskundigheidsgebied de maatstaven vaststelt aan de hand 
waarvan wordt beoordeeld of een deskundige aan de eisen van artikel 12, tweede lid, 
voldoet. (..) Daarbij is het van belang dat het College zich zowel oriënteert op de 
kwaliteitseisen die door de potentiële gebruikers van belang worden geacht als door 
de deskundigen zelf. Om de forensische expertise binnen de deskundigheidsgebieden 
te bevorderen en om te voorkomen dat de maatstaven van het College te ver af komen 
te staan van de eisen die binnen een deskundigheidsgebied zelf gangbaar zijn, is het 
wenselijk dat per deskundigheidsgebied wordt voorzien in een nadere uitwerking van 
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de algemene kwaliteitseisen van artikel 12, tweede lid, in specifieke eisen. De 
verantwoordelijkheid voor die nadere uitwerking ligt bij de deskundigen zelf. Zowel 
het College als het ondersteunend bureau hebben tot taak om te bevorderen dat de 
ontwikkeling daarvan plaatsvindt. (..)  
 Wanneer door een bepaald deskundigheidsgebied specifieke eisen zijn uitgewerkt 
en vastgesteld, zal het College hiervan kennis nemen en deze - voor zover zij naar het 
oordeel van het College passen binnen de algemene kwaliteitseisen van artikel 12, 
tweede lid, en daar een nadere uitwerking van vormen - betrekken bij het opstellen 
van de maatstaven aan de hand waarvan wordt getoetst of de deskundigen die 
werkzaam zijn binnen het desbetreffende deskundigheidsgebied voldoen aan die 
eisen. In het ideale geval zullen de specifieke eisen door het College kunnen worden 
gehanteerd als toetsingsmaatstaven; zij worden bij de toetsing dan als het ware 
`ingelezen’ in de algemene eisen. Uiteindelijk beslist het College over de maatstaven 
die het bij de toetsing hanteert, waarbij het zich mede rekenschap geeft van de 
kwaliteitseisen die door de potentiële opdrachtgevers van belang worden geacht. 
Voor de deskundigen uit het desbetreffende deskundigheidsgebied biedt een 
uitwerking van de kwaliteitseisen in specifieke eisen het voordeel dat voor hen op een 
veel concreter wijze is vastgesteld waaraan zij moeten voldoen om binnen hun 
deskundigheidsgebied en door opdrachtgevers als professioneel te worden 
aangemerkt met betrekking tot de gerechtelijk dienstverlening. Ook voor de 
deskundigen die zich niet wensen te laten toetsen of registreren biedt dit voordelen. 
Het komt de kwaliteitsontwikkeling binnen de deskundigheidsgebieden in het 
algemeen ten goede. Voor deskundigen die zijn verbonden aan een 
(beroeps)organisatie of instituut gelden naast de algemene of specifieke normen 
uiteraard ook de normen, eisen en besluitvormingsprocessen van hun organisatie of 
instituut. In de meeste gevallen zal een overlap bestaan tussen de specifieke eisen en 
de normen en eisen van de (beroeps)organisatie of van het instituut waaraan de 
deskundige is verbonden.’193 
 De minister van Justitie is er echter beducht voor dat te veel op de geregistreerde 
deskundige wordt vertrouwd: ‘Het oordeel van het College dat een aanvrager voldoet 
aan de kwaliteitseisen van artikel 12, tweede lid, biedt vanzelfsprekend geen garantie 
aan de opdrachtgever dat de desbetreffende deskundige de geschikte persoon is om 
aan de specifieke opdracht te voldoen. De opdrachtgever zal dit in elk specifiek geval 
vooraf moeten beoordelen. De rechter zal ook tijdens en na het vervullen van de 
opdracht alert moeten blijven en mag de bevindingen en conclusies van de 
deskundige nimmer klakkeloos volgen. Voor zover de rapportage van de deskundige 
onvoldoende duidelijkheid biedt over de betekenis van diens bevindingen en 
conclusies voor de feitelijke vraag of rechtsvraag die beantwoording behoeft, is het 
van belang dat de juiste vragen aan de deskundige worden gesteld om die 
duidelijkheid alsnog te verkrijgen. Tegelijkertijd behoort de deskundige zich terwijl 
hij de opdracht vervult voldoende bewust te zijn van de positie en de rol van de 
deskundige in het rechtsproces en van de mogelijke consequenties van zijn 
bevindingen. Hij dient bij het vervullen van de opdracht ook de grenzen van zijn 
deskundigheid in acht te nemen. Van belang is voorts dat de deskundige begrijpelijk 
rapporteert zodat zijn bevindingen ook voor de leek op zijn deskundigheidsgebied (de 
opdrachtgever, maar ook de belanghebbende) kunnen worden begrepen en 
geïnterpreteerd. Voorts dient de deskundige in staat te zijn werkzaamheden 
onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten 
(onderdeel i). Het begrip onafhankelijkheid ziet in dit verband op het feit dat de 
deskundige datgene wat hij rapporteert te allen tijde op basis van zijn eigen 
deskundig oordeel moet kunnen verantwoorden. Hij heeft immers verklaard het 
verslag naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgesteld; het verslag 
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is volgens de wettelijke norm gebaseerd op wat zijn wetenschap en kennis hem leren 
omtrent datgene wat aan zijn oordeel is onderworpen (art. 51l Sv). Dit laat onverlet 
dat de deskundige bij zijn werkzaamheden op andere punten gebonden kan zijn aan 
afspraken met de opdrachtgever, bijvoorbeeld over de vraagstelling of over de termijn 
waarbinnen moet worden gerapporteerd en aan algemene kaders, normen en 
besluitvormingsprocedures van zijn werkgever. Deze en andere normen zijn 
verwoord in een gedragscode, waarin het vereiste dat de deskundige zijn 
werkzaamheden onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer 
verricht nader zijn uitgewerkt. (..).’194 (p. 18-20). Op deze gedragscode zal verderop in 
dit hoofdstuk nog nader worden ingegaan. 
 Enkele van de in het tweede lid gestelde kwaliteitseisen zijn nog afzonderlijk 
toegelicht in het artikelsgewijs deel van de Nota van Toelichting. Een belangrijk 
element daarin vormen passages betreffende de inschakeling van derden bij het 
onderzoek:  
 Onderdeel d: Wanneer het onderzoek voor een deel wordt uitbesteed aan 
anderen is het van belang dat de deskundige zich vergewist van de kwaliteit daarvan 
omdat hij zich als deskundige dient te verantwoorden voor alle bevindingen en 
conclusies die deel uitmaken van zijn rapportage. De eisen die de deskundige in dat 
verband wil stellen aan degene die hij een deel van de opdracht laat uitvoeren, kan hij 
desgewenst in het contract dat hij met deze sluit laten vastleggen. (..) 
 Onderdeel g: Controleerbaar(heid - BFK) is zowel van belang voor de 
bevindingen (de verzamelde gegevens) als voor de daaruit voortkomende conclusies. 
Controleerbaarheid van de verzamelde gegevens is vooral van belang om desgewenst 
te kunnen doen nagaan, bijvoorbeeld door een contradeskundige, of de bevindingen 
op correcte wijze tot stand zijn gekomen en correct zijn weergegeven. Bij 
controleerbaarheid van de conclusies is vooral van belang dat voor de procespartijen 
begrijpelijk is weergegeven hoe de deskundige op basis van zijn bevindingen tot de 
door hem getrokken conclusies heeft kunnen komen. Wanneer het onderzoek voor 
een deel is uitbesteed aan anderen is het van belang dat de rapportage inzicht biedt in 
de uitvoering daarvan, zodat ook dat deel verifieerbaar en controleerbaar is, zowel 
voor de opdrachtgever als voor een eventuele contradeskundige. 
 Onderdeel h: Het strafproces is aan wettelijke en buitenwettelijke termijnen 
gebonden. Achtergrond daarvan is onder meer dat de verdachte recht heeft op 
afdoening binnen redelijke termijn. In verband daarmee is het van belang dat de 
gerechtelijk deskundige in staat is te rapporteren binnen de daarvoor gestelde of 
afgesproken termijn. Voor deskundigen die zijn verbonden aan een instituut worden 
de termijnen veelal afgesproken met het instituut (vgl. artikel 9 van het Besluit DNA-
onderzoek in strafzaken, dat bepaalt dat de termijn wordt bepaald na overleg met het 
instituut). In die gevallen is in de eerste plaats het instituut verantwoordelijk voor het 
voltooien van het onderzoek binnen de gestelde termijn.’195 
 
De artikelen 13 en 14 Besluit zijn meer procedureel van karakter. Art. 13 Besluit 
bepaalt dat de inschrijving plaatsvindt volgens een door het College vastgesteld 
model (lid 1), en in ieder geval de volgende gegevens moet bevatten (lid 3): 
a. naam en adres van de aanvrager en een vermelding van de wijze waarop hij zijn 

bereikbaarheid in het register opgenomen wenst; 
b. het deskundigheidsgebied waarop het verzoek tot inschrijving betrekking heeft, 

en de eventuele specifieke bekwaamheden binnen dat deskundigheidsgebied, 
waarvan hij vermelding in het register wenst; 

c. namen en functies van door het College te raadplegen referenten, alsmede een 
vermelding van de wijze waarop zij te bereiken zijn; 
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d. een beschrijving van de kwalificaties voor zover relevant voor de beoordeling van 
het verzoek; 

e. vindplaats van voor de beoordeling van het verzoek relevante publicaties; 
f. een vermelding van zaken waarin de aanvrager eerder als deskundige optrad. 

 
De Nota van toelichting maakt duidelijk dat het College ook om andere gegevens kan 
vragen: ‘De aanvraag tot inschrijving bevat in elk geval de gegevens, genoemd in 
artikel 13, derde lid. Als de aanvrager zijn opleiding in het buitenland heeft genoten, 
is het aan het College om te beoordelen of de deskundigheid van de aanvrager aan de 
hand van de desbetreffende kwalificaties voldoende kan worden beoordeeld. 
Daarnaast kan het College bepalen dat in de aanvraag tot inschrijving voor de 
registratie relevante vragen worden beantwoord, bijvoorbeeld over de persoonlijke 
situatie van de aanvrager (verkeert u in staat van faillissement of surseance van 
betaling? Zijn er ter zake van uw persoon tuchtrechtelijke uitspraken gedaan? Zo ja, 
wat was daarvoor de aanleiding en wat was de uitkomst daarvan?) of over diens 
gerechtigdheid om in Nederland arbeid te verrichten.’196 
 
De deskundige moet verder bij de aanvraag overleggen (lid 2): 
a.  een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan drie maanden; 
b.  -  de deskundige die minder dan vier jaar in Nederland woonachtig is, en 

voordien langer dan een jaar in een ander land woonachtig is geweest, legt 
naast de verklaring omtrent het gedrag zo mogelijk tevens een 
integriteitverklaring over die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie 
in het land waarin hij voor zijn komst naar Nederland langer dan een jaar 
woonachtig was; 

 - de deskundige die niet in Nederland woonachtig is, legt in plaats van de 
verklaring omtrent het gedrag zo mogelijk een integriteitverklaring over die is 
afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waarin hij 
woonachtig is; 

 - indien geen integriteitverklaring kan worden overgelegd of de 
integriteitverklaring afkomstig is uit een land buiten de Europese Unie en het 
College niet overtuigd is dat de overgelegde integriteitverklaring voldoende 
waarborg biedt inzake de integriteit, kan het College inschrijving weigeren of 
een verklaring verlangen waarin de deskundige instemt met openbaarmaking 
van het gegeven dat de integriteit niet objectief kon worden vastgesteld; 

c.  bewijsstukken van de kwalificaties voor zover relevant voor de inschrijving; 
d.  een verklaring inhoudende dat de aanvraag tot inschrijving naar waarheid is 

opgesteld; 
e.  een verklaring inhoudende dat de aanvrager instemt met openbaarmaking van 

zijn gegevens overeenkomstig het bepaalde in artikel 16; 
f.  een ondertekende verklaring, inhoudende dat hij kennis heeft genomen van de 

door het College vastgestelde gedragscode en zich gedurende de registratie aan de 
daarin opgenomen gedragsregels zal houden. 

 
Art. 14 Besluit bepaalt dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen indien de 
aanvrager ‘ook na aanmaning heeft verzuimd de in artikel 13 genoemde gegevens en 
bescheiden over te leggen’ (lid 1). De aanvraag tot inschrijving wordt afgewezen 
indien: 
a. de aanvrager naar het oordeel van het College niet voldoet aan de in artikel 12, 

tweede lid, genoemde kwaliteitseisen, behoudens wanneer toepassing wordt 
gegeven aan het bepaalde in artikel 19;  

b. de aanvrager de aanvraag niet naar waarheid blijkt te hebben opgesteld;  
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c. de aanvrager ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak 
onder curatele is gesteld wegens een geestelijke stoornis;  

d. een op grond van dit besluit jegens de aanvrager genomen beslissing tot 
doorhaling zich tegen hernieuwde inschrijving verzet. 
 

Art. 19 Besluit maakt registratie mogelijk van een ‘deskundige die niet aan het 
vereiste van artikel 12, tweede lid, onderdeel b, voldoet maar ten aanzien van wie 
naar het oordeel van het College redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij daar 
binnen een periode van ten hoogste vier jaar wel aan zal voldoen, (..) onder de 
voorwaarde dat hij binnen een door het College te bepalen termijn alsnog aan het 
desbetreffende vereiste voldoet. Indien zich geen weigeringsgrond voordoet, wordt de 
aanvraag toegewezen (art. 14 Besluit). Procedureel is daarbij van belang dat het 
feitelijke werk waarschijnlijk vooral zal gebeuren door de eerder genoemde 
toetsingscommissie. Die adviseert het College; ‘het College beslist.’197  
 
Inschrijving in het register vindt ‘behoudens voortijdige doorhaling overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 18, telkens plaats voor een periode van vier jaar’ (art. 17 lid 1 
Besluit). Het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 18 is van overeenkomstige 
toepassing op de herinschrijving (art. 17 lid 3 Besluit). De betrokkene moet derhalve  
- onder meer - opnieuw een recente verklaring omtrent het gedrag overleggen. 
 De inschrijving in het register wordt ‘doorgehaald indien de desbetreffende 
deskundige naar het oordeel van het College niet langer voldoet aan de in artikel 12, 
tweede lid, genoemde eisen dan wel sprake is van een van de gronden tot afwijzing 
van de aanvraag, bedoeld in artikel 14, dan wel de deskundige niet langer in 
aanmerking wenst te komen voor registratie of herregistratie dan wel de deskundige 
is overleden’ (art. 18 lid 1). Slechts het College is tot doorhalen bevoegd. Rechters, 
officieren van justitie en advocaten kunnen het College vanzelfsprekend wel bekend 
maken met gegevens die grond voor doorhaling kunnen vormen of daaraan kunnen 
bijdragen.  
 De Nota van Toelichting meent dat eventuele klachten die betrekking hebben op 
deskundigen in de eerste plaats moeten worden gericht ‘tot de deskundige zelf of  
- wanneer hij daarbij is aangesloten - bij diens beroepsvereniging. In overleg met de 
beroepsvereniging kan eventueel worden bezien of een aanvullende rol voor het 
College is weggelegd.’198 In het artikelsgewijs deel wordt alleen gesproken over de 
situatie waarin ‘het College langs andere weg bekend raakt met een over de 
desbetreffende deskundige bij diens beroepsgroep ingediende klacht of met een 
tuchtrechtelijke uitspraak met betrekking tot de desbetreffende deskundige.’199 Gelet 
op de strikte eisen die aan geregistreerde deskundigen worden gesteld en de 
mogelijkheid tot doorhaling door het College die dit artikel creëert, ligt het echter niet 
voor de hand dat het College zich slechts voor dergelijke klachten openstelt. Als de 
klacht een omstandigheid betreft die doorhaling rechtvaardigt, is inschakeling van 
het College geboden, dat zich alsdan een eigenstandig oordeel zal moeten vormen. 
 
 
5 De Gedragscode 
 
Zoals wij zagen noemt art. 4 als derde taak van het College: ‘het vaststellen van een 
gedragscode die de gedragsregels bevat waaraan de geregistreerde deskundige zich 
dient te houden.’ En wij zagen dat art. 13 lid 2 sub f van de aanvrager verlangt ‘een 
ondertekende verklaring, inhoudende dat hij kennis heeft genomen van de door het 
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College vastgestelde gedragscode en zich gedurende de registratie aan de daarin 
opgenomen gedragsregels zal houden.’ Langs deze weg maakt de gedragscode volgens 
de Nota van Toelichting ‘onderdeel uit van de voorgestelde algemene maatregel van 
bestuur. In de gedragscode `is uitgewerkt aan welke gedragsregels de deskundige 
zich moet houden teneinde onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en 
integer te functioneren. Door deze normen in een afzonderlijke gedragscode uit te 
werken, krijgen zij een concreter invulling hetgeen de duidelijkheid ten goede komt. 
Verwacht mag worden dat de inhoud van deze gedragsregels aan verandering 
onderhevig is, omdat de gedachten over de daarin uitgewerkte normen nog in 
ontwikkeling zijn. Doordat het College de gedragscode vaststelt, is het systeem 
flexibel. Vanzelfsprekend is de deskundige alleen gebonden aan de versie van de 
gedragscode die gelding had op het moment dat hij de verklaring tekende. In de te 
ondertekenen verklaring zal om die reden moeten worden vermeld op welke versie 
van de gedragscode de verklaring betrekking heeft. Het schenden van de 
desbetreffende gedragscode kan op grond van artikel 18, eerste lid, voor het College 
aanleiding vormen te beslissen tot doorhaling van de inschrijving, namelijk wanneer 
het College naar aanleiding daarvan van oordeel is dat de desbetreffende deskundige 
niet langer voldoet aan de in artikel 12, tweede lid, onderdeel i, gestelde kwaliteitseis. 
Het schenden van de desbetreffende gedragscode kan er uiteraard ook toe leiden dat 
een aanvraag tot herinschrijving wordt afgewezen omdat het College van oordeel is 
dat de desbetreffende deskundige niet in staat is zijn werkzaamheden 
overeenkomstig artikel 12, tweede lid, onderdeel i, onafhankelijk, onpartijdig, 
zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten.’200 
 De Gedragscode is alleen van toepassing op de geregistreerde deskundige (art. 1 
Gedragscode). De ‘kernwaarden’ die in het tweede artikel staan (‘De deskundige stelt 
zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden steeds op als een 
onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer deskundige) zullen 
echter ook andere deskundigen hopelijk aanspreken. Art. 3 Gedragscode (over ‘de 
deskundige’) bevat een aantal regels over onafhankelijkheid en onpartijdigheid:  
3.1 De deskundige komt zelfstandig tot een op zijn deskundigheid gebaseerd oordeel, 
geeft daarover informatie en brengt daarvan verslag uit. Dit geldt ook als de 
deskundige de opdracht in samenwerking met andere deskundigen uitvoert. 
3.3 (1) De deskundige is niet bevooroordeeld of vooringenomen. (2) De deskundige 
heeft geen inhoudelijk belang bij het verrichten van het onderzoek, het geven van 
informatie en het uitbrengen van verslag. (3) De deskundige laat zich aangaande zijn 
onderzoek, de resultaten ervan en de daarop gebaseerde conclusies niet leiden door 
een inhoudelijk belang van de opdrachtgever of dat van enige derde. 
3.4 De deskundige meldt iedere beïnvloeding of poging daartoe bij de uitvoering van 
de opdracht onverwijld schriftelijk aan de opdrachtgever, ook als de beïnvloeding of 
poging daartoe uitgaat van de opdrachtgever. De deskundige neemt bedoelde 
melding op in het verslag. 
3.5 De deskundige maakt van een (potentieel) conflict van belangen onverwijld 
schriftelijk melding aan zijn opdrachtgever. De deskundige neemt bedoelde melding 
op in het verslag. 
  
Deze regels gelden niet alleen in het geval rechter of officier van justitie de 
geregistreerde deskundige inschakelt, maar ook wanneer de verdachte of diens 
raadsman dat doet. Het is, zo bleek eerder, echter uiteindelijk wel aan de verdachte 
en diens raadsman om te beoordelen of een in hun opdracht en op hun kosten 
uitgebracht deskundigenrapport bij de processtukken wordt gevoegd. 
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Het vierde en langste artikel ziet op ‘de werkzaamheden.’ Het bepaalt: 
4.1. De deskundige verricht zijn werkzaamheden binnen de grenzen van zijn 
deskundigheid.  
4.2. (1) De deskundige vervult de opdracht persoonlijk. (2). Als de deskundige zich bij 
de uitvoering van de opdracht door derden-deskundigen laat bijstaan, meldt hij dat 
aan de opdrachtgever. De deskundige meldt de door hem ingeschakelde derden-
deskundigen, bij het geven van informatie en het uitbrengen van verslag. (3). De door 
derden-deskundigen verrichte werkzaamheden worden, met de daaraan verbonden 
opdracht, in het verslag gedocumenteerd.  
4.3. Indien de deskundige bij de verrichting van zijn werkzaamheden afwijkt van de 
in de uitoefening van zijn beroep geldende regels en normen meldt hij dat 
uitdrukkelijk schriftelijk aan zijn opdrachtgever. 
4.4. (1) De deskundige draagt zorg voor de vereiste kwaliteit van het onderzoek. De 
deskundige vermeldt de beperkingen van de gebruikte methoden. (2). De deskundige 
maakt uitsluitend gebruik van voor de uitvoering van de opdracht geschikte 
methoden, apparatuur en materialen.  
4.5. De deskundige verzamelt, binnen de reikwijdte van zijn opdracht, persoonlijk al 
het noodzakelijke onderzoeksmateriaal of laat dit (mede) onder zijn 
verantwoordelijkheid doen. 
4.6 De deskundige gaat zorgvuldig om met het door hem verzameld onderzoeks-
materiaal; voor zover mogelijk houdt hij dat beschikbaar voor tegenonderzoek. 
4.7. (1). De deskundige behandelt ontvangen onderzoeksmateriaal en gegevens 
vertrouwelijk, tenzij: a. de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft 
om bepaalde gegevens vrij tegeven, of b. de deskundige bij de wet bevoegd of 
verplicht is om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen aan een bepaalde persoon of 
(gerechtelijke) instantie. (2). Met uitzondering van de identiteit van de persoon 
waarop het onderzoek betrekking heeft, is het de deskundige toegestaan de gegevens 
te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. Hij dient daarbij de 
vertrouwelijkheid van die gegevens zoveel mogelijk te bewaren.  
4.8. De deskundige verzoekt bij onduidelijkheden aan de opdrachtgever een 
schriftelijke verheldering van de te geven, respectievelijk gegeven opdracht.  
4.9. Indien de (te geven) opdracht niet uitvoerbaar is, omdat: a. deze niet binnen de 
grenzen van zijn deskundigheid valt, b. de te verrichten werkzaamheden niet tijdig 
gereed kunnen zijn, c. de deskundige niet over de vereiste faciliteiten, apparatuur of 
uitrusting beschikt, of d. zich naar het oordeel van de deskundige klemmende 
omstandigheden voordoen die aan het vervullen van de opdracht in de weg staan, 
meldt de deskundige de opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk, onder opgaaf van 
redenen.  
4.10. Als de deskundige tijdens de uitvoering van de werkzaamheden constateert dat 
de gegeven opdracht niet tijdig uitvoerbaar is, meldt hij dit de opdrachtgever 
onverwijld schriftelijk, onder opgaaf van redenen.  
4.11. Als de bevindingen binnen het desbetreffende deskundigheidsgebied 
redelijkerwijs kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties of conclusies, meldt de 
deskundige dit bij het geven van informatie of bij het uitbrengen van het verslag.  
4.12 (1). De deskundige beperkt het onderzoek, de informatie en het verslag tot 
hetgeen voor het volbrengen van de opdracht noodzakelijk is. (2). De deskundige 
meldt, met inachtneming van de in de uitoefening van zijn beroep geldende regels en 
normen, schriftelijk aan zijn opdrachtgever voor de zaak van belang zijnde feiten en 
omstandigheden. Hij doet dat ingeval de feiten en omstandigheden pleiten voor het 
door de opdrachtgever ingenomen standpunt, als ook in het geval dat die feiten of 
omstandigheden met het standpunt van de opdrachtgever conflicteren.  
  
Opvallend is de wijze waarop de inschakeling van derden verwoord is. De 
gedragscode vermeldt noch stelt beperkingen aan de mogelijkheden om derden bij 
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het uitvoeren van de opdracht in te schakelen; slechts een meldingsplicht is 
opgenomen (art. 4.2). Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad komt een wat andere 
benadering naar voren. In HR 17 februari 2009, NJ 2009, 327, m.nt. J.M. Reijntjes, 
had het Gerechtshof in de verwijzingsopdracht de volgende zin opgenomen: ‘Ten 
aanzien van het verzoek tot een contra-expertise verwijst het hof de zaak eveneens 
naar de RC met de opdracht aan de RC (..) een onafhankelijke, forensisch-medisch 
deskundige te benoemen, zijnde mw. S.J.M. Eikelenboom-Schieveld of een andere 
onafhankelijke deskundige met deze expertise.’ Maar daarna volgde een belangrijke 
aanwijzing: ‘Indien laatstgenoemde deskundige overleg wenst te plegen met andere 
deskundigen, dan kan dit overleg alleen plaats hebben na overleg met de RC; slechts 
in Nederland werkende en als vast gerechtelijk deskundige beëdigde deskundigen 
komen hiervoor in aanmerking.’ In de conclusie van A-G Knigge is te lezen dat mw. 
Eikelenboom bij brief aangaf hier niet mee te kunnen leven. De onafhankelijkheid 
van de deskundige zou impliceren dat deze vrijheid toekomt in de wijze van 
uitvoering van het onderzoek. De klacht van de raadsman over deze beperkende 
voorwaarde slaagt echter niet. De Hoge Raad overweegt: ‘De kennelijk aan het middel 
ten grondslag liggende opvatting dat het Hof bij zijn beslissing tot het doen 
verrichten van het in art. 316, eerste lid, Sv bedoelde onderzoek geen voorwaarden 
zou mogen stellen, vindt geen steun in de tekst van deze bepaling, nu daarin wordt 
gesproken over een nadere aanduiding ‘van het onderwerp van het onderzoek’ en 
eventueel ‘van de wijze waarop dit zal zijn in te stellen.’ Ook overigens kan de 
opvatting niet als juist worden aanvaard, in aanmerking genomen dat het Hof in de 
fase van het hoger beroep de leiding heeft over het onderzoek van de zaak en daarbij 
mede verantwoordelijkheid heeft voor de voortgang van de strafzaak alsmede dat bij 
nader onderzoek als het onderhavige ook de deskundigheid, onafhankelijkheid en 
onbevooroordeeldheid van de deskundige moeten worden bewaakt. 
 Misschien moet de Gedragscode tegen deze achtergrond zo worden opgevat dat 
het daarin gegeven richtsnoer voor de verantwoording van de inschakeling van 
derden-deskundigen slechts van belang is als de verwijzingsopdracht voor die 
inschakeling impliciet of expliciet voldoende ruimte laat. 
 
Art. 5 betreft ‘de informatie en het verslag’: 
5.1. De deskundige geeft in begrijpelijke bewoordingen deugdelijk gemotiveerde 
informatie en brengt met een deugdelijke motivering verslag uit.  
5.2. De deskundige maakt een zodanig verslag op van het onderzoek dat het 
controleerbaar is. 
5.3. De deskundige is bereid om het verslag ter toetsing aan vakgenoten voor te 
leggen.  
  
Art. 6 ten slotte ziet op ‘bijzondere omstandigheden’: 
6.1. De deskundige meldt, in voorkomend geval, onverwijld schriftelijk aan zijn 
opdrachtgever, dat hij, na het verstrekken van informatie en na het uitbrengen van 
verslag, kennis heeft genomen van nieuwe gegevens of gewijzigde inzichten op grond 
waarvan hij in de desbetreffende zaak tot een belangrijk andere conclusie zou zijn 
gekomen. 
6.2. Indien de deskundige merkt dat de door hem verstrekte informatie of het door 
hem uitgebracht verslag aantoonbaar verkeerd wordt uitgelegd, meldt hij dit 
schriftelijk aan zijn opdrachtgever. 
  
De strafvorderlijke implicaties van deze beide gedragsinstructies kunnen betrekkelijk 
verstrekkend zijn. In het eerste geval kan het gewijzigde inzicht van de deskundige 
bijvoorbeeld aanleiding zijn om een herzieningsaanvraag te entameren. Vereist is 
daarvoor wel dat het gewijzigd inzicht ook (al dan niet via de opdrachtgever) ter 
kennis wordt gebracht van de procureur-generaal bij de Hoge Raad en/of de 
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verdachte. Ook in het tweede geval kan de attendering door de deskundige aanleiding 
zijn om een rechtsmiddel aan te wenden, indien de zittingsrechter de informatie of 
het verslag blijkens vonnis of arrest verkeerd heeft uitgelegd. Van de deskundige 
wordt niet verlangd dat hij actief nagaat, in elke zaak waarin hij is ingeschakeld, of de 
door hem verstrekte informatie niet verkeerd wordt uitgelegd.  
 
 
6 Het register 
 
Richtinggevend voor de inhoud van het register is de doelomschrijving van art. 2 
Besluit: ‘Het register heeft ten doel de gebruikmaking van deskundigen in strafzaken, 
die naar het oordeel van het College gerechtelijk deskundigen voldoen aan de in 
artikel 12, tweede lid, genoemde kwaliteitseisen, te bevorderen door de gegevens van 
deze deskundigen, voor zover zij relevant zijn voor potentiële opdrachtgevers, bijeen 
te brengen en openbaar te maken.’ Een nadere uitwerking is te vinden in art. 16 
Besluit: ‘Het register bevat de volgende gegevens, welke voor een ieder toegankelijk 
zijn: 
a. naam van de deskundige en een vermelding van de wijze waarop hij voor 

raadplegers van het register bereikbaar wenst te zijn;  
b. de deskundigheid waarvoor de deskundige is geregistreerd;  
c. specifieke bekwaamheden waarvan de deskundige vermelding in het register 

wenst en waarvan het College vermelding wenselijk acht;  
d. datum waarop de deskundige voor het eerst is ingeschreven en data waarop de 

inschrijving eventueel is verlengd;  
e. het feit dat het een onvoorwaardelijke dan wel voorwaardelijke inschrijving 

betreft.’ 
 

Het register is derhalve ‘voor een ieder toegankelijk.’ De doelomschrijving heeft het 
alleen over ‘potentiële opdrachtgevers’; dat zijn volgens de Nota van toelichting ‘de 
rechter, de officier van justitie, de advocaat of de verdachte zelf.’201 De Nota van 
Toelichting acht deze opzet noodzakelijk omdat ‘de verdachte zelf ook opdrachtgever 
kan zijn.’202 Voorstelbaar wordt wel geacht dat niet het volledig adres van de 
deskundige vermeld wordt, maar dat volstaan wordt met (bijvoorbeeld) het 
vermelden van een e-mailadres. 
 Dat de data van inschrijving en herinschrijving bekend zijn, kan in een concrete 
strafzaak tot vragen aanleiding geven. Staat de kwaliteit van een rapportage 
voldoende vast wanneer de inschrijving na het uitbrengen van het rapport te eniger 
tijd niet is gecontinueerd? Voorstelbaar is dat daar in concrete strafzaken vragen over 
zullen worden opgeworpen die, in het geval beantwoording niet onmiddellijk 
mogelijk is, tot aanhoudingen zullen leiden. 
 Ook de figuur van de voorwaardelijke inschrijving kan in concrete strafzaken tot 
vragen aanleiding geven. Kan op de rapportage van een voorwaardelijk ingeschreven 
deskundige worden vertrouwd? De opzet van het register zelf suggereert dat het toch 
een soort proefstukjes zijn van deskundigen die nog niet voor vol (kunnen) worden 
aangezien. 
 
 
7 Reikwijdte, financiering, effecten voor de aanvrager 
 
De Nota van toelichting geeft in de inleiding een omschrijving van het ‘(d)oel van het 
landelijk openbaar register (:) bij te dragen aan de bevordering van de kwaliteit van 

                                                 
201   NvT, p. 15. 
202   NvT, p. 17. 
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de inbreng van deskundigen in de rechtspleging.’ Door het register wordt de 
mogelijkheid geboden ‘een keuze te maken voor een deskundige, waarvan de kwaliteit 
vooraf in algemene zin is gewaarborgd.’ Het register ‘zal zich in eerste instantie 
richten op het strafrecht, maar voor de hand ligt dat in de andere rechtsgebieden 
gebruik zal kunnen worden gemaakt van de door het register geboden 
kwaliteitsgarantie. Op termijn kan worden bezien of in de andere rechtsgebieden een 
vergelijkbare grondslag als in het Wetboek van Strafvordering gewenst is.’203 
Voorlopig gaat het dus om een puur strafvorderlijke voorziening. 
 De laatste paragraaf van het algemeen deel betreft ‘Financiering en effecten voor 
de aanvrager.’ Daar wordt gesteld dat de kosten die uit dit besluit voortvloeien 
betrekking hebben ‘op een toename van de gerechtskosten en op de kosten voor de 
inrichting en het beheer van het deskundigenregister, waaronder het opzetten en 
onderhouden van het College en het ondersteunende bureau. In financiële dekking 
van deze kosten is voorzien in het kader van de voorbereiding van de Wet deskundige 
in strafzaken (Kamerstukken II, 20007/08, 31 116). Voor de uitvoering van de 
onderhavige algemene maatregel van bestuur behoeven derhalve naast die voor de 
uitvoering van het wetsvoorstel geen extra kosten te worden begroot.’204 
 Opmerkelijk is, wat aansluitend wordt overwogen ten aanzien van de aanvrager: 
‘Het wetsvoorstel brengt geen bijzondere administratieve lasten mee voor de 
deskundige in strafzaken die een aanvraag tot registratie indient. Deelname aan het 
register is immers niet verplicht maar vrijwillig. Het niet ingeschreven staan leidt ook 
niet tot uitsluiting van het optreden als deskundige in strafzaken. Het is dus aan de 
individuele deskundige om te bepalen of hij opgenomen wenst te worden in het 
register. Het register beoogt een bepaalde faciliteit te verlenen aan de deskundige die 
daar prijs op stelt en aan de opdrachtgever die een deskundige wil raadplegen. 
Deskundigen die om welke reden dan ook geen gebruik wensen te maken van deze 
faciliteit, kunnen daar zonder noemenswaardige consequenties van afzien. Ook de 
opdrachtgever kan zonder noemenswaardige problemen evenzeer gebruik maken van 
een niet-geregistreerde deskundige. Alleen voor het OM geldt dat benoeming van een 
niet-geregistreerde deskundige door tussenkomst van de rechter dient te geschieden 
en voor de rechter geldt dat hij moet motiveren waarom hij de desbetreffende 
deskundige voldoende deskundig acht omdat diens deskundigheid - anders dan voor 
de geregistreerde deskundige - niet vooraf door een onafhankelijk orgaan is 
getoetst.’205 Als deskundigen werkelijk zonder noemenswaardige consequenties van 
inschrijving in het deskundigenregister kunnen afzien, is het de vraag of zij de 
administratieve rompslomp en kosten die daarmee gepaard gaan, voor lief nemen. 
Die kosten worden verderop in de Nota van Toelichting geschat op 284 euro per 
aanvraag.206 De veronderstelling zal toch zijn dat de voordelen van inschrijving voor 
de deskundige tegen deze kosten en overige nadelen opwegen. 
 De minister van Justitie stelde in de Nota van Toelichting nog ‘dat voorlopig 
alleen gedragsdeskundigen en deskundigen op het gebied van DNA in het register 
zullen worden ingeschreven. Het gaat daarbij naar verwachting vooral om 
deskundigen van het NFI en deskundigen die door tussenkomst van het NIFP als 
deskundige optreden in strafzaken. Vooralsnog betreft het dus een zeer beperkte 
kring van deskundigen in strafzaken die in aanmerking komt voor registratie. 
Geleidelijk aan zal de kring van te registreren deskundigen worden uitgebreid. De 
verwachting is dat in de eerste drie jaar jaarlijks maximaal 200 tot 300 aanvragen 

                                                 
203   NvT, p. 8-9. 
204   NvT, p. 21. 
205   NvT, p. 21. 
206   NvT, p. 23. 
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worden ingediend.’207 Als voor deze beide deskundigheidsgebieden inderdaad een 
goed functionerend register zou bestaan, wordt de behoefte die de officier van justitie 
thans heeft om deskundigen in te schakelen al grotendeels gedekt. In het Rapport van 
Significant B.V. wordt gemeld dat ‘(v)olgens betrokkenen van het OM’ in de gevallen 
waarin het OM een deskundige inschakelt, dit ‘bijna altijd (misschien wel 99% van de 
zaken) het NIFP of het NFI’ is.208 
 Inschrijving is inmiddels geopend op de terreinen DNA-analyse en interpretatie 
alsmede handschriftonderzoek. De inschrijving van deskundigen op het terrein van 
gedragsdeskundigen heeft aanmerkelijke vertraging opgelopen.209 Van 8 tot en met 
19 april 2010 hebben de concept adviesdocumenten voor het deskundigheidsgebied 
Forensische Gedragsdeskundigen, opgemaakt door de Normstellingsadvies-
commissie, op de website van het NRGD gestaan. In de nieuwsbrief van 8 april 2010 
zijn deskundigen werkzaam op dit gebied en gebruikers van het register daarop 
geattendeerd en is aangegeven dat men daarop kan reageren ‘indien men dat wenst.’ 
Als deskundigen die het register in eerste instantie zal bevatten worden verder 
deskundigen op het gebied van orthopedagogiek genoemd. Uiteindelijk zal, zo wordt 
gesteld, het aanbod van deskundigen ‘zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
natuurwetenschappers, medici en computerexperts. 
 
 
8 Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek 
 
Mede tegen deze achtergrond behoeft het niet te verbazen dat het OM een 
betrekkelijk ruim gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om specialistisch 
onderzoek als in het kader van de opsporing te organiseren technisch onderzoek te 
positioneren. In deze aanwijzing wordt ‘onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
onderzoek dat tot het domein van de opsporingsinstanties behoort (verder: technisch 
opsporingsonderzoek) en anderzijds deskundigenonderzoek.’ De aanwijzing strekt er 
vooral toe te verduidelijken ‘welk onderzoek als technisch opsporingsonderzoek heeft 
te gelden en daarom niet wordt aangemerkt als deskundigenonderzoek als bedoeld in 
artikel 150 Sv. De wetgever heeft niet voor ogen gehad onderzoeken die doorgaans 
door de technische recherche of specialistische functionarissen van andere 
opsporingsinstanties worden verricht, aan te merken als deskundigenonderzoek in de 
zin van de wet. Om die reden is dan ook aansluiting gezocht bij de specialismen die 
binnen de technische recherche beschikbaar zijn voor het maken van het onderscheid 
tussen technisch opsporingsonderzoek enerzijds en deskundigenonderzoek als 
bedoeld in artikel 150 Sv.’ 
 Het bestaan van specialismes is echter niet altijd doorslaggevend: ‘In alle 
gevallen waarin sprake is van een onderzoek als gevolg waarvan van het aangetroffen 
sporenmateriaal (nagenoeg) niets meer overblijft (zogenoemd destructief onderzoek), 
moet de opsporingsinstantie contact opnemen met de officier van justitie. Dit dient 
ertoe om de officier van justitie in de gelegenheid te stellen om, in overleg met de FO-
officier, te laten beoordelen of er een deskundige moet worden benoemd en of de 
verdediging kan/moet worden betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvraag 

                                                 
207  NvT, p. 22-23. Eerder spraken bij het deskundigenregister betrokkenen al de verwachting uit dat 

het zou gaan om ‘opname van DNA-, gedrags- en handschriftdeskundigen’ (Middelbos en Smithuis 

2008, p.68),  De inschatting van het aantal deskundigen dat op deze terreinen in aanmerking komt 

voor registratie is overigens veel te laag; vgl. hoofdstuk 5, par. 2.2. 
208   A.w., p. 31. 
209  Zie Beantwoording Kamervragen over de opstartproblemen van het Nederlands Register 

Gerechtelijk Deskundigen, 15 december 2009 (te vinden via www.justitie.nl), waar enkel wordt 

aangegeven dat de gedragsdeskundigen ‘volgen’ na ‘het toetsen en registreren van deskundigen op 

de gebieden handschriftonderzoek en DNA.’ 
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en bij de keuze van de te benoemen deskundige.’ Dat mag wellicht nog wat breder 
worden getrokken: de aanwijzing kan niet afdoen aan op grond van wet en verdrag 
erkende verdedigingsrechten. Misschien mag uit een passage verderop in de 
aanwijzing worden afgeleid dat zulks ook niet de bedoeling is: ‘Als sprake is van 
technisch opsporingsonderzoek zijn de artikelen 150 tot en met 150c Sv niet van 
toepassing. Dit betekent dat kennisgeving van het onderzoek aan de (raadsman van 
de) verdachte niet verplicht is. Niettemin kan er in uitzonderlijke gevallen aanleiding 
zijn om toch kennis te geven, opdat de (raadsman van de) verdachte zich desgewenst 
kan uitlaten over het formuleren van de onderzoeksvragen. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn in complexe onderzoeken naar zware misdrijven die grote maatschappelijke 
beroering veroorzaken of bij het eerder genoemde, zogeheten destructief onderzoek. 
De officier Forensische Opsporing wordt betrokken bij dergelijke afwegingen en 
beslissingen.’ Al is het dan minder passend dat de maatschappelijke beroering, en 
niet de verdedigingsrechten, het geformuleerde richtsnoer is.210 
 Bij het bepalen van de scheidslijn tussen technisch opsporingsonderzoek en 
deskundigenonderzoek hanteert de aanwijzing een onderscheid dat gerelateerd is aan 
(1) de fase van het opsporingsonderzoek en (2) het onderzoeksgebied. Wat betreft de 
fase van het opsporingsonderzoek wordt onderscheid ‘gemaakt tussen de fase van het 
verzamelen en veiligstellen van sporen en de fase van de interpretatie en analyse van 
het verkregen sporenmateriaal. In de fase van het verzamelen en veiligstellen van 
sporen is geen sprake van deskundigenonderzoek in de zin van artikel 150 Sv, ook 
niet wanneer deskundigen van buiten de opsporinginstanties (TNO, het Nederlands 
Instituut voor fysieke veiligheid (voorheen NIBRA), het NFI enz.) daaraan bijstand 
verlenen. Het feit dat die experts mogelijk als deskundige zijn geregistreerd in het 
NRGD, maakt hun inzet niet tot deskundigenonderzoek. De bevoegdheid om 
opdracht te geven tot technisch opsporingsonderzoek is niet specifiek wettelijk 
geregeld. Ditzelfde geldt voor het - al dan niet met behulp van de Landelijke 
Deskundigheidsmakelaar (LDM) - inroepen van assistentie bij het verzamelen en 
veiligstellen van sporen. Het betreft dus een toepassing van de algemene bevoegdheid 
van de officier van justitie, waarvoor de bestaande werkafspraken over 
opdrachtverlening tussen opsporingsinstanties en OM blijven gelden. (..)  
 In de fase van de interpretatie en analyse van de veiliggestelde sporen en andere 
gegevens (geschriften, spraak, audio) hangt het ervan af op welk onderzoeksgebied 
het onderzoek plaatsvindt of dit al dan niet als deskundigenonderzoek in de zin van 
artikel 150 Sv moet worden aangemerkt.’211  
 Uit deze passages kan worden afgeleid dat het OM de inschakeling van NFI etc. 
bij het verzamelen en veiligstellen van sporen niet als technisch onderzoek ziet, maar 
als bijstand bij het opsporingsonderzoek. Die bijstand wordt niet aan beperkingen 
gebonden; (bestaande) werkafspraken volstaan. Dat ligt anders bij analyse en 
interpretatie; daar is doorslaggevend of de bijlage het als technisch onderzoek 
aanmerkt. Die bijlage is veelomvattend.212 Zij behelst:  
 

                                                 
210   Gelukkiger lijkt de formulering van Haverkate 2009, p. 143, waar hij zegt dat ‘de 

rechtsbeschermende normen uit bepalingen als artikel 150a’ moeten ‘worden toegepast in de 

gevallen die er werkelijk toe doen.’  Dan nog blijft het bijzonder dat politie en justitie bij technisch 

onderzoek bepalen of het geval er toe doet. 
211  Zie voor een beschouwing inzake het onderscheid in fases dat de aanwijzing hier aanbrengt 

Haverkate, a.w..  
212   Haverkate, a.w., p. 141, meldt dat de tabel afkomstig is uit het WODC-rapport Inzet, organisatie en 

kwaliteit van de forensisch-technische opsporing bij de politie in Nederland. 
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1.  Accountancy 
2.  Antropologie 
3.  Archeologie 
4.  Ballistiek 
5.  Beeldmateriaal 
6.  Biometrie 
7.  Bloedsporen 
8.  Brand 
9.  Dactyloscopie 
10.  DNA 
11.  Documenten 
12.  Driedimensionale visualisering 
13.  Engineering 
14.  Entomologie 
15.  Explosieven 
16.  Geologie 
17.  Gezichtsreconstructie 
18.  Geur 
19.  Haren 
20. Informatie-technologie 
21.  Kras-, indruk- en vormsporen 
22.  Lichaam(svocht) 
23.  Materiesporen 
24.  Oorafdruk 
25.  Schotresten 
26.  Spraak- en audio 
27.  Sprekeridentificatie 
28.  Statistiek 
29.  Tafonomie213 
30.  Toxicologie 
31.  Verdovende middelen 
32.  Verkeersongevallen 
33.  Voertuigen 
34.  Wapens en munitie 
35.  Wildlife forensics 
36.  Zoölogie 
 
Een uitzondering geldt daarbij nog als een ‘specifieke op de wet berustende 
uitvoeringsregeling’ bestaat (zoals bij DNA-onderzoek en bloedonderzoek).  
 Het behoeft geen betoog dat personen die op basis van deze specialismen tot 
bevindingen komen, daar ter terechtzitting gewoonlijk als deskundige over zouden 
moeten worden gehoord. 

 
 
 
 
 

                                                 
213   Tafonomie is, volgens de aanwijzing, een onderdeel van de forensische antropologie dat zich richt 

op de reconstructie van gebeurtenissen voorafgaande, tijdens en na het overlijden door het 

verzamelen en analyseren van gegevens over de natuurlijke omgeving waarin het stoffelijk 

overschot is aangetroffen en waarin het zich sinds het intreden van de dood heeft bevonden, door 

het onderscheiden van peri- en postmortale veranderingen in het stoffelijk overschot en door het 

schatten van het tijdstip van overlijden. 
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9 Slotopmerkingen 
 
In het vorige hoofdstuk werd al het een en ander gezegd over de concept-amvb 
betreffende het deskundigenregister die bij de parlementaire behandeling van de wet 
deskundige in strafzaken besproken is. In dit hoofdstuk is het uiteindelijke Besluit 
deskundigenregister besproken, en de Gedragscode die daaraan gekoppeld is. In de 
nadere normering die het Besluit geeft, staat voorop dat het College 
deskundigheidsgebieden selecteert waarop inschrijving mogelijk is. De onderliggende 
gedachte lijkt te zijn dat de voordelen van registratie alleen overwegen bij 
welomlijnde gebieden van deskundigheid, waarvan aannemelijk is dat op basis 
daarvan zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie kan worden verschaft en die 
zodanig ontwikkeld is dat de bevindingen aan de hand van gedeelde normen kunnen 
worden getoetst en verantwoord (art. 12 lid 1 Besluit). 
 Centraal staat vervolgens de beslissing tot inschrijving. Er zijn negen algemene 
eisen geformuleerd, die per deskundigheidsgebied uitgewerkt zullen worden, bij 
voorkeur door de deskundigen zelf (art. 12 lid 2 Besluit). Die specifieke eisen worden 
daarna vastgesteld door het College. De geformuleerde algemene en te formuleren 
specifieke eisen zien op de vakbekwaamheid van de deskundige (a, d, e, f), op zijn 
betrouwbaarheid en integriteit (i), en op zijn vermogen om effectief met de 
opdrachtgever te communiceren (b, c, g, h). Mede met het oog op de toetsing aan 
deze eisen moet de aanvrager nogal wat informatie en aanvullende stukken 
verschaffen (art. 13 Besluit). Twee daarvan, de verklaring van goed gedrag en de 
ondertekening van de Gedragscode, zien vooral op betrouwbaarheid en integriteit. De 
onderliggende gedachte lijkt te zijn dat de voordelen van de door registratie geboden 
algemene waarborg inzake kwaliteit de nadelen daarvan zowel op het terrein van de 
vakbekwaamheid als op dat van betrouwbaarheid en integriteit als op dat van het 
vermogen om met de opdrachtgever te communiceren overtreffen. 
 Na vier jaar moet de betrokkene zich - als hij dat wil - opnieuw laten inschrijven. 
Daarbij moet opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overgelegd worden. 
Daarmee versterkt deze herinschrijvingsverplichting de algemene waarborg van 
betrouwbaarheid en integriteit. De wet kent verder de mogelijkheid van doorhaling 
van de inschrijving. Deze voorziening lijkt vooral bedoeld om aan klachten over 
deskundigen gevolgen te kunnen verbinden. Die klachten kunnen op alle aspecten 
van zijn functioneren betrekking hebben. 
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Hoofdstuk 5 - Interviews met sleutelrespondenten    
H.K. Elzinga en J.A. Nijboer 
 
 
1  Inleiding 
 
In de opzet van het onderzoek is voorzien in een beperkt aantal interviews met 
personen uit de strafrechtspraktijk die affiniteit met de materie hebben en personen 
die bij het deskundigenregister zijn betrokken. Met deze respondenten zijn 
gesprekken gevoerd over uiteenlopende onderwerpen die bij de behandeling van het 
wetsvoorstel aan de orde zijn geweest en die voor de uiteindelijke evaluatie van het 
deskundigenregister van belang zijn. Dit zijn onderwerpen die bij de planevaluatie en 
de daarvoor noodzakelijke reconstructie van de programmatheorie een centrale rol 
spelen. Wij waren enerzijds geïnteresseerd in oordelen  en verwachtingen, anderzijds 
in de normatieve en empirische fundering (in de vorm van argumenten en 
informatie) van die oordelen en verwachtingen. En - niet onbelangrijk voor deze 
planevaluatie - in het antwoord op de vraag in hoeverre en onder welke 
omstandigheden het deskundigenregister zou kunnen bijdragen aan het bereiken van 
de genoemde doelen. 
 Het gaat dan in het algemeen om de met het deskundigenregister na te streven 
doelstellingen, over de verwachtingen en veronderstellingen inzake de uitwerking van 
het deskundigenregister, over de vraag hoe en onder welke voorwaarden of 
omstandigheden het instellen van een deskundigenregister bijdraagt aan het bereiken 
van die doelstellingen en de neveneffecten en risico’s die zich daarbij kunnen 
voordoen en tenslotte over de vraag hoe daarover empirische gegevens zijn te 
verzamelen. Bij dat laatste punt is ook ingegaan op de vraag aan de hand van welke 
indicatoren de al dan niet succesvolle werking van het deskundigenregister zal 
kunnen worden bepaald en op de methodische en praktische vraag hoe informatie 
over die indicatoren op een betrouwbare, valide en efficiënte manier kan worden 
vergaard. 
 De gesprekken hebben een open karakter gehad, waarbij een aantal uit de 
literatuur en (parlementaire) discussie naar voren gekomen onderwerpen zijn 
uitgediept, al naar gelang de specifieke expertise en belangstelling van de 
gesprekspartner. Er is gebruik gemaakt van een topiclijst die bedoeld was om een 
handvat te bieden en die geen al te dwingend karakter had. Tijdens de gesprekken 
konden daardoor ook nieuwe thema’s aan de orde komen.Bij de selectie van topics 
heeft de totstandkomingsgeschiedenis en het landenonderzoek eveneens een 
belangrijke rol gespeeld. Voorafgaand aan de interviews is de topiclijst toegestuurd 
aan de respondenten. De bedoeling hiervan was enerzijds om de respondenten een 
indruk te geven van de inhoud van het gesprek, maar anderzijds ook om de 
respondenten de gelegenheid te geven zich op het gesprek voor te bereiden door de 
gedachten alvast op gang te brengen. 
 
Ieder gesprek werd begonnen met de algemene openingsvraag: Wanneer kan vanuit 
het perspectief van de respondent gesproken worden van een succes bij de invoering 
van het deskundigenregister? De open vervolgvragen daarop waren: Hoe kunnen we 
dat weten? Wat is daar voor nodig? Waar zal het vooral van afhangen of het 
deskundigenregister inderdaad succesvol zal zijn? 
 Vervolgens is nader ingegaan op de topics die vooraf aan de respondenten zijn 
toegestuurd. Dit betrof een aantal thema’s waarbij per thema verschillende vragen en 
subvragen gesteld konden worden. Een deel van die (open) vragen was door ons 
vooraf al opgesteld, maar tijdens de gesprekken konden ook nieuwe vragen worden 
geformuleerd als daar aanleiding voor was. Alle thema’s zijn steeds aan de orde 
gesteld, maar niet bij iedere respondent op dezelfde manier of met dezelfde 
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uitvoerigheid. Dit hing af van de loop van het gesprek en van de specifieke expertise 
en ervaring van de respondent. Het gaat om de volgende thema’s, waarbij we ter 
illustratie een aantal voorbeelden geven van vragen die zijn gesteld: 
 
1. Doelstellingen van het register en verwachtingen en veronderstellingen ten 

aanzien van die doelstellingen, gezien vanuit het perspectief van de respondent. 
Zie hiervoor de algemene openingsvragen, waarop dan weer werd doorgevraagd. 

2. Veronderstellingen over de werking van het register, ten aanzien van ontsluiting 
(toegang tot deskundigen), kwaliteitsverhoging, het organiseren van tegenspraak 
en het realiseren van ‘equality of arms’, de invloed van de verdediging op 
onderzoekshandelingen en het vergaren van onderzoeksresultaten in het 
vooronderzoek, de invloed op termijnen, waarbij ook is gevraagd naar 
argumenten voor deze veronderstellingen.  

3. Opvattingen van de respondenten over de (gefaseerde) invoering van het 
register, over de keuze van de eerst in aanmerking komende 
deskundigheidsgebieden, de afweging van baten en kosten bij deze gebieden, de 
vraag welke gebieden naar de mening van de respondenten nog meer in 
aanmerking zouden kunnen komen. 

4. Specifieke deskundigheidsgebieden. Voor wie, voor welk soort deskundigen is het 
register bedoeld? Is registratie van exceptionele deskundigen zinvol? Ook weer 
met de vraag waarom wel of niet. Hierbij kwam eveneens de vraag naar 
zogenaamde bulkzaken en exoten aan de orde.  

5. Normstelling, kwaliteitseisen en kwaliteitszorg. Vragen als: Op welke 
kwaliteitseisen aan deskundigen zal bij registratie vooral moeten worden gelet? 
Wat zijn voor u belangrijke indicatoren voor kwaliteit van deskundigen? Hoe zal 
de kwaliteit van de geregistreerde deskundigen zich verhouden ten opzichte van 
die van de niet geregistreerde deskundigen? Hoe verhouden de kwaliteitseisen 
die aan deskundigen worden gesteld zich tot de  registratiebereidheid van 
deskundigen en de behoefte aan geregistreerde deskundigen op een bepaald 
gebied? Zal een eventueel tekort aan geregistreerde deskundigen leiden tot een 
versoepeling van de kwaliteitseisen? Welke eisen kunnen worden gesteld aan de 
rapportage van deskundigen? Op welke manier (in termen van indicatoren) zou 
een indruk kunnen worden verkregen van de kwaliteit van rapportages van 
deskundigen? Hoe valt de kwaliteit van de rapportages van deskundigen te 
beoordelen? 

6. Er zijn vragen gesteld over de registratie(bereidheid) van deskundigen, de 
behoefte aan geregistreerde deskundigen op een bepaald gebied en 
dekkingsgraad. Zullen zich voldoende deskundigen laten registreren, welke 
dekkingsgraad is nodig of acceptabel? Welke deskundigen zullen zich vooral laten 
registreren, welke niet of in mindere mate, en waarom zal dat naar het 
verwachting het geval zijn? 

7. De werkwijze van deskundigen, de gedragscode en vergoedingen. Hoe vaak 
wordt inschakeling van derden gemeld? Zal melding worden gemaakt van het 
niet over voldoende specifieke deskundigheid beschikken of het niet uitvoerbaar 
zijn van een opdracht? Welke vormen van samenwerking tussen geregistreerde 
deskundigen en andere personen verwacht u bij de uitvoering van 
deskundigenonderzoek, en hoe verhouden deze vormen van samenwerking zich 
tot de algemene kwaliteitswaarborg die het deskundigenregister biedt? In 
hoeverre is de bekostiging van deskundigen adequaat? 

8. Communicatie tussen opdrachtgever en deskundige bij de opdracht en 
rapportage en bij het onderzoek ter terechtzitting. Zal de instelling van het 
deskundigenregister en de daaraan gekoppelde regelgeving de communicatie 
tussen opdrachtgevers en deskundigen verbeteren, en zo ja op welke punten? 
Waarom verwacht u dat? Hoe zou een betere communicatie kunnen worden 
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vastgesteld? Hoe kan de raadsman worden betrokken bij het formuleren van de 
onderzoeksopdracht? Wat verwacht u van de kennisgeving van een aan de 
deskundige verleende opdracht (schriftelijk, art. 150a Sv)? Hoe belangrijk is voor 
u de forensische expertise van deskundigen? In welke mate zal verheldering van 
de opdracht/vraagstelling worden gevraagd? Zullen ongevraagd feiten en 
omstandigheden worden gemeld, zal het register leiden tot meer 
controleerbaarheid van de rapportage, het vermelden van afwijkingen van regels 
of normen bij de uitvoering van het onderzoek, van de methode van onderzoek en 
de betrouwbaarheid van die methode, van bekwaamheid bij het gebruik van die 
methode? Zal melding worden gemaakt van nieuwe gegevens die nieuw licht 
werpen op eerdere conclusies? 

9. Inschakeling van deskundigen en contradeskundigen (door wie in welke fase?) 
en het gebruik van het register. Welke gegevens dient het register te bevatten 
zodat de gebruiker zal vinden wie of wat hij zoekt? Welke verwachting hebt u 
inzake de inschakeling van geregistreerde deskundigen ten opzichte van het 
totale aantal ingeschakelde deskundigen? Waarop baseert u die verwachting? In 
welke mate zullen contradeskundigen worden ingeschakeld en zullen dat vooral 
geregistreerde deskundigen zijn? En om welke redenen zullen contradeskundigen 
vooral ingeschakeld worden (onderzoek, verzamelen van gegevens of 
interpretatie, gebruik van instrumenten)? In hoeverre worden andere 
deskundigen ingeschakeld voor peer review? Waaruit zou kunnen worden 
afgeleid of hoe zou kunnen worden geconstateerd dat het register meer 
tegensprekelijkheid bevordert? 

10. De eigen rol en verantwoordelijkheid van de rechter. Hoe groot is het risico dat 
de rechter teveel vertrouwt op het oordeel van een geregistreerd deskundige?  

11. Institutionalisering en professionalisering. Hoe ziet u de rol van instituten als 
het NFI en het NIFP/PBC? Hoe ziet u de rol van internationale normering en 
certificering?  

12. Neveneffecten en risico’s. Welke gevolgen verwacht u dat het 
deskundigenregister nog meer zal hebben? En wat ziet u als mogelijke risico’s bij 
de invoering van deskundigenregister? Zal het register invloed hebben op niet 
geregistreerde deskundigen, zal het met andere woorden ook een 
uitstralingseffect hebben? Wat verwacht u ten aanzien van het onderscheid 
tussen deskundigenonderzoek en technisch onderzoek? Wat zal naar uw idee 
gebeuren als het register in de aanvang nog niet of onvoldoende gevuld is met 
deskundigen?  

13. Gemiste thema’s. Tot slot werd aan de respondenten gevraagd of er nog bepaalde 
thema’s aan de orde zouden moeten komen. Hebben we iets gemist? 

 
In overleg met de begeleidingscommissie is gekozen voor zes sleutelrespondenten, 
respectievelijk afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de 
advocatuur, het DNA deskundigheidsgebied, het gebied van de forensische 
gedragsrapportage en de organisatie van het register. Door deze selectie menen wij 
een goede spreiding te hebben bereikt over verschillende perspectieven op het 
deskundigenregister. Ondanks het kleine aantal respondenten menen wij dat door de 
gedetailleerde topiclijst geen belangrijke thema’s zijn gemist. Het is niet de bedoeling 
geweest om een representatieve steekproef samen te stellen. Het ging ons er slechts 
om dat belangrijke perspectieven op een adequate manier waren 
vertegenwoordigd.214  

                                                 
214  De lijst met namen is te vinden in de bijlage bij hoofdstuk 5. Bij de keuze voor respondenten die 

vanuit het perspectief van een bepaald deskundigheidsgebied hun verhaal konden doen, speelde 

nog een lastig dilemma. Zoals bekend is op deze gebieden sprake van enkele grote instituten die een 
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De interviews hadden een duur van ongeveer anderhalf tot twee uur. Tijdens de 
gesprekken bleken de respondenten zeer betrokken bij het onderwerp en hebben zij 
openhartig geantwoord op de gestelde vragen. De gesprekken zijn integraal 
opgenomen en daarna uitgeschreven. Met de respondenten is afgesproken dat er in 
de rapportage geen direct tot personen herleidbare informatie zou worden gegeven. 
We vermelden derhalve geen namen bij de hieronder weergegeven uitspraken. 
Omdat de interviews - zoals gezegd - de vorm van een open gesprek hadden en de 
thema’s en vragen niet steeds in een vaste volgorde aan de orde zijn gekomen, 
moesten we bij de uitwerking en weergave van de interviews opnieuw een structuur 
aanbrengen. Deze structuur loopt niet helemaal parallel met de topiclijst. Op basis 
van de gesprekken hebben we een nieuwe indeling gemaakt. Eerst worden de 
doelstellingen van het register behandeld, dan de context, vervolgens de centrale 
processen die kunnen bijdragen aan het bereiken van meer algemene doelen en 
tenslotte een aantal kansen en risico’s.  
 In het verslag van de interviews worden de uitspraken van de respondenten 
weergegeven, maar niet in letterlijke vorm. Dat heeft twee redenen. Allereerst omdat 
we zodoende de informatie overzichtelijker kunnen presenteren, overigens op een 
feitelijke manier, met zo weinig mogelijk interpretatie van de onderzoekers. In de 
tweede plaats omdat daarmee - zoals beloofd aan de respondenten - de 
herleidbaarheid van uitspraken tot individuen zo veel mogelijk wordt tegengegaan. In 
sommige gevallen gaven respondenten aan dat bij hen nog concrete vragen 
bestonden over de implementatie van het deskundigenregister. Die worden eveneens 
weergegeven omdat daarmee ook eventueel in het werkveld bestaande 
onduidelijkheden of onzekerheden over het register zichtbaar worden. 
 
Voor een goed begrip is het ons inziens verder van belang vooraf nog enkele 
opmerkingen te maken. In de eerste plaats moet worden bedacht dat er een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende soorten doelen, op 
verschillende niveaus. We onderscheiden operationele doelen, productdoelen en 
systeemdoelen. Bij operationele doelen voor het register kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan een kwantitatief en kwalitatief goede vulling van het register. Bij 
productdoelen die het register oplevert kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
ontsluitingsfunctie van het register: het beoogt de keuze van een goede deskundige te 
vergemakkelijken. Bij systeemdoelen gaat het op een hoger niveau om de vraag wat er 
uiteindelijk met het deskundigenregister, in het licht van het gehele strafproces, 
wordt beoogd. Daaarbij kan men denken aan het bevorderen van juiste beslissingen 
en, breder nog, het vertrouwen in de rechtspraak.  
 Een  tweede opmerking vooraf betreft de verschillende perspectieven op het 
deskundigenregister. Zoals gezegd hebben we respondenten geselecteerd die de 
verschillende perspectieven representeren. Bij de analyse bleek - niet zo heel 
verrassend - vaak een tweedeling zichtbaar tussen het perspectief van ‘de juristen’ en 
dat van ‘de deskundigen’. Binnen het perspectief van de juristen neemt de advocatuur 
dan nog een bijzondere plaats in, die samenhangt met haar rol in het strafproces. We 
komen daar nog uitgebreider op terug onder het kopje ‘positie van de verdediging’. 
 Verder zijn er nog een paar prealabele vragen die bij verschillende onderwerpen 
een rol spelen. Allereerst de vraag voor wat voor soort deskundigen het register is 
bedoeld. Het antwoord op die vraag bepaalt voor een belangrijk deel hoe wordt 
gedacht over bijvoorbeeld de normstelling of kwaliteitseisen, maar ook over zaken als 
de communicatie tussen rechter en deskundige. Op dit punt wordt nader ingegaan bij 
het onderscheid tussen zogenaamde bulkzaken en exoten (par. 3.2). Daarnaast is van 
belang welk beeld men heeft van de informatie die in het register beschikbaar zou 

                                                                                                                                            

centrale positie innemen. Het dilemma was dus of wij de respondenten moesten zoeken bij deze 

instituten, of juist niet. Wij hebben gekozen voor respondenten die betrokken zijn bij de instituten.  
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moeten zijn en welke ideeën men heeft over de beschikbaarheid van informatie, de 
vorm en de openbaarheid van die informatie. Hierover is meer te vinden bij het 
thema ‘keuze van deskundigen en de ontsluitingsfunctie van het register’ (zie par. 
2.3).  
 Tenslotte moet worden opgemerkt dat in de gesprekken werd gefocust op het 
deskundigenregister maar dat zij daartoe niet heel eng zijn beperkt. In de gesprekken 
met respondenten is ook de context van de wet- en regelgeving met betrekking tot dit 
register aan de orde geweest. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld ook is gesproken over 
voorwaarden en omstandigheden waaronder het register functioneert, bijvoorbeeld 
de (arbeids-)marktsituatie voor bepaalde deskundigen en de internationale en 
institutionele aspecten. Hieronder zal nu eerst worden ingegaan op doelstellingen en 
verwachtingen inzake het register.  
 
 
2 Doelstellingen 
 
2.1 Inleiding 
 
Zoals gezegd kunnen operationele doelen voor het register, productdoelen van het 
register en meer strategische of systeemdoelen die met het register worden beoogd, 
worden onderscheiden. De operationele doelen en productdoelen van het register 
kunnen ook worden gezien als meer tussenliggende doelen, terwijl het er uiteindelijk 
om gaat of daarmee ook de strategische of systeemdoelen waarvoor het register in het 
leven is geroepen worden bereikt.  
 
 
2.2 Operationele doelen 
 
Vulling van het register 
De geïnterviewden hebben uiteenlopende operationele doelen genoemd. Een voor 
een ieder in het oog springend operationeel doel is dat van de vulling van het register. 
Wil het register een rol van betekenis kunnen spelen, dan is het noodzakelijk dat zich 
voldoende deskundigen van voldoende kwaliteit laten registreren. Wat is daar voor 
nodig? Om te beginnen moet de dekkingsgraad van het register voldoende zijn en 
daarnaast moeten de geregistreerde deskundigen over voldoende kwaliteit 
beschikken. We zullen eerst ingaan op die kwaliteitsaspecten, vervolgens op de 
dekkingsgraad en daarna behandelen we de antwoorden op de vraag aan welke 
voorwaarden moet zijn voldaan willen kwaliteit en dekkingsgraad voldoende zijn. 
Vervolgens komen de afbakening van deskundigheidsgebieden, de gefaseerde 
invoering, de toetsing en het tempo van toetsing en de overgangssituatie aan de orde. 
De verwachtingen die de respondenten ten aanzien van deze onderwerpen hebben en 
de eventuele normen en criteria die zij daarbij naar voren hebben gebracht zullen 
daarbij worden besproken. 
 
Kwaliteitseisen en de beoordeling daarvan. 
Eerder is in hoofdstuk 4, par. 3 beschreven dat de normstellingadviescommissies zich 
buigen over de te stellen kwaliteitseisen. Deze normstellingadviescommissies zoeken 
naar gedeelde normen en communiceren daarover met het veld. Naar aanleiding van 
deze adviezen worden door het College van het NRGD de kwaliteitscriteria 
vastgesteld, op basis waarvan dan toetsing zal plaatsvinden. Ten tijde van de 
interviews waren deze kwaliteitscriteria nog niet definitief vastgesteld. Iedere 
geïnterviewde noemde in ieder geval als een operationeel doel: ‘het kaf van het koren 
scheiden’ bij de deskundigen. Sommigen zeiden dat het register een succes zou zijn 
als de kwaliteit van de deskundige gegarandeerd is. Een respondent merkte op dat 
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het gaat om de kwaliteit van de groep die is geregistreerd: wat moet die groep 
kunnen? Over wat precies kwalitatief goede deskundigen zijn en aan welke criteria 
geregistreerde deskundigen moeten voldoen, lopen de meningen soms uiteen. De 
respondenten noemen dan in hoofdzaak deskundigheid op het eigen vakgebied 
alsmede forensische expertise. 
 
Deskundigheid op het eigen vakgebied 
Uit de interviews komt naar voren dat het heel lastig is precieze kwaliteitseisen te 
formuleren die zien op de deskundigheid van de deskundige op zijn vakgebied. In 
algemene termen wordt door iedereen gezegd dat het deskundigenregister het ‘kaf 
van het koren moet scheiden’ of ‘de rotte appels uit de mand moet halen’. Een 
enkeling noemt dat er vervolgens naar gestreefd moet worden de kwaliteit van de 
overblijvende groep te verhogen.  
 Wanneer over verschillende vakgebieden wordt gesproken, blijkt dat de 
geïnterviewden het moeilijk vinden kwaliteit in algemene bewoordingen te 
definiëren. Iemand merkte op dat onder vakgenoten vaak wel bekend is wie goed is, 
maar dat het moeilijk is dat in harde criteria weer te geven. Een ander noemde dat 
inzichtelijker moet worden gemaakt wat iemands achtergrond en ervaring precies is. 
Van de zijde van de deskundigen wordt opgemerkt dat bij veel deskundigen 
regelmatig door de eigen beroepsgroep wordt getoetst of ze aan de kwaliteitsnormen 
voldoen. Hier moet worden gedacht aan terugkerende herregistratie in registers 
anders dan het deskundigenregister, zoals het BIG-register. Iets dergelijks geldt ook 
voor DNA-deskundigen. De verwachting is dat het deskundigenregister geen 
wezenlijk andere kwaliteitseisen zal stellen dan die de beroepsgroep zelf al stelt. 
Opgemerkt werd dat het deskundigenregister ‘up to date kennis’ van de deskundige 
toetst, en dat daarmee niets gezegd is over de inhoud van die kennis. Een 
geïnterviewde geeft aan het belangrijk te vinden dat de deskundige zijn inhoudelijke 
vakbekwaamheid kan aantonen. Dit kan blijken uit wetenschappelijke publicaties en 
relevante ervaring. Het gepromoveerd zijn in een bepaald vakgebied wordt als 
algemene eis wat te hoog gevonden, maar het met een zekere regelmaat publiceren 
van wetenschappelijke producten wordt wel als indicatie van kwaliteit gezien. 
Geïnterviewden van de afnemerszijde vinden het lastig kwaliteitscriteria te 
formuleren. Enkelen spreken de verwachting uit dat de (algemene) vakbekwaamheid 
getoetst is of gegarandeerd wordt door het deskundigenregister, zonder aan te 
kunnen geven wat getoetst moet worden. 
 Verschillende geïnterviewden wijzen bij het beoordelen van de kwaliteit op de 
afbakening van het deskundigheidsgebied. Daarop zal hierna nog worden 
teruggekomen, maar in dit verband wordt er al vast op gewezen dat een precieze 
afbakening van het deskundigheidsgebied kan bijdragen aan het waarborgen van de 
kwaliteit op het vakgebied. Voor zowel deskundigen als afnemers wordt daarmee 
inzichtelijk welke vragen een deskundige op basis van zijn deskundigheid kan 
beantwoorden en wanneer de deskundige aan de grenzen van zijn kennis komt. 
 Door verschillende respondenten wordt inzicht in statistiek als een belangrijk 
onderdeel van de vakinhoudelijke bagage genoemd. Van afnemerszijde werd dit van 
belang geacht bij met name bewijskwesties. De deskundige heeft deze kennis nodig 
om zijn bevindingen te kunnen beoordelen en waarderen. Maar statistiek wordt ook 
belangrijk gevonden in de vertaling van onderzoeksresultaten naar de forensische 
context. Wat is bijvoorbeeld de zeldzaamheidswaarde van een DNA-profiel? Een 
deskundige moet in staat zijn dit te bepalen, maar hij moet dit ook op een 
begrijpelijke manier kunnen rapporteren aan juristen. Hierbij werd overigens 
opgemerkt dat ook van juristen de nodige inspanningen mogen worden gevergd om 
het betoog van de deskundige te kunnen volgen. Er is gezegd dat juristen dikwijls nog 
wel de conclusie kunnen volgen, maar niet de manier waarop die conclusie tot stand 
is gekomen. Hiermee zijn we overigens al bij het tweede punt gekomen dat door de 
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respondenten van belang wordt geacht voor forensisch deskundigen en dat in de 
volgende paragraaf ‘forensische expertise en ervaring’ verder wordt uitgewerkt. 
Van deskundigenzijde is met betrekking tot het waarborgen van kwaliteit ook 
gewezen op de kwaliteitsbevorderende werking van een multidisciplinaire aanpak. Bij 
instituten als het NFI en het PBC215 wordt gewerkt met deskundigen uit verschillende 
disciplines die over hetzelfde probleem nadenken. Dit werd door iemand als ‘kritische 
massa’ aangeduid. Een ander benoemde de ‘objectiverende functie’ van 
multidisciplinair onderzoek. Door deze werkwijze komt een verschil in inzicht of 
uitkomst boven tafel en dat kan en zal worden bediscussieerd. Hierdoor wordt de 
vakinhoudelijke kwaliteit van het deskundigenoordeel verhoogd. Bij het thema 
‘institutionalisering’ zal nog op dit punt worden teruggekomen (par. 3.6). 
Verder wordt door verschillende geïnterviewden heel in het algemeen gewezen op de 
eisen die worden gesteld in de wet- en regelgeving en de gedragscode.  

 
Forensische expertise en ervaring 
Voldoende forensische expertise en ervaring wordt door alle geïnterviewden van 
groot belang geacht. Deze forensische expertise is van wezenlijk belang voor een 
heldere communicatie tussen de deskundigen en de juristen (afnemers). Aan die 
communicatie schort het nogal eens. Door geïnterviewden wordt dan gewezen op 
enkele geruchtmakende zaken waar het in het verleden is misgegaan, zoals de 
’Puttense moordzaak’, de ‘Schiedammer parkmoord’ en ‘Lucia de B.’. Aan de 
communicatie tussen deskundigen en juristen zal hierna nog uitgebreider aandacht 
worden besteed (par. 4.2). 
 Van afnemerszijde wordt de verwachting uitgesproken dat geregistreerde 
deskundigen een betere forensische kennis zullen hebben dan niet-geregistreerde 
deskundigen. Algemeen wordt genoemd dat verbetering van de forensische kennis 
kan worden bereikt door het volgen van opleidingen die gericht zijn op het 
rapporteren pro justitia. Eén respondent gaf aan dat forensische kennis en ervaring 
getoetst zou moeten worden door een algemeen examen.Van deskundigenzijde wordt 
gememoreerd dat bij verschillende deskundigheidsgebieden al ontwikkelingen 
kunnen worden gesignaleerd als vakinhoudelijke en forensische scholing, onder 
supervisie rapporteren en controle van rapportages. 
 
Van afnemerszijde wordt gezegd dat forensische kennis vooral van belang is in 
verband met waardering en beoordeling van bevindingen en de formulering van de 
uitspraken die de deskundige daarover in de pro justitia rapportage doet. Een andere 
geïnterviewde verwoordt het belang als ‘dat de deskundige beseft in welke context hij 
terecht is gekomen’. De deskundige moet zich niet aan die context conformeren of 
zijn begrippenkader aanpassen, maar moet beseffen waar het om gaat. Hij moet 
weten welke rol zijn rapportage in het strafproces kan spelen en moet bedenken dat 
hij niet ‘halverwege de rit’ van gedachten kan veranderen. 
 Van deskundigenzijde wordt eveneens het belang van forensische kennis 
benadrukt. Genoemd wordt dat het belangrijkste is dat de deskundige begrijpelijk 
aan de opdrachtgever kan rapporteren. Het gaat om de vertaling naar de forensische 
problematiek. Zo wordt bijvoorbeeld genoemd dat de deskundige zich moet 
realiseren dat de rechter voorlichten iets anders is dan een wetenschappelijk debat 
voeren. 
 Met betrekking tot gedragsdeskundig onderzoek wordt door enkele 
geïnterviewden vanuit zowel deskundigenzijde als afnemerszijde opgemerkt dat de 
conclusies een zekere ‘hardheid’ moeten hebben. In de forensische context kan geen 
diagnose worden gesteld die na verloop van tijd kan worden bijgesteld.  

                                                 
215  Inmiddels opgegaan in het NIFP. 
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 Door een geïnterviewde wordt opgemerkt dat het niet gemakkelijk is om 
rapportages te toetsen. Gedacht kan worden aan het beoordelen van een aantal 
uitgebrachte rapporten van een deskundige. Dan zou gekeken moeten worden of aan 
de forensisch relevante onderwerpen aandacht is besteed. Op het moment dat daar 
grote lacunes worden gesignaleerd is er een aanwijzing dat de deskundige steken laat 
vallen. Omgekeerd kan echter niet worden gezegd dat als de forensisch relevante 
onderwerpen wel worden besproken, dat ook een goed rapport is. Dan zou nog 
bekeken moeten worden of het rapport overtuigend antwoord geeft op die punten 
waar een juridisch probleem zit. Dat zal per zaak verschillen en het zal heel lastig zijn 
dat goed te beoordelen. 
 Door verschillende geïnterviewden wordt benadrukt dat de deskundige ervaring 
met de strafrechtelijke context moet hebben opgedaan. Een geregistreerde 
deskundige moet met een zekere frequentie forensisch rapporteren. Met betrekking 
tot dit punt is er door een geïnterviewde op gewezen dat deze ervaring alleen zinvol is 
als het gaat om beoordeelde en getoetste ervaring.  
 Enkele geïnterviewden zijn ingegaan op mogelijke complicaties bij het toelaten 
van buitenlandse deskundigen tot het deskundigenregister. De vraag rijst of deze 
deskundigen de benodigde forensische kennis hebben. Die forensische kennis is in 
sommige gevallen typisch Nederlands. Verder wordt nog gewezen op een mogelijke 
taalbarrière. In welke taal wordt gerapporteerd en als dat niet de Nederlandse taal is, 
wie betaalt de vertaalkosten?  
 
Dekkingsgraad 
Er is gevraagd naar de minimale of voldoende vulling van het register per 
deskundigheidsgebied. Deze vraag werd op twee manieren geïnterpreteerd, namelijk: 
(1) of er voldoende deskundigen geregistreerd zijn om een vakinhoudelijke discussie 
mogelijk te maken en (2) of er voldoende capaciteit is om aan de vraag van de 
afnemers te voldoen. Wat betreft de eerste subvraag werden antwoorden gegeven 
variërend van drie á vier personen tot tien personen. Dat gaat om betrekkelijk geringe 
aantallen. 
 Bij de tweede subvraag werd onderscheid gemaakt naar het betreffende 
deskundigheidsgebied. Met name bij de gedragsdeskundigen voorzien enkele 
geïnterviewden problemen. Jaarlijks worden ruim 8000 rapportages opgemaakt en 
daarvoor zijn naar schatting honderden gedragsdeskundigen nodig (er werd een 
schatting van 700 personen gemaakt). Bij het PBC worden jaarlijks zo’n 250 
rapportages gemaakt. De overige deskundigen zullen uit het veld moeten komen, 
maar daar heerst nu al een tekort. Deze situatie is extra nijpend doordat deze groep 
deskundigen kampt met capaciteitsproblemen door vergrijzing. 
 Met betrekking tot de forensische gedragsdeskundigen is verder gewezen op 
regionale schaarsteproblemen. In het Noorden van het land wordt dat bijvoorbeeld 
zichtbaar. Daar zijn gedragsdeskundigen die eerst de indicatie stellen en vervolgens 
zelf het onderzoek doen. Dit wordt niet zuiver genoemd.  
 Behalve een schaarsteprobleem in zijn algemeenheid worden ook specifieke 
capaciteitsproblemen genoemd, te weten gedragsdeskundigen die over jeugdigen 
rapporteren en gedragsdeskundigen die in zware of publiciteitsgevoelige zaken 
kunnen rapporteren. Op het terrein van de DNA-deskundigen worden wat betreft de 
dekkingsgraad geen grote problemen verwacht. Wel zijn er vragen rondom de 
toetsing en het tempo van toetsing. Bij de derde categorie deskundigen die voor 
registratie in aanmerking komen, de handschrift-deskundigen, worden eveneens 
geen problemen verwacht. Er is een concrete verwachting uitgesproken dat aan het 
einde van 2010 ongeveer 30 handschrift-deskundigen zullen zijn geregistreerd. 
 Mogelijk onvoldoende dekking, of anders gezegd capaciteitsproblemen, baren 
enkele geïnterviewden zorgen. Onvoldoende capaciteit zou de tevredenheid van de 
afnemers en het gebruiksgemak en daarmee samenhangend het succes van het 
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deskundigenregister in negatieve zin kunnen bepalen. Op de tevredenheid van de 
afnemers zal hierna nog worden teruggekomen. Om tot voldoende dekking te kunnen 
komen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Verschillende onderwerpen 
spelen daarbij een rol, zoals de verwachte registratiebereidheid. Maar ook moeten de 
deskundigheidsgebieden op een werkbare manier afgebakend worden, moeten de 
normen die voor een bepaald veld gehanteerd zullen worden helder in kaart gebracht 
zijn en moet ook de feitelijke toetsing van deskundigen aan die normen kunnen 
plaatsvinden. We gaan nu eerst verder in op het onderwerp registratiebereidheid. 
  
Registratiebereidheid 
De geïnterviewden is gevraagd naar hun verwachtingen betreffende de 
registratiebereidheid van de deskundigen. De verwachtingen hierover lopen uiteen. 
De algemene verwachting van de respondenten met betrekking tot het 
deskundigenregister is al met al toch gematigd positief. Wel wordt gewaarschuwd 
voor teveel optimisme. Meerdere respondenten wijzen er op dat het veld (van 
deskundigen) nog zeer gereserveerd is. 
 Enerzijds is er de verwachting dat de bereidheid groot zal zijn bij deskundigen die 
al in de forensische context werkzaam zijn. Voor hen is het immers hun 
broodwinning. Hierbij wordt met name gedacht aan deskundigen die verbonden zijn 
aan, of werkzaam zijn bij instituten als het IFS, NFI, NIFP, (voormalig) PBC etc. Veel 
van deze deskundigen waren tot 1 januari 2010 zogenaamde ‘vaste gerechtelijke 
deskundigen’. Enkele respondenten verwachten dat niet veel ‘nieuwe’ mensen zich 
zullen laten registreren. Een indicator voor succes zou zijn: in hoeverre laten behalve 
de vroegere vaste gerechtelijke deskundigen ook ‘nieuwe’ deskundigen zich 
registreren? Een contra-indicatie voor succes zou zijn de mate waarin de vroegere 
vaste gerechtelijke deskundigen zich niet laten registreren. Dit is echter nauwelijks na 
te gaan omdat er geen sluitende registratie is van de vroegere gerechtelijke 
deskundigen. 
 Voor registratie worden verschillende argumenten aangevoerd. Bijvoorbeeld dat 
de instituten/organisaties er belang bij hebben dat hun deskundigen worden 
geregistreerd. Vanuit die instituten wordt registratie als een kwaliteitsstap gezien en 
daarom wordt registratie gestimuleerd. Een stimulerende houding van de organisatie 
of het instituut waaraan de deskundige verbonden is, wordt ook wel als een 
randvoorwaarde voor registratie gezien. Verder wordt aangevoerd dat deskundigen 
het zelf ook zouden willen. Zij zouden registratie als een erkenning van hun 
deskundigheid zien. 
 Een ander argument dat wordt aangevoerd is dat in de disciplines die in eerste 
instantie het register zullen bevolken, de registratiebereidheid groot zal zijn omdat de 
rechter alleen gebruik zal willen maken van geregistreerde deskundigen. Als dat het 
geval is, is voor deze deskundigen registratie noodzakelijk.   
 Bij deskundigen die verbonden zijn aan een instituut of organisatie wordt de 
verwachting uitgesproken dat eerst de beste mensen zich zullen laten registreren. 
Instituten en organisaties zullen niet willen dat hun medewerkers worden afgebrand. 
Door verschillende personen is de vraag opgeworpen wat er zal gebeuren als het 
deskundigenregister een deskundige niet registreert terwijl de organisatie waaraan 
hij verbonden is meent dat hij een goede deskundige is.  
 
Zoals gezegd zijn de meningen van de geïnterviewden over de registratiebereidheid 
verdeeld. Er zijn ook respondenten die verwachten dat de deskundigen ‘de kat uit de 
boom zullen kijken’. Argument voor deze opvatting is dat nog niet precies duidelijk is 
wat de voordelen voor de deskundigen zijn om zich te laten registreren. Als het 
gemakkelijk blijkt te zijn buiten het register om te ‘shoppen’ zal het voor deskundigen 
niet zo aantrekkelijk zijn om zich te laten registreren. De moeite die ze daarvoor 
moeten doen weegt dan niet op tegen de verwachte baten. Verwacht wordt dat een al 



 92  

te grote vrijblijvendheid voor de afnemers om te putten uit het deskundigenregister, 
van invloed zal zijn op de registratiebereidheid van de deskundigen. 
 Ook wordt door enkele respondenten genoemd dat bekende deskundigen de 
moeite van registratie wellicht niet willen nemen, omdat ze redeneren dat de partijen 
hem of haar zo ook wel weten te vinden. Dit zou kunnen spelen bij deskundigen voor 
wie het optreden als forensisch deskundige geen broodwinning is. De respondenten 
geven daarentegen aan dat dit niet geldt voor de bekende deskundige die de 
doelstelling van het deskundigenregister onderschrijft en op grond van morele 
overwegingen zich zal willen laten registreren. 
 Verder wordt opgemerkt dat universitaire deskundigen zich waarschijnlijk 
eveneens niet laten registreren. Zij missen veelal de benodigde forensische kennis. Zij 
kunnen worden getypeerd als ‘one shotters’ en zullen vermoedelijk in zogenaamde 
exotische gevallen worden ingeschakeld. Op het punt van de exotische gevallen 
komen we nog terug.  
 Een ander argument dat wordt genoemd is dat door de hoge eisen die de wet en 
de gedragscode aan de geregistreerde deskundige stellen, deskundigen kopschuw 
zouden kunnen worden, of sterker nog dat daardoor deskundigen ‘de kont tegen de 
krib gooien’ en zich niet willen laten registreren. In dit verband is genoemd dat het 
deskundigenregister meer waarborgen biedt voor de afnemers (juristen) dan voor de 
geregistreerde deskundigen.  
 
Demarcatie en fasering 
Het deskundigenregister wordt gefaseerd gevuld. Vooreerst gaat het (naar zich ten 
tijde van de interviews liet aanzien) om drie deskundigheidsgebieden: DNA, 
handschriftdeskundigen en gedragsdeskundigen. Daarbij is het van belang de 
deskundigheidsgebieden goed af te bakenen. De geïnterviewden is gevraagd naar de 
demarcatie en de fasering van de openstelling van verschillende deskundigheids-
gebieden. 
 
Algemeen wordt onderschreven dat het deskundigenregister openstaat voor die 
vakgebieden die voldoende ver ontwikkeld zijn. Vervolgens is het van groot belang 
het vakgebied goed af te bakenen. Door een precieze afbakening wordt -zoals gezegd-  
zowel voor de deskundigen als voor de afnemers inzichtelijk welke vragen een 
deskundige kan beantwoorden en wanneer een deskundige aan de grenzen van zijn 
kennis komt. Zo wordt door enkelen opgemerkt dat deskundigen zich in de rechtszaal 
soms ‘breder maken dan ze eigenlijk zijn’ en dat deskundigen niet altijd aan zichzelf 
de (kritische) vraag stellen: ‘waar houdt mijn kennis op?’. Verder kan demarcatie 
bijdragen aan het inzichtelijk maken welke werkzaamheden door de deskundige 
worden verricht. Bovendien kan demarcatie meebrengen dat kritischer naar een 
deskundigheidsgebied wordt gekeken omdat gevraagd wordt wetenschappelijk te 
expliciteren waarop die deskundigheid is gebaseerd. 
 Bij de demarcatie kunnen zich echter lastige vragen voordoen, zelfs als er over de 
afbakening op zich, het profiel, niet zoveel discussie is. Zo wordt door een 
geïnterviewde de vraag opgeworpen hoe om te gaan met ‘grijze gebieden’ die niet tot 
de ‘common body of knowledge’ behoren. Behalve de vraag of het gebied voldoende 
ver ontwikkeld is, kunnen ook vragen rijzen over de wetenschappelijke robuustheid 
van het gebied en kan de vraag spelen of het betreffende gebied voldoende volume 
heeft om als zelfstandig gebied te worden aangemerkt (subspecialisatie). Er kan voor 
gekozen worden het ‘grijze gebied’ in te sluiten of juist uit te sluiten. Wordt het ‘grijze 
gebied’ ingesloten dan moet aan de afnemers helder worden gemaakt dat het een 
‘grijs gebied’ betreft. Duidelijk moet zijn dat de deskundige slechts in algemene zin 
hierover iets kan zeggen en dat de afnemer de uitkomsten behoedzaam moet 
gebruiken. Wat betreft de subspecialisaties vraagt een andere geïnterviewde zich 
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eveneens af hoe gedetailleerd dat zou moeten. Deze vraag kan raken aan het 
onderscheid dat kan worden gemaakt tussen bulkzaken en exoten. 
 
De fasering is al zijdelings aan de orde gekomen bij de vulling van het 
deskundigenregister. Bij de handschriftdeskundigen en de DNA-deskundigen lijkt het 
volgens de respondenten goed te gaan lopen. Verschillende geïnterviewden zeggen 
daarbij af te gaan op de geluiden die ze in het veld horen en de informatie die 
beschikbaar komt via de website van het NRGD. Bij de gedragsdeskundigen lijkt het 
minder vlot te lopen. Gezegd wordt dat dit te maken kan hebben met het afbakenen 
van de diverse deskundigheidsgebieden (subspecialisaties) binnen het ruimere 
deskundigheidsgebied van de gedragsdeskundigen. Een respondent merkt nog op dat 
een gefaseerde invoering begrijpelijk is omdat geleerd kan worden van 
tussenstappen. 
 De geïnterviewden is ook gevraagd naar deskundigheidsgebieden die de komende 
jaren in het register opgenomen zouden kunnen worden. Verschillende soorten 
deskundigen worden genoemd. Op het medische terrein werden meerdere malen 
genoemd: pathologen en schouwartsen. Een geïnterviewde noemde met enige 
aarzeling odontologen. De aarzeling had te maken met de vraag of dit gebied 
voldoende volume heeft. Op andere terreinen werd door diverse geïnterviewden 
toxicologie, ballistiek en vingerafdrukken genoemd. Bij dit laatste voorbeeld werd 
opgemerkt dat de bewijswaarde van vingerafdrukken of vingersporen hoog is, terwijl 
de wetenschappelijke onderbouwing mager is. Het register zou hier van betekenis 
kunnen zijn omdat dan kritisch naar de wetenschappelijke onderbouwing van dit 
deskundigheidsgebied zal worden gekeken. Een enkeling noemde nog 
stemvergelijking. 
 
Toetsing en tempo toetsing 
Over de wijze van toetsing is hiervoor al geschreven. De toetsingsprocedure duurt 
naar verwachting ongeveer 16 weken. Op deskundigheidsgebieden waar het om 
kleine aantallen gaat (handschrift-deskundigen) verwacht men geen grote 
problemen. 
 Daarentegen verwachten meerdere geïnterviewden wel problemen bij grotere 
aantallen te registreren deskundigen. Hier worden met name de gedragsdeskundigen 
genoemd. Allereerst moeten naar verwachting honderden gedragsdeskundigen 
beoordeeld worden. Omdat het om zulke grote aantallen gaat, verwachten enkele 
respondenten dat geen hoge eisen zullen kunnen worden gesteld. Een geïnterviewde 
noemt het voorbeeld dat de toetsing zal bestaan uit het beoordelen van drie door de 
gedragsdeskundige ingeleverde rapporten van het afgelopen jaar. De verwachting is 
dus dat de lat eerst niet zo hoog wordt gelegd. Verschillende geïnterviewden delen 
deze verwachting en spreken voorts de verwachting uit dat ook bij andere 
deskundigheidsgebieden de toetsing niet al te streng zal zijn.  
 Verder werd door een geïnterviewde nog opgemerkt dat bij de registratie van 
grotere aantallen deskundigen bij de afnemers de vraag kan rijzen hoe het niet-
geregistreerd zijn moet worden gewaardeerd. Betekent dit dat die deskundige niet 
aan de eisen voldoet, of betekent het dat het deskundigenregister de aanmelding, 
toetsing en eventuele registratie nog niet heeft afgerond? Vooral in de beginperiode 
van vulling van het register zal deze onzekerheid zich kunnen voordoen. 
Respondenten vragen zich dan ook af hoe de vulling in de praktijk zal gaan. Gebeurt 
dit voor iedere deskundige afzonderlijk, gaat het in verschillende fases, of wordt het 
register pas opengesteld als alle in aanmerking komende deskundigen zijn getoetst? 
Na een overgangsperiode zullen deze problemen naar verwachting geen grote rol 
meer spelen.  
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Overgangssituatie 
De Wet deskundigen in strafzaken is per 1 januari 2010 in werking getreden en sinds 
die datum is ook het deskundigenregister een feit. In de praktijk werkt het 
deskundigenregister echter pas als het gevuld is. Nagenoeg alle geïnterviewden 
vragen zich af hoe lang de overgangsperiode zal duren en welke werkwijze gedurende 
die periode zal worden gevolgd. 
 Opgemerkt is dat de wetgever er voor heeft gekozen om niet in een 
overgangsregeling te voorzien. Aangezien het deskundigenregister nog niet gevuld is 
zal er gedurende een overgangsperiode naar andere oplossingen moeten worden 
gezocht. 
 De geïnterviewden is gevraagd naar hun verwachting over de duur van de 
overgangssituatie of aanloopperiode. Sommigen antwoorden dat binnen een jaar een 
bepaalde vorm van het deskundigenregister van de grond moet zijn gekomen. Lukt 
dat niet dan zullen in de praktijk allerlei gewoontes ontstaan die waarschijnlijk 
moeilijk terug te draaien zijn. Anderen verwachten een langere aanloopperiode, 
bijvoorbeeld anderhalf jaar en weer anderen durven geen periode te noemen.  
 Voor de verwachting dat de aanloopperiode wel even zal duren, worden 
verschillende argumenten aangevoerd. Genoemd wordt de registratiebereidheid van 
de deskundigen en de assessmentcapaciteit waarvoor naar veler verwachting vooral 
buitenlandse deskundigen zullen worden ingeschakeld. 
 Gedurende de aanloopperiode vrezen de geïnterviewden geconfronteerd te 
worden met bureaucratische rompslomp. De RC moet nu iedere deskundige 
afzonderlijk benoemen. Sommige geïnterviewden verwachten op grond van hetgeen 
ze daarover gehoord hebben dat dit met zo weinig mogelijk bureaucratie gedaan zal 
worden. 
 
 
2.3 Productdoelen 
 
Tot zover ging het bij de doelstellingen om de vraag hoe een werkend 
deskundigenregister van de grond te krijgen. Maar dan? Welke doelen worden 
gesteld als het register eenmaal werkt en welke verwachtingen, normen en criteria 
worden dan genoemd? We komen nu op het punt van de ‘productdoelen’ van het 
register. De geïnterviewden is - zoals gezegd - gevraagd wanneer er volgens hen 
sprake is van een succes, welke succescriteria en indicatoren voor succes zij zien en 
welke voorwaarden gerealiseerd moeten zijn om dat succes te bereiken. Hierna zal 
eerst aandacht worden besteed aan de doelen en verwachtingen inzake het 
deskundigenregister als dat register werkt. De nadruk bij dit onderdeel ligt vooral op 
het actorperspectief van afnemers/gebruikers en dat van geregistreerde deskundigen. 
Daar komen onderwerpen aan de orde als gebruiksgemak en selectie en ontsluiting 
van het deskundigenregister. 
 
Selectie van deskundigen 
Over de selectie van deskundigen bestaat nog veel onduidelijkheid. Wel wordt de 
verwachting uitgesproken dat in de toekomst de benoeming van deskundigen minder 
afhankelijk zal zijn van het toeval en sterker zal worden bepaald door de kwaliteit van 
de deskundige.  
 De deskundige wordt getoetst op algemene vaardigheden op zijn 
deskundigheidsgebied en op zijn forensische expertise. Het deskundigheidsgebied is 
vooraf nauwkeurig omschreven, zodat de deskundige en de afnemer weten waarover 
de deskundige wel en waarover hij niet kan rapporteren. De deskundige moet 
beschikken over ‘up to date’ kennis op zijn deskundigheidsgebied. Zijn kennis en 
vaardigheden worden na vier jaar opnieuw getoetst.  
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 Onduidelijk is voor de respondenten wat precies bedoeld wordt met algemene 
vaardigheden en ‘up to date’ kennis op zijn vakgebied. Sommigen vragen zich af of zij 
met deze informatie de goede deskundige kunnen vinden. Vanuit verschillende 
gezichtspunten worden daarover opmerkingen gemaakt. 
Zo wordt vanuit het gezichtspunt van de afnemers opgemerkt dat het register zou 
moeten bijdragen aan het gemakkelijker vinden van een gespecialiseerde deskundige 
dan in het verleden. Het succes moet worden geboekt in speciale gevallen of 
zogenaamde exotische zaken. In de bulkzaken loopt het immers al goed. Het lijkt er 
echter op dat deze deskundigen niet in het register gevonden kunnen worden omdat 
ze niet als zodanig staan geregistreerd. De deskundigen zijn alleen op algemene 
vaardigheden getoetst en niet op specialistische vaardigheden of kennis. Geopperd is 
dat het deskundigenregister bij dergelijke vragen zou kunnen fungeren als makelaar 
of bemiddelaar. Zouden de deskundigen bevraagd kunnen worden of een van hen de 
gevraagde expertise heeft of dat ze iemand kennen die de gevraagde expertise heeft? 
Opgemerkt wordt dat het antwoord dat men dan krijgt een subjectief oordeel is. Op 
de website van het deskundigenregister staat evenwel dat het deskundigenregister 
niet bemiddelt. Deze kwestie lijkt door het instellen van het deskundigenregister 
derhalve niet te worden opgelost. 
 Vanuit het gezichtspunt van de deskundigen wordt opgemerkt dat niet elke 
rapporteur geschikt is voor alle soorten onderzoek. In het deskundigenregister zou 
expliciet aangegeven kunnen worden welke extra kwalificaties een bepaalde 
deskundige heeft. Een meerwaarde zou op die wijze expliciet kunnen worden 
gemaakt en dat zou kunnen bijdragen aan het vinden van een goede deskundige. 
 Overigens spreken sommigen hun twijfel uit of het deskundigenregister goed kan 
selecteren en zij vragen zich af welke criteria zullen worden gehanteerd. De vraag 
wordt opgeworpen of en hoe het deskundigenregister de moeilijkheidsgraad van het 
onderzoek kan inschatten. Verder wordt de ervaring van de deskundige om in een 
forensische context op te treden als belangrijk genoemd. Aangegeven wordt dat bij 
het NFI iedere DNA-deskundige een portfolio opbouwt en dat zaken eerst in concept 
worden gerapporteerd, waarna er peer review plaatsvindt. Wordt deze werkwijze 
door het deskundigenregister overgenomen en zo ja wie mag dat dan inzien?  
 
Ontsluiting van het deskundigenregister 
Over de ontsluitingsfunctie bestaat eveneens onduidelijkheid. Een geïnterviewde 
vroeg zich af of het register zal lijken op een soort Gouden Gids. Ook anderen vroegen 
zich af op welke wijze deskundigen door het register zullen worden toegewezen. Is het 
een loterij of wordt er gerouleerd en mag de afnemer mee praten over de deskundige? 
Maar er zijn meer vragen. Wordt er een onderscheid gemaakt tussen publieke, voor 
een ieder toegankelijke informatie en besloten of afgeschermde informatie? En welke 
informatie wordt voor een ieder toegankelijk? Als dat meer dan een lijst met namen 
is, rijst wel de vraag of er ook aandacht wordt besteed aan bescherming van de 
privacy van de deskundige. Op de vraag of de deskundigen anoniem in het register 
vermeld moeten kunnen worden, wordt door iedere geïnterviewde afwijzend 
gereageerd. 
 Sommige respondenten verwachten wel wat van de ontsluitingsfunctie. Genoemd 
wordt transparantie; duidelijker wordt wie deskundige is op welk gebied. De 
verwachting is dat in bulkzaken, met name DNA-onderzoek en gedragsdeskundig 
onderzoek, de ontsluiting op dezelfde manier zal plaatsvinden als nu al gebeurt. De 
vraag naar de deskundigheid van de deskundige zal zich dan ook vooral voordoen in 
bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer de uitkomst van het onderzoek in hoge 
mate verbazing wekt, wanneer het om bijzondere delicten gaat (kinderdoding), of 
bijzonder specialistische expertise wordt gezocht (DNA-sporen van dieren). 
 Als criterium voor succes is genoemd de frequentie waarmee partijen gebruik 
maken van het deskundigenregister. Daarmee verbonden is de vraag in hoeverre 



 96  

deskundigen buiten het register om zullen worden benoemd. De verwachting is dat 
als er hoge eisen worden gesteld aan de motiveringsplicht om een niet-geregistreerde 
deskundige te benoemen, dit het benoemen van niet-geregistreerde deskundigen zal 
bemoeilijken. In dit verband wordt ook gewezen op de Aanwijzing van het College 
van Procureurs Generaal waarin het zogenaamde ‘Technische Onderzoek’ wordt 
omschreven. Deze Aanwijzing biedt politie en justitie naar het oordeel van enkele 
respondenten de mogelijkheid de meldingsplicht aan de verdediging te omzeilen. 
Hierop komen we verderop nog terug. Vanuit juridisch perspectief is een 
succescriterium door een respondent negatief geformuleerd; het deskundigenregister 
is een succes als het geen beperkende invloed heeft op de ruimte van de verdediging. 
Tot slot wordt nog genoemd dat het voor de verdediging inzichtelijker kan worden 
wie deskundige is op welk terrein. Daarbij is de verwachting van een belangrijke 
minderheid dat de advocatuur zelf weinig gebruik zal maken van het 
deskundigenregister. 
 
Tevredenheid van de afnemers 
Diverse geïnterviewden noemen het gebruiksgemak als een belangrijk doel van het 
deskundigenregister. Het register is voor hen een succes als gemakkelijker dan in het 
verleden aan een gespecialiseerde deskundige kan worden gekomen. Sommigen 
benadrukken dat het een verbetering moet zijn ten opzichte van de huidige situatie. 
In de gewone zaken waarin bijvoorbeeld onderzoek moet worden gedaan naar DNA-
sporen (zogenaamde bulkzaken) loopt het nu al goed. Daaraan kan het succes niet 
worden afgemeten. Integendeel, het succes moet zichtbaar worden bij de speciale 
gevallen. Gevallen waar de jurist met de handen in het haar zit omdat hij niet weet 
wie de juiste deskundige is. Bij die gevallen, die ook wel aangemerkt worden als 
exotische gevallen, zou verbetering zichtbaar moeten worden. Dit zou betekenen dat 
het deskundigenregister dergelijke gespecialiseerde deskundigen zou moeten 
registreren en dat die gespecialiseerde deskundigen ook bereid zouden moeten zijn 
zich te laten registreren. Voorts wordt opgemerkt dat dit vermoedelijk weinig 
gevallen zal betreffen en dat er veel energie, tijd en geld wordt gestoken in een 
deskundigenregister dat wat betreft gebruiksgemak naar verwachting geen groot 
effect zal hebben. 
 Ook is gevraagd naar de tevredenheid van de afnemers. Verschillende 
geïnterviewden vinden dit een belangrijk succescriterium. Opgemerkt wordt dat 
daarvoor wel van belang is dat ook de gespecialiseerde deskundige het belang van 
registratie inziet. Al eerder kwam ter sprake dat sommigen weinig 
kwaliteitsverbetering of gebruiksgemak verwachten omdat gespecialiseerde 
deskundigen zich niet laten registreren of omdat het register deze gegevens niet 
registreert. Het register zal dan niet kunnen voorzien in de grootste behoefte van de 
afnemers. De verwachting is dat afnemers eerst wat afwachtend zullen zijn. Zij zullen 
eerst ervaring willen opdoen met het deskundigenregister. Bovendien verwachten de 
geïnterviewden dat de advocatuur hier nog een bijzondere positie zal innemen. 
Sommigen verwachten dat de advocatuur het deskundigenregister vooral ziet als een 
register voor het OM en de rechterlijke macht. Er wordt zelfs betwijfeld of de 
advocatuur in het register de deskundige vindt die zij zoekt. Dit kan als een risico 
worden aangemerkt voor het welslagen van het deskundigenregister. 
 Onduidelijk is in hoeverre de ervaringen van de afnemers van invloed zullen zijn 
op het schrappen of de herregistratie van de deskundige. De verwachting is dat grove 
fouten van deskundigen minder dan voorheen met de mantel der liefde zullen worden 
bedekt. Eveneens wordt de verwachting uitgesproken dat het harder en zakelijker zal 
worden en dat het marktdenken meer zijn intrede zal doen.  
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2.4 Systeemdoelen  
 
Gevraagd is naar de strategische of systeemdoelen die uiteindelijk met het 
deskundigenregister worden beoogd en wanneer in dat opzicht dan van een succes 
kan worden gesproken. Op deze vraag werden verschillende antwoorden gegeven, die 
als volgt kunnen worden samengevat: de kloof tussen deskundige en jurist zou door 
het register verkleind moeten worden en het vertrouwen in deskundigen zou moeten 
worden hersteld. Tenslotte zullen we de snelheid van de procedure ook nog 
bespreken omdat dit punt uit de wetsgeschiedenis naar voren komt en in de 
interviews aan de orde is gesteld. 
 
Verkleinen van de kloof tussen deskundige en jurist 
Het verkleinen van de kloof in denkwereld tussen juristen en (gedrags)deskundigen 
werd genoemd als een met het register na te streven doel. Het register is een succes 
als daardoor deze kloof zou worden verkleind, in de zin dat deskundigen zich 
bewuster zijn van waar juristen behoefte aan hebben en dat juristen minder schroom 
ervaren om door te vragen op de onderwerpen waar het juridisch om gaat. Gevraagd 
is of en zo ja hoe het verkleinen van de kloof en het verbeteren van wederzijds begrip 
vastgesteld zouden kunnen worden. Het wordt lastig gevonden daarvoor een 
indicator te bedenken, maar er worden wel enkele aanwijzingen genoemd. 
Bijvoorbeeld dat tegenwoordig deskundigen vaker ter terechtzitting worden 
opgeroepen dan vroeger. Er wordt niet alleen op het rapport van de deskundige 
afgegaan, hij wordt daarover ook ondervraagd. Daarbij wordt de kanttekening 
gemaakt dat dit alleen niet voldoende is. Een verkleining van de kloof zou vervolgens 
ook moeten blijken uit de motivering van het vonnis. Daaruit zou moeten blijken dat 
de rechter goed heeft begrepen wat de uitkomsten van het deskundigenonderzoek 
betekenen voor zijn eigen conclusies. Overigens is opgemerkt dat het vaker oproepen 
van deskundigen ter terechtzitting niet direct of alleen gerelateerd kan worden aan 
het deskundigenregister, maar veeleer te maken heeft met een breder voortschrijdend 
inzicht bij juristen over de rol van deskundigen in het strafproces. Onder het kopje 
‘communicatie tussen juristen en deskundigen’ wordt hieronder verder ingegaan op 
dit punt. 
 
Vertrouwen in deskundigen 
Een geïnterviewde noemde als uiteindelijk doel van het deskundigenregister het 
herstellen van het vertrouwen in de deskundige in het algemeen. Het register kan dan 
een succes worden genoemd als daardoor door deskundigen weer een 
vertrouwenwekkende bijdrage aan het strafproces geleverd kan worden. Het 
deskundigenregister is geen doel op zich maar een middel. Beoogd wordt kwaliteit 
transparant te maken. Het moet duidelijk worden op welke gronden de kwaliteit van 
de deskundige is gebaseerd; welke opleidingen heeft de deskundige gevolgd en welke 
ervaring heeft hij opgebouwd? Wanneer de blik gericht wordt op de kwaliteit van de 
forensisch deskundige wordt aangegeven dat er sprake zou moeten zijn van 
professionalisering. De geïnterviewde benoemt dit als een doel dat met het 
deskundigenregister wordt beoogd. Wanneer de blik gericht wordt op het vertrouwen 
dat in de deskundige kan worden gesteld, wordt als uiteindelijk doel genoemd het 
toenemen van het vertrouwen in de deskundige bij allereerst de gebruikers zoals de 
zittende magistratuur, het openbaar ministerie en de advocatuur en vervolgens het 
toenemen van het vertrouwen bij het bredere publiek en aan de andere kant de 
deskundigenwereld zelf. Het vertrouwen wordt geschaad wanneer de vraag rijst of 
burgers onterecht vast zitten of onterecht vrij rondlopen.  
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Versnelling van procedures 
In de wetsgeschiedenis wordt ook genoemd dat het deskundigenregister de snelheid 
van de procedure zou bevorderen. De verwachting dat het deskundigenregister 
tijdwinst zal opleveren wordt door de geïnterviewden niet gedeeld. De vertraging zit 
volgens hen niet in het vinden van een deskundige. Wat wel tijd kost is het 
deskundigenonderzoek zelf en nader onderzoek, de bevraging van de deskundige en 
wellicht het verrichten van tegenonderzoek. Enige winst is nog denkbaar, volgens een 
respondent, als de fase van miscommunicatie bekort kan worden doordat de 
geregistreerde deskundige zijn verhaal beter voor het voetlicht kan brengen. Echter, 
vlotheid wordt door de geïnterviewden niet als een succescriterium gezien. 
 
Uitstralingseffect 
Als belangrijk doel wordt door de respondenten gezien de verbetering van de 
kwaliteit van waarheidsvinding in brede zin, dus niet alleen bewijsrechtelijk. In 
laatste instantie zou het deskundigenregister ook een uitstralingseffect kunnen 
hebben, vooral door de wisselwerking tussen kwaliteitseisen en opleidingseisen. Dat 
zal overigens op het ene gebied sterker het geval zijn dan op het andere gebied, waar 
al in een eerder stadium expliciete kwaliteitseisen zijn gesteld en waar die 
wisselwerking met de opleiding al eerder op gang is gekomen. Dit wordt door één van 
de respondenten ook wel de kwaliteitscirkel genoemd. Die begint met het vaststellen 
van ‘normen’ inzake wat iemand moet kunnen en kennen en leidt naar het 
formuleren van ‘uitgangspunten voor opleidingen’ zodat iemand die daaraan heeft 
voldaan, eventueel via na- of bijscholing, ‘geregistreerd’ kan worden, waarna de 
normen kunnen worden bijgesteld en de cirkel opnieuw kan worden doorlopen.  
 
 
3 Context 
 
3.1 Inleiding 
 
De omgeving waarin het deskundigenregister opereert of de context is in een aantal 
opzichten van belang. Allereerst is daar de juridische context, het register als 
onderdeel van een complex van wet- en regelgeving. Hier is in de voorafgaande drie 
hoofdstukken al uitgebreid op ingegaan. De context is vervolgens ook van belang 
omdat de vraag- en aanbodzijde van het register door die omgeving wordt bepaald. 
Wij gaan hier specifieker op in onder de kopjes ‘Bulkzaken en Exoten’, 
‘Marktwerking’, ‘Technisch onderzoek en Deskundigenonderzoek’ en ‘Bewijs en 
Toerekening’.  De werking van het register wordt tenslotte ook bepaald door meer 
algemene contextuele factoren waarvan we er hier twee bespreken, namelijk 
‘Institutionalisering’ en ‘Internationalisering’.  
 
 
3.2 Bulkzaken en Exoten 
 
De respondenten zijn over het algemeen van mening dat met name een aantal 
geruchtmakende zaken, zoals de Schiedammer Parkmoord, voor een belangrijke 
impuls hebben gezorgd die uiteindelijk heeft geleid tot de instelling van het 
deskundigenregister. In deze zaken is ook de rol van forensisch deskundigen ter 
discussie gesteld. Kenmerkend voor die geruchtmakende zaken is volgens de meeste 
respondenten dat het geen standaardzaken waren. Verder is volgens enkele 
respondenten kenmerkend voor die zaken dat er deskundigen zijn ingeschakeld 
waarvan de specifieke deskundigheid niet altijd duidelijk vaststond en daarnaast ook 
deskundigen die onbekend waren met (de regels van) het strafproces. In de publieke 
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discussie naar aanleiding van deze zaken worden ook wel de termen ‘bulkzaken’ en 
‘exoten’ gebruikt. 
 Voor alle respondenten is het onderscheid tussen bulkzaken en exoten een 
wezenlijk punt, maar het blijkt ook dat het begrip “exoten” op verschillende manieren 
wordt ingevuld. Door enkele respondenten worden zij gezien als mensen die op 
bijzondere, specialistische gebieden werken, gebieden waarvan soms niet eens 
vaststaat of ze wetenschappelijk onderbouwd zijn omdat er nog weinig robuuste 
kennis is. Maar er zijn ook respondenten die hiermee wetenschappers van 
buitengewone kwaliteit bedoelen, wetenschappers die voorop lopen in hun 
vakgebied. Door respondenten met een deskundigenperspectief wordt in dit verband 
ook verwezen naar zaken met een niet alledaagse vraagstelling. Daarbij maakt het 
dan ook nog uit voor wie die vraagstelling niet alledaags is, voor de deskundige die 
zich gewoonlijk niet op forensisch terrein begeeft, of voor de opdrachtgever. 
 Op een wat abstracter niveau komen uit de gesprekken met de respondenten 
twee verschillende dimensies naar voren. Enerzijds wordt gerefereerd aan het 
onderscheid tussen standaardzaken met een standaardvraagstelling tegenover 
bijzondere zaken met een bijzondere vraagstelling. Hier is dus de vraagstelling 
leidend. De tweede dimensie maakt het onderscheid tussen deskundigen die met een 
zekere regelmaat rapporteren (repeat players) en deskundigen die op grond van hun 
bijzondere expertise slechts incidenteel of wellicht eenmalig rapport uitbrengen (one 
shotters). Bij deze tweede dimensie is de forensische ervaring onderscheidend. De 
respondenten zijn over het algemeen van oordeel dat de zeer specialistische 
deskundigen, de deskundigen die bovenop meer algemene kennis nog zeer specifieke 
aanvullende kennis hebben, over het algemeen als ‘one shotter’ betiteld kunnen 
worden en waarschijnlijk niet geregistreerd zullen worden. Door een respondent met 
een juridisch perspectief wordt gesteld dat universitaire wetenschappers 
waarschijnlijk niet als deskundige zullen worden geregistreerd, hoewel ze 
vakinhoudelijk misschien wel tot de top behoren. Het zijn volgens een respondent 
juist dit soort specifieke deskundigen die door de KNAW als ‘echte deskundige’ 
worden betiteld. 
 Specifiek vanuit het deskundigenperspectief wordt tegelijkertijd door de 
respondenten aangegeven dat een specialisme ook slechts een beperkt onderdeel van 
de werkelijkheid in ogenschouw neemt en dat daarnaast toch ook weer verbreding 
nodig is om tot een goed beeld en tot adequate beantwoording van de 
onderzoeksvraag te komen. Forensisch rapporteurs zouden volgens deze 
respondenten in staat moeten zijn tot een wat bredere visie. Daarbij is nog van belang 
of het gaat om deskundigen die voornamelijk zelfstandig onderzoek verrichten of om 
rapporteurs die beschikbare kennis uit verschillende bronnen naar de forensische 
context kunnen vertalen. Die rapporteurs zullen volgens deze respondenten het 
feitelijke onderzoek vaak uitbesteden aan laboratoria of testinstituten die werken met 
geaccrediteerde onderzoeksmethoden.  
 Meerdere respondenten merkten op dat een zeer specialistische deskundige over 
het algemeen maar zeer incidenteel ingeschakeld wordt in het strafproces. Er zijn wel 
specialismen, met DNA als prototype, waarbij juist de toepassing in de forensische 
context voor volume zorgt. Dit is dan als het ware een afgescheiden 
deskundigheidsgebied geworden. Aan deskundigen op dat gebied wordt dan gevraagd 
met behulp van de moederwetenschap iets te zeggen over vragen die specifiek 
betrekking hebben op het strafrecht. Maar over het algemeen wordt forensisch 
wetenschappelijk onderzoek, met name vanuit het gezichtspunt van deskundigen, 
gezien als slechts een klein onderdeel van een grotere moederdiscipline. 
 Opneming in het register lijkt volgens de respondenten vooral van belang voor 
deskundigen die min of meer regelmatig rapporteren en waarbij ook gelet kan 
worden op forensische expertise. Door de respondenten wordt het belang van 
forensische ervaring van deskundigen, zoals we hiervoor ook al hebben gezien, sterk 
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benadrukt. Die forensische ervaring van deskundigen wordt met name noodzakelijk 
geacht om goed met juristen c.q. de rechter te kunnen communiceren. Van 
geregistreerde deskundigen mag daarbij volgens de respondenten worden verwacht 
dat ze aantoonbaar over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken. Wat het 
register naar verwachting van de respondenten echter niet inzichtelijk zal maken, is 
welke verschillen er bestaan tussen deskundigen die de selectie hebben doorstaan. 
Het kaf wordt weliswaar van het koren gescheiden, maar daar houdt het mee op. De 
verwachting van de respondenten is dat het register niet inzichtelijk zal maken wie de 
echte toppers of bijzondere specialisten zijn. 
 Het deskundigenregister lijkt volgens de respondenten vooral bedoeld voor 
bulkzaken waar algemene, veelvoorkomende vragen aan de orde komen. In deze 
standaardzaken lijkt het register naar de mening van de respondenten aan de 
behoeften te kunnen voldoen. Voor meer exotische vraagstellingen, waarbij het gaat 
om specifieke kennis, zal het register in de ogen van de respondenten zowel voor de 
geregistreerde deskundigen als voor de gebruikers c.q. afnemers van expertise weinig 
kunnen bieden. Maar uit de gesprekken met de respondenten kwam tegelijkertijd 
naar voren dat volgens hen bij de afnemers vooral de behoefte bestaat aan hulp bij 
het vinden van die specifieke deskundige die over zeer specifieke kennis beschikt, of 
tot de voorlopers op het betreffende wetenschapsgebied kan worden gerekend; de 
echte ‘topdeskundigen’. 
 Vanuit het deskundigenperspectief werd in dit verband nog opgemerkt dat 
binnen het forensisch kader conclusies een zekere hardheid moeten hebben omdat ze 
voor zware juridische beslissingen gebruikt kunnen worden. Dat laatste impliceert 
een zeker element van conservatisme, omdat conclusies niet, zoals in het 
wetenschappelijk debat, steeds opnieuw bijgesteld kunnen worden. Dit zou 
betekenen dat die zogenaamde vakinhoudelijke ‘topdeskundigen’ geen ‘forensische 
topdeskundigen’ zijn. 
 
 
3.3 Marktwerking 
 
De bekostiging van deskundigen is een belangrijk punt. Deskundigen worden betaald 
volgens vaste tarieven. De meningen van de respondenten lopen uiteen over de vraag 
of deze tarieven voldoende hoog zijn. Dat hangt samen met het betreffende 
deskundigheidsgebied en met de (arbeids-)marktsituatie op dat terrein. De 
bekostiging is ook van belang bij de vraag naar de registratiebereidheid van 
deskundigen. 
 Een aantal respondenten heeft zich uitgelaten over de marktwerking en de 
mogelijke consequenties daarvan. Enerzijds wordt genoemd dat een zekere 
marktwerking positief is. Andere deskundigen en laboratoria moeten ook voet aan de 
grond kunnen krijgen. Anderzijds wordt gewezen op mogelijk nadelige consequenties 
die aan marktwerking kunnen kleven. Zo wordt bijvoorbeeld vergeleken met 
Engeland. Daar had commercialisering van de markt onder meer tot gevolg dat de 
afnemer de vraagstelling beperkte, omdat dat goedkoper was. Er werd bijvoorbeeld 
niet meer gevraagd te onderzoeken welke toxines in het bloedmonster werden 
aangetroffen, maar of bepaalde, met name genoemde toxines in het bloedmonster 
werden aangetroffen. Een dergelijke ontwikkeling roept vragen op. Welke waarde 
moet in zo’n geval aan de conclusie van het deskundigenoordeel worden toegekend?  
Een andere respondent wees ook naar de Engelse situatie, maar benoemde andere 
problemen voortvloeiend uit de commercialisering van deskundigen en 
internationalisering van strafzaken. Een vraag is bijvoorbeeld hoe de kwaliteit van 
buitenlandse deskundigen wordt gegarandeerd; een andere vraag op welke wijze 
moet worden omgegaan met onderzoeksmateriaal dat elders is verzameld. 
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 Met betrekking tot de marktwerking kan ook nog op een ander punt worden 
gewezen. Een respondent wees erop dat sommige deskundigen het een bijzondere eer 
vinden betrokken te zijn bij geruchtmakende zaken. Als zij niet in die zaak 
rapporteren ventileren ze soms via de media hun ideeën over de zaak. Deze 
deskundigen zou het vooral gaan om hun reputatie en public relations. 
 
 
3.4 Technisch onderzoek en deskundigenonderzoek 
 
Als gevolg van de invoering van het register is volgens enkele respondenten met een 
juridisch perspectief het noodzakelijk gebleken om het begrip deskundigenonderzoek 
nader af te bakenen en het met name af te grenzen van technisch onderzoek. Er is een 
aanwijzing van het college van PG’s gekomen die hierin voorziet. Volgens de 
respondenten gaat die aanwijzing vrij ver. Bij meerdere respondenten leeft ook het 
gevoel dat de politie zich gemakkelijker kan onttrekken aan normering. Gesteld wordt 
dat technisch onderzoek het veilig stellen van sporen is. Er wordt dan van uit gegaan 
dat de politie volgens een bepaald protocol heeft gewerkt, maar dat wordt niet 
gecontroleerd. Of bijvoorbeeld sporen wel op de juiste wijze zijn veiliggesteld, valt 
misschien pas aan de DNA-profielen te zien. Het hoort wel bij de vragen die tijdens 
de terechtzitting zouden moeten worden gesteld. Wat is de chain of evidence? Wat 
trof u aan? Hoe hebt u dat veiliggesteld? 
 Door het onderscheid deskundigenonderzoek en technisch onderzoek zou - zoals 
hiervoor al gezegd - soms de meldingsplicht aan de verdediging kunnen worden 
omzeild. Volgens respondenten is het voor de advocatuur echter vooral van belang 
dat de fase van het veiligstellen van sporen zo transparant mogelijk is, met een 
duidelijke beschrijving van wat is aangetroffen, met foto’s, een afweging van wat wel 
en wat niet wordt veilig gegesteld. Er moet vooral duidelijk worden gemaakt welke 
keuzes zijn gemaakt en waarom. Bijvoorbeeld ook dat er meer sporen waren maar dat 
die niet zijn veilig gesteld. Alles wat in die (eerste) fase buiten beeld blijft, komt niet 
meer terug. Het OM (onderzoek) moet op basis van sporen een theorie ontwikkelen. 
Op basis van al het materiaal dat er is, moet er een keuze worden gemaakt. Het OM 
zou daarvoor ook wel de ruimte moeten hebben. Niet alles hoeft vanaf het begin open 
te zijn, als het maar transparant gemaakt wordt, aldus een respondent. Vanuit 
juridisch perspectief wordt gezegd dat het vanaf het begin erbij betrokken kunnen 
worden voor de advocatuur ook risico’s kan inhouden, namelijk dat de verdediging 
tegengeworpen kan worden dat zij in een eerdere fase geen gebruik van 
bevoegdheden en mogelijkheden zou hebben gemaakt. Hierbij speelt de strategische 
houding van de advocatuur een rol. Daar komen we nog op terug (par. 4.4). 
 
 
3.5 Bewijs en toerekening  
 
Bij forensisch natuurwetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld DNA-
onderzoek, gaat het eerder om bewijsvragen. Bij forensisch gedragsdeskundig 
onderzoek eerder om toerekeningsvragen. De wet- en regelgeving rondom het 
deskundigenregister - de gedragscode wordt door een respondent als voorbeeld 
gegeven - is echter voor een groot deel geschreven vanuit een meer technisch 
bewijsrechtelijke invalshoek. Dat sluit niet altijd even goed aan bij de gedragskundige 
kant. Bijvoorbeeld als het gaat om het recht dat de verdediging bij onderzoek een 
eigen deskundige aanwezig kan laten zijn. Bij sporenonderzoek kan men zich daar 
wel wat bij voor stellen. Maar bij het gedragskundige onderzoek kan men zich 
afvragen of die aanwezigheid de kwaliteit niet juist zou ondermijnen in plaats van 
verbeteren. Het maakt volgens respondenten ook uit dat bij DNA-onderzoek de 
rechter zich minder kan verschuilen omdat het daarbij slechts om een klein onderdeel 
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van een juridische vraag en het juridisch oordeel gaat. Bij het oordeel of het moord of 
doodslag is, kan de rechter zich niet verschuilen achter een DNA-match omdat dat op 
zich te weinig zegt, bijvoorbeeld alleen dat dader en slachtoffer met elkaar in contact 
zijn geweest. Voor een antwoord op de juridische vraag zijn andere gegevens nodig. 
Bij de vraag naar toerekeningsvatbaarheid ligt dat anders. Op die vraag zal de 
gedragskundige een eigen antwoord geven. Waarbij uiteraard de rechter het laatste 
woord heeft en zich een eigen oordeel vormt, maar wel zwaar kan leunen op het 
deskundigenoordeel. 
 
 
3.6 Institutionalisering  
 
Het deskundigenregister is bedoeld voor registratie van individuele deskundigen. 
Alleen individuen kunnen in het register worden opgenomen. Met name voor DNA- 
en gedragsdeskundigen geldt echter dat zij vaak onderdeel uitmaken van een grotere 
organisatie. Dat heeft volgens de respondenten, met name die met een 
deskundigenperspectief, invloed op hun manier van werken. Het is wel de vraag of dit 
bij het deskundigenregister wezenlijk anders zal uitwerken dan bij de voormalige 
vaste gerechtelijk deskundigen, die voorheen ook als individu werden benoemd. 
Verder wordt de vraag gesteld wat het register op termijn zal betekenen voor de rol 
van instituten als NFI en NIFP. In het verleden zou de centrale positie van deze 
instituten ook wel eens voor polarisatie hebben gezorgd.  
 Als belangrijke indicator of parameter voor succes van het deskundigenregister 
wordt door de respondenten genoemd dat deskundigen zich ook daadwerkelijk willen 
laten registreren. Voor bepaalde categorieën deskundigen geldt echter dat het register 
niet heel goed is toegesneden op de werkwijze van hun organisatie. Een belangrijk 
punt daarbij is dat deze deskundigen niet werken volgens het model dat leidend is 
geweest bij de inrichting van het register, namelijk dat van een min of meer 
zelfstandig opererende deskundige. Van deskundigen die meer in teamverband 
werken, of die meer een rapporteursfunctie dan een onderzoeksfunctie hebben, lijkt 
volgens enkele respondenten niet op voorhand duidelijk te zijn of ze wel zo goed 
passen in het register. Dit zijn over het algemeen deskundigen die zelf niet in een 
laboratorium werken. Ze zijn wel verantwoordelijk voor het werk dat in een 
laboratorium wordt verricht. Hierbij doen zich verschillende kwesties voor, zoals de 
in bepaalde disciplines noodzakelijke afstemming met accreditatie-eisen aan 
laboratoria. Daarnaast is het mogelijk dat de registratie-eisen van het register niet 
overeenkomen met de eisen die binnen een bepaalde organisatie zelf worden gesteld. 
Dan doet zich niet alleen de vraag voor of de eisen van het register nog iets toevoegen 
aan de eisen vanuit de organisatie, maar voor de organisatie ook de vraag wat te doen 
met deskundigen die niet kunnen voldoen aan de eisen van het register. Door 
verschillende respondenten is de vraag opgeworpen wat er zal gebeuren als het 
deskundigenregister een deskundige niet registreert terwijl de organisatie waaraan 
hij verbonden is, meent dat het een goede deskundige is. Ten aanzien van 
deskundigen die verbonden zijn aan een instituut of organisatie wordt nog de 
opmerking gemaakt dat verwacht wordt dat eerst de beste mensen zich zullen laten 
registreren. Instituten en organisaties zullen niet willen dat hun medewerkers 
worden afgebrand. De verwachting van sommige respondenten is - zoals gezegd - wel 
dat het deskundigenregister de lat in het begin niet erg hoog zal leggen en dat het 
voldoen aan de eisen voor deze deskundigen geen grote problemen zal opleveren. 
  
Respondenten met een deskundigenperspectief wijzen er op dat deskundigen op het 
gebied van DNA-onderzoek vaak in teamverband werken en dat kan tot op zekere 
hoogte ook gelden voor gedragsdeskundigen. Dat heeft volgens deze respondenten 
bepaalde voordelen. Kritische collegiale toetsing, peer review en een benadering 
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vanuit verschillende disciplines kan objectiverend werken. Bij de grotere organisaties 
wordt bijvoorbeeld bij bijzondere zaken, wanneer het belangrijk is om te weten waar 
het precies om draait, de rapportage ook gescreend door een jurist. Het gaat dan 
vooral om de vraag of een jurist het ook kan begrijpen. Respondenten geven aan - 
zoals al bleek bij het thema communicatie - dat er een vertaling nodig is van 
onderzoeksresultaten naar de forensische problematiek. Door onderlinge toetsing 
binnen een organisatie ontstaat een zekere uniformiteit in de rapportage en in de 
aanpak van forensische zaken. Rapporteurs worden onderling geconfronteerd met de 
verschillen die er zijn en de discussie intern is er op gericht om de betekenis van die 
verschillen voor de onderzoeksvraag na te gaan.  
 Bij technisch gespecialiseerd onderzoek waarvoor een bepaalde infrastructuur 
nodig is, kan een zekere ‘kritische massa’ kwaliteitsverhogend werken. Niet alleen 
omdat een aantal deskundigen uit verschillende disciplines over hetzelfde probleem 
nadenken, waar dan een gemeenschappelijke oplossing uit rolt. Maar ook vanwege de 
infrastructuur die nodig is voor het uitvoeren van bepaald onderzoek, omdat er 
gebruik gemaakt wordt van een geaccrediteerd lab, of omdat gestandaardiseerde 
testen uitbesteed kunnen worden. Dat laatste zou overigens ook wel door individuele 
deskundigen kunnen worden gedaan. Wel is dan de accreditatie een belangrijk punt 
en daarover wordt in de context van het deskundigenregister volgens deze 
respondenten niet veel gezegd. In dit verband wordt nog een andere vraag 
opgeworpen, namelijk of het mogelijk is dat een DNA-deskundige zonder eigen 
infrastructuur (laboratorium) zich kan laten registreren. 
 Individuen kunnen en mogen niet over hun eigen deskundigheid heenstappen. Er 
is vaak een heel team van mensen die niet zelf zijn benoemd, maar die ten dienste van 
de deskundige mee rapporteren. De eindverantwoordelijkheid voor de conclusies 
blijft bij de deskundige. Hij kan anderen inschakelen, maar moet daarover echter wel 
rapporteren. Deskundigen moeten het melden als ze anderen inschakelen. Maar wat 
gebeurt er dan? Bij grotere organisaties vindt overdracht intern plaats. Dat kan 
omdat een organisatie als het NFI alle in aanmerking komende disciplines in huis 
heeft. Dat wordt een flexibel systeem genoemd dat met één loket werkt. Het is wel de 
vraag hoe dat in de toekomst zal gaan en hoe dat geregeld is bij het 
deskundigenregister. Ondanks onduidelijkheden over de vraag hoe dit soort zaken in 
de toekomst zullen lopen, verwachten de respondenten in de praktijk op dit punt 
geen grote veranderingen. 
 
 
3.7 Internationalisering 
 
Respondenten geven aan dat bij DNA-onderzoek volgens internationale standaarden 
wordt gewerkt. Er is wederzijdse erkenning en onderzoek is daardoor sterk 
uitwisselbaar. Bij DNA-onderzoek kan ook gemakkelijk met buitenlandse assessors 
worden gewerkt. Er is wel enige kennis van het Nederlands strafrecht vereist, maar 
als de taal geen grote handicap is, zouden buitenlandse DNA-deskundigen evengoed 
geregistreerd kunnen worden. Op het gebied van het gedragskundig onderzoek ligt 
dit anders. Er is ook wel sprake van internationale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van risicotaxatie, maar de vraagstelling is bij dat onderzoek wel specifiek 
Nederlands. Verder wordt opgemerkt dat voor veel forensisch deskundigenonderzoek 
Nederland eigenlijk te kleinschalig is. Wanneer er op een bepaald gebied in 
Nederland te weinig forensisch deskundigen zijn om tot kwaliteitsontwikkeling te 
kunnen komen, zou internationale samenwerking noodzakelijk zijn. Initiatieven 
hiervoor zouden uit de beroepsgroep zelf moeten komen of door de overheid moeten 
worden gestimuleerd.  
 
 



 104  

4  Centrale processen 
 
4.1 Inleiding 
 
Hiervoor zijn de belangrijkste doelen en de relevante context behandeld. Aan de 
respondenten is tevens gevraagd naar hun ideeën en verwachtingen over de wijze 
waarop het register eraan zou kunnen bijdragen om die strategische of systeemdoelen 
te bereiken, dat wil zeggen wat de werkzame mechanismen zouden kunnen zijn. 
Expliciet is daarbij genoemd dat het register zou moeten zorgen voor een betere 
communicatie tussen juristen en deskundigen, hetgeen op zijn beurt de 
waarheidsvinding zou moeten dienen. We zullen daarom hieronder eerst uitgebreider 
ingaan op wat de respondenten over die communicatie hebben gezegd. Daarna gaan 
we in op enkele andere centrale processen of mechanismen die in de interviews naar 
voren zijn gekomen. Een belangrijke plaats wordt daarbij ingeruimd voor het 
organiseren van tegenspraak. Daarnaast gaan we in op het door de respondenten 
veronderstelde handelen van de verdediging en op de rol van de rechter. Het zal 
duidelijk zijn dat deze mechanismen ook weer op elkaar ingrijpen en alleen 
analytisch kunnen worden onderscheiden. 
 
 
4.2 Communicatie tussen juristen en deskundigen 
 
Hoe kan het register een rol spelen in de communicatie tussen juristen en 
deskundigen? 
In de meeste gesprekken met de respondenten wordt gewezen op een 
communicatiekloof tussen juristen en deskundigen. Er wordt gesproken van twee 
werelden of twee denkprocessen. Het verkleinen van die kloof wordt, zoals hiervoor 
al is gebleken, impliciet of expliciet als een belangrijk met het deskundigenregister na 
te streven doel gezien. Het verbeteren van de communicatie tussen deskundigen en 
juristen zou naar de mening van de respondenten kunnen worden bevorderd door 
eisen te stellen aan de forensische kennis van deskundigen. Dit is in lijn met hetgeen 
hiervoor is gezegd over de deskundigen waarvoor het register vooral zou zijn bedoeld. 
Maar zowel respondenten met een juridisch perspectief als respondenten met een 
deskundigenperspectief stellen dat voor een betere communicatie evenzeer nodig is 
dat de deskundigheid van juristen wordt vergroot. Dat zou tot uiting moeten komen 
in het kunnen stellen van de juiste vragen en het kunnen opzetten van valide 
redeneringen gebaseerd op deskundigenrapportages. Vanuit deskundigenperspectief 
wordt gezegd dat in de opleiding van juristen meer aandacht zou moeten worden 
besteed aan kennis van algemene wetenschappelijke methodologie, maar ook aan 
kennis van vakken als criminalistiek en statistiek.    
 Het deskundigenregister zou volgens een respondent ook als een kenniscentrum 
of intermediair kunnen worden gezien waar het dit soort vragen en problemen 
betreft. Het gaat dan enerzijds om de vraag hoe wetenschap te vertalen is voor 
juristen en anderzijds de vraag welke juridische kennis relevant is voor forensische 
deskundigen. Het gaat vooral om een bewustwordingsproces dat van twee kanten zou 
moeten komen. Alle respondenten menen dat zo’n bewustwordingsproces bij 
deskundigen en juristen over verschillen in manier van denken nu al op gang is 
gekomen, maar het register zou dat nog verder kunnen bevorderen. 

 
Wat moet beter gecommuniceerd worden? 
Het gaat er bij forensische kennis en ervaring vanuit het deskundigenperspectief in 
het bijzonder om dat deskundigen er zich van bewust zijn wat bepaalde 
formuleringen in juridisch opzicht betekenen. Deskundigen moeten heel goed weten 
wat hun uitspraken in de forensische context betekenen en wat de waarde daarvan is. 
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Ze moeten geen uitspraken doen buiten hun verantwoordelijkheid om, of uitspraken 
die ze niet kunnen waarmaken. Vanuit het juridisch perspectief, vanuit de 
afnemerskant, wordt het belang van forensische kennis van deskundigen eveneens 
sterk benadrukt. Maar juist op dit punt van forensische kennis bestaan bij meerdere 
respondenten niet al te hooggespannen verwachtingen. Daarbij speelt echter ook 
(weer) het (contextuele) onderscheid tussen bulkzaken en exoten dat hiervoor al 
uitgebreider is besproken. Bij de bulkzaken zal het eerder om deskundigen gaan die 
over voldoende forensische kennis en ervaring beschikken (repeat players), dan bij de 
exoten, opgevat als deskundigen die slechts incidenteel in het strafproces worden 
betrokken (one shotters).  
 Volgens de respondenten met een deskundigenperspectief moeten rechters de 
resultaten van onderzoek kunnen vertalen naar hun overwegingen en het dan 
vervolgens in het vonnis goed kunnen verwoorden. Rechters moeten daarvoor hun 
deskundigheid ook vergroten, weten waar de fouten kunnen worden gemaakt, weet 
hebben van de risico’s van bepaalde onderzoeksmethoden. De rechter moet 
bovendien in staat zijn om wetenschappelijke bewijsmiddelen te combineren. Dat kan 
soms heel ingewikkeld zijn, zeker als er zich ook nog eens meerdere deskundigen op 
verschillende niveaus mee bemoeid hebben. Dat wil zeggen, niet alleen onderzoekers 
die slechts één aspect hebben onderzocht, maar ook reviewers die naar een zaak als 
geheel hebben gekeken en daarbij niet alleen hebben gelet op hetgeen is onderzocht, 
maar ook op dat wat niet is onderzocht. In ieder onderzoek, zo stellen met name 
respondenten met een deskundigenperspectief, worden namelijk impliciet of expliciet 
een groot aantal beslissingen genomen en die moeten allemaal verantwoord worden.  
 Door de respondenten met een deskundigenperspectief wordt gesteld dat de 
officier van justitie en de verdediging in feite hypotheses zouden moeten formuleren 
en op grond daarvan specifieke, precieze en concrete vragen zouden moeten stellen. 
Dat gebeurt echter in de meeste gevallen niet. Vaak is er geen expliciete vraagstelling 
en vaak worden onderzoeksopdrachten aan deskundigen heel algemeen of in 
standaardvorm geformuleerd of vult de deskundige zelf een standaardvraagstelling 
in. In veel gevallen is het dan voor de ervaren deskundige wel duidelijk wat van hem 
of haar wordt verwacht, maar lang niet altijd. Soms ligt het subtieler, soms ook is de 
moeilijkheidsgraad van een onderzoek vooraf minder goed in te schatten. Bij de 
opdracht zou, zeker in die gevallen, volgens de respondenten vaker overleg over de 
formulering moeten plaatsvinden.  
 In dit verband maakte een respondent nog de opmerking dat de deskundige van 
de opdrachtgever een inventaris aangereikt moet krijgen waarin precies staat wat de 
deskundige aan stukken krijgt en moet de deskundige vervolgens precies aangeven 
waarop hij zijn oordeel baseert. Wanneer dat niet gebeurt brengt dat risico’s met zich 
mee. 
 
In welk stadium moet die communicatie plaatsvinden? 
Bij respondenten met een juridisch perspectief leeft de hoop dat OM, RC en 
verdediging door de wet- en regelgeving rond het deskundigenregister eerder bij 
elkaar gaan zitten om te overleggen over de vraagstelling en over mogelijke 
hypotheses. Door een respondent met een deskundigenperspectief wordt gesteld dat 
door de discussie naar aanleiding van de inwerkingtreding van het 
deskundigenregister nu al wel meer aandacht wordt besteed aan overleg over de 
formulering. Omdat het nu nog eens weer op papier staat wordt het nog eens extra 
benadrukt. De wetgever wil de rol van de RC meer inhoud geven en het wordt ook 
gezien als expliciete bedoeling van de wetgever dat dergelijke discussies eerder 
plaatsvinden. Deze discussies zouden bijvoorbeeld kunnen gaan over de vraag of 
bepaalde onderzoeksresultaten passen bij een bepaalde hypothese, of ze -  zoals in het 
geval van de Schiedammer parkmoord – passen bij deze specifieke verdachte of juist 
niet. Daarvoor is nodig dat rapportages zodra ze beschikbaar zijn naar de RC gaan. 
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Vanuit juridisch perspectief wordt gesteld dat als vragen in een eerder stadium 
verkeerd zijn geformuleerd ze later niet goed meer zijn te veranderen. Enkele 
respondenten gaven aan dat er veel te winnen valt als in het voorstadium goed 
overleg tussen de betrokken partijen plaatsvindt. Door een respondent met een 
juridisch perspectief wordt opgemerkt dat de zittingsrechter geen deskundige mag 
benoemen, dat kan alleen de RC. Een respondent licht toe dat de rechter wel vragen 
formuleert, maar maanden na dato maar moet afwachten wat er van terecht komt. 
Als de rechter op de terechtzitting dan nog onderzoeksvragen heeft, zal hij niet 
gemakkelijk de zitting aanhouden voor nader onderzoek. Volgens deze respondent 
speelt de druk op de rechter om de zaak af te ronden daarbij een belangrijke rol. 
Misschien zou dat op te lossen zijn met de benoeming van een rechter die de zaak 
mee berecht tot RC.  
 
Rapportages 
De algemene indruk van de respondenten is dat rapportages steeds omvangrijker 
worden. Dat is een tendens die al los van het deskundigenregister was te zien, maar 
die door het deskundigenregister mogelijk nog wordt versterkt. Rechtbanken krijgen 
volgens respondenten met een deskundigenperspectief het volledige rapport en dat 
wordt steeds omvangrijker. Dit geldt zowel voor de natuurwetenschappelijke als voor 
de gedragswetenschappelijke rapportages. Er is volgens deze respondenten nu al een 
tendens te bespeuren naar steeds betere verantwoording en meer transparantie in de 
rapportage. Volgens de wet moet een deskundige naar waarheid en volledig 
rapporteren. De nieuwe gedragscode voor geregistreerde deskundigen geeft daar nog 
meer specifiek inhoud aan. Omdat deskundigen zich willen indekken, zou dat tot 
uitgebreidere rapportages aanleiding kunnen geven. 
 Die tendens heeft echter ook een keerzijde, zo wordt opgemerkt door vooral de 
respondenten met een deskundigenperspectief, omdat de opdrachtgever een grote 
hoeveelheid onderzoeksgegevens te zien krijgt. Het risico is dat de rechter wordt 
overstelpt met een grote hoeveelheid informatie, waarvan de relevantie voor hem niet 
altijd even duidelijk is en die op onderdelen soms een verkeerde indruk kan wekken, 
zodat hij het overzicht kwijtraakt. In de ijver om transparant te zijn, wordt heel veel, 
gedetailleerde en niet altijd relevante informatie gegeven. Daardoor raakt uiteindelijk 
de rechter het zicht op het verhaal eerder kwijt dan dat de conclusies erdoor worden 
verstevigd. In feite worden volgens meerdere respondenten aan de rapportages van 
deskundigen soms tegenstrijdige eisen gesteld. Die rapportage moet enerzijds helder 
zijn maar tegelijkertijd wel wetenschappelijk verantwoord. Het voorbeeld van de 
statistiek wordt dan genoemd, waarbij opdrachtgevers en mogelijk ook rechters 
afhaken omdat ze het niet meer kunnen volgen. 
 
Communicatie op de zitting 
Volgens één van de respondenten worden (NFI)-deskundigen niet vaak gehoord op 
zitting, hooguit enkele tientallen keren per jaar, maar wel iets meer dan vroeger. 
Respondenten met een deskundigenperspectief geven aan dat er door rechters nu ook 
andere vragen worden gesteld. Een standaardvraag is of er nog meer te vermelden 
valt. Vanuit dat deskundigenperspectief wordt ook opgemerkt dat rechters te weinig 
vragen stellen als deskundigen hun eigen jargon gebruiken. Volgens verschillende 
respondenten vragen ze met name te weinig naar vooronderstellingen of 
uitgangspunten, ze vragen te weinig naar de bekende weg. Bij de RC zouden die 
discussies volgens respondenten veel gemakkelijker ontstaan, maar in feite zou dat 
ook op de zitting moeten gebeuren. De rechter moet op de zitting meer vragen stellen 
over de geloofsbrieven: Wat is uw ervaring, wat hebt u gepubliceerd, wat voor zaken 
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hebt u gedaan?216 Hierbij speelt volgens respondenten ook wat wel de 
deskundigenparadox wordt genoemd. De rechter moet een zekere deskundigheid 
hebben om de deskundigheid van de deskundige te kunnen beoordelen. Uiteindelijk 
moet de rechter daar immers wel zelf onderzoek naar doen. 
 
 
4.3 Tegensprekelijkheid 
 
Tegensprekelijkheid is een belangrijke pijler voor de waarheidsvinding.217 Als het 
deskundigenregister, direct of indirect, zou kunnen bijdragen aan het bevorderen van 
tegenspraak, dan is de gedachte dat daarmee een bijdrage geleverd zal worden aan de 
waarheidsvinding. Het bevorderen van tegenspraak kan in principe op twee vlakken 
plaatsvinden, namelijk (technisch inhoudelijk) op het vlak van de deskundigen en op 
het strafvorderlijk/juridische vlak. Bij dat laatste gaat het dan vooral om de 
mogelijkheden voor de verdediging. 
 
Het vlak van deskundigen 
Het is belangrijk dat er garanties worden gecreëerd dat de deskundigeninbreng 
zoveel mogelijk aansluit bij de zaken waar de rechter informatie over wil hebben en 
dat deskundigen daarbij de verplichting hebben om verantwoording af te leggen over 
de door hen toegepaste methode en over die zaken die eventueel binnen hun 
beroepsgroep omstreden zijn. In de rapportage zouden ook de tegenargumenten 
moeten worden opgenomen. Dat zou de kans op misverstanden kunnen verkleinen. 
Juist omdat er tussen juristen en deskundigen geen gedeeld referentiekader is, moet 
in de rechtszaal over relevante problemen worden gediscussieerd. Er bestaat volgens 
respondenten de hoop dat de neiging tot discussiëren in de rechtszaal wordt 
gestimuleerd. 
 Respondenten geven aan dat bij bepaald onderzoek, zoals DNA-onderzoek, al 
regelmatig contra-expertise of beter gezegd contra-review plaatsvindt. Bij contra- 
review kijkt iemand vanuit een hoger abstractieniveau nog eens naar de zaak. Dat 
gebeurt met name bij ingewikkelde zaken waarbij zelfs de deskundige al op zijn tenen 
moet lopen om het nog te begrijpen. Het zal duidelijk zijn dat dit ook voor rechters 
erg lastige zaken zijn. Een review kan belangrijke toegevoegde waarde hebben en 
bijdragen aan de waarheidsvinding. Er kan eventueel ook nieuw, aanvullend 
onderzoek gedaan worden, bijvoorbeeld als zich in de loop van de tijd nieuwe vragen 
hebben voorgedaan. Discussies tussen deskundigen kunnen volgens respondenten 
bijdragen aan de waarheidsvinding. Collegiale tegenspraak heeft een objectiverende 
functie. Dat kan op verschillende manieren en niveaus, bijvoorbeeld door andere 
forensische disciplines erbij te betrekken. Er wordt nu al een ontwikkeling 
gesignaleerd dat deskundigenrapportages meer ter terechtzitting worden 
weersproken. Maar ook in een voorstadium  zou - zoals gezegd - een opener discussie 
tussen verschillende partijen nuttig kunnen zijn. 
 Deskundigen zouden ook tegenwerpingen tegen hun eigen adviezen in de 
rapportage moeten opnemen. Gesteld wordt dat gedragskundige rapporteurs minder 
geneigd zijn om zichzelf onderuit te gaan halen, wellicht ook omdat de verwachtingen 
ten aanzien van de gedragswetenschapper vaak (te) hoog zijn. Omdat ze zich 
overvraagd zouden voelen, reageren rapporteurs daar defensief op. Dat werkt in de 
hand dat de rechter - zoals eerder al opgemerkt - wordt overvoerd met statistiek en 

                                                 
216  Dat soort zaken, duidelijke CV’s van alle deskundigen, zou volgens een respondent met een 

deskundigenperspectief eigenlijk in het register moeten staan. Voor het private, alleen door juristen 

te raadplegen deel vollediger (ook met welke zaken) dan voor het openbare deel op het internet. 
217  Zie over de tegensprekelijkheid als belangrijke pijler voor de waarheidsvinding de (volgende) 

landenhoofdstukken. 
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dat het verhaal wordt dichtgetimmerd met zogenaamd harde meetinstrumenten die 
net zo min hard zijn als een gewoon gesprek. Die prikkel tot tegensprekelijkheid 
moet, zo wordt gesteld, daarom ook van de procespartijen komen, met name van de 
advocatuur. Juristen zouden soms te terughoudend zijn in het stellen van de vragen 
waar het juridisch vooral om gaat. 

 
Het strafvorderlijk/juridische vlak 
De verdediging had ook in de situatie van voor de invoering van het register volgens 
respondenten met een juridisch perspectief wel mogelijkheden, maar maakte daar 
om strategische redenen niet zoveel gebruik van. Een punt wat volgens een 
respondent mogelijk speelt, is dat wanneer bepaalde deskundigen vooral door het 
OM worden ingeschakeld ze om die reden niet door de advocatuur zullen worden 
gebruikt en omgekeerd. Door een respondent met een deskundigenperspectief wordt 
gesteld dat op bepaalde terreinen advocaten rekening houden met de reputatie van 
deskundigen, in de zin van voor de verdediging meer of minder gunstige rapportages. 
Naarmate de rapportages vollediger, transparanter en opener worden, zouden ze 
meer aanknopingspunten voor discussie kunnen opleveren en zou het inschakelen 
van contra-experts meer opgeroepen kunnen worden.  
 Sommige advocaten zouden er wel wat in zien om bij gedragskundige 
rapportages al in een vroegtijdig stadium aan te kunnen geven wat zij graag 
onderzocht willen zien. Vanuit de positie van de advocatuur gezien, kan dat echter 
lastig zijn. De advocaat heeft de plicht om de zaak van zijn cliënt te dienen. Hij mag 
niets doen wat zijn zaak schaadt. Als de OvJ aangeeft dat hij een onderzoek wil doen, 
zal de advocaat dit strategisch benaderen. Hij wil niet het risico lopen onderzoek te 
laten verrichten dat mogelijk resulteert in uitkomsten die nadelig zijn voor zijn cliënt. 
Strategisch is dit voor de advocaat een lastig punt. De advocaat zou het liefst een 
rapport van de OvJ willen zien met daarin een aantal conclusies, waarbij hij zich dan 
de vraag kan stellen wat die conclusies voor zijn cliënt betekenen. Zijn er specifieke 
aspecten die nader moeten worden onderzocht? Vervolgens beslist de verdediging om 
al dan niet nog een deskundige in te schakelen. Advocaten zouden volgens meerdere 
respondenten daarom een voorkeur hebben voor een reactieve houding. We komen 
daar in 4.4 op terug. 
 De respondenten geven aan dat de positie van de verdediging in principe wordt 
versterkt door het recht op contra-expertise en de financiering daaromheen. Volgens 
een respondent met een deskundigenperspectief wordt het voor de verdediging wat 
transparanter, maar zolang de verdediging niet zelf een deskundige kan aanwijzen, 
zou zij toch op achterstand blijven. Wellicht heeft vooral bij kleinere kantoren de 
advocatuur door het deskundigenregister gemakkelijker toegang tot deskundigen. 
 Door een respondent wordt opgemerkt dat de nieuwe bepalingen voor de 
advocatuur welbeschouwd beperkter zijn dan de ruimte die de rechtspraak van de 
Hoge Raad nu biedt. De gedachte van de wetgever is dat de verdediging meer armslag 
zou krijgen. Opmerkelijk is volgens deze respondent dat de wet de armslag die Hoge 
Raad heeft gegeven voor een deel beperkt. Wettelijk moet bijvoorbeeld de OvJ bij 
deskundigenonderzoek weliswaar notificeren en binnen twee weken de 
onderzoeksresultaten bekend maken. Maar de aanwijzing van het college van PG’s, 
waarin het begrip technisch onderzoek is gedefinieerd en wordt afgebakend ten 
opzichte van deskundigenonderzoek, gaat er van uit dat alles wat binnen de eigen 
organisatie (kan) plaatsvinden geen deskundigenonderzoek is, maar technisch 
onderzoek. De waarborgen voor deskundigenonderzoek gelden niet voor dat 
technisch onderzoek, waarvoor dus geen notificatie nodig is. Als de advocaat dan wat 
wil, valt hij terug op rechtspraak van de Hoge Raad. De wet zegt ook dat na het 
bekend worden van de resultaten de verdediging twee weken de gelegenheid heeft om 
te vragen om contra-expertise, om redenen daarvoor aan te geven en om een 
deskundige aan te geven. Deze termijn wordt vrij kort gevonden en als een 
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verslechtering van de positie van de verdediging gezien. Aan de andere kant wordt 
het wel als een verbetering gezien dat er nu een beroepsmogelijkheid is, doordat er 
nog een verzoek tot deskundigenonderzoek bij de RC kan worden gedaan als de OvJ 
weigert. Dat is ook financieel wat makkelijker, maar dan moet de advocaat wel 
overleggen met de RC over de vraag of het onderzoek het belang van de zaak dient. In 
verband met die (krappe) termijn van twee weken zou het deskundigenregister 
volgens deze respondent dan wel weer goede diensten kunnen bewijzen bij het snel 
en efficiënt zoeken van een deskundige. 
 
 
4.4 Strategisch handelen van de verdediging 
 
In het voorgaande is op een aantal plaatsen al aan de orde gekomen dat vanuit de 
positie van de verdediging, met het oog op de belangenbehartiging van de cliënt, 
kosten-baten overwegingen een rol spelen. Dit strategisch handelen van de 
verdediging komt ook nog op andere punten naar voren. De gedachte was dat het 
door het register voor de verdediging makkelijker zou worden om deskundigen in te 
schakelen en dat daarmee de tegenspraak bevorderd zou kunnen worden. Maar 
zullen advocaten zich ook naar die verwachting gedragen? 
 De advocatuur kan zowel via de RC als privé, door de cliënt betaald, gebruik 
maken van het deskundigenregister. De verwachting van de respondenten is niet dat 
de benoeming van contra-deskundigen door deze wet (in een vroeg stadium) snel zal 
stijgen. Een contra-deskundige inschakelen zal de advocatuur pas overwegen op het 
moment dat er een rapport ligt dat niet goed past bij de verdedigingsstrategie. De 
advocatuur zal eerst afwachten wat voor rapport er komt te liggen voordat men 
nadenkt over het benoemen van een contra-deskundige. Wil men bijvoorbeeld nog 
een contra-deskundige benoemen vanwege zwakke punten of onderbelichte punten 
in het rapport. Zijn er sterke redenen om het rapport te ondermijnen, dan laat de 
advocatuur het naar verwachting van respondenten met een juridisch perspectief via 
de RC lopen. Vanuit de deskundigen wordt gehoopt dat de wet de advocatuur 
faciliteert om al wat actiever in een eerder stadium commentaar op de rapportage te 
leveren en niet pas aan het eind. 
 Op een geheel ander terrein wordt ook het strategisch handelen van de 
advocatuur genoemd, namelijk bij de tbs-rapportages. Opgemerkt is dat de duur van 
de TBS steeds meer toeneemt en dat een tbs-gestelde bijna geen verlof meer krijgt. 
Dat maakt dat er bij de advocatuur minder animo is om mee te werken aan 
gedragskundig onderzoek. Een paar jaar geleden heeft de orde van advocaten daarom 
als beleid gekozen de cliënt te adviseren niet mee te werken aan rapportages tenzij er 
goede redenen zijn om dat toch te doen. Het percentage weigeraars bij gedragskundig 
onderzoek is dan ook toegenomen. 
 
 
4.5 Rol van de rechter 
 
De respondenten zijn het er over eens dat de rechter sterk moet vasthouden aan zijn 
eigen rol en verantwoordelijkheid en deze niet mag afschuiven naar de deskundige. 
Die rol is in principe groter bij exoten, maar tegelijkertijd is het daar ook het 
moeilijkst voor de rechter. Het gaat er dan om dat hij de juridisch relevante vragen 
weet te stellen aan de deskundige. Het deskundigenregister zou volgens enkele 
respondenten bepaalde processen ook kunnen afremmen. Zo wordt genoemd dat er 
de laatste tijd al een beweging gaande was dat rechters zich meer bewust zijn van hun 
eigen verantwoordelijkheid om deskundigen kritisch te benaderen. Het risico bestaat 
nu dat rechters weer meer achterover zullen leunen omdat ze teveel gaan vertrouwen 
op het register. Aan de andere kant zal het op bepaalde terreinen, met name die waar 
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naar verwachting vrijwel alle in aanmerking komende deskundigen zich zullen laten 
registreren, niet veel uitmaken in vergelijking met vroeger. De verwachting is dat op 
de terreinen waar het register in eerste instantie van start zal gaan, er op korte 
termijn niet zo heel veel zal veranderen omdat het in principe voor een groot deel 
dezelfde deskundigen zullen zijn die nu ook al worden ingeschakeld.  
 Vanuit het juridisch perspectief wordt opgemerkt dat het tot de eigen rol en 
verantwoordelijkheid van de rechter behoort om bij tegenstellingen tussen 
deskundigen discussie te laten plaatsvinden. Wanneer de rechter dan tekst en uitleg 
krijgt over de overeenkomsten en verschillen en de vraag waarom ze er zo 
verschillend tegen aan kijken, kan hij daar als rechter nog wel wat mee. De rechter 
kan ook de deskundigheid van een deskundige toetsen door zelf eens te gaan zoeken 
op internet, bijvoorbeeld naar publicaties van een deskundige. Vanuit het 
deskundigenperspectief wordt gezegd dat de vraag die de rechter moet 
beantwoorden, bijvoorbeeld de schuldvraag, per definitie een andere vraag is dan de 
vraag die de deskundige moet beantwoorden. De rechter moet dit goed in de gaten 
houden en niet aan de deskundige een antwoord proberen te ontlokken dat een 
juridisch oordeel inhoudt.218  
 
 
5  Kansen en risico’s 
 
Door de respondenten is naar voren gebracht dat het deskundigenregister in een 
aantal opzichten een positieve ontwikkeling zou kunnen stimuleren. Het register zou 
processen op gang kunnen brengen, bijvoorbeeld door de kritische rol van de rechter, 
zijn eigen taak en verantwoordelijkheid meer naar voren te halen. Dat zou tot een 
betere waarheidsvinding kunnen leiden. Ook wordt een open (voor-)overleg van de 
opdrachtgever met de deskundige over de opdracht c.q. vraagstelling door de 
respondenten als een goede zaak gezien. Het register zou hierbij een stimulerende rol 
kunnen spelen, hoewel niet helemaal concreet gemaakt kan worden hoe dat zou 
moeten gaan. Daarvoor was het voor de respondenten nog te onduidelijk hoe één en 
ander in de praktijk zich zal ontwikkelen en welke manieren van werken zullen 
ontstaan. Verder wordt ook verwacht dat door het stellen van eisen aan de 
forensische kennis van deskundigen een kwaliteitsverbetering kan optreden.  
 Tegelijkertijd worden door de respondenten ook een groot aantal risico’s en 
onzekerheden genoemd. Een belangrijk punt is het risico van onduidelijkheid voor 
gebruikers. Vooral de manier waarop de keuze van een deskundige tot stand komt, 
wordt nu nog niet erg duidelijk gevonden. Hoe zal dat in de praktijk gaan? Komt er 
een rouleersysteem? Worden specifieke mensen gevraagd op grond van (goede) 
ervaringen? Hoe wordt omgegaan met regionale verdeling? Gaat het erom wie aan de 
beurt is? Het is de vraag of bij het kiezen van een deskundige via het 
deskundigenregister de moeilijkheidsgraad van een onderzoek vooraf goed te bepalen 
is. Door een respondenten werd gesteld dat bij het NFI deskundigen hiervoor een 
soort tweede natuur zouden hebben ontwikkeld. Zaken worden al onderverdeeld op 
basis van een aantal moeilijkheidsgraden. En bij extra moeilijke zaken wordt alles uit 
de kast gehaald. Het wordt onduidelijk gevonden hoe de inschatting van de 
moeilijkheidsgraad na de invoering van het register zal gaan. Wat vraagt dat van het 
register? In het begin van een zaak is ook nog niet altijd zo goed te overzien welke 
deskundigheid je nodig hebt. Respondenten zijn benieuwd hoe zich dat gaat 
ontwikkelen. Geeft een deskundige een opdracht terug, of zorgt hij dat die op de 
goede plaats terecht komt? Hoe worden mensen gevraagd? Op basis van ervaring of 

                                                 
218  Als voorbeeld wordt gegeven dat wel gevraagd kan worden wat de regels of normen zijn binnen een 

bepaalde beroepsgroep, maar niet of verdachte zich wel binnen de grenzen van wat in zijn 

beroepsgroep gebruikelijk is heeft gedragen.  
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bekendheid? Kortom, er leven bij de respondenten nog veel vragen en de 
onduidelijkheid daarover kan niet alleen van invloed zijn op de afnemers/gebruikers 
van het register, maar ook invloed hebben op registratiebereidheid van deskundigen.  

Het afbrandrisico zou een rol kunnen spelen bij geregistreerde deskundigen. Dat 
heeft te maken met de verwachting van de respondenten over wie zich zullen laten 
registreren. Sommige respondenten verwachten dat het register vooral gevuld zal 
worden met deskundigen die wel een zeker niveau hebben, maar niet de echte 
toppers op hun vakgebied zijn. Wanneer die topdeskundigen dan door de verdediging 
worden ingeschakeld, zou voor de geregistreerde deskundigen een afbrandrisico in de 
rechtszaal kunnen ontstaan.  

Verder wordt het risico van te grote vrijblijvendheid genoemd, hetgeen vooral 
van belang is gedurende de invoeringsperiode of overgangsperiode, als het register 
nog onvoldoende gevuld is. Door een te grote vrijblijvendheid zou het gebruik van het 
register minder groot kunnen zijn. Een al te grote vrijblijvendheid voor de afnemers 
om te putten uit het deskundigenregister zou van invloed zijn op de 
registratiebereidheid van de deskundige. De respondenten verwachten dat het vullen 
van het register langzaam zal gaan. Bij DNA-onderzoek speelt daarbij ook een rol dat 
men afhankelijk zal zijn van de beschikbaarheid van buitenlandse assessors. Een 
onvoldoende gevuld register betekent echter voor het OM – waarvoor het register 
juist niet vrijblijvend is – weer een ander probleem, namelijk dat men op zoek moet 
gaan naar een niet-geregistreerde deskundige en dat kan alleen via de RC. 

 Het omzeilen van het deskundigenregister door het technisch onderzoek wordt 
formeel wellicht geen probleem genoemd, maar materieel mogelijk wel. Dan speelt 
niet alleen de vraag naar de onafhankelijkheid van politiemensen als deskundige. Er 
dreigt een verschuiving van deskundigenonderzoek in de richting van technisch 
onderzoek en dat wordt ook als bezwaarlijk gezien omdat voor technisch onderzoek 
geen vergelijkbare normering bestaat als voor deskundigenonderzoek. Als het mis 
gaat bij bijvoorbeeld DNA-onderzoek, dan is dat vooral in de eerste fase, bij het 
verzamelen van sporen, en dit valt onder technisch onderzoek. Het 
deskundigenonderzoek zelf heeft een grotere robuustheid doordat het zeer sterk 
(internationaal) is gestandaardiseerd en geprotocolleerd. 

Een meermalen genoemd risico is dat rechters nu meer achterover zullen gaan 
leunen omdat ze teveel vertrouwen op het register. Het deskundigenregister kan tot 
gevolg hebben dat rechters denken, deze deskundige staat in het register, hij zal het 
wel weten. Dat men dus minder kritisch wordt. Het wordt belangrijk gevonden dat de 
rechter ook een zekere deskundigheid heeft en dat juristen niet te veel op het kompas 
van de deskundige varen. Als allerlei regels worden opgesteld, is een mogelijk risico 
dat wel wordt gekeken of aan de regels is voldaan, maar dat daarna iedere toetsing 
ophoudt. Het risico van autoriteitsargumenten wordt genoemd. Misschien ook wel de 
verwachting dat deskundigen buiten het register heel bijzondere expertise zullen 
hebben. 

Respondenten wijzen op het dilemma het enerzijds geen gewenste situatie te 
vinden als iedereen kan zien met welk onderzoek iemand bezig is. Maar het moet aan 
de andere kant wel duidelijk zijn dat iemand op dat niveau ervaring heeft. Welke 
informatie moet dan vrij toegankelijk zijn en welke alleen voor bepaalde personen of 
functionarissen. 

Tenslotte wordt een vergelijking met Engeland gemaakt. Daar is de markt 
commerciëler geworden en daar ziet men dat de vraagstelling uit 
kostenoverwegingen beperkter wordt. Hoe breder het zoeken, hoe duurder het is. 
Bijvoorbeeld de vraag naar toxines/vergif in bloed. Die vraag kan meer of minder 
breed worden gesteld. In Engeland ziet men een nieuwe prijsconstructie, er wordt 
alleen gevraagd of bepaalde toxines in het bloed zijn aangetroffen.  Meer mag niet 
worden onderzocht. Daardoor ontstaat een nieuw spanningsveld, namelijk wat zegt 
deze beperking over de conclusie van de deskundige? Het deskundigenoordeel moet 
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wetenschappelijk genoeg blijven. De wetenschapper zou dan moeten aangeven dat hij 
het antwoord op de vraagstelling geeft, maar tegelijkertijd adviseren om op andere 
specifieke stoffen te onderzoeken. Het moet duidelijk zijn wat niet onderzocht is en 
wat wel onderzocht had moeten worden. 
 
 
6 Tot besluit 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews weergegeven. Aan de 
respondenten is gevraagd naar hun verwachtingen over het vermoedelijke en 
gehoopte functioneren van het deskundigenregister en naar de normatieve en 
empirische fundering van hun oordelen en verwachtingen. 
Aan de hand van de analyse van de interviews hebben wij een driedeling aangebracht 
in de genoemde doelen, namelijk: operationele doelen, productdoelen en  
systeemdoelen. Deze doelen zijn vervolgens verder uitgewerkt. Bovendien bleken 
diverse contextuele factoren van belang te zijn; onder meer institutionalisering, het 
onderscheid tussen bulkzaken en exoten en het onderscheid tussen zogenoemd 
technisch onderzoek en deskundigenonderzoek. 

Onder meer deze informatie levert bouwstenen voor de reconstructie van de 
beleidstheorie. Uit de interviews kunnen in de eerste plaats theoretische 
veronderstellingen en voorwaarden voor succes worden afgeleid. In de tweede plaats 
worden in de interviews factoren genoemd die kritisch zijn voor het welslagen van het 
deskundigenregister. Uit de analyse van de interviews volgt dat enkele centrale 
processen kunnen worden benoemd. In het oog springt de communicatie tussen 
juristen en deskundigen. Op welke wijze kan die communicatie verbeteren en welke 
rol kan het deskundigenregister daarbij spelen? Verder wordt bij verscheidene doelen 
het mechanisme van een afweging van de kosten en de baten zichtbaar. Bijvoorbeeld 
bij de registratiebereidheid. Ook kan gewezen worden op de eigen rol van de rechter 
en het mogelijk strategisch handelen van de advocatuur. Voorts moet het proces van 
tegensprekelijkheid worden genoemd, dat wezenlijk kan bijdragen aan de 
waarheidsvinding. Tot slot zijn kansen en risico’s in kaart gebracht. Al deze factoren 
en processen zouden met het oog op de planevaluatie nauwlettend moeten worden 
gevolgd. In de hoofdstukken 10 en 11 zal dit nader worden uitgewerkt. Daar zal 
geïntegreerd aandacht worden besteed aan de tot stand gekomen wet- en regelgeving, 
de analyse van de interviews en de landenonderzoeken. 
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Hoofdstuk 6 - De rol van de deskundige in het Belgische strafproces 
N.J.M. Kwakman 
 
 
1 Inleiding 
 
Het onderwerp ‘Deskundigen in het strafproces’ houdt de gemoederen in België al 
decennia lang bezig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het jubileumboek ter gelegenheid van 
het dertigjarig bestaan van Panopticon,219 waarin meerdere bijdragen zijn opgenomen 
die betrekking hebben op dit onderwerp. Daarin wordt vastgesteld dat er – ondanks 
dat het onderwerp vele rechtswetenschappers al lange tijd in de greep houdt – in 30 
jaar tijd nog maar bar weinig is veranderd. Enkele minimale wijzigingen zijn 
inmiddels wel doorgevoerd (in de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek, de zgn.‘Kleine Franchimont’). Voorts zijn er enkele verstrekkende 
wijzigingen voorgesteld in de zogenaamde Grote Franchimont (een wetsvoorstel dat 
tot een ingrijpende herziening van het strafprocesrecht moe(s)t leiden). Echter, dat 
wetsvoorstel lijkt een stille dood te zijn gestorven. Dat alles leidt tot de in de 
rechtswetenschap heersende gedachte dat de regeling van het deskundigenonderzoek 
in strafzaken nog steeds een toereikende wettelijke basis ontbeert en dat al te grote 
gaten in het stelsel weliswaar enigszins worden gedicht door de jurisprudentie, maar 
dat desondanks niet anders kan worden geconcludeerd dan dat de 
deskundigenregeling zich al jaren in een ‘juridisch braakland’ bevindt. 
 In de Belgische (en met name Vlaamse) literatuur worden bij voortduring en bij 
herhaling de pijlen gericht op de lacunes in het stelsel die in brede kring als 
fundamenteel bezwaarlijk worden aangemerkt. Dat zijn: het ontbreken van 
voldoende kwaliteitswaarborgen, het ontbreken van een gestructureerde en officiële 
registratie en accreditatie van gerechtsdeskundigen op basis van kwaliteits- en 
betrouwbaarheidseisen, en het gebrek aan voldoende tegensprekelijkheid bij het 
uitbesteden en de uitvoering van deskundigenonderzoeken. 
 Zo wijst Fettweis op ‘de nagenoeg niet bestaande wettelijke bepalingen voor 
deskundigenonderzoek in strafzaken’. Hutsebaut heeft het over een ‘embryonale 
organisatie van het deskundigenonderzoek’. De Smet wijst op de vele hiaten in de 
wettelijke basis voor deskundigenonderzoek. En Lurquin stelt meer algemeen vast 
‘dat de strafprocedure niet uitgewerkt is’.220 
 
Tegen die achtergrond ligt in deze verkenning de nadruk op de drie belangrijkste 
pijlers waarop de kwaliteit van materiële waarheidsvinding (en de rol van de 
deskundige daarin) in het – op inquisitoire leest geschoeide – Belgische strafproces is 
gefundeerd. Daarbij zal blijken dat deze pijlers ‘interdependent’ zijn (onderling sterk 
met elkaar verweven, aanvullend en van elkaar afhankelijk). De drie pijlers waar hier 
op wordt gedoeld zijn: 

                                                 
219  W. Bruggeman e.a. (eds.), Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon, 

Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 2009. Daarin is - naast tal van andere onderwerpen - de meest 

recente stand van zaken met betrekking tot het deskundigenbewijs in het strafproces opgetekend in 

bijdragen van Hutsebaut zelf (die de zgn. ‘locomotieftekst’ m.b.t. het onderwerp 

Deskundigenonderzoek voor zijn rekening nam) en verschillende andere Belgische auteurs (die de 

verschillende zgn. ‘reactieteksten’ voor hun rekening namen).  

Met dank aan prof. Frank Hutsebaut, die ons op dit jubileumboek heeft gewezen en ons voorts op 

het spoor heeft gezet van de (voor ons doel) meest relevante publicaties en andere bronnen. 

Daarnaast heeft hij voor ons in eigen woorden kort samengevat hoe de vlag er naar zijn mening op 

dit moment bij hangt in België op het terrein van het deskundigenbewijs. Zie bijlage 1. 
220  Vgl. Renard 2006, p. 1999 
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a. De eigen rol, taak en verantwoordelijkheid van de magistratuur. Dat wil in dit 

verband zeggen: de eigen zorgplicht van het OM en/of de rechter wat betreft het 
inschakelen van de juiste (en het juiste aantal) deskundigen met het oog op een 
doelmatig, een behoorlijk en een zo eerlijk mogelijk strafproces, waarin de 
materiële waarheidsvinding voorop staat. 

  De magistratuur is in beginsel geheel vrij om deze zorgplicht naar eigen 
inzicht en goeddunken in te vullen. Slechts voor bijzondere gevallen wordt 
(wettelijk voorgeschreven) protocollering of regulering wenselijk geacht. In 
paragraaf 2 zal nader worden ingegaan op het uitgangspunt van de (in beginsel) 
onbeperkte vrijheid van de magistratuur om naar eigen inzicht en goeddunken al 
dan niet deskundigen in te schakelen in het strafproces, en zal tevens worden 
ingegaan op de voorwaarden waaraan het OM en/of de rechter in 
uitzonderingsgevallen zijn gebonden. 

 
b.  De tegensprekelijkheid, anders gezegd: het (grond- en verdragsrechtelijk 

erkende) fundamentele recht op tegenspraak. Vertaald naar de rol van de 
deskundige in de strafprocesrechtelijke bewijsvoering impliceert deze pijler het 
recht van partijen om betrokken te zijn bij deskundigenonderzoeken, het recht 
om de (betrouwbaarheid van) de deskundige en zijn onderzoek - al dan niet met 
behulp van eigen deskundigen - ter discussie te stellen, het recht om de 
deskundige desgewenst aan de tand te voelen. En zelfs het recht om aan te sturen 
op een contra-expertise. Immers, door het debat binnen het strafproces te halen 
en meer in het bijzonder te betrekken op de forensische bewijsvoering, kan 
koker/tunnelvisie worden voorkomen en kan worden bereikt dat alle mogelijke 
relevante aspecten van de zaak aan het licht komen en dat deze aspecten vanuit 
verschillende perspectieven worden bekeken. Kortom: ook tegensprekelijkheid 
biedt - in samenhang met de twee andere pijlers - zekere waarborgen dat de 
waarheid zo dicht mogelijk wordt benaderd. 

  In een inquisitoir strafproces (zoals het Belgische) staat deze 
tegensprekelijkheid, het ‘recht op het andere verhaal’, eveneens primair ten 
dienste van de materiële waarheidsvinding, hetgeen inhoudt dat deze gerichtheid 
op de materiële waarheidsvinding ook grenzen stelt aan het recht op tegenspraak. 
Deze grenzen worden - zo ligt in zorgplicht van de magistratuur (vgl. de eerste 
pijler) besloten -bewaakt door het OM en/of de rechter. Zo bieden de eigen rol en 
verantwoordelijkheid van de magistratuur in dat verband zekere waarborgen dat 
het strafproces niet ontaardt in een (op Anglo-Amerikaanse leest geschoeid) 
partijenproces waarin de ‘partij-waarheid’ voorop staat in plaats van de materiële 
waarheidsvinding, met alle risico’s van dien; 

 
c.  En ten slotte de voor deze rechtsvergelijkende verkenning interessantste pijler: 

de kwaliteitszorg met betrekking tot de in het strafproces in te schakelen 
gerechtelijke deskundigen. Wat dat betreft kan worden gedacht aan (vragen 
omtrent): professionalisering, institutionalisering, en registratie van forensische 
deskundigen en de daaraan gekoppelde kwaliteitseisen, zoals vakkennis en 
forensische kennis en kunde, betrouwbaarheids- en onafhankelijkheidseisen, 
integriteitswaarborgen, een systeem van accreditatie en controle van de 
(kwalificatie van) geregistreerde deskundigen, etc.  

  Daarnaast: het ontwikkelen en aanbieden van 'forensische' opleidingen en 
bijscholing (o.a. met het oog op een optimale - op de strafrechtelijke context 
afgestemde - communicatie tussen forensische deskundigen en de  
strafrechtelijke officials). En ten slotte: het ontwikkelen van algemene en (per 
vakgebied) specifieke ‘deontologische’ gedragscodes.  
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 In dit verband kan voorts nog worden gewezen op de kwestie of deze 
kwaliteitszorg aan de 'markt' (beroepsgroepen, etc.) kan of moet worden 
overgelaten, of dat de (semi)overheid deze kwaliteitszorg naar zich toe dient te 
trekken en voor haar rekening zal moeten nemen. 

 
In het onderstaande zal het wettelijke en in de praktijk tot stand gekomen stelsel van 
deskundigenbewijs in België worden beschreven en in de sleutel worden gezet van de 
hierboven besproken pijlers. Benadrukt moet worden dat - voor zover dat al niet 
blijkt uit de verwijzing naar de bronnen die zijn geraadpleegd - de in de tekst 
voorkomende (dis)kwalificaties van (aspecten van) het Belgische stelsel niet mogen 
worden opgevat als waardeoordelen of de uitkomsten van een eigen analyse van de 
bevindingen uit deze verkenning. Zij vormen de vertolking van de observaties en 
standpunten van de Belgische auteurs die in het navolgende worden besproken. 
Anders gezegd: in dit rapport zijn de geraadpleegde auteurs aan het woord, zij het dat 
hun observaties, analyses en opvattingen hier en daar zijn samengevat of 
geparafraseerd en/of (wat) nadrukkelijk(er) in het perspectief geplaatst van de 
invalshoek die in deze rechtsvergelijkende verkenning het uitgangspunt vormt: de 
interdependentie tussen de drie besproken pijlers.  
 Tot slot zij er nog op gewezen dat deze rechtsvergelijkende verkenning vooral 
leunt op (wat omschreven kan worden als) de ‘Leuvense benadering’. Wat dat 
inhoudt, zal verderop nog blijken. Wel kan alvast worden opgemerkt dat er ook op dit 
punt kan worden gesproken van een zekere waterscheiding tussen Wallonië en 
Vlaanderen. Dat wil zeggen dat het Waalse deel van België zich vooralsnog meer lijkt 
te oriënteren op de - nog te bespreken - NICC-benadering en dat het Vlaamse deel 
van België zich primair lijkt te oriënteren op de Leuvense benadering.221  
 
 
2 De magistraat en zijn zorgplicht 
 
2.1 Inleiding 
 
In het Belgische Wetboek van Strafvordering wordt het deskundigenonderzoek 
slechts (summier) geregeld in het kader van het opsporingsonderzoek en in het 
bijzonder in het kader van de heterdaad-procedure (artt. 43-44bis Sv222). Echter, deze 

                                                 
221  Een term (en observatie) van Renard, als lid van de begeleidingscommissie. 
222  Art. 43  

De procureur des Konings doet zich zo nodig vergezellen van een of twee personen die wegens hun 

kunde of beroep bekwaam geacht worden om de aard en de omstandigheden van de misdaad of het 

wanbedrijf te beoordelen. 

 Art. 44.  

Geldt het een gewelddadige dood of een dood waarvan de oorzaak onbekend is en verdacht, dan 

doet de procureur des Konings zich bijstaan door een of twee geneesheren, die verslag zullen 

uitbrengen over de oorzaken van de dood en de staat van het lijk. 

(De personen, in de gevallen van dit artikel en van het vorige artikel opgeroepen, leggen de eed af in 

de volgende bewoordingen: 

"Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk zal vervullen". 

(Ingeval een autopsie wordt bevolen, krijgen de nabestaanden de toestemming het lichaam van de 

overledene te zien. De magistraat die de autopsie heeft bevolen, beslist of de verzoekers als 

nabestaanden kunnen worden beschouwd en op welk tijdstip zij het lichaam van de overledene 

mogen zien. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.)  

Art. 44bis. 

§ 1. Wordt de dader van de misdaad of van het wanbedrijf op heterdaad betrapt, dan kan de 

procureur des Konings een geneesheer gelasten de medische vaststellingen te doen omtrent de staat 
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artikelen worden ook algemeen (analoog) toegepast op de GVO-procedure en op het 
OTT.223 Het gaat hier niet om dwingend geformuleerde bepalingen, zodat - mede 
omdat het in acht nemen van de regeling niet wordt afgedwongen door de sanctie van 
nietigheid - algemeen wordt aanvaard dat tot op zekere hoogte van de artt. 43-44bis 
Sv kan worden afgeweken.  
  Naast deze summiere wettelijke regeling zijn nog enkele andere wettelijke 
bepalingen relevant, met name voor de vraag in hoeverre de procureur en de 
(onderzoeks)rechter vrij zijn om te bepalen welke (en hoeveel) deskundigen zij 
wensen in te schakelen in het strafproces. Daarnaast heeft bij het afbakenen van de 
keuzevrijheid van de procureur en de (onderzoeks)rechter ook de jurisprudentie een 
zekere rol gespeeld. 
 
 
2.2  De keuzevrijheid van de procureur en de (onderzoeks)rechter: het uitgangspunt 
 
Op grond van art. 43 Sv  kan de procureur des Konings zich bij betrapping op 
heterdaad laten bijstaan door één of twee personen die ‘wegens hun kunde of beroep 
bekwaam geacht worden’ om feitelijke aspecten van het misdrijf te onderzoeken. Er 
worden geen nadere vakbekwaamheidseisen gesteld, noch wordt geregeld hoe en 
door wie de vakbekwaamheid van deskundigen vooraf moet worden beoordeeld. Er 
wordt dan ook algemeen aangenomen dat de procureur of de onderzoeksrechter (of 
een andere magistraat) zelf mag beslissen welke deskundige het meest in aanmerking 
komt om als gerechtsdeskundige te worden ingeschakeld.224 De aangestelde 
gerechtsdeskundige hoeft ook geen diploma’s of attesten over te (kunnen) leggen om 
zijn opdracht te kunnen aanvaarden. Er bestaan evenmin officiële lijsten van 
gekwalificeerde deskundigen waaruit de procureur en/of de rechter een keuze kan of 
moet maken. De deskundige kan aanspraak maken op de status van 
gerechtsdeskundige zodra hij door de procureur of magistraat als zodanig wordt 
bestempeld. 
  De vrijheid om deskundigen aan te stellen gaat zover dat de procureur en de 
rechter(s) soms ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten (zoals de Inspectie 
van de Grondstoffen en het Instituut voor Veterinaire Keuring) kunnen inschakelen 
als deskundige, zelfs als de desbetreffende dienst het strafbare feit zelf heeft ontdekt 

                                                                                                                                            

van dronkenschap van de vermoedelijke dader en van het slachtoffer van het misdrijf. Hij kan de 

geneesheer opvorderen om een bloedmonster te nemen. 

Deze bepaling is echter niet van toepassing in geval van overtreding van de wetten en 

verordeningen betreffende het wegverkeer. 

§ 2. De aldus opgevorderde geneesheer dient zich te gedragen naar het voorschrift van artikel 44, 

tweede lid. 

§ 3. Indien het optreden van de opgevorderde geneesheer er geen vertraging door ondervindt, kan 

de persoon van wie het bloedmonster wordt genomen, op eigen kosten een geneesheer naar keuze 

daarbij tegenwoordig doen zijn. 

§ 4. Het onderzoek van het bloedmonster geschiedt in een van de laboratoria door de Koning 

daartoe erkend. 

De persoon van wie het bloed is afgenomen, kan op eigen kosten een tweede onderzoek laten 

verrichten in het laboratorium waar het eerste heeft plaatsgehad, of in een ander door de Koning 

erkend laboratorium. In het eerste geval kan hij op het tweede onderzoek toezicht laten houden 

door een technisch raadsman te zijner keuze. 

De Koning treft voorzieningen tot nadere regeling van de bloedproef. Hij stelt onder meer regels 

betreffende de wijze waarop het bloedmonster wordt genomen, bewaard en onderzocht, alsook 

betreffende de erkenning van de laboratoria. 
223  Kwakman 1999 p. 377 e.v. 
224  De Smet 2001, p 84 
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en bevoegd is daaromtrent het bewijs te vergaren. Voorwaarde is dan wel dat degene 
die als deskundige wordt ingeschakeld, niet zelf betrokken is geweest bij het 
strafrechtelijk onderzoek. Voorts moet de vonnisrechter in dit soort gevallen soms 
een tegenonderzoek toestaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als de ingeschakelde 
deskundige in een hiërarchische verhouding staat tot degene die de zaak aan het 
rollen heeft gebracht, of als er anderszins niet kan worden gegarandeerd dat de 
deskundige objectief gezien geheel onafhankelijk en onpartijdig verslag kan 
uitbrengen.225 Als de deskundige slechts een collega is van de ambtenaar van de 
bijzondere opsporingsdienst die de zaak aan het rollen heeft gebracht, zonder dat er 
gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de deskundige, 
bestaat er op die grond geen recht op een tegenonderzoek.226 
 
Ook heeft de procureur of de (onderzoeks)rechter een grote keuzevrijheid wat betreft 
het aantal deskundigen dat hij wil inschakelen. Hoewel art. 43 en art. 44 Sv spreken 
van één of twee personen, wordt algemeen aangenomen dat het geen bindende 
beperking betreft, mede omdat daaraan evenmin de sanctie van nietigheid is 
gekoppeld. 
  Het hangt van de aard van de zaak af hoeveel deskundigen de procureur of de 
(onderzoeks)rechter zal willen inschakelen. In ingewikkelde strafzaken, waarbij veel 
op het spel staat, wordt niet zelden een heel ‘college’ van deskundigen benoemd. In 
dat geval is het overigens niet vereist dat de bevindingen van dat college worden 
neergelegd in één gezamenlijk rapport. Het is ook mogelijk dat de deskundigen niet 
op één lijn zitten, zodat het – naar het oordeel van de deskundigen zelf – in de rede 
ligt afzonderlijke rapporten met onderling afwijkende standpunten aan de procureur 
of de rechter voor te leggen.  
  Voorts zijn rechters geneigd om in zaken waarbij een beroep moet worden 
gedaan op experts uit de hoek van de meer ‘softe’ disciplines (psychiatrie, psychologie 
en andere gedragswetenschappen, waarbij vaak sprake is van verschillende ‘scholen’ ) 
meerdere experts in te schakelen als er geen duidelijke overeenstemming bestaat over 
de deugdelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid van methodes. Anders gezegd: als er 
sprake is van wetenschappelijke disciplines waar mathematische zekerheden 
ontbreken.227  
  Ook kan er reden zijn om het gedrag van de verdachte bijvoorbeeld te laten 
onderzoeken door een neuroloog en door een psychiater. Het spreekt voor zich, dat 
de rechter (al dan niet op het spoor gezet door een ingeschakelde deskundige) 
meerdere deskundigen kan en zal aantrekken wanneer de onderzoeksopdracht het 
vakgebied van één deskundige overstijgt, of als de aangetrokken deskundige over 
onvoldoende vakkennis blijkt te beschikken, dan wel: als twee deskundigen elkaar 
tegenspreken en er geen doorslaggevende argumenten zijn om aan het rapport en/of 
de verklaring van de één meer geloof te hechten dan aan het rapport en/of de 
verklaring van de ander. Ook kan met het inschakelen van meerdere deskundigen 
worden bereikt dat aan de procureur of de rechter een meer uitgebalanceerde 
conclusie wordt voorgelegd omdat de feiten (als gevolg van het aandeel van elk van de 
gezamenlijke deskundigen) in een ruimer perspectief worden geplaatst en men elkaar 
over en weer ook anderszins kan aanvullen als de ander bijvoorbeeld bepaalde 
aspecten over het hoofd heeft gezien. Het inschakelen van meerdere deskundigen kan 
dus in verschillende opzichten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het 
deskundigenonderzoek. 
  Keerzijde is, dat het inschakelen van meerdere deskundigen ten koste kan gaan 
van de vlotheid van de procedure. Dat kan een reden zijn waarom de procureur en/of 

                                                 
225  Vgl. EHRM 6 mei 1985, Bönsich vs. Oostenrijk, Publ. ECHR, A-92. 
226  De Smet 2001, p. 86 
227  De Smet 2001, p. 91. 
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de (onderzoeks)rechter zich (uit oogpunt van tijdsdruk of een efficiënt gebruik van de 
kostbare tijd en onderzoekscapaciteit) wensen te beperken tot één enkele specialist, 
en deze eventueel te belasten met verschillende onderling samenhangende 
onderzoeksopdrachten. Ook dat is mogelijk, want er is geen plicht om zich door 
meerdere deskundigen te laten bijstaan, al dringt (ook in de Belgische literatuur) de 
vraag zich op of tijdsdruk een reden mag zijn om genoegen te nemen met minder 
hoge eisen wat betreft de betrouwbaarheid en kwaliteit van de benodigde expertise.228 
  Er kunnen ook andere redenen zijn, zelfs in zware en ingewikkelde strafzaken, 
om een onderzoek (waarbij bijvoorbeeld zeer persoonlijke en gevoelige informatie in 
het geding is) slechts uit te besteden aan één enkele expert. Zoals in geval van 
psychiatrische onderzoeken.  
 
De keuzevrijheid van de procureur en de rechter(s) gaat, wat betreft het inschakelen 
van deskundigen, dus vrij ver, maar zij is niet absoluut. Zo mogen deskundigen zich 
bijvoorbeeld niet begeven op terreinen die aan de Gerechtelijke Politie zijn 
voorbehouden, zoals huiszoeking. En zo gelden er in het bijzondere strafrecht enkele 
uitzonderingen op de hoofdregel dat de procureur en de (onderzoeks)rechter 
helemaal zelf mogen bepalen wie als gerechtsdeskundigen in aanmerking komen. In 
het kader van het opsporen van enkele specifieke strafbare feiten (zoals het 
‘vervalsen’ van etenswaren en het toedienen van hormonale producten aan vee) dient 
de procureur of de onderzoeksrechter deskundigen in te schakelen die zijn verbonden 
aan de ter zake erkende laboratoria.229  

  In de praktijk worden steeds vaker het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie (NICC)230 en de laboratoria van de gerechtelijke politie bij de parketten 
ingeschakeld (ook zonder dat dit wettelijk wordt voorgeschreven) voor opdrachten 
van meer technische aard.231 Dat wil zeggen dat steeds vaker ‘erkende’ deskundigen 
op het gebied van bijvoorbeeld spectografische analyse, ballistiek, analyse van 
microsporen en menselijk celmateriaal, etc. worden ingeschakeld die volledig 
beschikbaar zijn voor forensisch onderzoek, en die dit dus niet, naast hun gewone 
werk, ‘erbij moeten doen’ tegen een geringe vergoeding. 
 
In twee speciale gevallen moet (in dit geval) de Raadkamer toestemming verlenen 
voor de inschakeling van een deskundige: 
– Als er een onderzoek aan het lichaam wordt bevolen en de verdachte of het 

slachtoffer daarmee in zijn/haar seksuele eergevoel kan worden geraakt (art. 
90bis Sv). De verdachte of het slachtoffer kan daarbij geen invloed uitoefenen op 
de beslissing van de raadkamer en kan diens bevel niet betwisten. Het onderzoek 
zelf gebeurt, in afwijking van wat voorheen regel was in het gerechtelijk 
(voor)onderzoek, in dit geval wel op tegenspraak: de verdachte, en sinds kort ook 
het slachtoffer, mogen het onderzoek laten bijwonen door een zelfgekozen arts. 

–  Als er een psychiatrisch onderzoek, met vrijheidsbeneming ter observatie, wordt 
bevolen. In dat geval wordt de verdachte (wel) gehoord alvorens er een bevel tot 
inobservatiestelling wordt genomen. Indien voor een psychiatrisch onderzoek 
geen vrijheidsbeneming nodig is, is een raadkamerbevel niet vereist en kan de 
onderzoeksrechter gewoon een deskundigenonderzoek bevelen.232 

 

                                                 
228  De Smet 2001, p. 92  (laatste tekstblok kleine letters Afdeling II). 
229  De Smet 2001, p. 85 en art. 8 K.B. 5 december 1990, B.S. 26 januari 1990 resp. art. 6 van de Wet 

inz. Hormonale producten in de veeteelt van 15 juli 1985, B.S. 15 augustus 1985. 
230  Zie par. 5. 
231  Zie ook Van de Voorde, Goethals en Nieuwdorp (eds.), 2003, p. 190 e.v. 
232  Zie Kwakman 2000. 



 119  

Naast de hierboven besproken uitzonderingen op de keuzevrijheid van de procureur 
en de rechter(s) om in het kader van het strafproces naar eigen inzicht deskundigen 
te benoemen, kan nog worden gewezen op de uitzonderingen die door De Smet 
worden besproken, en die eveneens zijn te ontlenen aan bepaalde specifieke 
(verbods)bepalingen of aan de bijzondere aard van de onderzoeksopdracht:233 
 
a. Op grond van art. 44 Sv dient de procureur zich, in geval van een ontdekking op 

heterdaad van een gewelddadige dood of van overlijden zonder bekende oorzaak, 
te laten bijstaan door één of twee geneesheren. Echter, omdat aan het niet 
voldoen aan dit voorschrift - ook hier weer - geen nietigheid of een andere sanctie 
is verbonden, kan de procureur of de (onderzoeks)rechter in dergelijke gevallen 
zonder meer ook voor andere typen expertise kiezen en andere deskundigen dan 
geneesheren inschakelen. Overigens dient de deskundige (in beginsel dus een 
geneesheer) in dergelijke gevallen van ontdekking op heterdaad de 
deskundigeneed af te leggen ('ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten 
nauwgezet en eerlijk zal vervullen'). Er is dan sprake van een echt 
deskundigenonderzoek. Buiten de gevallen van heterdaad wordt de eventueel 
ingeschakelde deskundige niet beëdigd en moet zijn bijdrage meer als een 
'technisch advies' worden beschouwd dan als een deskundigenonderzoek.234 Deze 
informatie geldt dan slechts ‘ten titel van inlichting’ en heeft niet dezelfde 
bewijskracht als een officieel deskundigenrapport. 

 
b.  Art. 44bis Sv heeft betrekking op het (zo nodig) vaststellen van de mate van 

dronkenschap van de verdachte en/of het slachtoffer. Daartoe wordt een 
bloedmonster genomen. Ook in dat verband dient het OM of de 
(onderzoeks)rechter een geneesheer als deskundige in te schakelen (die de 
deskundigeneed aflegt als het een ontdekking op heterdaad betreft en die geen 
deskundigeneed aflegt buiten de gevallen van heterdaad).235 Echter, in dit geval 
zouden degenen die als deskundige worden ingeschakeld om de mate van 
dronkenschap vast te stellen zonder dat ze arts zijn, zich schuldig maken aan het 
onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst indien het een medische vaststelling 
betreft (hetgeen wordt aangenomen).236 Voor een bloedanalyse kan de procureur 
of de (onderzoeks)rechter (dus) alleen terecht bij medewerkers van een erkend 
laboratorium (art. 44bis, lid 4, Sv). 

     Voor de DNA-analyse gelden vergelijkbare voorschriften. Zowel het afnemen 
van een bloedmonster als het uitvoeren van de DNA-analyse dient te worden 
overgelaten aan deskundigen die zijn verbonden aan erkende laboratoria (art. 
44ter Sv). 

 
c.  Handelingsonbekwamen en personen beneden de 15 jaar mogen geen eed 

afleggen (art. 79 Sv) en kunnen dan ook niet optreden als officiële deskundigen. 
Ook in die zin is de keuzevrijheid van de procureur en de (onderzoeks)rechter 
dus in zekere mate beperkt. Echter, ook bij deze personen kan ‘technische 
informatie’ worden ingewonnen, die weliswaar niet dezelfde bewijskracht heeft 
als officiële deskundigenrapporten, maar desondanks wel degelijk een rol kan 
spelen bij de bewijsconstructie. Ook deze beperking van de keuzevrijheid van de 
procureur en de (onderzoeks)rechter moet dus enigszins worden gerelativeerd. 

 

                                                 
233  De Smet 2001, p. 86 e.v.  Zie voorts Hutsebaut  1980. 
234  Kwakman 2000, p. 377 e.v.  
235   Art. 44 bis Sv ziet overigens niet op de bloedproef in verband met verkeersdelicten. Daarvoor geldt 

het vergelijkbare art. 63 WVW. 
236  Art. 2 K.B. nr. 78 d.d. 10 november 1967. 
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d.  Dat laatste geldt ook voor personen die krachtens art. 31 jo art. 34  Sw zijn ontzet 
uit het recht om te getuigen of als deskundige op te treden en/of het recht om te 
worden aangesteld om een technische opdracht uit te voeren. Ook voor die 
personen geldt dat de ontzetting uit deze rechten er niet aan in de weg staat dat 
ze op het onderzoek ter terechtzitting nog kunnen worden gehoord ‘ten titel van 
inlichting’. 

 
e.  Ook de ‘burgerlijke partij’237 mag niet als getuige of deskundige onder ede worden 

gehoord, tenzij geen van de (andere) partijen zich daartegen verzet.238 Maar ook 
hier geldt, dat de burgerlijke partij ‘ten titel van inlichting’ mag worden gehoord, 
dus zonder beëdiging. 

     Voorts kunnen de echtgenoot en bepaalde bloed- en aanverwanten van de 
verdachte niet onder ede worden gehoord als getuige of deskundige indien één 
van de partijen daartegen bezwaar maakt (artt. 156, 189, 322 Sv). Als alle partijen 
ermee instemmen kunnen deze naasten dus wel worden beëdigd en verhoord als 
getuige en deskundige. 

 
f.  Het deel uitmaken van een assisenjury is onverenigbaar met de opdracht om als 

gerechtsdeskundige in dezelfde zaak een deskundigenrapport op te stellen of 
(anderszins) bewijsmaterieel te verzamelen (art. 127 Ger. W.). Uit het verbod om 
aan een jurylid in een assisenzaak een technische onderzoeksopdracht te 
verstrekken wordt meer algemeen afgeleid dat ook de rechter of een partij (dan 
wel: een procesdeelnemer239) in het geding nooit als deskundige in dezelfde zaak 
mogen worden ingeschakeld. Ook daarmee wordt in de praktijk de in beginsel 
ongelimiteerde  keuzevrijheid van de procureur en de (onderzoeks)rechter om 
deskundigen in te schakelen, enigszins beperkt. 

 
g.  In zaken die tot de competentie behoren van militaire rechtbanken mogen (uit 

budgettaire overwegingen) op grond van art. 99 Mil. Sv slechts deskundigen 
worden ingeschakeld die in het leger werkzaam zijn. Maar ook dat is geen harde 
voorwaarde. In de prakijk staat de militaire rechters niets in de weg om andere 
deskundigen in te schakelen, zelfs zonder te hoeven motiveren waarom ze geen 
gebruik maken van een deskundige die deel uitmaakt van het leger. 

 
h.  Ambtenaren van de belastingdienst mogen op grond van art. 436 Wetboek 

Inkomstenbelasting niet als (beëdigde) getuige optreden in een strafzaak ter zake 
van belastingfraude en daarin evenmin als (beëdigde) deskundigen optreden. 

 
i.  Geheimhouders (advocaten, notarissen, artsen, apothekers, bedrijfsrevisoren, 

externe accountants) mogen op grond van art. 458 Sv geen deskundigenrapport 
uitbrengen over zaken die onder hun beroepsgeheim vallen. Zij mogen gegevens 
die hen zijn toevertrouwd, wel prijsgeven als ze als getuigen worden ondervraagd 
(art. 458 lid 2 Sv) of in geval van noodtoestand. Voorts mogen ze wel als 
deskundige optreden in zaken waarin ze geen geheimen behoeven prijs te geven 

                                                 
237  In België kan het slachtoffer (of een andere direct betrokkene) de vervolging van de verdachte 

uitlokken (de citation of action directe) en zich als het ware als procespartij ‘voegen’ in de strafzaak.  
238  Dit vloeit overigens niet voort uit de wet, maar uit de jurisprudentie: Cass. 2 september 1975, Arr. 

Cass. 1976, 13; Cass 7 april 1992, Arr. Cass. 1991-92, 425; cass. 8 september 1998, J.T. 1999, 93 
239  Zo is het bijvoorbeeld nog maar de vraag of de procureur (gelet op zijn in beginsel magistratelijke 

onpartijdigheid) als procespartij kan worden beschouwd. Er zal - om verschillende redenen - in 

ieder geval sprake zijn van een zodanige schijn van partijdigheid, dat velen de combinatie van de 

functie van aanklager en deskundige in dezelfde zaak onverenigbaar achten. 
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omdat ze dan niet optreden als vertrouwenspersoon maar als onafhankelijke 
gerechtsdeskundige. 

 
j.  Als gezegd, worden er steeds vaker ‘erkende’ deskundigen ingeschakeld die 

gespecialiseerd zijn op een bepaald terrein, en die voltijds beschikbaar zijn voor 
forensisch onderzoek ten behoeve van het strafproces. Deze tendens heeft zelfs 
een normatieve bekrachtiging gekregen. Zo besliste het Hof van Beroep in 
Antwerpen dat voor het ophelderen van een geval van bedrieglijke bankbreuk 
slechts gebruik mocht worden gemaakt van deskundigen met de titel van 
accountant of bedrijfsrevisor (Antwerpen 31 januari 1992, R.W. 1991-92). Dat 
hield verband met de Wet van 21 februari 1985 tot herziening van het 
bedrijfsrevisoraat (B.S. 28 februari 1985) op grond waarvan accountants en 
bedrijfsrevisoren de monopoliepositie verworven over boekhoudkundige 
controles. Die monopoliepositie is door het Hof van Beroep te Antwerpen 
vervolgens bekrachtigd voor, dan wel getransplanteerd naar het gebruik van 
boekhoudkundige expertise in het kader van het strafproces. 

 
k.  Ook op andere terreinen heeft de jurisprudentie een rol gespeeld bij het 

afbakenen van de kring van specialisten aan wie bepaalde onderzoeksopdrachten 
mogen worden toevertrouwd. Zo is voor de analyse van bloedmonsters met 
betrekking tot verkeersdelicten (vgl. art. 63 WVW ) de kring van erkende 
specialisten beperkt in die zin, dat de analyse van een bloedmonster moet worden 
verricht door de (door het parket ingeschakelde) erkende specialist zelf en niet 
door een medewerker. In een geval waarin de analyse werd verricht door een 
medewerker in plaats van door de specialist zelf, werd de analyse door het Hof 
van Cassatie nietig verklaard (Cass. 23 januari 1990, R.W. 1990-91, 745 m. nt. C. 
D’Haese). Opdrachten tot een analyse van bloedmonsters dienen dus te worden 
verstrekt aan individuele specialisten. Het is niet voldoende de analyses uit te 
besteden aan een laboratorium en niet toegestaan de analyse te delegeren aan 
een andere deskundige, ook al is die meer gekwalificeerd. In dat geval kan de 
analyse niet als rechtsgeldig bewijs worden aangemerkt. 

 
 
3  De tegensprekelijkheid; wet en jurisprudentie 
 
3.1  De opsporingsfase 
 
Het Belgische strafproces heeft (ook) wat betreft het deskundigenbewijs een sterk 
inquisitoir karakter. Met name in de vroegste voorfase van het strafproces lijkt het 
verdedigingsbelang geheel ondergeschikt te zijn aan het onderzoeksbelang. Dat geldt 
in ieder geval voor het opsporingsonderzoek. Ook na de hervorming door de Wet van 
12 maart 1998 (de zgn. ‘kleine Franchimont’), heeft de verdachte gedurende de 
opsporingsfase nog steeds geen wezenlijke inbreng wat betreft een eventueel 
deskundigenonderzoek. Zo heeft hij in beginsel geen recht om een 
deskundigenonderzoek in die fase te betwisten, of (op kosten van de Staat) een 
tegenonderzoek te laten verrichten, en beschikt hij niet of nauwelijks over 
mogelijkheden om de procureur te bewegen tot het inschakelen van een deskundige. 
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3.2 Het gerechtelijk onderzoek 
 
Wat betreft het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) is de situatie sinds de Wet van 12 
maart 1998  (de kleine Franchimont) wel enigszins verbeterd.240  Naast het OM 
kunnen de andere partijen (de verdachte en het slachtoffer dat zich als burgerlijke 
partij in het geding heeft gesteld) zich tijdens het gvo weliswaar niet verzetten tegen 
een deskundigenonderzoek dat door de onderzoeksrechter wordt bevolen, maar 
kunnen ze wel (evenals het OM) de onderzoeksrechter verzoeken een deskundige in 
te schakelen. Daartoe zullen ze een met redenen omkleed verzoekschrift bij de 
onderzoeksrechter moeten indienen. De onderzoeksrechter dient daarop binnen een 
maand (of als een verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt: binnen 8 dagen) 
een beslissing te nemen. Indien de onderzoeksrechter afwijzend beslist, bijvoorbeeld 
omdat hij de noodzaak van het onderzoek niet inziet, of van oordeel is dat het 
inschakelen van een deskundige teveel in de weg staat aan een efficiënte afhandeling 
van de zaak, of indien de onderzoeksrechter nalaat binnen de voorgeschreven termijn 
een beslissing te nemen, kan daartegen hoger beroep worden aangetekend. Het hoger 
beroep dient binnen 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing van de 
onderzoeksrechter (of als er geen beslissing is gegeven, na het verstrijken van de 
termijn die er voor staat) bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling te worden 
ingediend. De verzoeker kan daar zijn argumenten uiteenzetten en ook in andere 
opzichten verloopt de procedure voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling 
contradictoir (op tegenspraak). Als het verzoek om een deskundige aan te wijzen niet 
wordt gehonoreerd (ook niet na hoger beroep) dan kan een nieuw verzoek pas 
worden ingediend nadat drie maanden zijn verstreken sinds de afwijzing van het 
eerdere verzoek. Het OM kan echter wel in elk stadium van het gvo een (nieuw) 
deskundigenonderzoek uitlokken bij de onderzoeksrechter. 
  Dit recht om bij de onderzoeksrechter een verzoek in te dienen om een 
deskundige in te schakelen, en bij afwijzing hoger beroep aan te tekenen, hangt 
samen met het recht van de verdachte (en de burgerlijke partij) om tijdens het gvo - 
mits de vier wettelijke weigeringsgronden en andere beperkingen241 er niet aan in de 
weg staan - inzage te krijgen in het dossier (art. 61ter Sv).242  De gedachte is, dat uit de 
inzage in het dossier kan blijken dat het van belang is nader onderzoek te laten 
verrichten en een deskundige aan te stellen om hem bepaalde vragen voor te leggen. 
 
Als het gvo wordt afgesloten en de onderzoeksrechter het ‘dossier voor eindvordering’ 
heeft overgemaakt aan de procureur (of als het onderzoek wordt afgesloten door een 
beschikking van de raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling) zal de 
onderzoeksrechter normaal gesproken geen onderzoekshandelingen meer (mogen) 
verrichten. Echter, het kan voorkomen dat de procureur het op grond van het aan het 

                                                 
240  Het navolgende is onder meer ontleend aan Hutsebaut 2009. Zie over de jurisprudentiële 

ontwikkelingen met betrekking tot de tegensprekelijkheid ter zake van deskundigenbewijs 

(uitgebreid) Hutsebaut 2007. 
241  De vier wettelijke weigeringsgronden zijn: a) het belang van het onderzoek, b) gevaar voor personen 

of een ernstige schending van hun privéleven,  voorts (in geval inzage wordt verzocht door de 

burgerlijke partij): c) niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling, of d) als de burgerlijke 

partij geen rechtmatige beweegredenen tot het raadplegen van het dossier kan opgeven. Zowel de 

verzoekende partij als het OM kunnen beroep aantekenen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling 

tegen de (gedeeltelijke) weigering van inzage, respectievelijk tegen (gedeeltelijke) inwilliging van 

het verzoek. 
242  Deze mogelijkheid staat open sinds de wet van 12 maart 1998 (de kleine Franchimont). Ook hier 

geldt dat de rechter binnen een maand op het verzoekschrift moet beslissen, en dat de verzoeker 

tegen een afwijzende beschikking (of i.g.v.  nalatigheid om een beschikking te nemen) in beroep kan 

gaan bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling. 
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OM overgemaakte dossier nodig acht om nog een bijkomend of aanvullend 
deskundigenonderzoek te laten verrichten. Hij kan daartoe alsnog een vordering bij 
de onderzoeksrechter indienen. Ook de verdachte en de burgerlijke partij hebben de 
mogelijkheid om aan het eind van het gvo nog een deskundigenverzoek te vorderen 
(dat wordt in dit geval afgeleid uit art. 127 Sv). Daartoe kunnen ze, zodra de 
eindvordering is opgesteld, gedurende 15 dagen (of gedurende 3 dagen in geval de 
verdachte in voorlopige hechtenis zit) het dossier inzien en op grond daarvan een 
verzoek indienen om ‘bijkomende onderzoeksdaden te stellen’, zoals het aanstellen 
van een deskundige om hem bijkomende vragen voor te leggen. Ook in dit geval 
kunnen ze tegen een afwijzende beslissing van de onderzoeksrechter (of bij diens 
eventuele nalatigheid om een beslissing te nemen) op de gebruikelijke wijze in hoger 
beroep gaan bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die daarop binnen 15 dagen 
een beslissing neemt. Na afronding van het deskundigenonderzoek waarom was 
verzocht, kan niet opnieuw worden verzocht om ‘bijkomende onderzoeks-
handelingen’, zoals een deskundigenonderzoek. (Cass. 14 november 2000, Arr. Cass. 
2000, nr. 621; Cass. 12 febuari 2002, NjW 2002, 167, m. nt. S. Vandromme). 
  In dit verband moet nog worden benadrukt dat de verdachte natuurlijk altijd ook 
zelf, dat wil zeggen op eigen kosten, een deskundige kan inschakelen teneinde op 
grond van de uitkomst van diens onderzoek de betrouwbaarheid van het onderzoek 
van de door de rechter ingeschakelde deskundige aan de kaak te kunnen stellen. 
 
Hutsebaut merkt op dat het belang van deze wetswijzigingen (in het kader van de 
‘kleine Franchimont’) niet mag worden onderschat. De mogelijkheden voor de 
verdachte en het slachtoffer om deskundigen te doen inschakelen in het kader van 
een gvo zijn, zoals bleek, aanmerkelijk vergroot. Daarmee kan van de kant van de 
verdachte en het slachtoffer aanzienlijk meer invloed worden uitgeoefend op het 
deskundigenonderzoek in die fase van het strafproces dan vroeger het geval was. 
Anders gezegd: daarmee heeft het gvo een meer contradictoir (tegensprekelijk) 
karakter gekregen dan voorheen, zij het dat dit (zoals nog zal blijken) sterk 
gerelativeerd dient te worden voor zover het deskundigen betreft die door de 
onderzoeksrechter zelf zijn ingeschakeld. 
 
 
3.3 Het onderzoek ter terechtzitting 
 
Wat betreft het onderzoek ter terechtzitting (OTT) garanderen de artt. 153, 190 en 211 
Sv slechts tegensprekelijkheid op de terechtzitting zelf (vgl. het 
onmiddellijkheidsbeginsel). Zo kunnen bijvoorbeeld de conclusies uit een 
deskundigenonderzoek dat in het kader van het vooronderzoek is verricht, op de 
zitting worden betwist. Voor het overige was er, wat betreft het 
deskundigenonderzoek zelf, tot voor een aantal jaren in het geheel geen sprake van de 
tegensprekelijkheid die juist wel kenmerkend was/is voor het deskundigenonderzoek 
in het kader van de - op accusatoire in plaats van inquisitoire leest geschoeide - 
civiele procedures. De regeling van art. 962 e.v. van het Gerechtelijke Wetboek 
voorziet in een zeer actieve rol voor de partijen. Dat geldt zowel voor de aanstelling 
van de deskundigen als voor de formulering van de onderzoeksopdracht, de wijze 
waarop het onderzoek dient te worden uitgevoerd, en de wijze waarop verslag wordt 
gedaan van de bevindingen uit het onderzoek. De participatie van de partijen zit - zo 
zou men kunnen stellen - per definitie ingebakken in alle fasen van civiele 
procedures. 
  In de strafrechtspraktijk is lange tijd consequent volgehouden dat de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn, en ook niet van toepassing 
behoren te zijn, op deskundigenonderzoek in strafzaken. Zelfs niet als de strafrechter 
zich, aan het slot van het strafrechtelijke onderzoek, nog slechts hoeft te buigen over 
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de civielrechtelijke claim van het slachtoffer dat zich als burgerlijke partij in het 
strafproces had gesteld. Volgens het Hof van Cassatie vloeide dat voort uit het 
speciale karakter van het strafproces, de complexiteit daarvan, de objectieve criteria 
(en niet de partijwaarheden) die daarbij een rol speelden, en het belang van een 
efficiënte waarheidsvinding (de primair inquisitoire invalshoek) met het oog op de 
bescherming van de samenleving tegen criminaliteit. In het kader van het strafproces 
had de door de procureur of (onderzoeks)rechter ingeschakelde deskundige dus geen 
boodschap aan de verdachte. De deskundige hoefde de verdachte bijvoorbeeld niet uit 
te nodigen om aanwezig te zijn bij zijn onderzoek, hoefde geen (namens de 
verdachte) controlerende deskundigen toe te laten, hoefde de verdachte zelfs niet te 
horen en hoefde eventuele opmerkingen van zijn kant niet eens te memoreren in zijn 
rapport, laat staan er op te reageren.  
  Deze aanvankelijk in de rechtspraktijk strikt volgehouden benadering begon op 
een zeker moment evenwel scheurtjes te vertonen, mede in het licht van het recht op 
een fair trial, zoals verwoord in art. 6 EVRM en ingevuld door het EHRM. Het begon 
ermee dat men deze niet-tegensprekelijkheid niet langer aanvaardbaar vond als het 
deskundigenonderzoek betrekking had op de burgerlijke belangen die in het kader 
van het strafproces ter beoordeling aan de strafechter werden voorgelegd. 
Herhaaldelijk werd in dat verband in de rechtspraak beslist, dat - hoewel 
deskundigenonderzoek in het kader van het strafproces in beginsel niet-
tegensprekelijk is - geen enkele wettelijke bepaling de (onderzoeks)rechter verbiedt 
in dit soort zaken de voorlopige conclusies van de deskundige te onderwerpen aan de 
tegenspraak van de verdachte, voordat de deskundige een definitief rapport opstelt 
van zijn bevindingen. 
 
Maar de grote ommezwaai kwam met enkele belangrijke arresten van het EHRM 
(Mantovanelli en Cottin)243 waarin het EHRM onder meer verwees naar één van de 
belangrijkste voorwaarden die besloten lagen in art. 6 EVRM om van een eerlijk 
proces te kunnen spreken: het recht op tegenspraak. Daar werd aan toegevoegd dat, 
voor zover aan die voorwaarde niet optimaal kan worden voldaan, er in ieder geval 
voldoende compenserende waarborgen tegenover dienen te staan, zodat kan worden 
gewaarborgd dat het proces ‘as a whole’ desondanks als ‘fair’ kan worden 
aangemerkt. Zo kan het zijn dat het recht op tegenspraak (om verschillende redenen) 
onvoldoende uit de verf komt als slechts op de zitting de mogelijkheid van een 
confrontatie wordt geboden (hetgeen in het kader van het door het EHRM omarmde 
onmiddellijkheidsbeginsel het uitgangspunt vormt). Wil men het recht op 
tegenspraak serieus nemen, dan kan het in bepaalde gevallen in de rede liggen 
partijen reeds in de voorfase van het strafproces bij het deskundigenonderzoek te 
betrekken, mede gelet op de impact die het deskundigenrapport kan hebben op de 
latere besluitvorming van de rechter. 
  Deze arresten hebben ertoe bijgedragen dat zowel bij het vroegere Arbitragehof 
(het huidige ‘Grondwettelijke Hof’, waaraan prejudiciële vragen kunnen worden 
voorgelegd met betrekking tot de verenigbaarheid van bepaalde wettelijke bepalingen 
met de Grondwet), als het Hof van Cassatie, het roer is omgegaan. Zo besliste het 
Arbitragehof (in het kader van de vraag naar de verenigbaarheid van de hiervoor 
besproken artt. 43, 44 en 148 Sv met art. 10 en 11 Gw en art. 6 EVRM) dat het feit dat 
een deskundigenonderzoek wordt bevolen door de strafrechter, dus in het 
eindonderzoek, onvoldoende reden is om de toepasselijkheid van (een aantal) 
bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek uit te sluiten. Dat zou in strijd zijn met de 
artt. 10 en 11 Gw (de grondwettelijke regels m.b.t. de gelijkheid voor de wet en verbod 
van discriminatie, die, zo lijkt het, er een beetje met de haren bij zijn gesleept). 

                                                 
243  EHRM 18 maart 1997 (www.echr.coe.int.) resp. EHRM 2 juni 2005 (www.echr.coe.int.). Zie over 

Mantovanelli ook hoofdstuk 2 par. 5.2. 



 125  

Daarbij liet het Hof zelfs in het midden of het deskundigenonderzoek betrekking had 
op strafrechtelijke aspecten dan wel op de claim van het slachtoffer.244 Overigens 
oordeelde het Arbitragehof dat de niet-tegensprekelijkheid van deskundigen-
onderzoek in het vooronderzoek wel door de beugel kon en niet in strijd was met het 
gelijkheidsbeginsel in combinatie met art. 6 EVRM. Dat hield verband met het (in de 
ogen van de wetgever) uitgesproken inquisitoire karakter van het vooronderzoek, 
hetgeen onder meer met zich meebracht dat in die fase daadkrachtig moest kunnen 
worden opgetreden zonder de schuldige van het eventuele onderzoek op de hoogte te 
hoeven stellen. Wel merkte het Arbitragehof nog op dat het geenszins verboden is om 
m.b.t. een bevolen deskundigenonderzoek tevens de voorwaarde te stellen dat het 
onderzoek op tegensprekelijke wijze plaatsvindt, en voorts dat de strafrechter bij zijn 
oordeel over de bruikbaarheid van het deskundigenrapport rekening houdt met de 
mate van tegensprekelijkheid van het onderzoek. Een hart onder de riem dus, of zelfs 
een duwtje in de rug van de procureur of de (onderzoeks)rechter die reeds geneigd 
waren om ook al in de voorfase van het strafproces het deskundigenonderzoek een 
meer tegensprekelijk karakter te geven. 
   Het Hof van Cassatie ging - na enige aarzeling - eveneens overstag in die zin, dat 
ook het Hof van Cassatie niet langer consequent, althans niet al te star, vasthield aan 
het uitgangspunt dat het strafrecht, gezien haar aard en functie, niet gebaat was bij 
een contradictoir deskundigenonderzoek dat juist zo kenmerkend was voor civiele 
procedures. Het Hof herhaalt nog eens dat er geen bepaling in het Wetboek van 
Strafvordering is te vinden die de wijze regelt waarop deskundigenonderzoek in het 
kader van het strafproces dient plaats te vinden. Vervolgens maakt het Hof een 
onderscheid tussen deskundigenonderzoek met betrekking tot de strafrechtelijke 
aspecten respectievelijk met betrekking tot de burgerlijke vordering. Wat betreft 
deskundigenonderzoek dat betrekking heeft op strafrechtelijke aspecten, is het aan de 
rechter om de modaliteit van de tegensprekelijkheid te bepalen in het licht van het 
verdedigingsbelang en de vereisten die voortvloeien uit het belang van een doelmatig 
en behoorlijk strafproces. Wel merkt het Hof daarbij nog op dat de artt. 973 en 978 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn (de verplichting voor de deskundige 
om partijen op te roepen, zijn bevindingen aan hen kenbaar te maken, en hun 
opmerkingen in zijn rapport aan te tekenen). Deze artikelen zijn echter, aldus het 
Hof, wel van toepassing op de gevallen waarin het deskundigenonderzoek betrekking 
heeft op de burgerlijke vordering.  
  Kortom, partijen kunnen (wat betreft deskundigenonderzoek dat betrekking 
heeft op de strafrechtelijke aspecten van het strafproces) slechts ‘tegensprekelijk’ 
samenwerken met de deskundige onder de voorwaarden die de rechter heeft gesteld. 
Ze kunnen dus geen tegensprekelijkheid afdwingen. Wel kan de deskundige zelf 
bepalen in hoeverre onderzoekshandelingen (technisch gezien) kunnen worden 
verricht in aanwezigheid van een derde. Dat wil zeggen dat de deskundige zelf de 
marge van tegensprekelijkheid, binnen de bandbreedte die de rechter de partijen 
heeft gelaten, kan versmallen.245 
  Wat betreft deskundigenonderzoek in het kader van het vooronderzoek bevestigt 
het Hof nog eens dat als de magistraat de verdachte en/of de burgerlijke partij niet 
toestaat tegensprekelijk te participeren in een door hem bevolen deskundigen-
onderzoek indien hij dat niet nodig acht met het oog op de waarheidsvinding, dit als 
zodanig nog geen schending van art. 6 EVRM oplevert. Het Hof wijst er nog eens op 
dat de partijen in het vooronderzoek (en met name het gvo) diverse mogelijkheden 
ter beschikking staan om inzage in het dossier te vorderen en om bijkomende 

                                                 
244  Arbitragehof 30 april 1997, R.W. 1997-98, 713 en  Arbitragehof 27 mei 1998, B.S. 15 augustus 1998. 
245  Cass. 12 april 2000, J.T. 2000, 718. Zie ook De Smet (‘De samenwerking tussen de deskundige en 

de partijen in strafzaken’, noot onder dit arrest in R..W. 2001-02, p. 307-308), naar wie Hutsebaut 

ter zake verwijst in de noot waarin hij refereert aan dit arrest. 
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onderzoekshandelingen te verzoeken. In dit arrest wordt tussen neus en lippen door 
nog eens benadrukt dat ook de onderzoeksrechter kan kiezen voor bepaalde 
modaliteiten van tegenspraak indien hij dat met het oog op de materiële 
waarheidsvinding wenselijk acht. 
 
 
3.4 Resumé 
 
Hutsebaut constateert dat de besproken jurisprudentiële evoluties een belangrijke 
impact hebben gehad op de positie van de magistraten, de partijen en de deskundigen 
zelf. Hij zet vervolgens - bij wijze van samenvatting - de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de tegensprekelijkheid van deskundigenonderzoek in strafzaken nog 
eens als volgt op een rijtje:246 
 
Wat betreft het opsporingsonderzoek blijft de situatie zoals ze was. Zowel wat betreft 
het inschakelen van deskundigen, als wat betreft de onderzoeksopdracht en de aard 
en de uitvoering van het onderzoek, blijft de procureur des Konings de aangewezen 
persoon. De (andere) partijen worden daar in beginsel niet bij betrokken. 
 
Datzelfde geldt min of meer voor het gerechtelijk vooronderzoek, zij het dat in dat 
geval een eventueel deskundigenonderzoek door de onderzoeksrechter wordt 
bevolen. De onderzoeksrechter bepaalt van oudsher welke deskundigen hij wenst in 
te schakelen en welke opdrachten hij hen verstrekt. Hij is daarbij in beginsel niet 
gebonden aan verzoeken of voorstellen van het OM of de verdachte. Partijen kunnen 
ook anderszins geen invloed uitoefenen op het onderzoek. Zij (of hun eventuele 
technische raadgevers) hebben niet alleen geen recht om te worden ingeschakeld of 
opgeroepen, ze hoeven zelfs niet te worden geïnformeerd over het feit dat er een 
deskundigenonderzoek werd gelast. Hen wordt evenmin de gelegenheid geboden om 
opmerkingen te maken over de keuze van de deskundige, dan wel over zijn 
bekwaamheid of vakkennis, c.q. over de opdracht. Ze worden voorts niet in de 
gelegenheid gesteld aanwezig te zijn bij het onderzoek zelf en vragen te stellen aan de 
deskundige of met hem van gedachten te wisselen, opmerkingen te maken over zijn 
bevindingen alvorens het verslag daarvan aan de magistraat wordt overgelegd, laat 
staan dat ze een recht op tegenonderzoek hebben (behalve als ze de kosten daarvan 
voor eigen rekening nemen). In beginsel kan het deskundigenonderzoek pas op het 
onderzoek ter terechtzitting worden betwist.  
 
Toch zijn er - zoals bleek - inmiddels wel bepaalde mogelijkheden om de partijen te 
betrekken bij het deskundigenonderzoek gedurende de vooronderzoeksfase. 
 In de eerste plaats blijkt uit de recente jurisprudentie van de hoogste Belgische 
rechters (zie boven) dat het de procureur des Konings of de onderzoeksrechter vrij 
staat om - als dat uit het oogpunt van het verdedigingsbelang of het onderzoeks-
belang wenselijk wordt geacht - aan onderzoeksopdrachten de voorwaarde te 
verbinden dat de desbetreffende deskundige tegensprekelijk te werk gaat. De rechter 
kan daarbij ook meer specifiek aangeven waarin die tegensprekelijkheid zou moeten 
bestaan. Zo kan hij de deskundige opdragen de partijen te horen, de partijen de kans 
te bieden bij bepaalde onderzoekshandelingen aanwezig te zijn, de partijen toe te 
staan opmerkingen te plaatsen bij de opdracht die aan de deskundige is verstrekt, of 
bij zijn bevindingen en/of conclusies voordat de deskundige zijn definitieve rapport 
aan de opdrachtgever doet toekomen, enzovoort. 
  In het boven besproken arrest van het Hof van Cassatie van 12 april 2000 is 
echter wel de restrictie gemaakt dat de deskundige deze voorwaarde van 

                                                 
246  Zie ook Kwakman 2000 



 127  

tegensprekelijkheid naast zich neer kan leggen als hij van mening is dat de 
tegensprekelijkheid ten koste zou gaan van de kwaliteit van zijn onderzoek. 
Hutsebaut kan zich daar niet in vinden en meent dat de deskundige daarmee teveel 
discretionaire ruimte wordt gelaten. Volgens hem is de deskundige in dit verband 
gebonden (althans zou hij gebonden moeten zijn) aan de opdracht van de magistraat. 

Ook in andere opzichten is - zo bleek in par. 3.2 - het geheime karakter van het (op 
inquisitoire leest geschoeide) gerechtelijke (voor)onderzoek niet langer absoluut en 
kunnen de partijen in verschillende stadia van het gerechtelijk onderzoek inzage in 
het dossier vorderen, en op basis daarvan zo nodig ‘bijkomende 
onderzoekshandelingen’ vorderen, zoals bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek. 

Voorts bleek dat de procureur des Konings en de onderzoeksrechter er op zullen 
moeten toezien dat een eventuele weigering om in het vooronderzoek 
tegensprekelijkheid toe te staan of te bevorderen, er (gelet op de uitspraken ter zake 
van het EHRM) niet toe mag leiden dat het strafproces as a whole niet meer als fair 
kan worden aangemerkt. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er (ook) 
tijdens het eindonderzoek - om wat voor reden dan ook - onvoldoende tegenspraak 
mogelijk is, zodat het gebrek aan tegenspraak tijdens het vooronderzoek niet kan 
worden gecompenseerd met tegenspraak tijdens het eindonderzoek. Tijdens het 
vooronderzoek zal dus in zekere zin moeten worden geanticipeerd op de 
(on)mogelijkheden van tegenspraak tijdens het eindonderzoek. 
 
Dezelfde verschuiving doet zich ook voor wat betreft het (door de vonnisrechter) 
inschakelen van deskundigen in het kader van het eindonderzoek. Ook daarvoor gold 
(en geldt) dat het inschakelen van deskundigen niet wettelijk geregeld is, maar dat - 
zo bleek - aangenomen wordt dat de artt. 43-44 bis Sv ook hier van overeenkomstige 
toepassing worden geacht. Evenals de onderzoeksrechter beslist de vonnisrechter van 
oudsher geheel zelfstandig of hij een deskundige inschakelt en welke 
onderzoeksopdracht hij aan de deskundige verstrekt. Hij is daarin volledig vrij en 
ongebonden (vgl. Cass. 1-6 '88, Arr. Cass. 1987-1988, 1273). Ook is het aan hem om te 
beoordelen of een bepaalde getuige of deskundige (nog) moet worden gehoord om tot 
de vereiste overtuiging te komen. Overigens: als de deskundige wordt opgeroepen om 
zijn rapport, dat hij bijvoorbeeld in het kader van het GVO heeft opgesteld, te komen 
toelichten wordt hij - merkwaardigerwijs - beëdigd als een getuige. Voor zover hij 
nieuwe inlichtingen verstrekt moet hij de deskundigeneed van art. 44 Sv afleggen.247 
  Ongeacht het in principe contradictoire karakter van het onderzoek ter 
terechtzitting heeft de verdachte wat betreft het inschakelen en het verhoor van 
deskundigen dus weinig in te brengen. Hij kan weliswaar een verzoek doen om 
bepaalde deskundigen op te roepen, maar de rechter kan dat zonder meer weigeren 
indien hij niet overtuigd is van het belang daarvan voor de rechtspleging. Voorts heeft 
de verdachte, in tegenstelling tot het OM, geen recht om de getuige of deskundige 
rechtstreeks vragen te stellen (dat kan slechts via de voorzitter), nog afgezien van het 
feit dat deskundigen zelden op het OTT worden gehoord. Vaak geven schriftelijke 
deskundigenrapporten de doorslag.  
 
In de literatuur is geregeld de vraag opgeworpen of de wijze van omgang met 
deskundigen nog wel te rijmen viel met het 'equality of arms'-beginsel en met het 
uitgangspunt dat de verdachte in de gelegenheid moet worden gesteld de 
betrouwbaarheid van het bewijs adequaat en rechtstreeks te betwisten (vgl. EHRM 
27-9-1990, Publ. ECRM Series A. Vol. 186). Voorgesteld werd de verdachte meer 
mogelijkheden te verschaffen om niet alleen het rechterlijk (voor)onderzoek te 
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beïnvloeden, maar met name ook het contradictoire karakter van het onderzoek ter 
terechtzitting te versterken. 
  Uit de door Hutsebaut beschreven jurisprudentiële evoluties kan worden afgeleid 
dat aan die wens inmiddels tot op zekere hoogte tegemoet is gekomen. Evenals in het 
kader van het gerechtelijk (voor)onderzoek kunnen partijen de zittingsrechter er nu 
toe (trachten te) bewegen het deskundigenonderzoek aan een tegensprekelijk debat te 
onderwerpen. De partijen kunnen daartoe dus weliswaar het initiatief nemen, maar 
het is uiteindelijk nog steeds aan de rechter om de modaliteit daarvan te bepalen in 
het licht van het verdedigingsbelang en de vereisten die voortvloeien uit het belang 
van een doelmatig en behoorlijk strafproces. Het feit dat het om een ambtshalve 
onderzoek(sopdracht) door de rechter gaat, staat dus nog steeds voorop, zodat de 
mate van tegensprekelijkheid van dat onderzoek niet afhankelijk mag worden 
gemaakt van eventuele partijafspraken of partijinitiatieven. Wat in het civiele recht 
op grond van het Gerechtelijk Wetboek heel gebruikelijk is, is in het strafrecht dus uit 
den boze. Met deze eigen verantwoordelijkheid van de strafrechter 
(onderzoeksrechter of vonnisrechter) kan worden voorkomen dat het versterken van 
het tegensprekelijke karakter van het deskundigenonderzoek teveel ontaardt in een 
partijenproces. Immers, met name in een op inquisitoire leest geschoeid strafproces 
gaat het in de eerste plaats om de materiële waarheidsvinding (dus niet om consensus 
of enige andere vorm van ‘partijen-waarheid’) en het daarop toegesneden vereiste van 
een doelmatige, maar tevens eerlijke en behoorlijke procedure. De eigen 
verantwoordelijkheid van de strafrechter kan wat dat betreft dus een zeker 
tegenwicht bieden tegen de mogelijke negatieve bijeffecten van een al te eenzijdige 
focus op het (gewenste) tegensprekelijke karakter van het strafproces, door er 
voortdurend voor te waken dat tegensprekelijkheid niet leidt tot (bijvoorbeeld) 
onwenselijke vormen van  ‘veramerikanisering’ van het strafproces, maar uiteindelijk 
steeds primair ten dienste staat van de materiële waarheidsvinding door middel van 
een eerlijk proces op tegenspraak. Zo meent De Smet dat een (strikt) accusatoir 
proces, zoals we dat kennen in Anglo-Amerikaanse stelsels, enkel kwaliteit kan 
bieden als partijen aan elkaar gewaagd zijn. De veronderstelling dat de waarheid het 
best aan het licht komt in een rechtsstrijd tussen aanklager en aangeklaagde, zonder 
inbreng van de rechter, gaat dus niet altijd op. Als de partijen niet aan elkaar gewaagd 
zijn, kunnen eenzijdige expertises van de kant van de aanklager uitmonden in een 
veroordeling indien de verdachte (financieel of anderszins) niet in staat is om 
voldoende weerwerk te bieden, bijvoorbeeld door middel van het inschakelen van 
eigen experts. De rol van de rechter om er op toe te zien dat het bewijs op een 
rechtmatige wijze wordt vergaard en/of geconstrueerd en dat het duel tussen de 
partijen op een eerlijke wijze verloopt, brengt daar geen verandering in. Dat is anders 
in een inquisitoir proces. De Smet: “In een inquisitoir systeem moet de 
onderzoekende magistraat toezien op de kwaliteit van de expertise. Wanneer de 
deskundige niet nauwgezet te werk gaat, moet de rechter bijsturen door aanvullende 
opdrachten te bevelen of zo nodig een andere deskundige aan te stellen.”248 
 
Voor zover het onderzoek betrekking heeft op de burgerlijke vordering (de 
schadevergoedingsvordering door het slachtoffer) ligt het allemaal wat anders. In dat 
geval zijn de regels van het Gerechtelijk Wetboek (althans enkele daarvan) wel van 
toepassing en moet het deskundigenonderzoek verplicht geheel op tegensprekelijke 
wijze plaatsvinden, ook zonder dat de vonnisrechter daartoe opdracht heeft gegeven. 
De deskundige zal in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op de 
afwikkeling van de burgerlijke vordering, de partijen dus moeten oproepen, zijn 
bevindingen aan hen kenbaar moeten maken, hen de gelegenheid moeten verschaffen 
opmerkingen te maken en met hem van gedachten te wisselen, etc. 
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4  Kwaliteitseisen 
 
4.1 Stand van zaken 
 
De kwaliteitseisen die (zouden moeten) gelden voor deskundigen(onderzoek), 
kunnen worden beschouwd als de derde pijler waarop de kwaliteit van de materiële 
waarheidsvinding, en de rol van het deskundigenbewijs daarin, kan worden 
gefundeerd (naast de hierboven besproken rol van de rechter om te beslissen welke 
(en hoeveel) deskundigen hij wil inschakelen met het oog op een doelmatig en 
behoorlijk strafproces, en naast het hierboven besproken recht op tegenspraak). Het 
is, zo wordt door velen in België onderschreven, evident dat een grotere 
tegensprekelijkheid de controle op forensische expertise belangrijk vergroot, en dat 
daarmee de kwaliteit van de materiële waarheidsvinding een belangrijke impuls kan 
worden gegeven, maar dat dit in de praktijk nog geen toereikende waarborg voor 
kwaliteit biedt. De waarheidsvinding is, aldus Van de Voorde, in de eerste plaats 
gediend met het inbouwen van kwaliteitsgaranties: “Het toenemend belang van 
forensisch onderzoek in de bewijsgaring en bewijsvoering maakt dat een 
kwaliteitsvolle justitie dringend werk moet maken van de bewaking van 
kwaliteitsvolle gerechtelijke expertisen. De gerechtsdeskundige krijgt daarbij een 
steeds belangrijkere rol vanwege de toenemende complexiteit, de alsmaar groter 
wordende wetenschappelijke mogelijkheden en het groeiend belang dat aan 
wetenschappelijke ‘bewijzen’ (physical evidence) wordt toegekend. De deskundige 
participeert dan ook steeds meer als een actieve en raadgevende partner in het 
onderzoek naar de waarheidsvinding.”249 En Hutsebaut formuleert het aan het slot 
van zijn bijdrage in het Panopticum jubileumboek als volgt: “Wellicht is het meest 
cruciale op te lossen probleem nog steeds dat er geen werk gemaakt wordt van een 
effectieve kwaliteitscontrole op wie als deskundige de verantwoordelijkheid krijgt om 
in strafzaken op te treden. Alhoewel een verhoging van de mogelijkheden tot 
tegenspraak in dit verband niet onbelangrijk is, zal tegenspraak dit probleem niet 
voldoende oplossen. Een en ander vereist wellicht op de eerste plaats specifieke 
opleidingsvereisten, een hoogstaand en betrouwbaar accreditatiesysteem en een 
onafhankelijk en efficiënt controlesysteem op de kwaliteit van de uitgevoerde 
deskundigenonderzoeken. We eindigen onze bijdrage dan ook met een open vraag. 
Zou het niet zo zijn dat wanneer kwaliteit ingebakken en gegarandeerd wordt in het 
systeem zelf, de discussies en de vragen in verband met de tegensprekelijkheid voor 
een groot deel overbodig worden…?” Van de Voorde beantwoordt die vraag in zijn 
bijdrage in hetzelfde jubileumboek met een volmondig ja, waarbij hij nog eens 
benadrukt dat de nood aan kwaliteitsgaranties niet uitsluitend door een juridische 
oplossing, zoals uitbreiding van de tegensprekelijkheid, kan worden verholpen, maar 
dat daarvoor structurele oplossingen nodig zijn. Kortom, zowel de procureur en de 
(onderzoeks)rechter als de verdachten en/of het slachtoffer zijn gebaat bij, en hebben 
recht op kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek.250  
 Echter, wat betreft de wettelijke kwaliteitseisen die in het Belgische stelsel gelden 
met betrekking tot gerechtelijke deskundigen, kunnen we kort zijn: die zijn er niet.251 
Bij de bespreking van de magistratelijke vrijheid om naar eigen goeddunken 
deskundigen in te schakelen, bleek al dat er in de wet geen vakbekwaamheidseisen 
worden gesteld, noch dat daarin wordt geregeld hoe en door wie de vakbekwaamheid 
van deskundigen vooraf moet worden beoordeeld. Uit de commentaren van de boven 
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geciteerde schrijvers blijkt nu dat er ook in de praktijk geen of nauwelijks 
vakbekwaamheidseisen gelden en/of (forensische) kwaliteitseisen zijn ontwikkeld, 
evenmin als opleidingsvereisten, of een deugdelijk accrediteringssysteem, 
kwaliteitscontroles, criteria op grond waarvan deskundigen zouden kunnen worden 
geschrapt van de (officieuze) lijsten die in de ressorten en door de rechtbanken 
worden gehanteerd, etc.252 Wat dat laatste betreft, gebeurt het volgens Dillen maar al 
te vaak dat ‘deskundigen’ op de officieuze lijsten van het parket terecht komen via 
persoonlijke contacten en zonder enige specifieke opleiding of ervaring.253 Hutsebaut 
en De Smet menen dat dit tot onwenselijke situaties kan leiden. Zoals - vanwege het 
ontbreken van onafhankelijke controles en kwaliteitstoetsen - de mogelijke neiging 
om elke hypothese te verdedigen die door hun opdrachtgever als het meest 
geloofwaardig wordt beschouwd, teneinde schrapping van de lijst te voorkomen. En 
als pendant daarvan de neiging van de magistraten om die deskundigen in te 
schakelen die bereid zijn om voornamelijk elementen à charge te benadrukken.254  
  Registratie van gerechtelijke deskundigen zonder dat deze registratie gepaard 
gaat met enige vorm van accreditatie en/of kwaliteitscontrole lijkt in de ogen van een 
aantal gezaghebbende Belgische schrijvers in dit verband dus meer kwaad te doen 
dan goed. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat bepaalde ontwikkelingen van de 
laatste tijd niet hoopvol stemmen en zeker niet de verwachting rechtvaardigen dat er 
binnenkort serieus werk zal worden gemaakt van een georganiseerde en 
gecontroleerde vorm van accreditatie en kwaliteitszorg. Zo wijst Filip D’Hont er op 
dat tot voor kort art. 991 van het Gerechtelijke Wetboek de hoven en rechtbanken nog 
de (wettelijke) mogelijkheid bood om deskundigenlijsten op te maken conform de 
regels die de Koning bepaalt. Daarmee werd erkend dat het langzamerhand 
onmogelijk was geworden om alle expertise die nodig was in het kader van het 
strafproces, binnen het justitieapparaat te incorporeren, en werd aanvaard dat deze 
expertise noodzakelijkerwijs soms ‘extern’ moest worden ingehuurd. Afgezien van 
een zeker ongefundeerd optimisme wat betreft de kansen die een dergelijke 
‘uitbesteding’ van onderzoeksopdrachten leek te bieden (diversiteit, flexibiliteit, lage 
vaste kosten), bleek ook de verwachting dat deze benadering de beste garantie zou 
bieden voor een breed aanbod dat steeds de vraag zou dekken, niet uit te komen. Met 
name in bepaalde sectoren (zoals bijvoorbeeld de kinderpsychiatrie) bleek goede 
expertise (zeer) schaars te zijn, in het bijzonder wat betreft de vereiste vaardigheid 
om kennis en know how ook ‘forensisch’ te vertalen en aan te wenden. De vraag rees 
of deze ‘free-lance aanpak’ toch niet beter (weer) kon worden ingewisseld voor een 
meer centraal georganiseerde vorm van forensische expertise.255 Dus: minder aan de 
markt over laten en meer organiseren en centraliseren. Echter, haaks daarop stond 
dat het koninklijk besluit ter uitvoering van art. 991 Gerechtelijk Wetboek (waarin 
aan gerechten de mogelijkheid werd geboden om met deskundigenlijsten te werken) 
op zich liet wachten. Sterker nog: met de ‘Wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van art. 
509quater van het Wetboek van Strafrecht’ werd het desbetreffende artikel 
simpelweg in zijn geheel geschrapt. Dat had tot gevolg dat er voor de officieuze 
deskundigenlijsten waaruit procureurs en rechters dagelijks putten, zelfs geen 
flintertje wettelijke basis meer over was. En dat terwijl de Hoge Raad voor de 
Justitie256 nog (d.d. 8 juli 2005) had geadviseerd om juist te blijven werken met 
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deskundigenlijsten (zij het niet meer per arrondissement, maar per ressort opgesteld) 
en deze te publiceren in het Belgisch Staatsblad.257 
 Deze ontwikkelingen hebben er niet alleen toe bijgedragen en nog eens versterkt 
dat de status van de huidige deskundigenlijsten in de Belgische literatuur niet erg 
hoog wordt aangeslagen (in tegendeel: de deskundigenlijsten in de huidige vorm, dus 
zonder dat ze gepaard gaan met de nodige kwaliteitseisen, doen - als gezegd - volgens 
velen meer kwaad dan goed). Maar ook dat de hoop is vervlogen dat er binnen 
afzienbare tijd een wettelijke dam wordt opgeworpen tegen de gegroeide praktijk 
waarin zomaar iedereen, zonder ook maar over de geringste vakkennis en/of de 
nodige (forensische) know how en vaardigheden te beschikken, en zonder te kunnen 
aantonen dat men aan de vereisten van integriteit, betrouwbaarheid en andere 
vergelijkbare waarborgen voldoet, op de lijsten kan worden geplaatst en kan worden 
ingeschakeld als gerechtelijk deskundige. 
 
De op de officieuze lijsten geplaatste gerechtelijke deskundigen worden in de 
literatuur niet zelden getypeerd als zelfstandige ondernemers of als hobbyisten die, 
afgezien van (of misschien wel vanwege) het feit dat ze vaak via persoonlijke 
contacten een plaatsje op de lijsten hebben verworven en niet hoeven te voldoen aan 
welke bekwaamheidseis dan ook, tevens nog eens zwaar worden onderbetaald. 
Bepaald niet de gunstigste omstandigheden om de allerbeste, meest gerenommeerde 
deskundigen aan te trekken. Echter, vooral voor deskundigen die nog maar aan het 
begin van hun carrière staan of anderszins de officieuze lijsten nodig lijken te hebben 
als springplank naar een betere positie of status, lijkt dat anders liggen. Zij lijken er 
juist wel baat bij te hebben om op de lijsten te worden geplaatst. Het is zeker niet 
ondenkbaar dat dit laatste zal bijdragen aan een zichzelf versterkend proces, of zo 
men wil: een negatieve spiraal, die moeilijk is te keren als er niet centraal bepaalde 
kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen en een deugdelijk accrediteringssysteem 
worden ontwikkeld.  
 Vreemd genoeg bestaan er desondanks, ook ten aanzien van de op de officieuze 
lijsten geplaatste deskundigen (wellicht tegen beter weten in), vaak hoge 
verwachtingen in die zin, dat er in de steeds complexer wordende samenleving in 
toenemende mate vakkennis en kwaliteitswerk wordt gevraagd van deskundigen. 
Verwachtingen die de desbetreffende deskundigen op de officieuze lijsten onder de 
geschetste omstandigheden maar zelden kunnen waarmaken. Naast het ontbreken 
van kwaliteitseisen en opleidingseisen, (forensische) bijscholingsmogelijkheden, etc. 
en naast het feit dat gerechtelijke deskundigen per uur vaak nog minder betaald 
krijgen dan een ongeschoolde arbeider en dat de tarieven vaak niet eens in de buurt 
komen van de tarieven die gelden bij andere overheidsdiensten,258 worden ze ook nog 
eens geconfronteerd met stroperige bureaucratische trajecten en overladen met 
administratieve rompslomp. Dillen formuleert het aldus: “Men is psychiatrisch 
gestoord als men voor de prijs van een tweedehands Trabant een nieuwe Rolls Royce 
geleverd wil zien.” 
 
Met dat laatste legt hij tevens de vinger op een andere zere plek. Volgens Dillen komt 
ook het recht op tegenspraak daarmee in een wat bedenkelijk perspectief te staan. 
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Immers, het streven naar tegensprekelijkheid is, met het oog op de materiële 
waarheidsvinding, een lofwaardig streven. Maar als het OM of de onderzoeksrechter 
in ingewikkelde zaken een onderzoeksopdracht verstrekt aan een deskundige die op 
de onofficiële lijst voorkomt, terwijl (goed betaalde) strafpleiters van de soms 
vermogende verdachten vaak gebruik kunnen maken van hoog gekwalificeerde 
deskundigen, dan werpt dat toch wel een wat ander licht op de voordelen van de 
tegensprekelijkheid. Dillen vergelijkt het met een wedstrijd die de bestraffende 
overheid moet aangaan tussen de 20 jaar oude tweede hands Trabant voor justitie en 
een splinternieuwe sportwagen voor de verdediging. Het grootste bezwaar daarvan is 
misschien niet eens dat justitie die strijd niet kan winnen, maar dat op den duur de 
kwaliteit van de door justitie uitbestede deskundigenonderzoeken steeds verder 
achteruit holt. Immers, de beste coureurs zullen het vanuit een zekere beroepstrots 
wellicht nog wel enige tijd als een uitdaging zien om de wedstrijd te winnen in een 
aftandse Trabant, maar op den duur zullen velen er mogelijk toch voor kiezen om 
over te stappen op een (door de particuliere sector bekostigde) snelle sportwagen. 
Want het is (in de visie van Dillen) uiteindelijk kiezen of delen: of failliet gaan of 
‘China made’ kwaliteit leveren. En daarvoor zullen gerenommeerde wetenschappers 
en andere hooggekwalificeerde deskundigen zich niet graag lenen, zo is zijn 
verwachting. Dillen: “Dan dreigt het voordeel van tegenspraak in rook op te gaan: 
goede chauffeurs in nieuwe sportwagens voor de verdediging, versus mindere 
chauffeurs in afgeleefde auto’s voor justitie. Het is dan geen kwestie van tegenspraak, 
maar gewoonweg van ‘inmaken’. Deze trend begint zich stilaan te manifesteren in de 
laatste twee jaar in assisenzaken”.  
 Overigens wijst D’Hont er op, dat er ondanks deze allesbehalve gunstige 
omstandigheden en randvoorwaarden, nog steeds deskundigen zijn die - zolang het 
nog duurt - bereid zijn om voor een ‘prikje’ alles uit de kast te halen om de materiële 
waarheidsvinding te dienen. D’Hont: “Het is dan ook beschamend te moeten 
vaststellen dat onze wetgever er in feite aldus voor kiest te blijven teren op het 
professionalisme, de beroepsfierheid en het idealisme van talrijke deskundigen van 
goede wil, eerder dan deze maatschappelijk verdienstelijke personen structurele 
ondersteuning of een fatsoenlijke en tijdige vergoeding te bieden.” 
 Wat betreft de vordering van het slachtoffer (de burgerlijke vordering) kan de 
zaak wat anders liggen. Zoals bleek, kan de expertise in dat geval verlopen (althans 
dat kan de strafrechter bepalen) via de regeling voor burgerlijke zaken (art. 962-991 
Gerechtelijk Wetboek). Aan de gerechtelijk deskundige kunnen in dat geval 
voorschotten worden uitbetaald en ruimere vergoedingen worden toegekend dan de 
vergoedingen die normaal gesproken gelden voor deskundigen die in het kader van 
het strafproces worden ingeschakeld (op basis van de tariefschalen van het K.B. d.d. 
28 december 1950) en die vaak met de nodige vertraging worden uitbetaald. 
 
De conclusie kan zijn dat niet alleen registratie zonder kwaliteitszorg, maar ook 
tegensprekelijkheid zonder kwaliteitszorg, soms meer kwaad doet dan goed. 
 
 
4.2 Voorstellen tot verbetering 
 
In de literatuur zijn in het (recente, maar ook in het verdere) verleden tal van 
voorstellen gedaan om deze situatie te verbeteren. Zo benadrukt Dillen, dat er in zijn 
sector (de gerechtspsychiatrie en -psychologie) zeker de bereidheid bestaat tot 
bijscholing. In België wordt een tweejarige universitaire cyclus forensische 
psychiatrie en psychologie aangeboden door vier Vlaamse universiteiten, die 
blijkbaar voorziet in een behoefte. Het is dan echter, om deze opleiding ook op de 
langere termijn voor belangstellenden interessant te maken en te houden, wel van 
belang om de meerwaarde van deze opleiding ook te kunnen verzilveren door aan 
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degenen die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond, de officiële status van 
‘gerechtspsychiater of gerechtspycholoog’ toe te kennen en tevens te voorzien in een 
bijpassende honorering. Echter, ook de wetgeving ( de Wet op de internering) waarin 
de minimale kwaliteitseisen zouden worden geregeld als voorwaarde voor de 
erkenning van met name de status van gerechtspsychiaters, alsmede een bijpassende 
honorering, is op de lange baan geschoven, sterker nog: in de diepvries beland. 259 
 
Van recente datum zijn ook de meer algemene voorstellen van De Smet,260 die stelt 
dat  voor betrouwbare expertise aan de volgende voorwaarden dient te worden 
voldaan: 
 
a. Controle 

De rechter moet ervan verzekerd zijn dat hij een beroep kan doen op erkende en 
daartoe geregistreerde deskundigen die beschikken over de vereiste theoretische 
en praktische vaardigheden in een bepaalde sector. Daartoe moeten de 
kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen die worden gesteld aan de deskundigen om 
op de lijsten van gekwalificeerde deskundigen te kunnen worden geplaatst, 
gepaard gaan met een serieuze kwaliteitscontrole. Deskundigen die niet meer 
voldoen aan de kwaliteitseisen (vakbekwaamheid, forensische basiskennis en 
vaardigheden, betrouwbaarheid, integriteit, etc.) dienen van de lijst te worden 
geschrapt. 

 
b. Billijke vergoeding 

Om de beste specialisten aan te trekken, zullen er behoorlijke honoraria en 
behoorlijke voorschotten in het vooruitzicht moeten worden gesteld. Op dit 
moment is men gebonden aan de schamele beloning op grond van de lage 
tariefschalen van het K.B. van 28 december 1950 en komen de inspanningen van 
gerechtsdeskundigen in feite neer op liefdadigheidswerk.261 Het overgrote deel 
van de gerenommeerde deskundigen geeft dan ook de voorkeur aan privé-
opdrachten. Voor zover men zich wel laat verleiden tot een forensisch onderzoek 
in opdracht van de procureur des Konings of de (onderzoeks)rechter (waarbij 
vaak  eerder sprake is van ‘smeken’ dan van een opdracht) wordt er niet bepaald  
de hoogste prioriteit aan gegeven, hetgeen niet bevorderlijk is voor de kwaliteit 
en voorts leidt tot ernstige vertragingen. 

 
c. Het vereiste van onpartijdigheid 

De eed die de deskundige moet afleggen dat hij zijn taak naar eer en geweten, 
nauwgezet en eerlijk zal vervullen (art. 44 Sv), geldt als waarborg dat hij zijn taak 
op wetenschappelijke en onpartijdige wijze zal vervullen. Dus hoewel de 
deskundige wat meer betrokken kan raken bij de ene partij dan bij de andere 
partij, moet hij voorkomen dat er met die partij een te nauwe band ontstaat en er 
een schijn van partijdigheid zou kunnen ontstaan. Hij dient zich voortdurend 
bewust te zijn van het recht op een fair trial en beide partijen in gelijke mate te 
betrekken bij zijn onderzoek. De Smet verbindt daaraan geen conclusies, maar 
hier zou bijvoorbeeld - wat betreft het vereiste van onpartijdigheid en alle 
consequenties die dat met zich meebrengt - een gedragscode heel goed op zijn 
plaats zijn. Daarnaast zal ook de rechter in diens rol van bewaker van de 
doelmatigheid en behoorlijkheid van het strafproces zo nodig aan de bel kunnen 

                                                 
259  Zie ook D’Hont 2009, p. 213. 
260  De Smet 2009, p. 220 e.v. 
261  Dillen heeft uitgerekend dat een psychiater voor een psychiatrisch onderzoek omgerekend ca. € 15.- 

tot ca. € 30 bruto ontvangt, uitgaande van het plafond van ca. € 350,- en het aantal uren dat er voor 

staat. Zie Dillen 2009, p. 204-205. 
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trekken. Ook anderszins moet worden voorkomen dat de deskundige te zeer leunt 
op één van de partijen/procesdeelnemers (zoals voorheen het geval was in het 
civiele proces, waarin de ‘meest gerede partij’ de deskundige een voorschot moest 
betalen. Sinds de hierboven al even besproken Wet van 15 mei 2007 is deze regel 
afgeschaft eveneens om elke schijn van partijdigheid te vermijden). 
Van de Voorde stelt eveneens vast dat de onpartijdigheid van de deskundige in 
het geding kan zijn met name als de deskundige als ‘tegenexpert’ (of zo men wil: 
als ‘raadgever’) wordt ingeschakeld en wordt betaald door de betrokken partij: de 
verdachte of de burgerlijke partij. Zoals al bleek, kunnen de honoraria en 
onkostenvergoedingen in dergelijke gevallen aanmerkelijk hoger uitvallen dan de 
honoraria waarop de gerechtelijke deskundige aanspraak kan maken. Deze niet-
neutrale expert zal (volgens hem) eerder geneigd zijn de belangen van zijn 
opdrachtgever te behartigen dan een onafhankelijk en neutraal onderzoek te 
verrichten en neutraal verslag te doen van zijn bevindingen. Er is dus geen enkele 
garantie, noch wat betreft de onpartijdigheid, noch wat betreft de kwaliteit van 
deze tegenexpert. Dat laatste geldt - zoals al bleek - overigens ook voor de 
gerechtelijke deskundige. Immers, er is geen enkel controlesysteem. Van de 
Voorde is dan ook eveneens van mening dat aan een dergelijk controlesysteem 
hoge prioriteit moet worden toegekend. 

 
d. Het beginsel van techniciteit van de expertise  

De Smet wijst voorts nog op de spanningsverhouding tussen de rol van de rechter 
en de rol van de deskundige. De rechter hakt juridische knopen door en mag wat 
dat betreft niet te zeer leunen op de deskundige. Anderzijds dient de deskundige 
zich te beperken tot  zijn wetenschappelijke en praktische bevindingen en mag hij 
deze niet te zeer toesnijden op de juridische beslissingen die de rechter zal 
moeten nemen in die zin, dat hij als het ware zelf al juridische standpunten 
inneemt. Dat wordt ook wel het beginsel van techniciteit genoemd: de 
deskundige dient binnen zijn technisch domein te blijven. Echter, een zuiver 
technisch advies zal de rechter in het algemeen niet veel verder helpen. Dat zal 
zodanig moeten worden ingekleed en vertaald dat het voor de rechter voldoende 
houvast kan bieden om er een juridische beslissing op te kunnen stoelen. 
Daarmee betreden we het terrein van de communicatie tussen de deskundige en 
de strafrechtelijke officials. Nog afgezien van de vraag in hoeverre het beginsel 
van techniciteit kan worden afgebakend door scherpe grenzen (m.a.w.: in 
hoeverre er voor de deskundige scherpe grenzen zijn te trekken tussen feit en 
norm, tussen wetenschappelijke bevindingen en juridische conclusies) en in 
hoeverre een deskundigenverslag nog bruikbaar is als die grenzen zijn 
overschreden, kan worden gesteld dat ook op dit vlak kwaliteitseisen zijn te 
ontwikkelen. De Smet besteedt er zelf geen aandacht aan, maar uit de bijdragen 
van bijvoorbeeld Van de Voorde en Dillen (hierboven besproken) blijkt dat 
deskundigen niet alleen dienen te beschikken over vakkennis, maar ook over 
specifieke forensische kennis en kunde. Dat laatste is van het grootste belang om 
ten minste op min of meer dezelfde golflengte, en zonder al te veel ruis op de lijn, 
met elkaar te kunnen communiceren. Immers, er mogen geen misverstanden 
bestaan over wat de opdracht precies inhoudt, wat van de deskundige wordt 
verwacht, en andersom: welke (wetenschappelijke) gevolgtrekkingen de 
deskundige precies verbindt aan zijn bevindingen en tot welke juridische 
conclusies dat moet of kan leiden. 
 Met een verwijzing naar Van de Voorde kan deze opsomming van 
voorwaarden waaraan betrouwbare expertise zou moeten voldoen, en de redenen 
die daaraan ten grondslag liggen, nog als volgt worden aangevuld. 
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e. Internationalisering van de bewijsvergaring en -uitwisseling 
Mede met het oog op het Kaderbesluit Europees Bewijsverkrijgingsbevel dat 
binnen enkele jaren in het nationale recht moet zijn geïmplementeerd,262 hetgeen 
bewijsuitwisseling over de landsgrenzen heen mogelijk moet maken, is er 
behoefte aan internationale kwaliteitsstandaarden. Alle reden dus volgens Van de 
Voorde om ook in dat licht bezien de kwaliteit van deskundigenonderzoek 
optimaal te waarborgen om op tijd voorbereid te zijn op deze internationale 
standaarden.263 

 
f. Professionalisering door institutionalisering 

Indien justitie de kwaliteit van strafrechtelijke bewijsgaring serieus neemt, dient 
zij volgens Van de Voorde dringend werk te maken van kwaliteitsvolle 
gerechtelijke expertise. De urgentie daarvan wordt alleen maar groter naarmate 
de complexiteit en de noodzaak van ‘wetenschappelijke bewijzen’, en 
successievelijk ook het juridisch belang daarvan, toeneemt en zich steeds vaker 
ook de wetenschappelijke mogelijkheden aandienen om deze wetenschappelijke 
bewijzen op verantwoorde wijze te gebruiken in het strafproces. Daarbij wijst Van 
de Voorde niet alleen op de vereisten inzake vakkennis en forensische kennis, 
maar benadrukt hij dat de deskundige tevens moet voldoen aan een aantal 
ethische en deontologische regels (beroepscodes) en regels inzake neutraliteit en 
beschikbaarheid (vgl. de eerder genoemde gedragscode). Deze kwaliteitszorg 
staat of valt met een goede opleiding/bijscholing van gerechtsdeskundigen en 
voorts een nauwgezette controle op de toepassing van de kwaliteitsstandaarden. 
 In de opleiding/bijscholing zou ruim aandacht moeten worden besteed aan 
zowel algemene forensische kennis en kunde (zoals voldoende begrip van, en 
inzicht in juridische procedures) als specifieke expertisegerelateerde forensische 
vakkennis, in die mate dat daarmee wordt voldaan aan internationale 
kwaliteitsstandaarden. Om als gerechtsdeskundige op een ‘geaccrediteerde’ 
deskundigenlijst te kunnen worden geplaatst dient volgens Van de Voorde als 
voorwaarde te gelden dat de opleiding tot forensisch deskundige met succes is 
afgerond. Deze professionalisering van het deskundigenonderzoek dient in 
handen te komen van gerenommeerde en hoog opgeleide deskundigen die ook de 
nodige praktijkervaring hebben opgedaan. Complementair daaraan zal, meent 
hij, een honorering moeten worden vastgesteld waarin niet alleen de intellectuele 
inspanningen voldoende zijn verdisconteerd, maar ook de administratiekosten, 
de benodigde infrastructuur en andere randvoorwaarden, de kwaliteitscontrole, 
de opleidingskosten, etc. 
 Om dat alles te bereiken is institutionalisering volgens Van de Voorde 
onontbeerlijk. Hij pleit voor de samenbundeling van verschillende 
expertisegebieden in enkele erkende instituten. Daardoor moet het volgens hem 
mogelijk zijn om door schaalvergroting en een efficiënt financieringssysteem 
multidisciplinaire forensische deskundigheid op een doelmatige wijze in te zetten 
ten dienste van justitie. Daarop zou controle moeten worden uitgeoefend door 
een overkoepelende organisatie waarin zowel vertegenwoordigers van deze 
instituten als van de magistratuur vertegenwoordigd zijn. Het NICC zou daarin 
een coördinerende rol kunnen vervullen. 

  Als daarbij ook nog wettelijk wordt bepaald dat de procureur of 
(onderzoeks)rechter alleen deskundigen kan aanstellen die zijn verbonden aan 
één van deze erkende instituten, biedt dat volgens Van de Voorde een belangrijke 
garantie dat ook daadwerkelijk gekwalificeerde en professionele deskundigen 
worden ingeschakeld in het strafproces, die zich onderwerpen aan de 

                                                 
262  Zie ook het verdrag van Prüm. 
263  Zie ook Van de Voorde, Goethals en Nieuwdorp (eds.), 2003, p. 188. 
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kwaliteitscriteria die voor de desbetreffende discipline gelden. Daarmee wordt de 
magistraat in feite ontheven van zijn taak om naar eigen inzicht de kwaliteit van 
de deskundige te beoordelen, iets wat - gegeven het feit dat de rechter nu juist 
niet deskundig genoeg is om de deskundigheid van de deskundige te beoordelen - 
erg lastig, zo niet onmogelijk lijkt te zijn. Wel kan daar nog aan worden 
toegevoegd, dat er voor de rechter ook in dit verband nog een taak over blijft in 
die zin, dat hij op basis van zijn ‘gezond verstand’ dient te beoordelen of de 
veronderstelde vakkennis van de deskundige voldoende is toegesneden op de 
specifieke vraag waarover de magistraat onderzoek wil laten verrichten. Alhoewel 
Huybrechts in dat verband verzucht dat ook dat geen sinecure is: “om een expert 
met een zinvolle opdracht te belasten moet men zelf een expert zijn, maar dan 
heeft men geen expert nodig”.264 

 
 
4.3 Het Interfacultair Instituut voor de Forensische Wetenschappen 
 
Het pleidooi van Van de Voorde voor professionalisering en institutionalisering van 
de gerechtelijke expertise is niet van vandaag of gisteren. Zo heeft Van de Voorde 
samen met een aantal andere hoogleraren van de K.U.Leuven een aantal jaren 
geleden (rond het jaar 2000) aan de wieg gestaan van een Interfacultair Instituut 
voor Forensische Wetenschappen aan de K.U.Leuven (onder voorzitterschap van Van 
de Voorde zelf). Het op poten zetten van dat instituut werd geflankeerd door de 
oprichting van een interfacultaire stuurgroep, bestaande uit de hoogleraren 
Cassiman, Geysen, Goethals, Hutsebaut, Suetens en Tytgat. 
 In het kader van deze interfacultaire samenwerking, waarbij vele disciplines 
waren betrokken, is al vrij in het begin een postacademische opleiding 
‘Multidisciplinair forensisch onderzoek: juridische en wetenschappelijke aspecten’ 
opgezet, waarvoor meer dan 40 interne en externe docenten werden aangetrokken en 
ingezet. In 2003 werd in dat verband tevens het tweedelige handboek dat bij de 
opleiding hoorde, uitgegeven.265 
 In het kielzog van (het op poten zetten van) deze opleiding is er, aldus de 
stuurgroep,266 een dialoog tot stand gekomen tussen experts van diverse pluimage en 
tal van eminente vertegenwoordigers van de magistratuur, het OM en de politie. 
Daaruit bleek dat degelijk en kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek door alle 
partijen van het grootste belang wordt geacht, niet alleen met het oog op de steeds 
complexer wordende samenleving en in verband daarmee de veranderende aard van 
bewijsvoering in het strafproces, maar ook en niet in de laatste plaats met het oog op 
de afstemming op (toekomstige) internationale kwaliteitsstandaarden. Daartoe 
moeten de forensische wetenschappen volgens de stuurgroep op een gestructureerde 
en professionele manier beschikbaar komen voor justitie. In dat verband is 
samenwerking tussen bijvoorbeeld politielaboratoria en universitaire laboratoria 
meer dan ooit onontbeerlijk, opdat de innovaties die voortvloeien uit 
wetenschappelijk onderzoek, steeds zoveel en zo snel mogelijk kunnen worden 
toegepast in de forensische context. Voorts zijn er nog tal van andere inspanningen 
nodig inzake de professionalisering en institutionalisering van forensisch onderzoek, 
om onder meer te bereiken:  
 
– dat de benodigde forensische expertise steeds voldoet aan minimale 

kwaliteitseisen;  

                                                 
264  Zie Huybrechts, 1995, no. 140, 22. Zie voorts  De Smet 2009, p. 219 waarin hij naar Huybrechts 

verwijst. 
265  Van de Voorde, Goethals en Nieuwdorp (eds.), 2003. 
266  idem 
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– er goede opleidingen en bijscholingsmogelijkheden worden ontwikkeld en 
aangeboden;  

– er een voortdurende en doelmatige interdisciplinaire samenwerking tot stand 
wordt gebracht, althans wordt nagestreefd;  

– de communicatie tussen deskundigen onderling en tussen deskundigen en de 
magistratuur wordt geoptimaliseerd; zodat alle partijen steeds helder en duidelijk 
voor ogen staat wat men van elkaar mag verwachten, welke vragen besloten 
liggen in de onderzoeksopdrachten van de magistratuur, welke betekenis kan 
worden toegekend aan de conclusies en de bevindingen van de deskundige;  

– er doelmatige richtlijnen en protocollen worden vastgesteld;  
– er ten slotte een passende infrastructuur, een passende honorering en andere 

passende randvoorwaarden kunnen worden gerealiseerd. 
 
Kortom: de leden van de stuurgroep zijn van mening dat de tijd van uitbesteden van 
deskundigenopdrachten aan eenieder die een dergelijke opdracht ‘bij wijze van 
hobby’ wel wil uitvoeren, voorbij is. Er dient te worden uitgegaan van het ‘concept 
van professionalisering en institutionalisering’. Zij lichten dat toe en werken dat uit 
als volgt:. 
 
a. Professionalisering van de deskundige expertise. 
 Kenmerk van professionalisering met betrekking tot forensische expertise is, dat 

forensisch onderzoek niet alleen dient te zijn gestoeld op specifieke (eigen) 
vakkennis van de desbetreffende deskundige, maar vooral ook op algemene en 
specifieke (expertisegerelateerde) forensische kennis en kunde, die de uitkomst 
vormt van degelijk interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Dat wil zeggen 
dat er naast de nodige vakkennis ook inzicht moet worden verworven in de 
juridische context en andere specifieke forensische aspecten. 

  Dit kan volgens de leden van de stuurgroep het best worden gerealiseerd door 
het aanbieden van gedegen opleidingen en bijscholingscursussen, bij voorkeur 
door interdisciplinaire universitaire forensische instituten of centra. Dit concept 
heeft (gezien de ervaringen met het Centrum Forensische Geneeskunde en de 
samenwerkende laboratoria Forensische Genetica en Toxicologie aan het UZ-
K.U.Leuven) volgens hen aan de dienstverlening aan justitie op dit terrein een 
flinke impuls gegeven, zij het dat de ondermaatse honorering er nog steeds aan in 
de weg staat dit concept op een bevredigende manier uit te bouwen. 

 
b. De oprichting van erkende centra/instituten forensische wetenschappen 

Voor de uitbouw van het boven uiteengezette concept dienen voorts (naast een               
behoorlijke honorering) de volgende randvoorwaarden te worden vervuld: 
 
– Het is wenselijk/noodzakelijk te werken met lijsten van erkende deskundigen 

en daarnaast voorwaarden op te stellen inzake opleidings- en 
bekwaamheidseisen. Tegelijkertijd dient wettelijk te worden voorgeschreven 
dat de opdrachtgevende magistraat - procureur of (onderzoeks)rechter - 
moet kiezen uit de lijst van erkende deskundigen, dan wel uit personen die 
zijn bekleed met een openbaar ambt (functionarissen van politie-laboratoria, 
overheidsinstituten, etc.), dan wel uit personen die een wetenschappelijke 
activiteit uitoefenen in een instelling voor hoger onderwijs of voor onderzoek, 
die is ingericht of wordt gesubsidieerd door de overheid. 

– Het is wenselijk/noodzakelijk een wettelijke ‘erkenning (certificaat) van 
forensische bekwaming’ in te voeren voor personen die met goed gevolg een 
erkende (expertisegerelateerde) forensische opleiding hebben afgesloten. 

– Accreditering (van de deskundigenlijst) dient te verlopen via erkende 
centra/instituten die de zorg voor de opleidingen en andere vormen van 



 138  

bijscholing op zich nemen, alsmede  de controle op kwaliteit en integriteit (en 
deontologie). 

– Voorts dienen de eventueel nu nog bestaande (versnipperde en gebrekkige) 
opleidingen en andere vormen van bijscholing te worden gebundeld  in deze 
erkende centra/instituten teneinde opleidingen van hoge kwaliteit te kunnen 
garanderen. In dat verband dienen deze centra/instituten zich ertoe te 
verbinden: 
• een degelijke opleiding te verzorgen 
• de kwaliteit van de expertisen te waarborgen 
• er op toe te zien dat de experts voldoen aan bepaalde betrouwbaarheids-, 

onafhankelijkheids- en integriteitseisen (en expertisegerelateerde 
deontologische eisen) 

• zorg te dragen voor een degelijke dienstverlening met wachtdiensten 
• samen te werken en gegevens uit te wisselen met andere relevante 

diensten, zoals laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie 
en het NICC 

• te participeren in internationale netwerken 
• bij te dragen aan de verwetenschappelijking van de politie.  
Deze vorm van zelfregulering maakt, zo mag worden aangenomen, 
(overmatige) wet- en regelgeving, die normaal gesproken nodig zou zijn om 
het wettelijk deficit in dit verband op te vullen, overbodig. Voorts kunnen, 
mede gezien het brede interdisciplinaire draagvlak, ethische en 
deontologische standaarden worden ontwikkeld die in brede kring worden 
omarmd, zodat de doelmatigheid en ook de naleving daarvan worden 
vergemakkelijkt en verzekerd. 

– Er dient een degelijk en transparant financieringssysteem te worden 
ontwikkeld met betrekking tot deze forensische centra/instituten. 

– Ook zullen deze centra/instituten moeten worden erkend als ‘preferentiële 
partners’ van justitie. 

 
c. Coördinatie door het NICC  

De stuurgroep dringt er op aan het netwerk van politielaboratoria en erkende 
forensische centra/instituten centraal te (doen) coördineren door een nationaal 
erkend laboratorium dat is verbonden met Justitie/politie, zoals het NICC. Het 
mes snijdt daarbij aan twee kanten. Daarmee kan in de eerste plaats worden 
bereikt dat de historisch gegroeide situatie in België (waarbij forensische 
expertise versnipperd is ondergebracht bij het NICC, technische en 
wetenschappelijke politielaboratoria en andere ondersteunende diensten 
alsmede bij private en universitaire experts) wordt omgebogen in - het oprichten 
van - een gezamenlijk netwerk van universitaire forensische centra/instituten, 
ondersteunende politiediensten en het NICC, dat tevens de coördinatie voor haar 
rekening neemt. Tegelijkertijd komen daarmee de wettelijke functie en taken van 
de NICC beter tot hun recht, te weten: het coördineren van forensische 
expertisen, het verzamelen van gegevens, het samenwerken met andere instituten 
en het zelf uitvoeren van forensisch onderzoek op terreinen die wetenschappelijk 
en technisch nog in ontwikkeling zijn. Door middel van deze gecoördineerde 
structuur en permanente samenwerking, kan - aldus de stuurgroep - worden 
gewerkt aan een doelmatige taakverdeling en kan op termijn worden voldaan aan 
de internationale kwaliteitsstandaarden. 
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5 De rol van het NICC 
 
5.1 Inleiding 
 
Zoals in het voorgaande al bleek, vervult het NICC in verschillende opzichten een 
belangrijke rol met betrekking tot het forensisch bewijs in het strafproces.  
 In de eerste plaats worden ‘standaard technische onderzoeken’ in de praktijk 
vaak uitbesteed aan het NICC (gezien de professionaliteit, gegarandeerde 
beschikbaarheid en kwaliteit en de relatief korte onderzoeksduur). Daarnaast wordt 
er in wetenschappelijke kringen voor gepleit het NICC het voortouw te laten nemen, 
althans het NICC een belangrijke rol toe te kennen, bij processen van samenwerking, 
professionalisering en institutionalisering van de forensische expertise in het kader 
van (onder meer) het strafproces. Daarom zal in deze rechtsvergelijkende verkenning 
tevens kort worden stilgestaan bij dit instituut.267 
 
 
5.2 Het NICC 
 
Het Nationaal Instituut  voor criminalistiek en criminologie (NICC) is een federale 
wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de minister van Justitie, en die 
bestaat uit twee operationele directies. De operationele directie Criminalistiek voert 
expertises uit en doet daarvan verslag in deskundigenrapporten ten behoeve van 
gerechtelijk onderzoek. De operationele directie Criminologie verricht onderzoek ten 
behoeve van het strafrechtelijk beleid. 
 In 1993 trad het instituut in werking en bij Koninklijk Besluit van 19 november 
1994 (waarin het Koninklijk besluit van 5 november 1971, dat ten grondslag lag aan 
het oorspronkelijke Instituut voor Criminalistiek, werd gewijzigd) werden de 
opdrachten die in het oprichtingsbesluit werden opgesomd, verruimd tot het 
vakgebied Criminologie.  
 
De algemene, aan het oprichtingsbesluit te ontlenen opdrachten  luiden als volgt: 
 
1e 
Het onderzoeken (…) van materiële gegevens bij de vaststelling van misdrijven en bij 
de opsporingen waartoe deze aanleiding geven, met behulp van verschillende 
wetenschappelijke disciplines, technieken en methoden (…). 
 
2e 
Het als deskundige rapporteren (…) over gedane waarnemingen en de interpretatie 
daarvan met het oog op de identificatie van de daders van die misdrijven. 
 
3e 
Als referentielaboratorium voor de criminalistiek wetenschappelijk onderzoek 
uitvoeren (…) met het oog op de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe 
wetenschappelijke technieken en methoden op dit gebied (…) 
 
4e 
Het doorlopend bijhouden van een inventarisatie van alles dat van belang kan zijn 
voor de criminalistiek en de criminologie en het mededelen van deze inventarisatie 
aan de Belgische gerechtelijke instanties en politiediensten (…) 
 

                                                 
267  De hierna volgende informatie over het NICC is ontleend aan de bijdrage van Jan De Kinder, 

directeur-generaal van het NICC, opgenomen in Boel e.a. (eds.), 2008, p. 23 e.v. 
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5e 
De functie van centraal laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie 
vervullen (…) 
 
6e 
Het uitvoeren (…) van studies of onderzoeken over criminologie, 
rechtsaangelegenheden of statistische gegevens die verband houden met het 
strafrechtelijk beleid (…) 
 
7e 
Het geven van een opleiding (…) op het gebied van de criminalistiek en van de 
criminologie (…) 
 
Voorts heeft het NICC in de wet van 22 maart 1999 betreffende de 
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken als specifieke opdracht 
ontvangen: Het oprichten en bijhouden van een DNA-databank ‘Criminalistiek’ en 
een DNA-databank ‘Veroordeelden’. 
 
Het NICC heeft zich ten doel gesteld de centrale instantie te worden voor forensisch 
onderzoek in België. De primaire activiteit van het NICC (en met name het 
departement Criminalistiek) is het verrichten van forensisch onderzoek en het 
afleveren van deskundigenrapporten t.b.v. het gerechtelijk onderzoek. Het forensisch 
onderzoek wordt uitgevoerd door een aantal min of meer op zichzelf staande 
laboratoria. 
 Daarnaast heeft het NICC (met name het departement Criminologie) als 
opdracht onderzoek te verrichten ten behoeve van het strafrechtelijk beleid. 
Belangrijkste doel van dergelijke onderzoeken is het vergaren (en analyseren) van 
kennis omtrent bestaande praktijken op bepaalde terreinen teneinde voorafgaande 
aan voorgenomen beleidsbeslissingen, dan wel retroactief, de te verwachten of 
gemeten effecten van het beleid te kunnen evalueren. Ten behoeve daarvan heeft het 
departement o.a. specifieke wetenschappelijke expertise ontwikkeld op het gebied 
van de exploitatie van geïnformatiseerde gegevensbestanden die binnen het 
strafrechtelijke apparaat in al zijn onderdelen worden verzameld en ontwikkeld (vgl. 
gerechtelijke dossiers, penitentiaire dossiers, etc.). Voorts wordt naast de 
‘kwantitatieve’ onderzoeksmethodes (representatieve steekproeven, empirisch-
statistisch onderzoek, etc.) onderzoek verricht waarbij de nadruk ligt op ‘kwalitatieve’ 
methodes - al dan niet in aanvulling op de kwantitatieve onderzoeken - zoals 
interviews, observaties, rondetafelgesprekken en groepsanalyses. Gelet op het doel 
van de onderzoeken (wetenschappelijke onderbouwing van strafrechtelijk beleid) 
beschouwt het NICC zich als een scharnierpunt tussen de universitaire wereld en de 
praktijk (politiek, de strafrechtpleging, etc.) 
 Sinds het besluit van 21 april 2007 is de missie (taakomschrijving) en het 
werkterrein van het NICC in die zin uitgebreid, dat ook het College van P-G’s en de 
directies van de FOD Justitie (ministerie van Justitie) het departement Criminologie 
onderzoeksopdrachten kunnen verstrekken. 
 Het departement Criminologie hecht veel waarde aan het onderhouden van 
intensieve en voortdurende contacten met de belangrijkste ‘actoren’ en instanties die 
bij de onderzoeken worden betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van een 
begeleidingscomité en of andere constructies waarin deze ‘klankbordfunctie’ het best 
tot haar recht komt. Deze ‘actoren’ kunnen tevens een belangrijke rol spelen bij de 
‘valorisatie’ van de onderzoeksresultaten. Immers door de voortdurende 
betrokkenheid van de actoren bij het onderzoek, ontstaat er tevens een breed 
draagvlak voor de uitwerking en implementatie van de onderzoeksresultaten in het 
strafrechtelijke beleid. 
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Enkele voorbeelden van ‘domeinen’ ten aanzien waarvan onderzoeksprojecten lopen 
of liepen: 
– het beleid t.b.v. slachtoffers van misdrijven 
– het beleid inzake de jeugdbescherming 
– het beleid inzake strafuitvoeringsrechtbanken 
– het beleid op penitentiair vlak 
– het beleid inzake deskundigenonderzoek in strafzaken. 
 
Voor deze rechtsvergelijkende verkenning is - dat spreekt voor zich - met name het 
onderzoek dat betrekking heeft op het beleid inzake deskundigenonderzoek in 
strafzaken, van belang. In de volgende paragraaf zal dan ook nader worden ingegaan 
op dat onderzoek, en de conclusies die daaruit zijn getrokken. De bespreking van dat 
onderzoek moet worden begrepen tegen de achtergrond van de hier geschetste 
taakomschrijving (onderbouwing van het strafrechtelijke beleid)  
 
 
5.3 Het NICC-onderzoek betreffende de gerechtelijke expertise in strafzaken268 
 
In de brief van de Minister van Justitie d.d. 16 juli 2004 aan het NICC is de 
Hoofdafdeling Criminologie van het NICC belast met een onderzoek naar de 
gerechtelijke expertise in strafzaken. Aan deze onderzoeksopdracht ligt het streven 
naar professionalisering van forensisch deskundigenonderzoek ten grondslag, 
alsmede een betere afstemming van forensisch onderzoek op de 
straf(proces)rechtelijke context: “(…) alle elementen aan het licht te brengen die het 
mogelijk moeten maken de erkenningscriteria voor gerechtsdeskundigen vast te 
leggen teneinde een grotere professionalisering in hun interventie te 
garanderen.”269 
 De onderzoeksmethode waarvoor gekozen is, en waarvan de hoofdmoot wordt 
gevormd door een empirisch onderzoek, heeft geleid tot een zogenaamd ‘statuut’ van 
deskundigen in strafzaken.270 Het begrip ‘statuut’ moet anders worden begrepen dan 
het gewoonlijk in Nederland wordt gedefinieerd. Kort gezegd duidt het in deze 
context op een soort positiebepaling, een schets van de feitelijke en wenselijke stand 
van zaken, het ‘totaalplaatje’ van een bepaalde persoon of organisatorisch verband in 
wisselwerking met zijn/haar omgeving. Een statuut omvat volgens de onderzoekers 
enerzijds een beschrijving van de huidige staat en positie van een persoon of groep in 
de samenleving of een onderdeel van de samenleving (feitelijk) en anderzijds een 
‘corpus’ van teksten met betrekking tot de wenselijke staat en capaciteit van een 
persoon of groep van personen (normatief).  
 In dat verband merken de onderzoekers op dat een te eenzijdige focus op de 
erkenningscriteria (zie het hierboven aangehaalde citaat uit de brief van de minister 
van Justitie) mogelijk tekort doet aan al deze andere factoren die voor de rol van de 
deskundige in het strafproces (en de kwaliteit daarvan) mede bepalend (dienen te) 
zijn. Het statuut van de gerechtelijk deskundige dat op basis van het onderzoek is 
ontwikkeld, ziet dan ook tevens op deze ‘flankerende’ factoren. Het statuut heeft 
enerzijds betrekking op de feitelijke stand van zaken die doorslaggevend is voor de 
huidige definitie van het begrip gerechtelijk deskundige, zoals: de eisen die aan de 
deskundige worden gesteld, zijn werkwijze, zijn opleiding, zijn honorering, de relatie 
tussen de gerechtelijke deskundige en het rechtssysteem, de tekorten die op die 
terreinen worden gesignaleerd, etc. Anderzijds heeft het statuut, in normatieve zin, 
betrekking op de wensen en eisen die door de rechterlijke macht, de deskundigen zelf 

                                                 
268    Vgl. Renard e.a. 2006 
269  Brief van de Minister van Justitie van 16 juli 2004. 
270  Zie Renard 2006, p. 9. 
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en alle andere betrokkenen worden gesteld aan de deskundige en zijn expertise. Op 
basis daarvan zijn door de onderzoekers de vereiste competenties gedefinieerd om 
aan deze eisen te kunnen voldoen. Voorts zijn de instrumenten geduid waarmee deze 
competenties moeten worden gemeten en gecontroleerd. En ten slotte: de wijze 
waarop deze kwaliteitseisen en instrumenten kunnen worden geformaliseerd, 
geïnstitutionaliseerd en anderszins ‘gezekerd’ in de vorm van erkende opleidingen, 
certificering, erkende kwaliteitsnormen, lijsten van erkende deskundigen, behoorlijke 
geldelijke beloning, etc. Dat alles uiteindelijk ten dienste van de kwalitatieve 
verbetering van de (mogelijkheden tot) democratische controle van de werking van 
de rechtspraak - en met het oog daarop: het transparanter maken van de rechtspraak 
- alsmede een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak zelf.271 
 
Het voert in dit bestek te ver om gedetailleerd in te gaan op de formulering van de 
onderzoeksvraag en de gebruikte onderzoeksmethode en onderzoeksaanpak (het zgn. 
‘drievoudige empirische onderzoek’ - waarbij o.a. gebruik is gemaakt van 
vragenlijsten - dat de kern vormde van het onderzoek. Dit drievoudige empirische 
onderzoek had betrekking op de volgende drie vragen: 1) wie worden als deskundige 
aangewezen; 2) welke regels en normen zijn doorslaggevend voor de definitie van 
‘deskundige’ en diens rol en functie in het strafproces; 3) hoe pakt de relatie tussen 
deskundige en magistraat in de praktijk uit.). De aard van deze rechtsvergelijkende 
verkenning laat evenmin toe uitgebreid stil te staan bij de analyse van de 
(empirische) bevindingen van het onderzoek en de oplossingsrichtingen die de 
onderzoekers hebben voorgesteld. Op het gevaar af onvoldoende recht te doen aan de 
betekenis van het onderzoek, zal hier worden volstaan met een bescheiden 
illustratieve schets van enkele bevindingen uit het onderzoek en enkele van de 
belangrijkste aanbevelingen die aan het rapport kunnen worden ontleend. Voor meer 
inzicht in het (Belgische) perspectief waarin deze aanbevelingen zijn ingebed, zij 
verwezen naar het rapport zelf. 

Interessant zijn onder andere de wensen die de bij het onderzoek betrokken 
‘actoren’ (zie schets van het NICC) te kennen hebben gegeven om te investeren op de 
volgende wezenlijke punten: 
– definitie, evaluatie en follow-up van de competenties van de deskundigen; 
– samenstelling van een verruimde pool van deskundigen om de onafhankelijkheid 

in hun optredens te bevorderen; 
– beheer van de duur van de deskundigenonderzoeken, en dus beheer van de tijd 

door en met deskundigen (beschikbaarheid en snelheid); 
– evaluatie van de verloning met het oog op marktconforme vergoedingen; 
– opleiding van alle actoren: voor de magistraten in de mogelijkheden van 

deskundigenonderzoek, in de manieren om op te vorderen, in het delen van 
positieve ervaringen, (…); voor deskundigen in de praktijken overeenkomstig de 
procedureregels, in de manieren om verslag uit te brengen (…); en voor iedereen 
in de technieken van communicatie en overleg.272 

 
Wat betreft de aanbevelingen uit het rapport kan met name worden gewezen op de 
(in de ogen van de onderzoekers belangrijke) aanbeveling wat betreft de hervorming 
van het statuut van de gerechtelijke deskundige die er in het kort op neerkomt dat 
rekening moet worden gehouden met de volgende drie onderling sterk 
samenhangende elementen: 
 
 
 

                                                 
271  Renard 2006 p. 9. 
272  Renard 2006 p. 39. 
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a. Definitie van competenties (het ‘competentiedomein’) 
Bij de definitie van het competentiedomein draait het om de vraag wie als 
deskundige ‘vorderbaar’ is. Met andere woorden: welke kwalificaties en 
competenties (kennis, know how, gedrag, opleiding, ervaring) iemand moet 
bezitten om als gerechtsdeskundige te kunnen worden ingeschakeld. Deze 
‘definitie’ van de vereiste kwalificaties en competenties kan, dat behoeft geen 
betoog, bijdragen tot de beoogde kwaliteitsverbetering van deskundigen-
onderzoek in het kader van het strafproces. Maar deze definitie kan - meer in het 
bijzonder - vooral ook van belang zijn om de noodzaak van de (veronderstelde) 
competentie-eisen voortdurend te kunnen evalueren en zo nodig af te stemmen 
op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De vereisten waar deskundigen in dit 
verband aan moeten voldoen, worden door de onderzoekers ‘externe vereisten’ 
(dat wil zeggen: specifieke expertise-gerelateerde kwalificatie-eisen) genoemd.273 

 
b. Definitie van de rol van de gerechtelijke deskundige (de ‘gerechtelijke’ context) 

Bij de definitie van de rol van de deskundige in het strafproces staat de vraag 
centraal onder welke omstandigheden en om welke redenen deskundigen dienen 
te worden ingeschakeld in het strafproces. In dat verband moet de rol van de 
deskundige in het strafproces zo precies mogelijk worden gedefinieerd teneinde 
de opdrachtgevende magistraat de mogelijkheid te bieden de noodzaak van het 
inschakelen van de deskundige daaraan te toetsen. Maar ook - zo kan daar nog 
aan worden toegevoegd - om de politiek en de wetgever instrumenten in handen 
te geven om de noodzaak van het inschakelen van deskundigen in het strafproces 
voortdurend te kunnen evalueren en af te stemmen op veranderende 
omstandigheden. De vereisten waar deskundigen in dit verband aan moeten 
voldoen, worden door de onderzoekers ‘interne’ (met de gerechtelijke context 
vervlochten) vereisten genoemd.274 

 
c. De interventievoorwaarden van de deskundige (de ‘deskundigenfunctie’) 

De ‘deskundigenfunctie’ heeft betrekking op de vraag hoe de deskundige te werk 
gaat en welke interventie- en (andere) randvoorwaarden er voor de 
deskundigenfunctie gelden. Vgl. de beëdiging van de deskundige, het 
onderschrijven van een gedragscode, zijn honorering, de termijnen waaraan hij 
zich moet houden, de eventuele opdracht om zijn onderzoek een tegensprekelijk 
karakter te geven, de integriteits- en betrouwbaarheidseisen, etc. 

 
Kortom: deskundigenonderzoek in strafzaken heeft een driedimensionaal karakter. 
Idealiter vormt deskundigenonderzoek in strafzaken de uitkomst van de beoefening 
van ‘de functie van deskundige’(c), welke functie een afgebakend domein van 
professionele deskundigheden vereist (a) in een specifieke strafrechtelijke context 
(b). 
 Dat vergt een homogeen corpus van definities, regels en randvoorwaarden dat -
blijkens het onderzoeksrapport - slechts tot stand kan komen door middel van een 
‘gemengd systeem’. Dat wil zeggen: een systeem waarin geen genoegen wordt 
genomen met een puur juridische aanpak of invalshoek, maar aan de andere kant ook 
geen genoegen wordt genomen met een aanpak waarin het accent louter ligt op de 
expertise-gerelateerde professionele competenties. Dat laatste zou tot de 
onwenselijke situatie leiden dat de definitie van het begrip gerechtelijk deskundige te 
eenzijdig wordt gekoppeld aan de competenties die daarvoor volgens de 
desbetreffende beroepsgroep zelf zijn vereist. Immers, om als gerechtelijk deskundige 
te kunnen optreden, zal er - gelet op de strafrechtelijke context - tevens moeten 

                                                 
273  Renard 2006, p. 44. 
274  Renard 2006, p. 44. 
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worden voldaan aan aanvullende, op de strafrechtelijke context toegesneden eisen. 
Het ligt niet in de rede de formulering van dergelijke aanvullende eisen over te laten 
aan de professionals zelf. Een grotere betrokkenheid van de politiek en de rechterlijke 
macht bij de opkomende professionaliseringstrend in de forensische expertise biedt 
de beste waarborgen voor de door de onderzoekers bepleite ‘gemengde oplossing’. 
Dat wil zeggen dat een grotere betrokkenheid kan leiden tot een breed gedragen 
erkenning van de belangrijke rol van de deskundige in het strafproces (als hulp van 
het gerecht) en de daarmee gepaard gaande hoge kwaliteitseisen, die deels domein-
gerelateerd zijn, maar niet in de laatste plaats tevens zijn toegesneden op de 
strafrechtelijke context.  
 Een andere aanbeveling betreft de opleidingseisen. De onderzoekers achten het 
van groot belang, dat (ondanks de ‘globaal hoge basisopleiding’) voortgezette 
opleiding een verplichting moet zijn voor de praktijk van het deskundigenonderzoek. 
Voor wat betreft wettelijk georganiseerde beroepen zal een dergelijke voortgezette 
opleiding gemakkelijk zijn te realiseren, waarbij het vereiste van een dergelijke 
vervolgopleiding verschillend kan worden ingevuld voor verschillende 
beroepsgroepen. Daarbij kan, wat deze gedifferentieerde invulling betreft, worden 
aangehaakt bij de reeds bestaande structuren.275 Voorts dienen de politiek en de 
rechterlijke macht zich - aldus de onderzoekers - energiek in te zetten om een 
opleidingsprogramma in expertiserecht en in het strafprocesrecht voor deskundigen 
te realiseren en de organisatie daarvan te ondersteunen. Daarbij kan gebruik worden 
gemaakt van universitaire structuren en deskundigenassociaties. 
 
Voortbordurend op het hierboven geschetste driedimensionale karakter van het 
gerechtelijk deskundigenonderzoek komen de onderzoekers tot een aantal conclusies 
en een aantal (aanvullende) aanbevelingen. In dat verband stelt men allereerst vast 
dat er verschillende categorieën criteria zijn te onderscheiden aan de hand waarvan   
– een deskundige als ‘erkende deskundige’ kan worden aanmerkt 

(‘erkenningscriteria’ die bijv. worden gebruikt om deskundigen op een 
deskundigenlijst te plaatsen, zoals: de reputatie van de deskundige, het 
ontbreken van een strafblad, zijn diploma’s, zijn ervaring, etc.) 

– een grotere professionalisering van de functie van gerechtsdeskundige kan 
worden bereikt  (‘professionaliseringscriteria’ zoals de interventiefrequentie als 
gerechtsdeskundige, de organisatie van een permanente of zeer gespecialiseerde 
toepassing van competenties in situaties die specifiek verbonden zijn met de 
strafrechtelijke context, zoals ballistiek en andere vormen van forensische 
expertise) 

– een deskundige in concrete zaken kan worden benoemd (‘benoemingscriteria’, 
zoals in de eerste plaats de vraag of er in het concrete geval een 
deskundigenonderzoek moet plaats vinden, bijvoorbeeld omdat de rechter over 
onvoldoende technische kennis beschikt, mede gelet op het kostenaspect. Voorts 
de vraag welk type deskundigenonderzoek in casu nodig is en meer in het 
bijzonder: welke specifieke deskundige moet worden benoemd gezien eventuele 
eerdere ervaringen met de deskundige, de tevredenheid met zijn interventies, 
etc.) 

 
Het zal duidelijk zijn dat bepaalde wenselijke of vereiste hoedanigheden of 
kwalificaties een rol kunnen spelen binnen elk van de verschillende categorieën 
criteria en dat ze in dat verband verschillend kunnen/zullen worden gewaardeerd. Zo 
zal een ruime ervaring als deskundige minder zwaar wegen als ‘erkenningscriterium’, 
maar juist wel de doorslag kunnen geven als ‘benoemingscriterium’. 

                                                 
275  Renard 2006, p. 31 
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 De reden waarom deze (ten opzichte van de andere bevindingen uit het 
onderzoek) op zich niet zo spectaculaire constatering van de onderzoekers hier toch 
even extra wordt uitgelicht, houdt verband met de invalshoek die voor deze 
verkenning het uitgangspunt vormt: de drie pijlers waarop de kwaliteit van de 
materiële waarheidsvinding (en de rol van de deskundige daarin) dient te worden 
gefundeerd. Immers, ook hier blijkt weer, zij het vanuit een andere invalshoek, dat de 
rol van de rechter bepaald nog niet is uitgespeeld, ongeacht de erkenning van de 
deskundige en zijn eventuele plaatsing op een deskundigenlijst aan de hand van 
bepaalde erkenningscriteria. Hij zal op basis van de omstandigheden van het geval, 
zijn eigen ervaringen en zijn eventuele behoefte aan specifieke specialistische kennis 
en ervaring, een belangrijke rol blijven spelen wat betreft het inschakelen van een 
deskundige in elk afzonderlijk geval. 
 
Dan nu nog een enkel woord over de (aanvullende) aanbevelingen van de 
onderzoekers waarmee - als gezegd - wordt voortgeborduurd op het concept van het 
driedimensionale karakter van het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Deze 
aanbevelingen hebben betrekking op: 
 
De eisen die aan de deskundige mogen worden gesteld 
– De zgn. ‘initiële uitrusting’ van de deskundige: de disciplinegerelateerde 

(basis)kennis die van de deskundige mag worden verwacht; 
– De toegepaste competentie: de know how, de beroepservaring, etc. 
– De arbeidsethiek: aantoonbaar behoorlijk en onberispelijk gedrag, geen 

‘strafblad’, beëdiging, etc. 
– Andere eisen op het gebied van leeftijd, taalbeheersing etc. 
 
Het meten van de competentie 
– De aan de diverse opleidingen gekoppelde proeve van bekwaamheid (diploma, 

certificaat, etc.) Voorts: het uitgangspunt dat de geldigheid daarvan van beperkte 
duur dient te zijn vanwege de noodzaak tot bijscholing en de daarbij behorende 
toetsing. 

 
De institutionalisering van het waarborgen en het meten van de competentie-eisen  
– certificatie van personen; 
– kwaliteitsnormen voor laboratoria;  
– het opstellen van lijsten van deskundigen. 

• Door de overheid (c.q. de rechterlijke macht); 
• Door een beroepsorde (bepaalde beroepsordes hebben reeds lijsten met 

geëvalueerde leden laten opstellen); 
• Door een ad hoc gespecialiseerd orgaan; 

(De drie denksporen sluiten elkaar niet uit. De kwestie is ook niet zozeer wie 
de lijsten opstelt, maar ‘wie dient te oordelen over de te beoordelen 
competenties om de kwaliteit te garanderen van de personen die de functie 
van gerechtsdeskundige in het strafproces moeten vervullen’276) 

 
 Voorts: 
• de updating van de lijsten; 
• het vaststellen van de geografische en tijdelijke geldigheid van de lijsten; 
• de openbaarmaking en bekendmaking van de lijsten; 
• het dwingend karakter van de lijsten  

(Met het oog op het doel van de lijsten mogen de lijsten niet louter ‘indicatief’ 
worden aangeboden. Echter, mede omdat het niet mogelijk wordt geacht om 
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alle specialismen in een ‘exhaustieve’ lijst te vatten, moet bij uitzondering 
kunnen worden afgeweken van het dwingend karakter van de lijsten, mits er 
voldoende waarborgen tegenover staan om anderszins tegemoet te komen aan 
het doel en de ratio van de lijsten. Zoals: verplichte motivering dat de lijst 
geen deskundige met de gepaste competentie bevat, de bekendmaking van de 
afwijking en/of de jaarlijkse bekendmaking van de deskundigen die werden 
aangesteld buiten enige lijst om, zodat achteraf controle van het publiek op de 
benoeming van deskundigen mogelijk wordt, etc.); 

• de effecten die gepaard gaan met plaatsing op een lijst 
(Het toekennen van een speciale ‘titel’ aan de deskundigen die op de lijst zijn 
geplaatst, kan een uitdrukking vormen van erkenning en van valorisering. Aan 
de andere kant kan het wenselijk zijn om aan plaatsing op een 
deskundigenlijst een strafverzwarend effect toe te kennen in geval bepaalde 
delicten worden gepleegd); 

• Overgangsbepalingen voor reeds praktiserende deskundigen. 
∗ de noodzaak om de diverse beroepssectoren op te dragen de relevante 

‘externe’ (expertisedomein-gerelateerde) kwaliteitseisen, alsmede een 
evaluatiesysteem, te ontwikkelen. En daarnaast de noodzaak om 
(vooralsnog) de rechterlijke macht op te dragen de relevante ‘interne’ 
eisen die voortvloeien uit het strafrechtelijke systeem, te ontwikkelen; 

∗ de uiteindelijke controle die leidt tot de erkenning van personen als 
gerechtelijk deskundige, aan de hand van de vereiste externe en interne 
competenties. 

∗ (Deze controle zal moeten worden uitgevoerd enerzijds door degenen die 
de verantwoordelijkheid dragen voor het definiëren van de externe eisen 
per expertisedomein, en anderzijds door gerechtelijke instanties en 
gerechtelijke actoren die vooralsnog de verantwoordelijkheid dragen 
voor het definiëren van de interne eisen. Dat vereist een organisatie 
waarin beide groepen vertegenwoordigd zijn). 

 
Bij wijze van samenvatting kan worden gesteld dat de onderzoekers een krachtig 
pleidooi houden voor een normatief statuut van deskundigen dat de deskundigen zelf, 
maar ook anderen, juridische zekerheid biedt voor hun werk en daarnaast de 
voorwaarden verschaft voor een kwalitatief hoogstaande justitie (en de rol van de 
deskundige daarin). 277 Aangezien de uitoefening van de functie van gerechtelijk 
deskundige niet alleen wordt beheerst door specifieke domein-gerelateerde 
kwalificatie-eisen (de ‘externe eisen’), maar ook door de strafprocesrechtelijke 
context, moet de kwaliteit van het deskundigenonderzoek tevens worden beoordeeld 
aan de hand van de ‘interne’ eisen van het strafrechtelijk systeem. Overigens staat de 
kwestie van de kwaliteitseisen los van de institutionele positie van de deskundige. 
Ongeacht of hij tot de particuliere of de openbare sector (politiemensen etc.) behoort, 
in alle gevallen zullen dezelfde toegangseisen gelden voor de functie van gerechtelijk 
deskundige. Bij het opstellen van een zo volledig mogelijk normatief statuut van 
deskundigen zullen voorts de activiteiten van deze en alle andere ‘interveniënten’ die 
geregeld deskundigenonderzoek verrichten ook zonder dat kan worden gesproken 
van deskundigenonderzoek in de strikte zin van het woord, moeten worden 
betrokken. Wel dient volgens de onderzoekers een onderscheid te worden gemaakt 
tussen een ‘hoofdstelsel’ van erkende deskundigen en een ‘vereenvoudigd stelsel’ voor 
wie louter technisch onderzoek verricht, en voor wie de ‘interne regels’ (kennis van de 
strafrechtelijke procedure, communicatievaardigheden in de strafrechtelijke context, 
etc.) minder relevant zijn. 
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Wat betreft het ‘hoofdstelsel’ doen de onderzoekers bij wijze van samenvatting en 
conclusie de volgende aanbevelingen: 
– Er dienen toegangs- en handhavingsvoorwaarden te worden opgesteld voor 

erkende deskundigen om competenties van kennis, know how en gedrag effectief 
te garanderen; 

– de erkenning van deskundigen dient strikt te worden georganiseerd via een 
duidelijke procedure om een reële evaluatie van de deze drie 
competentiecategorieën (kennis, know how, gedrag) mogelijk te maken; 

– erkende deskundigen dienen te worden opgenomen in een openbare lijst 
• Dat wil zeggen een landelijke lijst waarop alle beschikbare erkende 

deskundigen staan vermeld, alsmede lijsten per rechtsgebied (een selectie 
van de landelijke lijst op basis van de voorkeur van de desbetreffende 
deskundigen om vooral in het desbetreffende rechtsgebied te worden ingezet) 

• Deze lijsten dienen in beginsel verplicht te zijn voor de magistraten, maar 
indicatief voor anderen, zoals de verdachte en de burgerlijke partij. 

• Aan deze lijsten dient een beschermde titel te worden gekoppeld alsmede 
andere voordelen voor de gerechtsdeskundige. 

 
Om duidelijkheid te verschaffen over de vraag in welke gevallen en onder welke 
omstandigheden één of meer deskundigen moeten worden ingeschakeld, adviseren 
de onderzoekers het begrip deskundigenonderzoek wettelijk te definiëren volgens de 
formulering zoals die geldt voor het Franse stelsel. Om, gelet op de beperkte 
budgettaire middelen, ‘overconsumptie’ te voorkomen, bepleiten de onderzoekers 
daarnaast een voorafgaande kritische evaluatie en heroverweging door de magistraat 
van de veronderstelde noodzaak om een deskundige in te schakelen. In het verlengde 
daarvan moeten de magistraten (en anderen) over alle relevante informatie 
beschikken om dergelijke afwegingen te maken, dan wel een weloverwogen keuze te 
maken uit de domeinen van deskundigenonderzoek, c.q. uit de beschikbare 
deskundigen. De onderzoekers adviseren deze informatie ter beschikking te stellen, 
zowel door middel van de lijsten van erkende deskundigen (met uitleg over hun 
competenties), als via opleidingen of een centraal punt waar de opdrachtgevers 
wetenschappelijke ondersteuning kunnen krijgen. 
 
Ten slotte stellen de onderzoekers vast dat een volledig statuut van de gerechtelijke 
deskundige (wat betreft het verloop van zijn interventie ) nog zeer veel andere 
aspecten zou moeten behandelen. Ter illustratie geven zij nog een aantal voorbeelden 
van dergelijke (niet behandelde) aspecten: 
– de wijze van opvordering 
– de definitie van de opdracht 
– de uitvoeringstermijn 
– de vervanging van de deskundige bij niet-uitvoering van de opdracht of andelige 

vertraging in de dossierverwerking binnen een redelijke termijn 
– de wraking van de deskundige 
– de tegenspraak 
– de samenwerking(svormen die wel of niet zijn toegestaan)  
– de inhoud en de vorm van het deskundigenverslag (gebruikte methode, expliciete 

uiteenzetting van de argumentatie, etc.) 
– de eed 
– het verhoor van de deskundige 
– de prerogatieven (verbreken van zegels, deelname aan een verhoor of 

huiszoeking) 
– het beroepsgeheim 
– de modaliteiten van afzonderlijke toepassingen voor deskundigen buiten de lijst 
– de behandeling van klachten over de deskundigen 
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Op deze aspecten gaan de onderzoekers niet nader in. Ze zijn echter niet zonder 
betekenis, aangezien ze een illustratie vormen van, en een indicatie zijn voor het feit 
dat het door de onderzoekers ontwikkelde statuut van de gerechtelijke deskundige 
niet (en nooit) ‘af’ is en zal zijn. Het zal in de praktijk steeds nader moeten worden 
vormgegeven, aangevuld en afgestemd op nieuwe ontwikkelingen en inzichten, mede 
aan de hand van voortdurende metingen, analyses en evaluaties. 
 
 
6 Slotbeschouwing 
 
In de inleiding zijn het perspectief en de invalshoek geschetst voor deze verkenning 
van het Belgische stelsel van deskundigenonderzoek in het kader van het strafproces. 
In dat verband werd gesproken van de interdependentie tussen de 3 pijlers (de eigen 
rol van de rechter; de tegensprekelijkheid; de kwaliteitszorg van overheidswege) 
waarop ook in België de kwaliteit van materiële waarheidsvinding in het - op 
inquisitoire leest geschoeide - strafproces (en de rol van de deskundige daarin) is 
gefundeerd, althans volgens verschillende critici behoort te zijn gefundeerd. 
 Wat dat laatste betreft, bleek uit deze verkenning dat men in brede (met name 
wetenschappelijke) kring op het standpunt staat dat de wetgever het, wat betreft het 
normeren van de inzet van deskundigen in het strafproces, heeft laten afweten en de 
teugels uit handen heeft gegeven. Zo wijst Fettweis - zo bleek - op het nagenoeg niet 
bestaan van wettelijke bepalingen voor deskundigenonderzoek in strafzaken. 
Hutsebaut heeft het over een ‘embryonale organisatie van het 
deskundigenonderzoek’. De Smet wijst op de vele hiaten in de wettelijke basis voor 
deskundigenonderzoek. En Lurquin stelt meer algemeen vast ‘dat de strafprocedure 
niet uitgewerkt is’.278 Men toont zich in het bijzonder bezorgd over de kloof tussen 
enerzijds de steeds complexer wordende samenleving en de daarmee samenhangende 
complexe bewijsconstructies die soms nodig zijn, waartoe (mede) een beroep moet 
worden gedaan op hoog gekwalificeerde deskundigen, en anderzijds een (wettelijke) 
stelsel dat daarmee in verschillende opzichten niet in de pas loopt. Het stokje lijkt 
inmiddels te zijn overgenomen door de rechtspraak, de (rechts)wetenschap en het 
NICC. 
 Voor zover er al wel ontwikkelingen op gang zijn gekomen op één of meer van de 
terreinen die worden bestreken door de drie pijlers, blijkt dat het onvoldoende in acht 
nemen van de voorwaarden en eisen die voortvloeien uit de andere pijlers tot 
contraproductieve effecten kan leiden.  Zo blijkt uit de besproken literatuur dat 
registratie van deskundigen in officieuze deskundigenlijsten meer kwaad dan goed 
kan doen als deze registratie niet gepaard gaat met hoge kwaliteitseisen, een 
gestructureerde accreditatie en (andere) interventie- en randvoorwaarden, zoals 
markconforme honoraria, toereikende faciliteiten, opleidingsmogelijkheden, etc.. Het 
ontbreken van dergelijke kwaliteitswaarborgen - en de daaraan te ontlenen status van 
de lijsten - lijkt hooggekwalificeerde experts eerder af te stoten dan aan te trekken. 
Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig (zo wijst de praktijk volgens een aantal 
auteurs ook uit) dat deze officieuze lijsten vooral worden bevolkt door beginnende 
wetenschappers die plaatsing op de lijsten met name zien als een mogelijkheid om 
naamsbekendheid te verkrijgen of hun status te verhogen. Dat kan volgens sommige 
auteurs (o.a. Hutsebaut) tot onwenselijke situaties leiden, zoals de neiging om 
opdrachtgevers naar de mond te praten om schrapping van de lijst te voorkomen, en 
andersom de neiging van magistraten om juist deze deskundigen in te schakelen, 
omdat men daar ‘goede ervaringen’ mee heeft. Dit zichzelf versterkend proces lijkt 
volgens de desbetreffende auteurs nauwelijks omkeerbaar te zijn. Iedereen kan (via 
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persoonlijke contacten) op de officieuze lijsten worden geplaatst, zonder ook maar 
over de geringste vakkennis en/of de nodige (forensische) know how en vaardigheden 
te beschikken, en zonder te kunnen aantonen dat men aan de vereisten van 
integriteit, betrouwbaarheid en andere vergelijkbare waarborgen voldoet. In de 
literatuur wordt gesteld dat gerenommeerde experts zich daarmee niet wensen te 
vereenzelvigen, zodat de uitstroom van hoog gekwalificeerde deskundigen op den 
duur onontkoombaar lijkt te zijn, hetgeen extra afbreuk zal doen aan de toch al 
geringe status van de officieuze lijsten. En als deze hooggekwalificeerde deskundigen 
zich al niet terugtrekken vanwege het ontbreken van hoge kwaliteitseisen en een 
deugdelijk accreditatiesysteem, dan zal een aantal van hen op den duur de handdoek 
waarschijnlijk in de ring gooien vanwege de ontoereikende faciliteiten om kwalitatief 
hoogstaand werk af te kunnen leveren.  
 Kortom: registratie van deskundigen heeft alleen zin, en kan alleen bijdragen tot 
kwaliteitsbevordering van forensisch onderzoek, als deze registratie gepaard gaat met 
strenge kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen, een gestructureerd 
accreditatiesysteem,  gedragscodes, forensische bijscholing, toereikende honoraria 
die recht doen aan de tijdsinvestering; andere (rand)voorwaarden, zoals voldoende 
tijd, ondersteunende voorzieningen en ander faciliteiten. De vraag is wel of de 
kwaliteitszorg met betrekking tot forensisch onderzoek door gerechtelijke 
deskundigen centraal (van overheidswege) ter hand moet worden genomen of 
(gedeeltelijk) kan worden overgelaten aan de markt.  
Met de toenemende complexiteit van de bewijsconstructies, die soms nodig waren 
(gegeven de toenemende complexiteit van de samenleving), werd aanvankelijk 
erkend dat expertise die nodig was in het kader van het strafproces, 
noodzakelijkerwijs vaak ‘extern’ moest worden ingehuurd. Zoals bleek, kwam de 
verwachting dat deze benadering de beste garantie zou bieden voor een breed aanbod 
van experts, niet uit. Met name in bepaalde sectoren bleek goede expertise (zeer) 
schaars te zijn, in het bijzonder wat betreft de vereiste vaardigheid om kennis en 
know how ook ‘forensisch’ te vertalen en aan te wenden. De vraag rees of deze ‘free-
lance aanpak’ toch maar niet weer moest worden ingewisseld voor een meer centraal 
georganiseerde vorm van forensische expertise. Echter, met het schrappen van art. 
991 Gerechtelijk Wetboek (waarin nog een zekere wettelijke basis voor de 
deskundigenlijsten lag besloten) vervloog de hoop dat de overheid de kwaliteitzorg 
wat betreft de op de lijsten geplaatste deskundigen, hoog in het vaandel had staan en 
weer naar zich toe wilde trekken. 
 Met de opdracht tot, en de uitkomsten van het onderzoek van het NICC lijkt 
daarin verandering te zijn gekomen. Daarin werd er voor gepleit het ontwikkelen (en 
het evalueren en/of toetsen) van de expertise(domein)-gerelateerde kwaliteitseisen 
over te laten aan een geïnstitutionaliseerd verband van de desbetreffende 
disciplines/beroepsgroepen, en bij het ontwikkelen, evalueren en toetsen van de (op 
de strafprocesrechtelijke context toegesneden) forensische kwaliteitseisen met name 
de politiek en de rechterlijke macht te betrekken. Dat wil zeggen dat de kwaliteitszorg 
weliswaar centraal ter hand wordt genomen, maar dan wel in een 
samenwerkingsverband tussen de desbetreffende beroepsgroepen en het 
strafrechtelijke apparaat respectievelijk de politiek. Voorts bleek dat bepaalde 
‘technische’ standaardonderzoeken goed kunnen worden uitbesteed aan van oudsher 
gerenommeerde en erkende instituten en laboratoria die onder toezicht staan van de 
overheid. 
 Iets anders is dat (zo kan uit de bevindingen uit het rapport worden afgeleid) 
deze beoogde centrale kwaliteitszorg de rechter ontlast in die zin, dat hij in zijn 
algemeenheid niet meer hoeft na te gaan of de deskundige voldoet aan bepaalde 
minimum kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen wat betreft vakkennis, forensische 
kennis en kunde, integriteit, onafhankelijkheid, etc. (hetgeen in feite ook onmogelijk 



 150  

is omdat een niet deskundige niet in staat mag worden geacht de deskundigheid van 
de deskundige vast te stellen).  
 Wel dient hij op basis van ‘zijn gezonde verstand’ na te gaan of de door hem in te 
schakelen deskundige voldoende geëquipeerd is voor de specifieke onderzoeks-
opdracht die hij aan de deskundige wil uitbesteden. Voorts zal hij moeten bewaken 
dat met het inschakelen van de desbetreffende deskundige voldoende recht wordt 
gedaan aan het vereiste van een doelmatig en behoorlijk strafproces, met name met 
het oog op de verdedigingsrechten van de verdachte en (in het verlengde daarvan) de 
kwaliteit van de materiële waarheidsvinding. Wat dat betreft is zijn rol inzake de 
keuze van deskundigen aan wie opdrachten worden verstrekt, en de mate van 
tegensprekelijkheid die daarbij is geboden, allerminst uitgespeeld. Daaruit blijkt dat, 
ook in het kader van de kwaliteitszorg met betrekking tot forensisch onderzoek, deze 
pijler (de eigen rol van de rechter) nooit uit het oog mag worden verloren, zoals ook 
het belang van de derde pijler (de tegensprekelijkheid) nooit uit het oog mag worden 
verloren. 
 Wat dat laatste betreft geldt andersom overigens ook dat tegensprekelijkheid 
zonder kwaliteitszorg en zonder voldoende betekenis toe te kennen aan de eigen rol 
van de rechter, tot onwenselijke gevolgen kan leiden. Zo kan tegensprekelijkheid 
zonder kwaliteitszorg (kwaliteitseisen, accreditatie, registratie etc.) soms meer kwaad 
doen dan goed. Zoals bleek, moeten magistraten soms noodgedwongen (mede 
vanwege het karige beloningssysteem en het ontbreken van toerekende faciliteiten) 
genoegen nemen met niet al te hoog gekwalificeerde deskundigen terwijl de 
strafpleiters van soms vermogende verdachten wel gebruik kunnen maken van hoog 
gekwalificeerde deskundigen. Dat werpt toch een wat ander licht op de voordelen van 
de tegensprekelijkheid in het strafproces. Dan is er (aldus Dillen) geen sprake meer 
van tegenspraak, maar gewoonweg van inmaken. 
 Maar het grootste bezwaar daarvan lijkt te zijn dat op den duur de kwaliteit van 
de door justitie uitbestede deskundigenonderzoeken steeds verder achteruit gaat. 
Immers, de beste deskundigen zullen het vanuit een zekere beroepstrots wellicht nog 
wel enige tijd als een uitdaging zien om de strijd te winnen met beperkte middelen en 
met een ondermaatse honorering. Maar op den duur zullen meesten van hen toch de 
handdoek in de ring moeten gooien indien het - met de beperkte middelen en de 
ontoereikende randvoorwaarden - niet of nauwelijks meer mogelijk is die 
wetenschappelijke kwaliteit te bieden die, gelet op de steeds complexer wordende 
samenleving en de daarmee gepaard gaande verwetenschappelijking van 
strafrechtelijke bewijsconstructies, van deskundigen wordt vereist. 
 
Voorts kan uit de literatuur worden afgeleid dat tegensprekelijkheid ook tot 
onwenselijke uitkomsten kan leiden als onvoldoende betekenis wordt toegekend aan 
de eigen rol van de rechter. In dat geval kan het strafproces immers ontaarden in een 
partijenproces in plaats van een proces waarin de materiële waarheidsvinding voorop 
staat. Daarnaast - zo blijkt ook uit de jurisprudentie waarin een bepaalde mate van 
tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek in het strafproces aanvaardbaar 
werd geacht - dient de rechter zorg te dragen voor een doelmatig, eerlijk en ook 
overigens behoorlijk strafproces. In die zin kan de eigen verantwoordelijkheid van de 
strafrechter dus een zeker tegenwicht bieden tegen een al te eenzijdige focus op het 
tegensprekelijke karakter van het strafproces, door er voortdurend alert op te zijn dat 
de tegensprekelijkheid steeds primair de materiële waarheidsvinding dient. Immers, 
als de partijen niet aan elkaar gewaagd zijn, kunnen eenzijdige expertises van de kant 
van de aanklager uitmonden in een veroordeling indien de verdachte (financieel of 
anderszins) niet in staat is om voldoende weerwerk te bieden, bijvoorbeeld door 
middel van het inschakelen van eigen experts. In een inquisitoir proces dient de 
rechter er op toe te zien dat dergelijke vormen van ongelijkheid (in het licht van het 
uitgangspunt van ‘equality of arms’) niet in de weg staan aan een eerlijk proces op 
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tegenspraak waarin de materiële waarheidsvinding voorop staat. Voorts dient de 
rechter, indien een ingeschakelde deskundige niet nauwgezet te werk gaat, zo nodig 
bij te sturen door aanvullende opdrachten te geven of zo nodig een andere 
deskundige aan te stellen.279 
 Uit het onderzoek van het NICC dat hierboven is besproken blijkt voorts dat  bij 
de hervorming van het stelsel met betrekking tot deskundigenonderzoek in het kader 
van het strafproces, rekening moet worden gehouden met drie onderling sterk 
samenhangende (‘interdependente’) elementen.  Deze elementen kunnen worden 
samengevat als: 1) het competentiedomein (de domeinspecifieke kwaliteits-, 
betrouwbaarheids- en integriteitsseisen, etc.); 2) de strafprocesrechtelijke context (de 
op de strafprocesrechtelijke context toegesneden speciale eisen wat betreft forensiche 
kennis, kunde en know how, het vermogen tot communiceren met de strafrechtelijke 
professionals, etc.) en 3) de functie van de deskundige als zodanig (de interventie- en 
(andere) randvoorwaarden). Uit de daarop voortbordurende aanbevelingen van de 
onderzoekers blijkt dat de behoefte aan professionalisering van deskundige expertise, 
en in dat verband de wezenlijke, in brede kring omarmde en op eigentijdse inzichten 
en ontwikkelingen afgestemde hervorming van het stelsel, een veelheid van krachtige 
(onderling samenhangende) ingrepen vereisen. De belangrijkste zijn: een centrale en 
geïnstitutionaliseerde registratie van erkende deskundigen (de verplichtende lijsten) 
met een aantal flankerende maatregelen zoals: het creëren van een passende wettelijk 
grondslag, het bieden van (verplichte) opleidingsmogelijkheden en andere 
kwaliteitswaarborgen, het creëren van wetenschappelijke en informatieve 
ondersteuning (informatiepunten e.d.), certificering, marktconforme honorering, een 
structurele wijze van accreditering, interdisciplinaire samenwerking, samenwerking 
tussen de desbetreffende beroepsgroepen/disciplines en de politiek/rechterlijke 
macht o.a. wat betreft de evaluatie en toetsing van, en controle op de ontwikkelde 
kwaliteitseisen. En last but not least: een breed politiek, wetenschappelijk en 
magistratelijk draagvlak en de bereidheid om echt werk te maken van de 
kwaliteitszorg met betrekking tot deskundigenexpertise in het kader van het 
strafproces. 
 
Het spreekt bij dat alles voor zich - aldus de onderzoekers van het NICC - dat er (wat 
betreft het inschakelen van deskundigen) moet worden gewaakt voor 
‘overconsumptie’, gelet op de beperkte budgettaire ruimte die beschikbaar is. Daartoe 
zal moeten worden voorzien in richtlijnen, in informatiepunten of andere 
instrumenten om de opdrachtgevers te ondersteunen bij het benoemen van de juiste 
en voor het doel of de juridische vraagstelling optimaal gekwalificeerde en 
geëquipeerde deskundige. Ook in dat verband is het (dus) van het grootste belang de 
deskundigen zodanig te registreren dat er voor de opdrachtgevers geen twijfel kan 
bestaan over hun kwalificaties, de expertise waarin de geregistreerde deskundigen 
zijn gespecialiseerd, de (daaraan gekoppelde) kwaliteitswaarborgen die ze kunnen 
bieden, de forensische know how en ervaring waarover ze beschikken, etc. Dat biedt 
de beste garantie dat steeds de juiste en op zijn taak berekende deskundige wordt 
ingeschakeld. Daarmee kan worden voorkomen dat er onnodige aanspraken worden 
gemaakt op het beperkte budget, dan wel dat er onnodige kosten worden gemaakt 
vanwege achteraf niet relevant gebleken kwalificaties, of omdat de benoemde 
deskundige anderszins niet aan de verwachtingen voldoet en er aanvullend nieuwe 
deskundigen moeten worden benoemd. Daarmee kan tot op zekere hoogte tevens 
worden voorkomen dat de betrokken procesdeelnemers zich genoodzaakt voelen een 
beroep te doen op hun recht op tegensprekelijkheid, met alle extra kosten van dien. 

                                                 
279  Vgl. De Smet 2009, p. 221. 
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Hoofdstuk 7 - De rol van de deskundige in het Duitse strafproces280 
N.J.M. Kwakman 
 
 
1  Inleiding 
 
De Duitse regeling281 en praktijk met betrekking tot strafrechtelijk deskundigenbewijs 
verschillen in een aantal opzichten van het Nederlandse stelsel.282 Zo heeft het Duitse 
strafproces een wat meer inquisitoir karakter dan het Nederlandse en wordt in het 
Duitse recht (ook wat betreft het deskundigenbewijs) een wat groter accent gelegd op 
de ‘Hauptverhandlung’, als fase waarin het bewijs moet worden geproduceerd en 
bediscussieerd.283 Uitgangspunt is het onmiddellijkheidsbeginsel;284 recht doen op de 
stukken is uitzondering.285  
 Het onmiddellijkheidsbeginsel, het 'Mündlichkeit'-beginsel, geldt normaal 
gesproken ook voor deskundigenbewijs. De ingeschakelde deskundige dient dus in 
beginsel op het onderzoek ter terechtzitting (OTT) mondeling verslag te doen van zijn 
bevindingen. De rechter behoort zoveel mogelijk af te gaan op het 'oorspronkelijke 
bewijsmiddel' (de verklaring op de zitting uit de eerste hand). Echter, in de praktijk 
wordt het ook toelaatbaar geacht dat op het onderzoek ter terechtzitting tevens acht 
wordt geslagen op 'middellijk' bewijs, zoals een p-v van een deskundigenverklaring of 
een deskundigenverslag. Hoewel - zoals nog zal blijken - ook de Staatsanwalt en 
politie het recht hebben om in de vooronderzoeksfase deskundigen in te schakelen, is 
de deskundige (dus) in de eerste plaats een ‘Gehilfe des Gerichts’.286 Ook als de 
Staatsanwalt of de verdediging deskundigen (doet) oproepen voor de 
'Hauptverhandlung', mogen dezen dus niet als ‘partijdeskundigen’ worden 
beschouwd. Het is hun taak de rechter te voorzien van relevante informatie of hem 
anderszins bij te staan bij diens zelfstandige oordeelvorming en materiële 
waarheidsvinding op het OTT. 
 Voorts hebben de Staatsanwalt en de verdediging in beginsel het recht om 
opgeroepen getuigen en deskundigen aan een kruisverhoor te onderwerpen, maar 
deze (bij het Anglo-Amerikaanse strafprocesrecht aanknopende) mogelijkheid wordt 
als een 'Fremdkörper' in het Duitse strafproces beschouwd en wordt in de praktijk 
nauwelijks benut. Ook wat betreft het ondervragingsrecht ligt het accent in deze fase 
van het proces dus op de materiële waarheidsvinding door de rechter. Zie art. 239 
StPO.287 
 Dat het verdedigingsbelang ondergeschikt is aan het onderzoeksbelang valt ook 
af te leiden uit de artt. 244 en 245 StPO: als de rechter een verzoek van de verdachte 
om een bepaalde deskundige op te roepen voor het OTT afwijst, kan de verdachte op 
grond van art. 245-2 StPO deze deskundige zelf uitnodigen en zijn verhoor afdwingen 

                                                 
280  Met dank aan Kristina Gassen (studentassistente) voor het verzorgen van de vraaggesprekken, 

vertaalwerk en overige bijdragen aan dit onderdeel van het landenonderzoek. 
281  Zie voor relevante wetsartikelen de bijlagen bij hoofdstuk 7.  
282  Er zijn ook overeenkomsten. Zo is ook in het Duitse recht de regeling omtrent het getuigenbewijs 

voor het grootste deel van toepassing verklaard op het deskundigenbewijs, zowel algemeen (art. 72 

StPO) als artikelgewijs (vgl. bijvoorbeeld art. 251, 214, 244 StPO). 
283  Zie Kwakman 2000, p. 374-376. 
284  Zie ook Den Hartog, 2000, par. 4.5 , p. 293-297. 
285  Vgl. art. 250 StPO (personen van wie de verklaringen worden gebruikt voor het bewijs, dienen 

tijdens de terechtzitting te worden gehoord) en de uitzondering daarop van art. 255a  StPO (in 

bepaalde gevallen kan worden volstaan met videobeelden van het verhoor dat is afgenomen 

voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting). 
286  Bundesgerichtshof (BGH) St 9, 293. Zie Roxin, 1993, p. 192. 
287  Zie voorts Kleinknecht/Meyer-Gossner, 1997 p. 757. 
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door een 'Beweis-antrag' (verzoek tot bewijsopdracht). Echter, de rechter kan - zoals 
nog zal blijken - dat verzoek niet-ontvankelijk verklaren of afwijzen voor zover hij 
naar zijn oordeel reeds over voldoende bewijsmateriaal beschikt. Voorts kan hij het 
verzoek naast zich neer leggen als de inhoud van de deskundigenverklaring zijns 
inziens niet relevant is voor het OTT, of als met het verzoek klaarblijkelijk wordt 
beoogd de procesgang te vertragen (artt. 244-4 StPO).  
 Daarnaast lijkt (ook) het vereiste van ‘equality of arms’ minst genomen 
ondergeschikt te zijn aan het inquisitoire karakter van het Duitse strafprocesrecht, 
met name in de voorfase, ook wat betreft het deskundigenbewijs. Het is in de praktijk 
vaak de Staatsanwalt die in het kader van het vooronderzoek deskundigen inschakelt, 
en daarmee indirect ook bepaalt welke deskundigen voor het OTT zullen worden 
opgeroepen, zonder dat de verdachte zich daarover heeft kunnen uitlaten. Het is 
weliswaar de rechter die (in theorie) beslist welke deskundigen zullen worden 
opgeroepen voor het OTT, maar hij laat zich daarbij vaak in hoge mate leiden door de 
keuze van de Staatsanwalt, zonder dat de verdachte daaraan te pas komt. Het Duitse 
strafproces kan dus ook in dat opzicht worden getypeerd als een ‘Inquisitionsprozess’. 
De verdachte die vervolgens 'eigen' deskundigen wil doen oproepen, zal eerst de 
rechter ervan moeten overtuigen dat de oorspronkelijk ingeschakelde deskundige 
onvoldoende gekwalificeerd is, of dat diens conclusies zijn gebaseerd op foute 
aannames, dan wel innerlijk tegenstrijdig zijn, enzovoort. Pas in dat geval vereist de 
wet een aanvullende deskundigenverklaring. Het komt zelden voor dat de 
verdediging erin slaagt de noodzaak van aanvullend deskundigenbewijs aannemelijk 
te maken.288  
 Kortom: in de praktijk bepaalt de Staatsanwalt vaak in belangrijke mate welke 
deskundigen er (in het vooronderzoek en daarmee uiteindelijk ook in het 
eindonderzoek) worden ingeschakeld in het strafproces. In die zin is er sprake van 
een zekere accentverschuiving van het eindonderzoek (waarop de wettelijke regeling 
inzake het deskundigenbewijs betrekking heeft) naar het vooronderzoek, welke 
accentverschuiving echter, zoals nog zal blijken, niet gepaard is gegaan met het 
‘overhevelen’ van de desbetreffende regelgeving van het eindonderzoek naar het 
vooronderzoek. Dat betekent onder meer, dat de verdachte gedurende het 
vooronderzoek niet of nauwelijks een beroep kan doen op het (wettelijke) recht op 
tegensprekelijkheid waarin voor het onderzoek ter terchtzitting wel is voorzien (al is 
het maar summier). Voorts zal nog blijken dat ook het stelsel van registratie van 
deskundigen (en de daarmee samenhangende kwaliteitsbevordering van - de inzet 
van - deskundigenbewijs in het kader van het strafproces, die in deze verkenning nog 
uitgebreid zal worden besproken), is gekoppeld aan de wettelijke regeling met 
betrekking tot deskundigenbewijs in het kader van het onderzoek ter terechtzitting en 
dus niet geldt voor het vooronderzoek. Deze kwestie (een zeker normatief vacuüm in 
de fase van het vooronderzoek, zowel wat betreft het recht op tegensprekelijkheid, als 
wat betreft het stelsel van kwaliteitszorg met betrekking tot deskundigenonderzoek) 
vormt één van de centrale thema’s in deze verkenning. Ook de verkenning van het 
Duitse stelsel staat - evenals die van België - in de sleutel van de drie pijlers: a) de rol 
van de rechter, b) de tegensprekelijkheid en c) de kwaliteitszorg. Aan het slot van 
deze verkenning is (in bijlagen) een aantal verslagen van vraaggesprekken 
opgenomen. Daaruit blijkt hoe deze pijlers zich in de rechtspraktijk tot elkaar 
verhouden en voorts dat er in dat verband een zekere discrepantie bestaat tussen de 
theorie, dat wil zeggen (de ratio en de strekking van) het beschreven wettelijke stelsel, 
en de alledaagse praktijk. 
 
 
 

                                                 
288  Zie Kwakman, 2000. Zie ook Nijboer  e.a. 1993., p. 44 e.v. 
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2 De drie pijlers  
 
Ondanks dat bij het inschakelen van deskundigen in het strafproces de rol en de eigen 
verantwoordelijkheid van de rechter in het Duitse recht voorop staat, kent het 
wettelijk stelsel ook bepaalde aspecten die in de sleutel kunnen worden gezet van de 
twee andere pijlers waarop het stelsel van deskundigenbewijs is gefundeerd: bepaalde 
vormen van tegensprekelijkheid en de kwaliteitszorg met betrekking tot het 
deskundigenbewijs. In het onderstaande zal aandacht worden besteed aan elk van de 
drie pijlers. Wat betreft de eerste pijler (de eigen taak en de rol van de rechter) zal 
blijken dat de rechter niet in alle gevallen geheel vrij is om te beslissen of hij al dan 
niet deskundigen wenst in te schakelen. Daarop zal paragraaf 3 betrekking hebben. 
Over de tweede pijler (de tegensprekelijkheid) werd reeds opgemerkt dat er voor de 
verdachte slechts in beperkte mate mogelijkheden bestaan om de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van de door de rechter en door de Staatsanwalt ingeschakelde 
deskundige aan de kaak te stellen door bijv. een tegenonderzoek te vorderen. Daarop 
zal worden ingegaan in paragraaf 4. Wat betreft de derde pijler, de kwaliteitszorg 
(kwalificatie-eisen, accreditatie, opleidingseisen, registratie, randvoorwaarden zoals 
beloning, faciliteiten, forensische kennis en know how, etc.), waarop in deze 
verkenning de nadruk ligt, zal blijken dat daaromtrent in het Duitse recht nauwelijks 
iets (centraal) is geregeld. Dat geldt ook voor de randvoorwaarden waaraan moet 
worden voldaan, wil de kwaliteitszorg daadwerkelijk vruchten kunnen afwerpen. Het 
wordt in belangrijke mate aan decentrale (functionele) bestuursrechtelijke lichamen 
op economisch terrein - en deels ook aan ‘de markt’ en aan ‘de praktijk’ - overgelaten 
de criteria te ontwikkelen aan de hand waarvan de kwaliteit van de (in gerechtelijke 
procedures in te schakelen) deskundigen kan worden vastgesteld. Dat alles zal het 
onderwerp vormen van paragraaf 5.  
 
 
3 De rol en de taak van de magistraat 
 
3.1 De wettelijke regeling. Algemeen 

 
De Duitse wetgever ging, wat betreft het inschakelen van deskundigen in het 
strafproces, uit van een exclusieve bevoegdheid van de rechter, om daarmee de 
onafhankelijkheid van de benoemde deskundigen en de betrouwbaarheid van hun 
verklaringen te waarborgen. De gedachte was dat de neutraliteit van de deskundigen 
die door partijen worden ingeschakeld, niet kon worden gewaarborgd, zodat ze geen 
materiaal voor de rechter zouden opleveren waarvan de bruikbaarheid voldoende 
vast stond. Daarnaast zou het toelaten van ‘partijdeskundigen’ het strafproces alleen 
maar gecompliceerder maken, en tot grote vertraging kunnen leiden.289 Dat is ook de 
reden waarom de wettelijke regeling in beginsel alleen betrekking heeft op het 
inschakelen van deskundigen door de vonnisrechter in het kader van het onderzoek 
ter terechtzitting. 
 In de zevende afdeling van de Duitse ‘Strafprozeßordnung’ (StPO),290 getiteld 
‘Sachverständige und Augenschein’, zijn de belangrijkste bepalingen te vinden met 
betrekking tot de deskundige in het strafproces.291 Uit lid 1 van art. 73 StPO blijkt dat 

                                                 
289  Müller. 
290  Zie bijlage 1. 
291  In Duitsland wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen een expert en een 

'Augenscheingehilfe'. Zie art. 86 StPO, dat handelt over de schouw. De rechter kan beslissen niet 

zelf een schouw te verrichten, omdat dat op praktische of organisatorische problemen stuit, maar 

daartoe een 'deskundige' (Augenscheingehilfe) in te schakelen. Van de omstandigheden en de 
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het in beginsel geheel aan de rechter wordt overgelaten om te beslissen wie hij als 
deskundige wil horen, hoeveel deskundigen hij wil horen, maar bijv. ook: binnen 
welke termijn het rapport waartoe opdracht wordt gegeven, dient te zijn afgerond 
(daarover dient de rechter afspraken te maken met de deskundigen). De rechter heeft 
daarnaast ook de leiding over het deskundigenonderzoek in die zin dat hij, indien hij 
dat nodig acht, het deskundigenonderzoek kan leiden en sturen. (StPO 78).292 
Overigens lijkt dat leidinggeven en sturen van het onderzoek in de praktijk niet zoveel 
voor te stellen. De rechter beperkt zich in het algemeen tot vage aanwijzingen. Voor 
het overige wordt de expert meestal volledig de vrije hand gelaten.293 De eigen taak en 
verantwoordelijkheid van de rechter met betrekking tot het inschakelen van 
deskundigen ligt - meer algemeen gesproken - ook besloten in de rechterlijke plicht 
tot het ophelderen van de zaak, welke plicht is te ontlenen aan art. 244 lid 2, 3 en 4 
StPO. 294  
 Hoewel de eigen verantwoordelijkheid van de rechter dus voorop staat, geldt er 
wel een belangrijke restrictie wat betreft de discretionaire ruimte van de rechter om 
naar eigen inzicht en keuze deskundigen in te schakelen. Uit art. 73-2 StPO295 blijkt 
dat áls de rechter besluit deskundigen in te schakelen, hij in beginsel is aangewezen 
op de zogeheten ‘öffentlich bestellte Sachverständigen’. Dat begrip zal verderop nog 
nader worden toegelicht. Het betreft globaal gesproken deskundigen die - indien ze er 
blijk van hebben gegeven aan bepaalde kwalificatie-eisen en andere voorwaarden te 
voldoen - officieel zijn aangesteld/erkend door (meestal) een (functioneel en 
territoriaal) gedecentraliseerd publiekrechtelijk lichaam op landsniveau (één van de 
zgn. ‘Kammern’op economisch gebied). Ze mogen bepaalde tekenen (Rundstempel) 
voeren waaruit hun bijzondere status en hun vastgestelde/erkende expertise blijkt. 
De Kammern houden een registratie bij van de Sachverständigen die ze öffentlich 
bestellt hebben, zodat het vinden van een geschikte (erkende) deskundige op een 
bepaald terrein voor de rechter in het algemeen weinig problemen hoeft op te 
leveren. Art. 73-2 StPO ziet op de mogelijkheid dat er geen geschikte öffentlich 
bestellte Sachverständige is te vinden. En dat komt nogal eens voor, omdat lang niet 
op alle terreinen deskundigen öffentlich bestellt en geregistreerd zijn, en/of omdat er 
sprake is van een zeer specifieke vraagstelling. In zo’n geval, en meer algemeen 
gesproken ‘wenn besondere Umstände es fordern’, mag en moet de rechter afwijken 
van het uitgangspunt dat hij dient te kiezen uit de door de ‘Kammern’ geregistreerde 
öffentlich bestellte Sachverständigen.296 
 Voorlopig kan de slotsom zijn dat de rechter weliswaar een spilfunctie vervult wat 
betreft het inschakelen van deskundigen in het kader van het eindonderzoek, maar 
dat hij daarbij indirect wel is gebonden aan bepaalde kwaliteits- en (andere) 
betrouwbaarheidseisen en voorwaarden. Dat wil zeggen: eisen en voorwaarden die 
zijn vastgesteld door gedecentraliseerde  publiekrechtelijke lichamen die er - zo zou 
men kunnen stellen - verstand van hebben, en waaraan de kwaliteiten van de 
kandidaten worden getoetst alvorens de desbetreffende Kammer hen de status van 
öffentlich bestellte Sachverständige verleent. Pas dan mogen ze in die hoedanigheid 
optreden in (o.a.) strafprocessen. Dat alles wil overigens niet zeggen dat de rechter, 
wat betreft de kwaliteitszorg m.b.t. de in te schakelen deskundigen, in het geheel geen 
eigen verantwoordelijkheid meer zou hebben. Zo is in een belangrijk arrest van het 

                                                                                                                                            

(overige) taken van de Augenscheingehilfe hangt af of hij wordt verhoord als getuige of als 

deskundige. Zie Kleinknecht/Meyer-Gossner, p. 260. 
292  Zie Kleinknecht-Meyer Gossner, 1997 p. 218 en 228 en Roxin 1993, nr. 11., p. 195. 
293  Zie Nijboer e.a. (red.) 1993 , p. 45. 
294   Löwe-Rosenberg, 25e druk,  par.73 I Allgemeines.  
295  Zie bijlage A-1. 
296   Het systeem van de öffentiche Bestellung en Vereidigung bestaat overigens niet op het gebied van 

de medische expertise. Vgl. de Gerichtsärtze. 
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Bundesgerichtshof uitgemaakt dat de rechter niet zonder meer mag vertrouwen op de 
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van een deskundigenrapport enkel en alleen 
omdat de rechter (bijvoorbeeld) al vaker met de desbetreffende deskundige heeft 
gewerkt en er goede ervaringen mee heeft opgedaan. De rechter heeft een eigen 
verantwoordelijkheid om telkens opnieuw na te gaan of de onderzoeksmethode die de 
deskundige toepast, alsmede zijn bevindingen, deugdelijk zijn en voldoende zijn 
toegesneden op de specifieke vraagstelling van het geval. Anders gezegd: de rechter 
mag niet blind varen op de uitkomsten van het onderzoek van de deskundige en heeft 
een eigen verantwoordelijkheid om rechterlijke dwalingen die het gevolg kunnen zijn 
van de mogelijke ondeugdelijkheid van het deskundigenonderzoek, te voorkomen. 
(BGH 2. Strafsenat, 14-11-2007, 2StR 465/07: “ (…) Das Landgericht ist dem 
Gutachten ohne Einschränkung und ohne erkennbare eigene Prüfung gefolgt. Es hat 
die Fehler des Gutachtens in die eigene Bewertung übernommen, so dass sich ein 
Beruhen des Urteils auf ihnen nicht ausschliessen lässt. Dass ein Sachverständige 
‘aus einer Vielzahl von Verfahren bekannt’ ist, belegt im Übrigen für sich allein weder 
seine Sachkunde, noch eine kritische Überprüfung des Gutachtens durch das Gericht” 
(…)). 
  Het behoeft geen betoog dat dat laatste in versterkte mate geldt als op een 
bepaald terrein geen deskundigen öffentlich zijn bestellt, en de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de deskundigen(berichten) waarvan in 
het kader van het eindonderzoek gebruik wordt gemaakt, in volle omvang bij de 
rechter ligt. Daar doet niet aan af dat de rechter in dat geval wellicht nog zou kunnen 
kiezen uit anderszins ‘erkende’ en geregistreerde deskundigen (zie par. 5). 
 
 
3.2   Rechten en plichten voor deskundigen op het onderzoek ter terechtzitting 
 
Voor de deskundigen die door de rechter worden ingeschakeld, gelden - zoals 
hierboven nootsgewijs al werd opgemerkt - in grote lijnen dezelfde rechten en 
plichten als voor getuigen voor zover niet anders is bepaald.297 Vgl. onder andere de 
verschijningsplicht (als de deskundige wordt opgeroepen om zijn rapport op de 
zitting te komen toelichten), de verklaringsplicht en de plicht om de eed af te leggen 
als de rechter hem daarom verzoekt.  
  Daarnaast heeft de deskundige enkele bijzondere rechten en plichten. 
Bijvoorbeeld het recht op inzage in de voor zijn onderzoek relevante p-v’s en de plicht 
om het onderzoek binnen de (in overleg) vastgestelde termijn af te ronden. De 
deskundige die niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan (na een eerste 
waarschuwing) worden veroordeeld tot het betalen van de kosten van de vertraging 
en daarnaast nog een 'Ordnungsgeld' (een soort disciplinaire boete). Zie art. 77 StPO 
en 161a StPO. Deze verschijnings- en verklaringsplichten gelden alleen voor zover de 
deskundige officieel is benoemd, hij de opdracht ook heeft aanvaard en voorts de 
(voor het gevraagde advies relevante) wetenschap, kunst of beroep beroepsmatig 
uitoefent en daartoe ook bevoegd is of daartoe is gemachtigd. 
 
 
3.3 Uitzonderingen op de discretionaire vrijheid van de rechter 
 
Als gezegd vervult de rechter (in theorie althans) een spilfunctie wat betreft het 
inschakelen van deskundigen in het strafproces. Uitgangpunt is, dat het in beginsel 
geheel aan hem is om te beoordelen of het nodig is één of meer deskundigen in te 
schakelen. Op dat uitgangspunt bestaan, naast de hierboven besproken restrictie van 
art. 73-2 StPO, nog enkele andere uitzonderingen, die zijn te ontlenen aan de 

                                                 
297  Vgl. art. 72 StPO. 
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jurisprudentie en aan de wet.298 De wetgever en de hoogste rechter kennen in dit 
verband blijkbaar zoveel betekenis toe aan bepaalde fundamentele waarborgen en 
rechten, dat zij de afweging van die waarborgen en rechten tegen andere belangen 
niet hebben willen overlaten aan de feitenrechter, en deze belangenafweging (en de 
daarmee gepaard gaande motiveringsplicht) hebben voorgestructureerd in de wet- en 
regelgeving, respectievelijk in de jurisprudentie. Zo kan uit de jurisprudentie op dit 
punt bijvoorbeeld worden afgeleid dat de beslissing om geen deskundigen in te 
schakelen zo onbegrijpelijk kan zijn dat dit leidt tot een motiveringsverzuim, hetgeen 
aanleiding kan zijn voor 'Revision' (cassatie). 
 Daarnaast wordt in enkele wettelijke bepalingen de inschakeling van een 
deskundige bij wijze van uitzondering expliciet wél verplicht gesteld. Zo is 
inschakeling van een deskundige verplicht als plaatsing in een psychiatrisch 
ziekenhuis ter observatie wordt overwogen, of als er rekening mee moet worden 
gehouden dat plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden bevolen en 
daartoe de mate van toerekeningsvatbaarheid van de verdachte moet worden 
onderzocht. In dat geval moet al in de vooronderzoeksfase een deskundige worden 
ingeschakeld, opdat deze ruimschoots de tijd heeft zijn rapport ten behoeve van het 
OTT voor te bereiden. Verder moet de rechter die overweegt een persoon bijv. in een 
afkickcentrum te laten opnemen (of aan een andere vrijheidsbenemende maatregel in 
de zin van art. 246a StPO te onderwerpen), een deskundige inschakelen om de 
toestand van de persoon in kwestie te onderzoeken met het oog op de voorgenomen 
maatregel. Uit de jurisprudentie van het BGH blijkt dat daar in de rechtspraak zwaar 
aan wordt getild. Als de betrokkene bijvoorbeeld niet wenst mee te werken aan het 
onderzoek, mag dat niet in alle gevallen reden zijn om het onderzoek dan maar 
achterwege te laten.299 Daarnaast is inschakeling van een deskundige verplicht als er 
een lijkschouwing moet worden verricht, of als er sprake is van een verdenking van 
vergiftiging of valsmunterij.300 Voorts dient de rechtbank een deskundigenadvies in te 
winnen over een veroordeelde indien zij overweegt een gevangenisstraf van meer dan 
twee jaar (incl. levenslang) op te schorten terwijl niet is uit te sluiten dat deze 
vroegtijdige vrijlating van de veroordeelde een gevaar zou kunnen opleveren voor de 
openbare veiligheid.301 
 Ook zijn er gevallen waarin de rechter en de deskundige wat betreft het 
deskundigenonderzoek zijn gebonden aan bepaalde protocollen en andere regels, 
zodat de rechter niet geheel vrij is in (in dit geval) de wijze waarop het onderzoek 
moet plaatsvinden. Zo biedt (zoals hierboven nootsgewijs al bleek) art. 81a StPO de 
mogelijkheid om een verdachte aan een lichamelijk onderzoek te onderwerpen 
zonder dat daarvoor diens toestemming nodig is (het nemen van bloedmonsters e.d.). 
Dergelijke onderzoeken dienen te worden uitgevoerd door een arts, die daarbij 
bepaalde regels in acht dient te nemen.  
 Ook de politie of het OM kan bij dringende noodzakelijkheid om een dergelijk 
onderzoek verzoeken, bijvoorbeeld als het strafrechtelijk onderzoek anders ernstige 

                                                 
298  Vgl. Kwakman 2000. 
299  BGH StR 265/03, 22 juli 2003 (LG Halle): In dit geval had de rechtbank een andere deskundige 

moeten inschakelen en desnoods opdracht moeten geven tot een onderzoek i.d.z.v. art. 81 en art. 

81a StPO. Art. 81 StPO regelt de mogelijkheid om de verdachte te laten opnemen in een instelling 

(in het kader van de beoordeling zijn psychische toestand). Art. 81a heeft betrekking op een 

onderzoek aan het lichaam, waarbij bepaalde onderzoekshandelingen kunnen worden verricht 

zonder toestemming van de verdachte. 
300  Zie Roxin, 1993 , p. 194. 
301  Het betreft bepaalde zedendelicten, zoals kindermisbruik, kinderpornografie, etc. (artt. 174-174c, 

176,179, lid 1-4 , 180, 182 StGB), misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (art. 224 en 225, lid 1 

en 2, StGB) en misdrijven tegen de openbare veiligheid, m.n. zware dronkenschap (art. 323a StGB). 

Zie Renard e.a.,.2009, p. 14 
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vertraging dreigt op te lopen. Zodra de afgenomen monsters niet meer nodig zijn, 
dienen ze te worden vernietigd. De verdachte kan verzoeken het onderzoek te laten 
uitvoeren door een deskundige van hetzelfde geslacht als de verdachte. Voorts kan de 
verdachte verzoeken een vertrouwenspersoon bij het onderzoek aanwezig te laten 
zijn. Met het afgenomen monster/materiaal kan zo nodig ook een genetisch 
onderzoek worden verricht. De opdracht daartoe kan sinds 1 november 2005 niet 
alleen door de rechter, maar ook door het OM of de politie worden gegeven. In dat 
geval moet eveneens aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de 
deskundige (voor zover hij geen overheidsfunctionaris is) door de overheid zijn 
benoemd en de eed hebben afgelegd op grond van de Wet inzake de eedaflegging 
(Verpflichtungsgesetz). Daarnaast moet de deskundige voldoen aan enkele 
onafhankelijkheidseisen.302 De gegevens uit dergelijke onderzoeken kunnen worden 
opgeslagen bij het Bundeskriminalamt (waaraan verderop nog een enkel woord zal 
worden gewijd) en moeten worden verwerkt op de wijze als bepaald in het 
Bundeskriminalamtgesetz. Ze mogen slechts worden gebruikt ten behoeve van de 
strafvervolging, daarnaast ten behoeve van eventuele preventieve doeleinden, en ten 
slotte in het kader van internationale rechtshulp. 
  Naast deze voorbeelden van uitzonderingen op de in beginsel (volledige) 
beoordelings- en handelingsvrijheid van de rechter wat betreft het inschakelen van 
deskundigen in het strafproces, kan nog worden gewezen op de Richtlinien für das 
Straf- und Bussgeldverfahren (RiStBV).303 Het betreft niet zozeer beperkingen van de 
beoordelingsruimte van de rechter wat betreft het inschakelen van deskundigen en de 
wijze waarop het deskundigenonderzoek dient plaats te vinden, maar regels met 
betrekking tot (o.a.) de wijze waarop de onderzoeksopdracht moet worden ingekleed. 
Zo moet de rechter de onderzoeksopdracht op grond van nr. 72 van deze richtlijnen 
zo duidelijk mogelijk omschrijven  en moeten de vragen die aan de deskundige 
worden voorgelegd, zo precies mogelijk worden geformuleerd.304 
 
 
3.4  Het inschakelen van deskundigen door het OM  
 
Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, wordt er in de praktijk ook in andere opzichten 
afgeweken van de hoofdregel dat de rechter beslist of (en welke of hoeveel) deskundi-
gen op het OTT zullen worden gehoord, dan wel opdracht krijgen een onderzoek te 
verrichten en daarvan binnen een afgesproken termijn schriftelijk verslag te doen 
(art. 73 StPO). Zo kan in de praktijk ook de Staatsanwalt, en namens hem de politie, 
in de vooronderzoeksfase deskundigen inschakelen om een rapport uit te brengen of 
een verklaring af te leggen (zie hieronder voor de wettelijke grondslag daarvoor). Dat 
gebeurt in de praktijk ook veelvuldig. Daarbij is de Staatsanwalt (evenals de rechter) 
in zijn keuze niet gebonden aan eventuele verzoeken of voorstellen van de 
verdediging om bepaalde deskundigen op te roepen. De Staatsanwalt is evenmin 
gebonden aan de restrictie van art. 73 lid 2 StPO, die, zoals hierboven bleek, wel geldt 
voor de rechter. Uit bronnenonderzoek en uit vraaggesprekken met 
vertegenwoordigers van het OM blijkt, dat het OM in de praktijk vaak de voorkeur 
geeft aan deskundigen waarmee de desbetreffende Staatsanwalt zelf (dan wel een 
collega) al goede ervaringen heeft, en/of blijken allerlei ‘pragmatische’ overwegingen 
en randvoorwaarden de doorslag te geven (betaalbaar, woont in de buurt, heeft nog 
wel wat tijd over, etc.). De Staatsanwalt hoeft dus niet te kiezen voor een öffentlich 
bestellte Sachverständige, maar gelet op het te verwachten procesverloop, of vanwege 
andere overwegingen, kan dat - zo blijkt uit de vraaggesprekken - soms wel 

                                                 
302  Zie art 81a lid 2 StPO. 
303  Zie bijlage A-2. 
304  Zie  E. Müller. Zie voorts Renard e.a., 2009, p. 15 
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verstandig zijn.305 Zo zal de rechter aan het deskundigenoordeel van een öffentlich 
bestellte Sachverständige vaak meer gewicht toekennen dan aan het oordeel van een 
andere deskundige. Dat kan er zelfs toe leiden dat de rechter de deskundige van het 
OM ‘overneemt’, hetgeen - gelet op het nog te bespreken art. 73 lid 2 StPO - niet 
mogelijk zou zijn als de door het OM ingeschakelde deskundige niet öffentlich bestellt 
is. Maar ook als de door het OM ingeschakelde deskundige niet öffentlich bestellt is, 
maar diens kwaliteiten en know how anderszins blijken of zijn  erkend, dan wel: als 
de deskundige en/of diens onderzoeksresultaten betrouwbaar, onafhankelijk en 
deugdelijk overkomen bij de rechter, dan kan dat voor de rechter een reden zijn om 
zelf niet opnieuw een deskundige in te schakelen in het kader van het eindonderzoek. 
Op die manier is het vereiste van art. 73 lid 2 StPO (de rechter dient in beginsel 
öffentlich bestellte deskundigen in te schakelen) in feite, zij het indirect, omzeild. Als 
er op een bepaald terrein in het geheel geen öffentlich bestellte Sachverständige 
beschikbaar zijn, wordt anticiperen wat lastiger en zal het OM zijn keuze vooral laten 
leiden door andere factoren, zoals bijvoorbeeld het kostenaspect.306 Nadeel is dan dat 
het gewicht dat de rechter zal toekennen aan het oordeel van de door het OM 
ingeschakelde deskundige, minder goed voorspelbaar is.  
 Als de Staatsanwalt in de vooronderzoeksfase een rechter inschakelt voor 
'richterliche Untersuchungshandlungen (een soort GVO of mini-instructie), worden 
de in te schakelen deskundigen eerst door de onderzoeksrechter gehoord. Deze mag 
zelf ook andere deskundigen inschakelen, maar is daartoe niet verplicht. Er is geen 
eenduidigheid over het antwoord op de vraag op welke rechtsgrond de bevoegdheid 
van het OM is gebaseerd om tijdens het vooronderzoek deskundigen in te schakelen. 
Sommigen menen dat deze bevoegdheid kan worden ontleend aan art. 161a StPO, 
waarin is geregeld dat deskundigen verplicht zijn om tijdens het vooronderzoek op de 
uitnodiging van het OM in te gaan en verklaringen af te leggen of een verslag van hun 
bevindingen uit te brengen. Men trekt daaruit de conclusie dat niet art. 73 StPO 
(waarin is geregeld dat de deskundige door de rechter wordt aangesteld) van 
toepassing is op het vooronderzoek, maar art. 161a StPO. Anderen menen dat art. 73 
StPO  wél (tevens) van toepassing is op het vooronderzoek, zodat ook de deskundige 
die door de Staatsanwalt wordt ingeschakeld conform art. 161a StPO, eerst moet 
worden benoemd door de rechter. In de praktijk blijkt art. 161a StPO de doorslag te 
geven in die zin, dat het OM daaraan feitelijk de bevoegdheid ontleent om gedurende 
het vooronderzoek autonoom deskundigen in te schakelen.307 
  In de hierboven al even geciteerde richtlijnen (RiStBV)308 nr. 70 wordt 
voorgeschreven dat het OM, voordat een deskundige wordt aangesteld, de 
verdediging in staat dient te stellen daarover haar mening kenbaar te maken (tenzij 
het belang van het onderzoek daaraan in de weg staat, of als er gevaar bestaat voor 
vertraging van het onderzoek, dan wel als het veel voorkomende zaken betreft, zoals 
bloedonderzoek i.v.m. alcohol in het verkeer). In de praktijk wordt deze richtlijn 
nauwelijks nageleefd, wellicht mede omdat aan het niet in acht nemen ervan geen 
sanctie is verbonden.309  Ook in andere opzichten stelt het recht van de verdediging 
om een standpunt te bepalen ter zake van het inschakelen van een bepaalde 
deskundige, weinig voor. Zo heeft de verdachte of diens raadsman bijvoorbeeld niet 
het recht om aanwezig te zijn bij het verhoor van de deskundige door het OM in het 
kader van het vooronderzoek (dat recht heeft de verdachte in beginsel wel als de 

                                                 
305  Om dubbel werk of een dubbele benoeming te voorkomen kan het voorts verstandig zijn vooraf 

overleg te voeren met de desbetreffende rechter voor zover die bekend is. Vgl. Löwe-Rosenberg,  

p. 26. 
306  Zie ter illustratie bijlage B-3 (vraaggesprek met Saacha Kuhn). 
307  Vgl. Müller. 
308  Zie bijlage A-2. 
309  Vgl. Müller. 
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deskundige door de rechter op het onderzoek ter terechtzitting wordt verhoord).310  
En zo zal - zo bleek - een beroep op de partijdigheid van de deskundige pas op het 
onderzoek ter terechtzitting door de verdachte kunnen worden aangevochten en door 
de rechter kunnen worden beoordeeld, waarna deze de benoeming van de deskundige 
(alsnog) kan weigeren en/of een andere deskundige (al dan niet op voordracht van de 
verdachte) kan inschakelen. 
 
 
3.5  Lijsten met erkende deskundigen  
 
Afgezien van de hierboven besproken uitzonderingen en vooral ook de voorwaarde 
van art. 73, lid 2, StPO dat de rechter in beginsel ‘öffentlich bestellte’ 
Sachverständigen dient te benoemen, zijn de rechter en het OM volledig vrij in de 
keuze van de deskundigen die ze in het strafproces willen inschakelen. Maar dat wil 
nog niet zeggen dat ze daarbij in de praktijk elk houvast ontberen. In de eerste plaats 
kent Duitsland als gezegd op Länderniveau lijsten met ‘öffentlich bestellte’ 
deskundigen, in het bijzonder op economisch terrein. De bevoegdheid van de Länder 
om dergelijke lijsten met öffentlich bestellte deskundigen samen te stellen, is te 
ontlenen aan art. 36 van de Gewerbeordnung,311 alsmede aan de 
Sachverständigenverordnungen312 die daarop zijn gebaseerd. Daarnaast zijn er lijsten 
met anderszins erkende deskundigen, zoals bijvoorbeeld de lijsten die door de 
desbetreffende beroepsverenigingen worden opgesteld.313 In de praktijk zullen 
rechters vaak (moeten) kiezen uit de lijsten met öffentlich bestellte of (als die niet 
beschikbaar zijn) anderszins erkende deskundigen. 
 In het kader van de derde pijler (de kwaliteitszorg) zal nog nader worden 
ingegaan op de registratie van öffentlich bestellte of anderszins erkende deskundigen 
in de vorm van deskundigenlijsten. Hier kan worden volstaan met een korte 
toelichting op de wettelijke grondslag van de bijzondere status van met name 
öffentlich bestellte Sachverständige, een categorie deskundigen die in theorie althans, 
mede met het oog op art. 73, lid 2, StPO, als het ware de kern vormt van het wettelijk 
stelsel m.b.t. deskundigen. Het betreft op bondsniveau art. 36 Gewerbeordnung en op 
landsniveau de daarop geënte Sachverständigenordnungen, alsmede de 
grondwettelijke basis daarvoor. 
 
De grondwettelijke basis voor het wettelijke stelsel m.b.t. de deskundige in het Duitse 
strafproces is te vinden in art. 70 e.v. Grundgesetz (hierna: GG).314 Ingevolge art. 70 
GG hebben de bondslanden het recht om wetgeving te maken voor zover het 
Grundgesetz op dat terrein geen wetgevingsbevoegdheid aan de bond heeft 
toebedeeld. Op het gebied van de ‘concurrerende’ wetgevingsbevoegdheden 
(wetgevingsbevoegdheden die zowel zijn toebedeeld aan de bondslanden als aan de 
bond) hebben de landen het recht om wetgeving te maken zo lang en voor zover de 
bond geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid op dat terrein (art. 72 lid 1 GG). Met 
betrekking tot het economische recht (das Recht der Wirtschaft), waar onder andere 
de industrie, handwerk en ambachten (Gewerbe) onder vallen, geldt een  dergelijke 
concurrerende wetgevingsbevoegdheid (art. 74 lid 1 sub 11 GG). Art. 72 lid 2 GG 
bepaalt dat de wetgevingsbevoegdheid m.b.t. het economische recht aan de bond 
toekomt wanneer en voor zover het scheppen van gelijkwaardige ‘Lebensverhältnisse’ 
in het bondsgebied, of het behoud van rechtseenheid of economische eenheid in het 

                                                 
310  Vgl. Müller 
311   Zie bijlage A-4. 
312   Zie als voorbeeld bijlage A-5. 
313  Zie bijlage A-6. 
314  Zie bijlage A-3. 
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algemeen belang wetgeving van de bond noodzakelijk maakt. De bondswetgever heeft 
gebruik gemaakt van deze in het Grundgesetz gegeven bevoegdheid, hetgeen heeft 
geresulteerd in de zgn. Gewerbeordnung. De Gewerbeordnung (GewO) is een Duitse 
wet die oorspronkelijk stamt uit 1896. De wet normeert en beschermt de 
‘Gewerbefreiheit’ in Duitsland en geeft daarnaast o.a. regels voor ambachten waarbij 
voor uitoefening een vergunning is vereist, en regels met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden.  
 Voor het onderwerp van deze verkenning is met name art. 36 GewO van belang. 
Artikel 36 GewO bevat regels omtrent de öffentliche Bestellung van deskundigen.315 
In lid 3 van art. 36 GewO wordt aan de regeringen van de landen expliciet de 
bevoegdheid toegekend om verordeningen te maken die nodig zijn om de regels die 
zijn opgenomen in art. 36 lid 1 en 2 GewO, uit te voeren. En ingevolge lid 4 van art. 
36 GewO wordt aan de Industrie- en Handelskammern (zgn. Körperschaften des 
öffentlichen Rechts) dezelfde bevoegdheid toegekend om Sachverständigen-
ordnungen op te stellen zolang de regeringen nog geen gebruik hebben gemaakt van 
de bevoegdheid uit lid 3. In lid 3 staat ook beschreven omtrent welke onderwerpen 
regelingen getroffen kunnen/moeten worden (zoals bijvoorbeeld kwalificatie- en 
onafhankelijkheidseisen). Voor de verschillende Sachverständigenordnungen dient 
de ‘Mustersatzung van de Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)’316 als 
voorbeeld.317 De DIHK is de overkoepelende organisatie van de verschillende IHK’s 
(vgl. de model-APV van de Nederlandse VNG, zij het dat daar sprake is regelgeving in 
het kader van territoriale decentralisatie, terwijl het hier gaat om regelgeving in het 
kader van een gecombineerde territoriale/functionale decentralisatie). De meeste 
IHK’s (Industrie- und Handelskammern) en ook andere Kammern hebben aan hun 
Sachverständigenordnungen richtlijnen toegevoegd waarin wordt bepaald hoe de 
regels toegepast moeten worden en hoe bepaalde begrippen en regelingen uitgelegd 
moeten worden.318 
 
 
3.6 De Bundes- en Landeskriminalamte 
 
Daarnaast kunnen rechters, evenals het OM, voor wetenschappelijk en technisch 
onderzoek op allerlei terreinen terecht bij het federale Bundeskriminalamt 
(geschriftonderzoek, speekselonderzoek, bloedonderzoek, ballistiek, etc.). Het 
Bundeskriminalamt (BKA) kent verschillende afdelingen, laboratoria, diensten, en 
andere organisatieonderdelen, zoals de DNA-databank; het Instituut voor 
criminologie en criminalistiek; de technische en wetenschappelijke politie, etc.319 
Rechters, maar ook het OM en de politie kunnen voor dergelijk onderzoek tevens 
terecht bij het eigen landelijke Landeskriminalamt (LKA). Ook deze landelijke 
bureaus doen wetenschappelijk en technisch onderzoek en houden zich daarnaast 
onder meer bezig met het verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ze zijn in dat 
opzicht dus vergelijkbaar met het Bundeskriminalamt, zij het dat hun 
werkzaamheden zich territoriaal beperken tot de desbetreffende deelstaat. Zowel het 
BKA,als de LKA’s, zijn niet verbonden aan het (desbetreffende) Ministerie van 

                                                 
315  Zie bijlage A-4. 
316  Zie ook Die Richtlinien zur Munstersachverständigenordnung (Stand 24-01-2008). 
317     http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:i0IHiVzltUJ:www.ifsforum.de/ 
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318  Zie bijvoorbeeld de richtlijnen van de IHK Berlijn,  

<http://www.berlin.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/anlagen/_verlinkungen/sach

ord_richtlinien/ Richtlinien_2001.pdf>. 
319  Vgl. http://www.bka.de. 
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Justitie, maar aan het Ministerie van Binnenlandse zaken (op Bundesniveau en per 
deelstaat ). Het BKA is opgericht in maart 1951 en is sindien met name voor de 
Kriminalpolizei (recherche) steeds van groot belang gebleken.320 De bevoegdheden 
van het BKA zijn beschreven in het Grundgesetz en zijn nader uitgewerkt in het BKA-
gesetz.321 
 Ingevolge het Grundgesetz liggen de bevoegdheden en het beleid m.b.t. de politie 
bij de afzonderlijke landen. De verschillen in beleid mogen echter niet tot problemen 
leiden. Mede om de bestrijding van criminaliteit op nationaal en internationaal 
niveau te coördineren, is het BKA destijds opgericht. Het BKA is een ‘polizeiliche 
Zentralstelle’ voor informatie en nieuws-voorziening en hoofdzakelijk bedoeld voor 
ondersteuning van de Kriminalpolizei.  
 Het BKA helpt de politie van de landen bij het voorkomen en vervolgen van 
strafbare feiten die landsgrensoverstijgend zijn, van internationale aard zijn, of 
anderszins van groot belang zijn voor de hele bondsrepubliek. Hierdoor voorkomt 
men dat er ‘dubbel werk’ wordt gedaan en dat men elkaar in de wielen rijdt. Vooral 
op het vlak van forensisch onderzoek en onderzoek naar nieuwe opsporingsmethoden 
vervult het BKA een belangrijke rol. Wat dat laatste betreft doet het BKA onderzoek 
naar de functionaliteit van methoden die de politie hanteert, en gaat het na hoe het 
beter kan. 
 Het BKA heeft een eigen forensisch instituut (Kriminaltechnisches Institut). Hier 
worden met behulp van kennis van natuurwetenschappen en techniek sporen 
getraceerd en geëvalueerd (ausgewertet). Dit instituut stelt deskundigenrapporten op 
voor o.a. politie, Staatsanwaltschaft en de rechterlijke macht. Om de kwaliteit de 
waarborgen van het forensisch instituut en de deskundigen die daar deel van 
uitmaken, gelden eigen interne kwaliteitseisen. Het betreft (dus) geen 
Sachverständigen die door één van de daartoe aangewezen Kammern öffentlich zijn 
bestellt. Enkele taken van het BKA zijn: 
– Het verzamelen en verspreiden van belangrijke informatie voor politie m.b.t. 

strafbare feiten of verdachten; 
– Het onderhouden van contacten m.b.t. strafbare feiten met instellingen in andere 

landen; 
– Het fungeren als aanspreekpunt voor o.a. Interpol, Europol en het Schengen 

informatiesysteem; 
– Het bieden van persoonlijke bescherming aan onder anderen de Bondspresident, 

leden van de Bondsdag, leden van de Bondsraad, leden van het 
Bundesverfassungsgericht, leden van de regering en, in uitzonderlijke gevallen, 
buitenlandse gasten; 

– Het opstellen van deskundigenrapporten voor politie en justitie, onder andere 
m.b.t. DNA-analyse. 

De LKA’s (Landeskriminalämter) van de bondslanden vallen organisatorisch en 
hiërarchisch onder het BKA. Als gezegd, houden de LKA’s zich bezig met dezelfde 
taken als het BKA, maar dan op decentraal niveau. De belangrijkste taak van de 
LKA’s is het coördineren van de samenwerking tussen verschillende landen m.b.t. 
politie-aangelegenheden. Ook onderhouden zij de betrekkingen met de bond op dat 
terrein. De LKA’s zorgen er tevens voor dat de politie-eenheden in het eigen 
bondsland goed samenwerken. 
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321  Zie bijlage A-7. 
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3.7 Tot slot 
 
Ter afronding van de beschouwingen over de taak en de rol van de rechter kan 
worden gesteld dat de Duitse wetgever, wat betreft het inschakelen van deskundigen 
in het strafproces, oorspronkelijk beoogde te voorzien in een exclusieve 
aanstellingsbevoegdheid van de rechter, om daarmee de neutraliteit van de 
aangestelde deskundigen te waarborgen. De gedachte was dat deskundigen die door 
partijen werden ingeschakeld, geen materiaal voor de rechter zouden kunnen 
opleveren waarvan de bruikbaarheid op voorhand vast stond. Deze 
‘partijdeskundigen’ zouden de procedure alleen maar onnodig gecompliceerd maken, 
en daarmee tot vertraging leiden.322 In dat opzicht staat de (in de praktijk allengs 
aanvaarde) bevoegdheid van het OM om reeds in het vooronderzoek deskundigen in 
te schakelen, op gespannen voet met het oorspronkelijke uitgangspunt van de 
wetgever. Daar komt nog bij dat de verdachte gedurende het vooronderzoek 
nauwelijks invloed kan uitoefenen op de aanstelling van deskundigen door het OM. 
Ook het recht van de verdachte om eventueel zelf deskundigen uit te (doen) nodigen 
op het onderzoek ter terechtzitting, of deskundigen op de zitting te ondervragen, 
maakt niet ongedaan dat de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van een door 
het OM ingeschakelde deskundige niet of nauwelijks aan de kaak kan worden gesteld 
tijdens het vooronderzoek. Zodat de verdachte en de verdediging vaak pas voor het 
eerst met diens bevindingen worden geconfronteerd op (of vlak voor) het onderzoek 
ter terechtzitting, en ze daar hun verdediging niet altijd op tijd op hebben kunnen 
afstemmen. Men zou kunnen stellen dat de vrees van de (oorspronkelijke) wetgever 
daarmee werkelijkheid is geworden. Immers, het is niet ondenkbaar dat door het 
(voor het eerst) op de zitting kunnen aanvechten van de betrouwbaarheid van de door 
het OM ingeschakelde deskundige, het onderzoek ter terechtzitting aanzienlijke 
vertraging kan oplopen. 
 Daarnaast bleek dat het vereiste van 'equality of arms' ook in andere opzichten in 
het gedrang lijkt te komen in het Duitse strafprocesrecht (in casu wat betreft het 
deskundigenbewijs). Immers, in theorie beslist de rechter weliswaar welke 
deskundigen zullen worden opgeroepen voor het OTT, maar hij laat zich daarbij in 
hoge mate (ook wat betreft kwesties als geloofwaardigheid en betrouwbaarheid) 
leiden door de keuze van de Staatsanwalt. Die bepaalt autonoom, dus zonder 
rekening te hoeven houden met de wensen of bezwaren van de verdachte, welke 
deskundigen hij wil inschakelen in het kader van het vooronderzoek. Daarmee heeft 
hij indirect ook grote invloed op de beslissing van de rechter met betrekking tot de 
vraag welke deskundigen op het OTT moeten worden opgeroepen. De verdachte die 
vervolgens 'eigen' deskundigen wil doen oproepen, zal eerst de rechter ervan moeten 
overtuigen dat het inschakelen van deze ‘eigen’ deskundigen noodzakelijk is 
(bijvoorbeeld omdat de door het OM en/of de rechter ingeschakelde deskundige niet 
zou voldoen). Zoals bleek, lukt het maar zelden de rechter te overtuigen van de 
noodzaak tot aanvullend deskundigenbewijs.  
 De vraag is vervolgens of het Duitse recht voldoende compensatie-mogelijkheden 
kent - of zou kunnen ontwikkelen - die een tegenwicht bieden aan de nadelen en 
scherpe kantjes van het sterk inquisitoire karakter van met name het vooronderzoek. 
Een compensatiemogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen bestaan in strenge 
kwaliteitscriteria, waaraan deskundigen die worden ingeschakeld in (de voorfase van) 
het strafproces, dienen te voldoen. Zodat de behoefte aan tegensprekelijkheid in die 
fase minder urgent wordt en het strafproces daarmee zijn inquisitoire karakter in met 
name de voorfase kan behouden. Het is de vraag of in het Duitse stelsel in voldoende 
mate is voorzien in dergelijke compensatiemogelijkheden. Daarop zal in de volgende 
paragrafen nader worden ingegaan.  

                                                 
322  Müller. 
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4  De tegensprekelijkheid323 
 
Wat betreft de tweede pijler, de tegensprekelijkheid, kan uit de literatuur en uit 
andere bronnen (vraaggesprekken met contactpersonen) worden afgeleid dat de 
rechtspositie van de verdachte op dit punt door sommigen ontoereikend wordt 
geacht. Het schort - zo wordt gesteld - met name aan het recht om gedurende het 
vooronderzoek de kwaliteit, betrouwbaarheid en neutraliteit van de door het OM 
ingeschakelde deskundige (en diens onderzoek) aan de kaak te stellen en voorts om 
in voorkomende gevallen, met name tijdens het vooronderzoek, een tegenonderzoek 
te vorderen. Maar ook overigens zijn de mogelijkheden om deskundigen in te (doen) 
schakelen, beperkt. Volgens sommigen wordt daarmee het recht op een fair trial, en 
het daarin besloten liggende beginsel van ‘equality of arms’, geweld aangedaan.324  
  Wel heeft de verdachte het recht op inzage in de deskundigenonderzoeken 
waartoe de rechter (of de Staatsanwalt) opdracht heeft gegeven, zodat hij ten minste 
nog voordat het onderzoek ter terechtzitting aanvangt, actie kan ondernemen indien 
hem dat wenselijk of noodzakelijk voorkomt. Zo kan hij het bijvoorbeeld nodig achten 
een andere deskundige in te (doen) schakelen.325 Daartoe kan de verdachte een 
verzoek richten tot de rechtbank om de deskundige in kwestie uit te nodigen. De 
rechtbank dient daarover een beslissing te nemen.326 Als gezegd, is de rechter 
(evenals de Staatsanwalt) in zijn keuze niet gebonden aan dergelijke verzoeken of 
voorstellen van de verdediging. Een dergelijk ‘verzoek tot bewijsopdracht’ (i.c. het 
verzoek om een deskundige in te schakelen) kan - zo bleek - door de rechter worden 
afgewezen omdat hij dat overbodig acht of omdat uit een eerder deskundigenverslag 
bijvoorbeeld al blijkt dat het ten laste gelegde feit niet bewezen kan worden. Een 
dergelijk verzoek tot een bewijsopdracht kan echter niet worden afgewezen indien 
wordt getwijfeld aan de deskundigheid van de deskundige die door de rechtbank is 
ingeschakeld, en evenmin indien in het deskundigenrapport wordt uitgegaan van 
onjuiste aannames of het rapport inconsistenties bevat, dan wel indien de deskundige 
die de verdachte wenst te doen uitnodigen, aantoonbaar beter gekwalificeerd is en/of 
meer verstand van zaken heeft dan de door de rechtbank ingeschakelde 
deskundige.327  
  Als de rechter - afgezien van dat laatste geval - weigert op het verzoek tot een 
bewijsopdracht in te gaan, zal de verdachte de deskundige zelf moeten uitnodigen, in 
beginsel voor eigen rekening, tenzij hij wordt vrijgesproken..328 Hij kan vervolgens 
(proberen te) bewerkstelligen dat de door hemzelf ingeschakelde deskundige op de 
zitting aanwezig mag zijn als de door de rechter aangestelde deskundige zijn verslag 
doet. De wet kent de verdachte zelfs het recht toe om te (proberen te) bewerkstelligen 
dat de door de hemzelf ingeschakelde deskundige aan het onderzoek van de door de 
rechter benoemde deskundige mag deelnemen. Voorwaarde is wel, dat de door de 
verdachte ingeschakelde deskundige de ander niet hindert bij zijn werkzaamheden.329 
Voorts heeft de verdachte (evenals de Staatsanwalt) het recht om aanwezig te zijn bij 
het verhoor van de deskundige door de rechter.330 Dat recht heeft de verdachte 
overigens niet - het zij nog maar eens herhaald - als de deskundige tijdens het 
vooronderzoek door het OM wordt gehoord.331 

                                                 
323  Zie ook par. 3.4. 
324  Vgl. Renard e.a., 2006, p. 23 
325  Müller. 
326  Art. 219 StPO 
327  Art. 244, lid 4, SrPO; zie bijlage A-1. 
328  Art. 220 StPO 
329  Art. 168d StPO 
330  Art. 168c StPO 
331  Müller. 
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  Het komt ook voor dat partijen het niet eens zijn met de keuze van de rechter of 
dat zij twijfelen aan de bekwaamheid van de door de rechter benoemde deskundige. 
Naast de hierboven besproken mogelijkheid om in dat geval een ‘verzoek tot 
bewijsopdracht’ in te dienen bij de rechter, welk verzoek - zo bleek - in bepaalde 
gevallen niet kan worden geweigerd (art. 244, lid 4, StPO), kan ook art. 74 StPO in 
dergelijke gevallen uitkomst bieden. 
 In art. 74 StPO is de mogelijkheid geopend om een verzoek in te dienen een 
deskundige af te wijzen. Het betreft hier in feite de mogelijkheid om een deskundige 
te ‘wraken’.332 Aangezien het deskundigenverslag als een bewijsmiddel wordt 
aangemerkt, is het bestrijden van de toelaatbaarheid van deze deskundige een zgn. 
‘Antrag zur Beweisaufnahme’ (het opwerpen van een bepaald geschilpunt m.b.t. de 
bewijsvoering).333 Art. 74 StPO verwijst ook naar de redenen waarop een beroep kan 
worden gedaan voor het afwijzen van een deskundige. Dit zijn de redenen waarop ook 
een beroep kan worden gedaan om een rechter in een bepaalde zaak te wraken. Zij 
zijn te vinden in art. 22 lid 1-4 en 24 StPO.334 Een rechter (en dus ook de deskundige) 
is onder meer niet bevoegd tot uitoefening van zijn ambt als hij slachtoffer van het 
delict is. Als bepaalde familieleden slachtoffer of verdachte zijn, is hij evenmin 
bevoegd. Bovendien is de rechter niet bevoegd als hij eerder in een andere 
hoedanigheid met de zaak te maken heeft gehad, bijvoorbeeld als officier van justitie, 
als politieambtenaar of als getuige.335 De rechter is tevens onbevoegd om recht te 
spreken indien er twijfel bestaat omtrent zijn onpartijdigheid.336  
  Voor de deskundige gelden dus in beginsel dezelfde gronden voor wraking als 
voor de rechter, maar er is wel een belangrijk verschil: een deskundige mag 
meewerken aan een zaak totdat zijn afwijzing is uitgesproken. Dit is anders bij de 
rechter. Die is van rechtswege onbevoegd indien één van de genoemde redenen zich 
voordoet.337  In art 74 lid 1 StPO wordt voorts afgeweken van de redenen die voor de 
rechter gelden in die zin, dat een deskundige wel kan worden benoemd ondanks dat 
hij als getuige in dezelfde zaak een eerdere verklaring heeft afgelegd.  
  Het recht om een deskundige af te wijzen komt toe aan de Staatsanwaltschaft, 
aan de verdachte en aan de Privatkläger. Aan deze partijen moet dan ook bekend 
gemaakt worden wie als deskundigen zijn benoemd. Dit is slechts onder bepaalde 
bijzondere omstandigheden niet vereist.338 De partij die afwijzing van de deskundige 
vordert, dient aannemelijk te maken dat er sprake is van één van de 
afwijzingsgronden. Het is niet vereist dat de rechtbank overtuigd wordt van de 
juistheid van verzoekers betoog. Voldoende is dat blijkt dat er een duidelijke kans 
bestaat dat de deskundige niet onpartijdig is.339 De bewijslast ligt dus bij de 
verzoeker; er is hier geen sprake van een rechterlijke onderzoeksplicht. Verzoeken 
waarover de rechtbank niet kan oordelen zonder zelf verder onderzoek te doen, 
worden afgewezen.340  
  Het verzoek kan vormvrij worden gedaan vanaf het moment dat de zaak 
aanhangig is en de deskundige benoemd is. Dit betekent dat een verdachte, als er een 
deskundige door de Staatsanwaltschaft of door de politie is ingeschakeld, pas een 

                                                 
332  De enige wettelijke uitsluitingsgrond heeft betrekking op autopsies: het is de arts die een 

overledene heeft behandeld kort voor diens overlijden, wettelijk niet toegestaan een lijkschouwing 

te verrichten  
333  Löwe-Rosenberg, p. 40 
334  Zie Kleinknecht/Meyer-Gossner, 1997, p. 221; zie voorts bijlage A-1. 
335  Art. 22 StPO 
336  Art. 24 StPO 
337  RG JR Rspr. 1927 Nr. 1265; Löwe-Rosenberg, p. 42 
338  Art. 74 lid 2 StPO 
339  Art. 74 lid 3 StPO en Löwe-Rosenberg, p. 52, 42 
340  Löwe-Rosenberg,  p. 52 
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verzoek tot afwijzing kan doen als de rechtbank besluit dezelfde deskundige in te 
schakelen; niet eerder.341  Het is niet vereist dat het verzoek wordt gedaan voordat de 
deskundige het rapport opstelt. Dat kan ook nog nadat het rapport is opgesteld. Het 
is hierbij niet van belang of de verzoekende partij al eerder bekend was met het 
bestaan van de afwijzingsreden. 342 Een partij kan ook, indien zij in eerste aanleg niet 
heeft verzocht om afwijzing van de deskundige, in latere instantie het  verzoek doen 
de deskundige af te wijzen.  
  Het verzoek tot afwijzing van de deskundige wordt behandeld door de rechtbank 
die de deskundige heeft ingeschakeld of wenst in te schakelen. De rechtbank moet 
expliciet een besluit nemen omtrent het verzoek. Dit besluit mag niet stilzwijgend 
worden genomen. De rechter mag bijvoorbeeld niet, door het benoemen van een 
andere deskundige, stilzwijgend een deskundige afwijzen of, door de deskundige - 
ondanks het verzoek tot afwijzing - gewoon te horen, het verzoek stilzwijgend 
afwijzen. Het is ook niet toegestaan om het probleem te omzeilen door het horen van 
de deskundige als getuige of getuige-deskundige. Als het besluit negatief is voor de 
aanvrager, moet deze daarvan in kennis worden gesteld. De rechter is niet verplicht 
om de deskundige te horen voordat hij een besluit neemt.343 Het besluit van de 
rechtbank – zowel het besluit tot afwijzing van de deskundige, als het besluit om het 
verzoek af te wijzen – moet met redenen worden omkleed.344 Door deze motivering 
worden de partijen in staat gesteld om eventueel later opnieuw een verzoek te doen, 
met een betere of uitgebreidere motivering. Ook maakt de motivering toetsing in 
latere instantie mogelijk. Als eenmaal een besluit genomen is kan de rechter hierop 
ambtshalve of op verzoek van partijen terugkomen.345  
   Als een rechter een deskundige afwijst omdat er redenen zijn om aan de 
onpartijdigheid van deze deskundige te twijfelen, is er sprake van een volledig 
ongeschikt bewijsmiddel in de zin van art. 245 lid 2 StPO. De rechtbank mag de 
deskundige dan niet meer horen en het rapport mag niet gebruikt worden.346 Het is 
wel mogelijk om een afgewezen deskundige nog als getuige te horen. Deze getuige 
mag gehoord worden omtrent feiten die de deskundige te weten is gekomen door zijn 
werk als deskundige in de zaak voordat hij werd afgewezen, maar die geen bijzondere 
expertise vereisen (de zgn. ‘Zusatztatsachen’).347  Ook mag een getuige gehoord 
worden m.b.t. feiten die de getuige op grond van zijn bijzondere expertise te weten is 
gekomen (de zgn. ‘Befundtatsachen’). Er moet echter wel voor worden gewaakt dat de 
verklaring geen verkapt deskundigenrapport is.348 
  Alle partijen die gerechtigd zijn om de afwijzing van een deskundige te (trachten 
te) bewerkstelligen, kunnen het door de rechtbank genomen besluit aanvechten. Ook 
is het mogelijk om een klacht in de zin van art. 304 lid 1 StPO349 in te dienen bij de 
griffie van rechtbank (een zgn. ‘einfache Beschwerde’) 350. Het indienen van deze 
klacht heeft geen schorsende werking.351 De rechter kan echter wel besluiten tot 
schorsing van de zaak indien hij dit nodig acht.352  
 

                                                 
341  Löwe-Rosenberg, p 51 
342  Dit volgt uit art. 83 lid 2 StPO 
343  Löwe-Rosenberg, p. 53/54 
344  Art. 34 StPO 
345  Löwe-Rosenberg p. 54 
346  Löwe-Rosenberg p. 54 
347  Löwe-Rosenberg p. 55 
348  Art. 261 StPO 
349  Zie bijlage A-1. 
350  Art. 306 lid 1 StPO 
351  Art. 307 lid 1 StPO 
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5 Kwaliteitswaarborgen met betrekking tot de deskundige 
 
5.1 Inleiding 
 
In de Duitse wetgeving en literatuur wordt gesproken over een ‘Sachverständige’ als 
het personen betreft die in het Nederlandse stelsel als deskundige worden 
aangemerkt. De wet geeft geen definitie van het begrip Sachverständige, maar 
verbindt wel gevolgen aan de status van Sachverständige. De Sachverständige is een 
persoon die op een bepaald kennisgebied expertise heeft ontwikkeld. Hij wordt - o.a. 
in het strafproces - door de rechter ingeschakeld om hem kennis te verschaffen over 
zaken waarvan hijzelf vanwege het ontbreken van bijzondere expertise op het 
desbetreffende kennisgebied geen of onvoldoende verstand heeft. De bijzondere 
expertise van de deskundige maakt het voor de rechter mogelijk om de feiten en 
omstandigheden in een zaak te analyseren en er een beslissing over te nemen.  De 
Sachverständige (althans hetgeen hij te melden heeft) wordt in de desbetreffende 
zaak beschouwd als bewijsmiddel.353 
 De belangrijkste taak van een deskundige is het opstellen van een ‘Gutachten’ 
(een deskundigenrapport). Hierin stelt de deskundige de relevante feiten vast, geeft 
hij algemene ervaringsregels weer en trekt hij binnen bepaalde grenzen conclusies 
m.b.t. hetgeen is voorgevallen. Het rapport dient zo objectief mogelijk te zijn. Voorts 
is het van belang dat de methoden die de deskundige hanteert, betrouwbaar en niet 
omstreden zijn, d.w.z. algemeen worden aanvaard in vakkringen, en dat zijn 
bevindingen zijn conclusies kunnen dragen.  
 Een deskundige moet zijn taken altijd onafhankelijk kunnen uitvoeren. Dat 
impliceert onder meer dat een persoon die bij het opmaken van een 
deskundigenrapport onder toezicht staat van een derde die aanwijzingen mag geven, 
niet geschikt wordt geacht om als deskundige op te treden in een gerechtelijke 
procedure. 354  
 De taak van de deskundige in het Duitse strafproces is niet uitsluitend het 
verschaffen van informatie over wetenschappelijke onderwerpen. Een 
Sachverständige kan ook een koopman zijn, of iemand die kennis heeft van bepaalde 
ambachten of technieken. Ook kan een Sachverständige iemand zijn met kennis van 
buitenlands recht.355 De rechter kan deskundigen benoemen om informatie te 
vergaren en te verschaffen over de meest uiteenlopende onderwerpen. 
 Iedereen mag zichzelf in Duitsland ‘deskundige’ noemen. De term is niet wettelijk 
beschermd. Toch kent Duitsland bepaalde categorieën deskundigen die wél een 
wettelijke beschermde titel mogen voeren. Zij onderscheiden zich met die titel van de 
‘gewone’ deskundige.356 De wettelijk beschermde titels (die kunnen worden verkregen 
als de deskundigheid op grond van objectieve criteria door anderen is vastgesteld) 
zijn een teken dat de deskundige deskundiger is op een bepaald terrein dan de 
gemiddelde andere deskundige.  
 In de volgende paragrafen komen een aantal van deze categorieën deskundigen 
aan de orde: 
– De öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige; 
– De staatlich/amtlich anerkannte Sachverständige; 
– De EU-zertifizierte Sachverständige; 
– De verbandsanerkannte Sachverständige; 
– De ‘gewone‘ Sachverständige. 
 

                                                 
353  Löwe-Rosenberg a.w., §72 II Sachverständige.    
354  Zie voor dit alles:  P. Bleutge (Brochure). 
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5.2 De ‘öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständig‘ 
 
Twee categorieën deskundigen die voor het strafproces vooral van belang zijn, zijn de 
‘öffentlich bestellte Sachverständige’ (openbaar benoemde deskundigen) en de 
‘vereidigte Sachverständige’ (beëdigde ‘vaste gerechtelijke’ deskundigen). Deze beide 
categorieën worden in de literatuur meestal in één adem genoemd, maar er bestaat 
wel degelijk een belangrijk verschil tussen de beide categorieën. De ‘vereidigte 
Sachverständige’ heeft een algemene eed afgelegd en behoeft niet telkens weer te 
worden beëdigd (dit in tegenstelling tot de ‘öffentlich bestellte Sachverständige’). 357 
Dit geldt echter alleen als de vereidigte Sachverständige zich daadwerkelijk op een 
reeds eerder afgelegde (algemene) eed beroept. Het is dus niet ondenkbaar dat hij, 
ongeacht de algemene eed, in elke zaak weer de eed aflegt.  
 Een deskundige die ‘öffentlich bestellt’ is, hoeft niet automatisch ‘vereidigd’ te 
zijn. In dat geval moet hij op de zitting dus nog wel de eed afleggen, tenzij de rechter 
dat niet nodig acht. Het is aan de rechter om te beoordelen of het wenselijk is een 
ingeschakelde deskundige te beëdigen. Als de rechter besluit de deskundige te 
beëdigen, gebeurt dat meestal na het uitvoeren van de opdracht, waarbij de 
deskundige zweert dat hij de opdracht op een onpartijdige manier en naar eer en 
geweten heeft uitgevoerd. Dat de beslissing om de deskundige al dan niet te beëdigen 
geheel aan de rechter is overgelaten impliceert dat het OM de eed niet mag 
afnemen.358 Overigens zijn öffentlich bestellte deskundigen in de praktijk meestal ook 
vereidigd en vice versa, waardoor het verschil tussen beide categorieën in de praktijk 
nauwelijks van belang is. Beide categorieën zullen dan ook gezamenlijk worden 
besproken.  
 Zoals gezegd blijkt uit art. 73 lid 2 StPO dat de rechter die een deskundige wil 
inschakelen, in beginsel een öffentlich bestellte deskundige dient te benoemen.  Hij 
mag alleen een andere deskundige benoemen als er op een bepaald kennisgebied 
geen öffentlich bestellte deskundigen beschikbaar zijn. Maar ook als er sprake is van 
(andere) bijzondere omstandigheden mag de rechter een andere deskundige 
benoemen. Voorbeelden van bijzondere omstandigheden zijn verhindering van een 
deskundige of een te volle agenda. Bovendien is het mogelijk dat een zaak een nog 
specifiekere expertise vereist dan waarover een öffentlich bestellte deskundige 
beschikt.359 De voorkeur van de wetgever gaat dus uit naar de öffentlich bestellte 
Sachverständige.360  
 De öffentliche Bestellung (aanstelling, benoeming) van een deskundige is een 
teken van bekwaamheid. Iedereen die meent deskundig te zijn op een bepaald 
vakgebied, kan zich laten testen op zijn bekwaamheid. Voordat een deskundige 
öffentlich bestellt kan worden, moet hij een soort sollicitatieprocedure doorlopen. 
Hierbij wordt vooral gelet op de persoonlijke en professionele vaardigheid om een 
rapport op te stellen en op de bovengemiddelde expertise van de kandidaat. Dit volgt 
uit art. 36 van de Gewerbeordnung (GewO).361 Uit lid 3 blijkt dat het aan de 
bondslanden wordt overgelaten om deze eisen verder in te vullen. Bestellung 
geschiedt in beginsel voor de duur van 5 jaren door de Industrie- en 
Handelskammer362, Handwerkskammer363, Landwirtschaftskammer364, Architecten-

                                                 
357  Art. 79 StPO. Dit is te vergelijken met de ‘vaste gerechtelijke dekundigen’ die we (voorheen) ook in 

Nederland kenden. 
358  Art. 161a St PO. Zie ook Renard p. 15 
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kammer365 of Ingenieurskammer.366 Deze ‘Kammern’ zijn vaak opgedeeld per 
bondsland of gebied.  Het zijn publiekrechtelijke lichamen. De Bestellung is dus ook 
een publiekrechtelijke aangelegenheid.  
 Toezicht op de ‘Kammern” wordt uitgeoefend door het ministerie van 
economische zaken (Wirtschaftsministerium) van het desbetreffende bondsland. 
Bestellung is overigens ook mogelijk door een Regierungspräsidium van één van de 
bondslanden. De bestellte deskundigen worden regelmatig door hun Kammern 
gecontroleerd. Als zij blijven voldoen aan de criteria kan de benoeming steeds 
verlengd worden.  
 De verschillende ‘Kammern’ hebben de vereisten die gesteld worden in art. 36 
GewO (dat wil zeggen: bijzondere deskundigheid en persoonlijke geschiktheid), 
verder uitgewerkt in hun eigen ‘Sachverständigenordnung’.367 De sollicitant moet de 
desbetreffende ’Kammer’ ervan overtuigen dat hij aan de vereisten voldoet die 
worden gesteld aan een öffentlich bestellte en vereidigte deskundige. Deze 
voorwaarden zijn bijvoorbeeld opgenomen in art. 3 van de Sachverständigenordnung 
van de Industrie- und Handelskammer Stuttgart en in art. 2 van de 
Sachverständigenordnung van de Handwerkskammer Münster. 368 De belangrijkste 
vereisten, die in de meeste Sachverständigenordnungen terug te vinden zijn, zijn: 
bovengemiddelde expertise op een vakgebied, de competentie om een 
deskundigenrapport op te stellen, en het vereiste van onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid.369 Per vakgebied kunnen er daarnaast nog verschillende andere, 
specifieke eisen worden gesteld. Bovendien worden er meestal nog eisen gesteld aan 
o.a. de leeftijd van de sollicitant en zijn levensomstandigheden.  
De vereisten zijn in het algemeen vrij specifiek geformuleerd, hetgeen bijdraagt tot de 
gewenste differentiatie in het aanbod van deskundigen. Een bijkomend 
toelatingsvereiste is dat er daadwerkelijk behoefte bestaat aan de expertise waarover 
de deskundige beschikt. Als er al voldoende deskundigen zijn op een bepaald terrein 
dan kan de Kammer afzien van de Bestellung.  
 Bij de öffentliche Bestellung dient de deskundige een eed af te leggen omtrent o.a. 
de objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van zijn oordelen.370 Na de 
beëdiging krijgt de deskundige een pas en een certificaat waarmee hij kan bewijzen 
dat hij öffentlich bestellt is. Ook krijgt hij een motief waarmee hij een zgn. 
‘Rundstempel’ kan laten maken.   
 Met dat alles kan hij aantonen dat hij öffentlich bestellt en vereidigd is. 
Ambtenaren en mensen die in dienst zijn van een publiekrechtelijke rechtspersoon, 
kunnen ook öffentlich bestellt en vereidigd worden als zij van hun werkgever voor 
hun deskundigentaak vrijstelling krijgen en als zij het deskundigenrapport 
onafhankelijk kunnen opstellen en daarbij bevoegd zijn er hun eigen handtekening 
onder te zetten. Het spreekt voor zich dat het niet is toegestaan rapporten op te 
stellen m.b.t. zaken waarbij hun eigen werkgever betrokken is. Ook werknemers van 
privaatrechtelijke ondernemingen moeten kunnen aantonen dat zij i.v.m. hun 
werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid deskundigenrapporten op kunnen 
maken en dat zij bevoegd zijn deze zelf te ondertekenen.371 

                                                                                                                                            
364  <www.landwirtschaftskammer.de> 
365  <www.bak.de> 
366  Bijvoorbeeld: <www.aik-sh.de> 
367  Zie voor een voorbeeld bijlage A-5. 
368  Zie bijlage A-1 
369  Dit zijn standaardvereisten die in alle ‘Sachverständigenordnungen’ (voor zover onderzocht) zijn 

opgenomen. 
370  Bijvoorbeeld: art. 5 Sachverständigenordnung IHK Stuttgart 
371  Bleutge (brochure). 
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 De öffentlich bestellte en vereidigde deskundigen zijn de enige categorie 
deskundigen die onderworpen zijn aan een wettelijke zwijgplicht. Houden zij zich 
hier niet aan, dan lopen zij het risico een straf opgelegd te krijgen.372 
 
 
5.3 Staatlich/amtlich anerkannte Sachverständige 
 
Amtlich en staatlich anerkannte Sachverständigen bestaan in Duitsland slechts op 
een aantal vakgebieden. De figuur is in het leven geroepen met de invoering van art 
85 lid 2 Nr. 4 Landesbauordnung op 7 maart 1995. Het erkennen van deze 
deskundigen geschiedt ingevolge art. 2 SV-VO door de Architectenkammer of door de 
Ingenieurskammer-bau. Amtlich of staatlich anerkennte Sachverständigen worden 
ingeschakeld op verschillende terreinen in de bouwnijverheid. Er zijn deskundigen 
van deze categorie op het gebied van de stabiliteit van bouwwerken, bouwkundige 
brandveiligheid, grondbouw en geluids- en warmte-isolatie.373  Het werk van een 
staatlich anerkannte Sachverständige heeft meestal te maken met veiligheid, 
bijvoorbeeld het controleren van een lift of van een brandblusser. Wil men erkend 
worden als amtlich of staatlich anerkannte Sachverständige, dan moet men in ieder 
geval lid zijn van de Architektenkammer resp. de Ingenieurskammer-bau, voldoende 
praktijkervaring hebben, verzekerd zijn tegen beroepsmatige aansprakelijkheid en 
betrouwbaar zijn. Bovendien moet men formeel een aanvraag tot erkenning doen. 
Vaak zal het ook gebeuren dat ‘de Kammer’ adviseert om een aantal 
beroepsgerelateerde seminaars te volgen. Na de erkenning krijgt de kandidaat een 
certificaat uitgereikt en een ‘Rundstempel’. Hiermee kan hij aantonen dat hij een 
amtlich of staatlich anerkannte Sachverständige is.  
 Een amtlich of staatlich anerkannte deskundige kan ook in een gerechtelijke 
procedure optreden als deskundige. Dit mag hij echter slechts doen in de 
hoedanigheid van ‘gewone deskundige’ en niet als ‘amtlich of staatlich anerkannte 
deskundige’. In die zin is deze status dus niet relevant voor het strafproces. 
 
 
5.4  De EU-zertifizierte Sachverständige 
 
De categorieën deskundigen die in de vorige  paragrafen zijn genoemd, worden alleen 
in Duitsland als zodanig erkend. Er is echter steeds meer behoefte aan een 
internationale regeling en aan een internationaal en/of op Europees niveau erkend 
kwaliteitskeurmerk. In Duitsland is in dat verband de ‘Deutsche Akkreditierungsrat’ 
bevoegd tot het certificeren van deskundigen.374 Ook mogen de zgn. 
‘Akkreditierungsstellen’, die onder de Akkreditierungsrat vallen, namens de Rat 
deskundigen certificeren. De Rat maakt gebruik van de in de loop van de jaren 
opgebouwde know how van de verschillende overheidsinstanties en instituten die 
ervaring hebben met certificering van deskundigen.375 
 Het doel van de Akkreditierungsrat is het verwezenlijken van de doelstelling van 
de Europese commissie op dit terrein: internationale erkenning van gecertificeerde 
deskundigen en de wijze waarop de deskundigen worden gecertificeerd (o.a. door het 
ontwikkelen van strenge, internationaal erkende kwaliteitscriteria waaraan 
deskundigen dienen te voldoen om voor certificering in aanmerking te komen).376 

                                                 
372  Art. 203, lid 2 Nr. 5 StGB 
373  Klaus G. Cors, 4e druk,  § 3.3 
374  <http://www.dar.bam.de>  
375  Handbuch des DAR, 1. Das deutsche Akkreditierungssystem, 4e druk.  

 (<www.dar.bam.de/qm1.html>) 
376  Handbuch des DAR, 1. Das deutsche Akkreditierungssystem, 4e druk.  



 172  

Hiermee wil men bewerkstelligen dat de kwaliteit en de deskundigheid van de Duitse 
laboratoria en de certificerende instanties worden verbeterd en op zijn minst 
bevestigd. Ook zal daarmee de concurrentiepositie en erkenning van Duitse 
producten op de Europese markt (naar verwachting) kunnen worden versterkt of 
worden behouden.377 
 Er moet in dit verband een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de 
öffentlich bestellte en vereidigte deskundigen, alsmede de staatlich anerkannte 
deskundigen, en anderzijds de EU-zertifizierte deskundigen en de (hieronder nog te 
bespreken) verbandsanerkannte deskundigen. De eerste twee categorieën 
deskundigen worden op basis van wettelijke regelingen bestellt of anerkannt. De twee 
andere categorieën daarentegen (de Eu-zertifizierte en de verbandsanerkannte 
deskundigen) ontlenen de grond van hun bestaan aan de in Duitsland geldende 
vrijheid van beroep en bedrijvigheid (Berufs- und Gewerbefreiheit). Er is sprake van 
een puur privaatrechtelijke grondslag.378 
 
 
5.5  De verbandsanerkannte Sachverständige 
 
Sinds een uitspraak van het Bundesgerichtshof in 1984 kunnen deskundigen ook 
door organisaties (Verbände) ‘anerkannt’ worden.379 Ze moeten dan wel aan een 
aantal ‘standaardvereisten’ voldoen. Zo moet de deskundige op zijn vakgebied een 
bovengemiddelde expertise bezitten. Dit moet door een test bij de organisatie zijn 
gebleken. Een voorwaarde is ook dat zij onafhankelijk en onpartijdig te werk gaan.380 
De wet stelt geen bijzondere regels omtrent deze deskundigen. Op juridisch gebied 
zijn deze deskundigen gelijk te stellen aan de ‘gewone’ deskundigen, die in de 
volgende paragraaf worden behandeld.381 
 
 
5.6  De ‘gewone’ Sachverständige 
 
Iedereen die vindt dat hij deskundig is op een bepaald gebied, mag zich in Duitsland  
‘deskundige’ noemen. Dit betekent dat er niet veel waarde moet worden gehecht aan 
de status van (gewoon) ‘deskundige’. Immers, aan deze zelfbenoeming tot deskundige 
zijn geen voorwaarden verbonden. De meeste wettelijke regelingen gelden niet voor 
deze ‘gewone’ deskundige. Zo heeft hij geen wettelijke zwijgplicht382 en wordt nergens 
in de wet een omschrijving van zijn taken gegeven. Er geldt echter wel een algemene 
(aan het verdragsrecht onleende) voorwaarde: elke deskundige is verplicht om zijn 
taken objectief en onafhankelijk uit te voeren.383 
 
 
6 De registratie 
 
Duitsland kent geen registratie van deskundigen van overheidswege. Rechterlijke 
instanties werken ook niet met lijsten of systemen waarin deskundigen zijn 

                                                                                                                                            

 (<www.dar.bam.de/qm1.html>) 
377  Handbuch des DAR, 1. Das deutsche Akkreditierungssystem, 4e druk.  

 (<www.dar.bam.de/qm1.html>) 
378  Bleutge, (brochure). 
379  BGH 23 mei 1984, NJW 1984, 2365 
380  Zie ter illustratie bijlage A-6. 
381  Bleutge a.w. 
382  Öffentlich bestellte Sachverständigen hebben (als enige) wel een zwijgplicht. Zie par. 5.2. 
383  Bleutge (brochure). 
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opgenomen. Wel zijn er - zoals hierboven bleek - een aantal databanken waarin 
deskundigen zich kunnen laten registreren. De rechter die op zoek is naar een 
bepaalde deskundige, kan een dergelijke databank raadplegen. Voor het strafproces 
zijn de öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständigen de belangrijkste 
categorieën deskundigen, aangezien uit de wet een voorkeur blijkt voor deze 
deskundigen. De öffentlich bestellte und vereidigde Sachverständigen zijn 
opgenomen in de databank van de ‘Kammer’ waardoor zij bestellt (aangesteld, 
benoemd, ‘geroepen’) zijn. Na de Bestellung worden zij daarin automatisch 
opgenomen en zijn zij dus traceerbaar voor degenen die een deskundige op een 
bepaald vakgebied zoeken.384 
 In Duitsland bestaan - zo bleek - ook een aantal zogeheten ‘Sachverständigen-
verbände’.385 Dit zijn privaatrechtelijke organisaties, meestal verenigingen, met 
uiteenlopende doelstellingen en ledenbestanden: Verbände die alleen öffentlich 
bestellte und vereidigte deskundigen in hun ledenbestand hebben, Verbände die op 
eigen wijze de deskundigheid testen, Verbände die leden accepteren van alle 
vakgebieden, Verbände die alleen deskundigen accepteren op een bepaald vakgebied, 
etc. Deze verenigingen zijn niet onderworpen aan wettelijke voorwaarden wat betreft 
het registreren van leden en dergelijke. Lidmaatschap is geheel vrijwillig en er hoeven 
geen nadere eisen te worden gesteld, zoals bijvoorbeeld öffentliche Bestellung.386 Het 
lidmaatschap van één of meer van deze Verbände heeft een aantal voordelen. De 
meeste Verbände behartigen de professionele belangen van de leden tegenover de 
parlementen en regeringen van de landen of de bond. Ook bevorderen zij de bij- en 
nascholing van de leden en de uitwisseling van kennis en ervaring. Vaak verschaffen 
de Verbände ook informatie over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied of over 
juridisch relevante ontwikkelingen.387  
 

7 Slotbeschouwing 

Het Duitse stelsel van deskundigenbewijs is in het voorafgaande beschreven en 
geduid door het in de sleutel te zetten van drie pijlers waarop het stelsel berust: a) de 
eigen rol, positie en zorgplicht van de rechter, b) het recht op tegenspraak, c) de 
kwaliteitszorg met betrekking tot het deskundigenbewijs. Wat betreft de eigen rol, 
positie en zorgplicht van de rechter, heeft de Duitse wetgever (ook wat betreft het 
inschakelen van deskundigen in het strafproces) van meet af aan de centrale rol van 
de rechter in het strafproces voorop gesteld. Deze centrale rol van de rechter kan er in 
de ogen van de wetgever toe bijdragen dat de neutraliteit van de deskundige wordt 
gewaarborgd en dat het (sterk inquisitoire) strafproces niet ontaardt in een 
partijenproces met ‘partijdeskundigen’. De wetgever zag deskundigen als Gehilfe des 
Gerichts in die zin, dat zij de rechter op de zitting (gegeven het 
onmiddellijkheidsbeginsel als uitgangspunt) van informatie dienen te voorzien om 
hem in staat te stellen zich zelfstandig een oordeel te vormen met het oog op de 
materiële waarheidsvinding.  
 De sleutelpositie die de rechter op dit punt inneemt, impliceert dat het in 
beginsel aan de rechter wordt overgelaten of hij in het kader van het onderzoek ter 
terechtzitting deskundigen wenst in te schakelen en zo ja, welke (en hoeveel) 
deskundigen (art. 73 lid 1 StPO). Voorts heeft hij de leiding over het 
deskundigenonderzoek in die zin, dat hij niet alleen de onderzoeksopdracht 
formuleert, maar daarnaast ook het deskundigenonderzoek kan sturen als hij dat 
nodig acht. Voorts bepaalt hij binnen welke termijn het onderzoek dient te zijn 
                                                 
384  Zie par. 5.2. voor voorbeelden. 
385  Zie de voorbeelden in bijlage A-6. 
386  Bleutge a.w. 
387  Bleutge a.w. 
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afgerond. Toch beschikt de rechter in dit verband niet over een onbeperkte 
discretionaire vrijheid. Een belangrijke restrictie is te ontlenen aan art. 73 lid 2 StPO. 
Als de rechter deskundigen wil inschakelen, dient hij in beginsel ‘öffentlich bestellte 
Sachverständigen’ te benoemen. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan de 
rechter andere deskundigen benoemen. Aangezien niet nader is geregeld wat onder 
‘bijzondere omstandigheden’ moet worden verstaan, en daar dus van alles onder kan 
vallen, lijkt deze eis niet erg hard te zijn. Desondanks kan worden gesteld, dat de 
rechter tot op zekere hoogte is gebonden aan bepaalde kwaliteitseisen die door 
derden zijn opgesteld. Immers, om de status van ‘öffentlich bestellte 
Sachverständigen’ te verwerven, wordt de expertise van de deskundige die daarvoor 
in aanmerking wil komen, getoetst aan strenge eisen. Deze eisen zijn ontwikkeld door 
(functioneel en tegelijkertijd territoriaal) gedecentraliseerde bestuursrechtelijke 
lichamen, de zogenaamde Kammern. De beoordeling van de kwaliteit van 
gerechtelijke deskundigen wordt daarmee als het ware uitbesteed aan beroep- of 
bedrijfstakgerelateerde organisaties op bepaalde (met name economische) terreinen. 
Uit de vraaggesprekken met o.a. vertegenwoordigers van het Duitse OM, valt af te 
leiden dat niet iedereen daar even gelukkig mee is. Wat betreft het ‘uitbesteden’ van 
deze kwaliteitszorg aan de diverse Kammern merkt één van de respondenten op: “Ik 
moet er niet aan denken dat alleen öffentlich bestellte en vereidigte deskundigen door 
de rechtbank zouden mogen worden benoemd. In dat verband zouden een aantal 
vragen kunnen worden opgeworpen, zoals: wie kiest de deskundigen? Wie bepaalt 
over welke competenties de deskundigen moeten beschikken om geregistreerd te 
worden? Voorts: wat moet er dan gebeuren als er in de gevallen waarin een 
deskundige nodig is, geen geregistreerde deskundige beschikbaar is?”388 
 Overigens betreft het hier een meer theoretische dan praktische kwestie, want het 
is - mede gezien het type deskundigen waarvan de laatste tijd vooral gebruik wordt 
gemaakt (i.v.m. delicten als verboden drugsgebruik e.d.) - eerder uitzondering dan 
regel dat er in het Duitse strafproces gebruik wordt gemaakt van öffentlich bestellte 
deskundigen. Het lijkt er op dat het stelsel van öffentliche Bestellung van 
deskundigen, zoals dat (gelet op art. 73 StPO en de daaraan aangehaakte wet- en 
regelgeving) van oudsher is bedoeld, onvoldoende is afgestemd op de nieuwe 
ontwikkelingen in de strafrechtelijke sfeer. Dat heeft onder meer tot gevolg dat 
deskundigen die tegenwoordig veelvuldig worden ingeschakeld in het strafproces, 
niet öffentlich kunnen worden bestellt. Omdat deze deskundigen vaak anderszins zijn 
geregisteerd en ‘erkend’, ontbreekt wellicht ook de behoefte om het stelsel van 
öffentliche Bestellung beter af te stemmen op de nieuwe ontwikkelingen en inzichten, 
zodat deze deskundigen ook (conform de ratio van art. 73-2 StPO) öffentlich bestellt 
zouden kunnen worden. Men zou kunnen stellen dat daarvoor in de plaats ‘in de vrije 
markt’ andere vormen van registratie tot ontwikkeling zijn gekomen, die - zo lijkt het 
- beter aansluiten bij de praktijk van alle dag en bij de behoefte aan flexibiliteit en 
keuzevrijheid bij de strafrechtelijke professionals (verbandanerkannte 
Sachverständigen, ‘eigen’ circuits van deskundigen met wie men goede ervaring heeft 
opgedaan, registers van specialistische deskundigen zoals de Gerichsmedizinsche 
Institute, EU-zertifizierte deskundigen, de deskundigen die werkzaam zijn bij het 
Bundeskriminalamt of de Landeskriminalamte, en tal van andere registers en 
circuits). 
 Voor zover wel kan worden geput uit registers van öffentlich bestellte 
deskundigen, lijkt men over het algemeen redelijk tevreden te zijn met het stelsel van 
‘öffentlich bestellte Sachverständigen’, zij het dat een enkele repondent ook wel 
voordelen ziet in centraal (van overheidswege) geregistreerde deskundigen.389 
 

                                                 
388  Zie bijlage B-4. 
389  Zie bijlage B-1. 
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Uit de vraaggesprekken blijkt daarnaast dat men erg hecht aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de rechter, ongeacht of er sprake is van al dan niet 
öffentlich bestellte deskundigen. De rechter behoort zich bijvoorbeeld niet te 
(kunnen) verschuilen achter de veronderstelde deskundigheid van een öffentlich 
bestellte Sachverständige of van een door hem ingeschakelde deskundige wiens 
deskundigheid anderszins is gebleken of erkend (zoals bijv. Gerichtsärtze). Ook uit 
uitspraken van de BGH390 kan worden afgeleid dat de rechter is gehouden steeds zelf 
de betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en deugdelijkheid van het onderzoek dat 
door de deskundige is uitgevoerd, te controleren. Want zelfs als de rechter een 
öffentlich bestellte Sachverständige heeft benoemd, is het niet altijd gezegd - zo blijkt 
bijvoorbeeld uit de vraaggesprekken391 - dat deze deskundige ook altijd het best voor 
zijn taak als gerechtelijk deskundige is toegerust. Zo kan het voorkomen dat de 
deskundige zeer kundig is op zijn terrein, maar bijvoorbeeld niet in staat is helder en 
begrijpelijk aan de rechter of andere strafrechtelijke functionarissen uit te leggen wat 
de essentie is van zijn bevindingen, en welke conclusies hij daaraan verbindt. Door 
een dergelijke gebrekkige communicatie rijst bij de betrokkenen wel eens de vraag of 
de deskundige het eigenlijk zelf wel allemaal precies begrijpt. Ook in dat verband zal 
de rechter zijn eigen zorgplicht en zijn verantwoordelijkheid voor een eerlijke 
procesgang, waarin de materiële waarheidsvinding voorop staat, serieus moeten 
nemen en zal hij (of hij nu een öffentlich bestellte deskundige heeft benoemd of niet) 
zo nodig een andere deskundige moeten inschakelen.392 Dat alles geldt ook als er op 
een bepaald terrein in het geheel geen sprake is van öffentlich bestellte deskundigen, 
maar de rechter wellicht nog wel kan kiezen uit anderszins ‘erkende’ en/of 
geregistreerde deskundigen, zoals Gerichtsärtze, of de verschillende andere 
categorieën verbandsanerkannte Sachverständigen (par. 5.5.), of als de rechter 
gebruik maakt van de expertise van het BKA of de LKA’s.  
 Door de eigen verantwoordelijkheid van de rechter nog eens te benadrukken, lijkt 
het BGH er geen misverstand over te willen laten bestaan dat de eigen zorgplicht van 
de rechter wat betreft de kwaliteit van de in te schakelen deskundigen (hierboven 
aangeduid als pijler a) als een belangrijke extra waarborg moet worden gezien. Daar 
doet niet aan af dat de kwaliteitstoets waaraan gerechtelijke deskundigen (moeten) 
worden onderworpen, deels is gestandaardiseerd en als het ware uitbesteed aan de 
zgn. Kammern (beroep- en vakgebiedgerelateerde organisaties met een publiek-
privaat karakter), dan wel aan andere ‘Verbände’ die ‘er verstand van hebben’ 
(hierboven aangeduid als pijler c). Gesteld zou kunnen worden dat deze 
gestandaardiseerde kwaliteitstoets (slechts) een bepaalde basiskwaliteit garandeert, 
en dat de zorgplicht van de rechter in dit verband verder gaat. Hij zal onder meer 
moeten beoordelen of de deskundige die aan bepaalde basisvereisten voldoet, ook 
voldoende specifiek is toegerust voor, en zich houdt aan, de onderzoeksopdracht in 
het concrete geval. Voorts zal hij in concreto moeten nagaan of er aanwijzingen zijn 
dat de deskundige niet de juiste methode heeft toegepast, dan wel de juiste methode 
verkeerd heeft toegepast, of bijvoorbeeld uitgaat van verkeerde veronderstellingen. 
Bovendien zal hij, bijvoorbeeld in geval van tegenstrijdige conclusies van 
verschillende deskundigen, maar ook als hij om andere redenen niet overtuigd is van 
de deugdelijkheid van een onderzoek, naar bevind van zaken moeten handelen. Dat 
kan betekenen dat hij opnieuw een (andere) deskundige moet inschakelen, maar ook 
dat hij tot de conclusie kan komen dat hij er niet uit komt en een knoop zal moeten 
doorhakken.393  

                                                 
390  Vgl. BGH 2. Strafsenat, 14-11-2007, 2StR 465/07. 
391  Vgl. bijlage B-3. 
392  Vgl. ook bijlage B-4. 
393  Zie bijlage B-5. 
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 De slotsom kan zijn, dat uit het bronnenonderzoek en uit de vraaggesprekken het 
algemene beeld is ontstaan dat het stelsel van öffentlich bestellte (en anderszins 
erkende) Sachverständigen kan bijdragen tot kwaliteitsverbetering van de in het 
strafproces in te schakelen deskundigen, maar dat er voor de rechter op dit punt 
zeker nog een belangrijke taak overblijft. 
 
Wat betreft de verhouding tussen deze eigen verantwoordelijkheid en de zorgplicht 
van de rechter enerzijds (pijler a) en het recht van de verdediging op tegenspraak 
anderzijds (hierboven aangeduid als pijler b) hebben het bronnenonderzoek en de 
vraaggesprekken het volgende beeld opgeleverd. In het kader van het onderzoek ter 
terechtzitting staan de verdachte verschillende mogelijkheden ten dienste om de 
expertise, de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de deskundige aan de 
kaak te stellen en/of bezwaren op te werpen tegen diens benoeming. Maar ook hier 
bleek dat, als het er op aan komt, de eindverantwoordelijkheid van de rechter voorop 
staat, zij het dat de rechter in bepaalde gevallen wel wat uit te leggen heeft als hij 
bijvoorbeeld niet ingaat op het verzoek om een deskundige te ‘wraken’ of het verzoek 
om een andere deskundige te benoemen die beter voor zijn taak is toegerust. 
 Kortom: in Duitsland is een op het onderzoek ter terechtzitting toegesneden 
stelsel van wet- en regelgeving tot stand gekomen dat - in aanvulling op de centrale 
rol en verantwoordelijkheid van de rechter in deze - betrekking heeft op de 
kwaliteitszorg m.b.t. het deskundigenbewijs, alsmede op het recht op tegenspraak in 
dat verband. In de praktijk is echter, zo bleek, de waarborgfunctie en de praktische 
betekenis van dat wettelijk stelsel (en met name van de wet- en regelgeving inzake de 
öffentliche Bestellung van deskundigen door de ‘Kammern’, i.c.m. art. 73-2 StPO) 
maar zeer relatief. Immers, een belangrijk deel van de deskundigen die regelmatig 
worden ingeschakeld in het strafproces, is - zo bleek - niet werkzaam op het 
werkterrein van de Kammern die verantwoordelijk zijn voor de öffentliche Bestellung 
van deskundigen, zodat zij niet eens öffentlich bestellt kunnen worden. Maar er is 
nog een andere reden waarom de waarborgfunctie van het wettelijk stelsel in de 
praktijk van alle dag niet volledig tot haar recht komt. En die reden is dat het accent, 
met name wat betreft het produceren en vergaren van (deskundigen)bewijs, in de 
praktijk voor een belangrijk deel is verschoven van het eindonderzoek naar het 
vooronderzoek. Inmiddels wordt algemeen aanvaard dat ook het OM en de politie 
gedurende het vooronderzoek zelfstandig deskundigen mogen inschakelen. In dat 
opzicht zou men kunnen stellen dat de in de vooronderzoeksfase ingeschakelde 
deskundigen meer functioneren als Gehilfe des Staatsanwalts dan als Gehilfe des 
Gerichts. Niet ondenkbaar is dat daarmee hun neutraliteit in het gedrang komt of dat 
er op zijn minst sprake is van een zekere schijn van partijdigheid. Mede door het 
sterk inquisitoire karakter van het vooronderzoek, wordt deze schijn van 
partijdigheid in de praktijk niet of nauwelijks gecompenseerd door vormen van 
tegensprekelijkheid. Want in tegenstelling tot wat er op dat punt van tegenspraak 
mogelijk is tijdens het onderzoek ter terechtzitting (waarop de wettelijke regeling 
betrekking heeft), is er wat betreft het recht van tegenspraak weinig tot niets geregeld 
met betrekking tot het inschakelen van deskundigen in de fase van het vooronderzoek 
(immers, de desbetreffende wettelijke regeling heeft daarop geen betrekking).  
 Eventuele compensatiemogelijkheden om dit nadeel van het sterk inquisitoir 
ingerichte vooronderzoek enigszins te neutraliseren, zouden mogelijk kunnen worden 
gevonden in de kwaliteitswaarborgen die het Duitse stelsel inmiddels kent voor een 
belangrijk deel van de deskundigen (registratie op grond van bepaalde kwaliteitseisen 
door de verschillende ‘Kammern’). Echter, in de praktijk lijkt het OM bij het 
inschakelen van deskundigen in het vooronderzoek een eigen koers te varen in die 
zin, dat niet altijd gebruik wordt gemaakt van de eventueel beschikbare öffentlich 
bestellte Sachverständigen die door de ‘Kammern’ zijn geregistreerd. De Staatsanwalt 
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put in het algemeen uit zijn eigen circuit van  deskundigen die hem zelf bekend zijn, 
of die hem bijvoorbeeld door collega’s zijn aanbevolen.394  
 Wat dat betreft kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Doordat het 
recht op tegenspraak in het vooronderzoek geen verplichtend karakter heeft (het 
wettelijk gewaarborgde recht op tegenspraak is niet ‘overgeheveld’ van het 
eindonderzoek naar het vooronderzoek), is er in het vooronderzoek niet of nauwelijks 
sprake van ‘equality of arms’. Voorts is ook het wettelijk stelsel van kwaliteitszorg 
m.b.t. het deskundigenonderzoek (dat in Duitsland onder meer zijn beslag heeft 
gekregen in de figuur van de öffentlich bestellte Sachverständige) gekoppeld aan het 
onderzoek ter terechtzitting en - meer bijzonder - aan de restrictie van art. 73 lid 2 
StPO: de regel dat de rechter in beginsel dient te kiezen voor öffentlich bestellte 
Sachverständigen. Daarmee is er in twee opzichten een zeker normatief vacuüm 
ontstaan m.b.t. het inschakelen van deskundigen in het kader van het vooronderzoek. 
In de eerste plaats omdat er nauwelijks iets is geregeld omtrent het recht op 
tegenspraak voor de verdachte gedurende die fase van het onderzoek.395 In de tweede 
plaats omdat het strikt inquisitoire karakter van het vooronderzoek niet op de één of 
andere manier wordt gecompenseerd. Bijvoorbeeld door het OM te binden aan het 
stelsel van kwaliteitscriteria zoals dat in beginsel wel geldt voor deskundigen die door 
de vonnisrechter worden ingeschakeld, althans voor zover er (voor de expertise die de 
rechter nodig heeft) Sachverständige beschikbaar zijn die öffentlich bestellt zijn (art. 
73 lid 2 StPO). Het OM beschikt wat dat betreft dus over een grote discretionaire 
vrijheid.396 
 Toch zal het OM er vaak wel voor kiezen om de keuze voor een bepaalde 
deskundige voor te leggen aan de verdediging en rekening te houden met eventuele 
bedenkingen.397 Daarmee kan in latere fasen van het strafproces immers vertraging 
en mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld als gevolg van een verzoek om alsnog een 
andere deskundige in te schakelen, of vanwege allerlei andere daarmee gepaard 
gaande procesincidenten, worden voorkomen. Voorts zal het OM er vaak toch wel 
voor kiezen een öffentlich bestellte Sachverständige in te schakelen als de 
omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Zo komt het in de praktijk 
geregeld voor dat het OM overleg voert met de rechter (als die al bekend is) over de in 
te schakelen deskundigen,398 of dat het OM bij het benoemen van de deskundige 
anticipeert op het procesverloop of de beslissingen van de rechter. Die zal 
bijvoorbeeld meer gewicht toekennen aan de bevindingen en de conclusies van een 
öffentlich bestellte (of vergelijkbaar gekwalificeerde) deskundige, dan aan een niet 
aldus erkende deskundige. Anders gezegd: hoewel dat rechtens niet wordt 
voorgeschreven, zal het OM zich geregeld genoodzaakt voelen zich te conformeren 
aan het wettelijk stelsel van deskundigenbewijs, ook al is dat in beginsel slechts 
bedoeld voor het onderzoek ter terechtzitting.  
 Echter, het effect is wederkerig. Het OM kan indirect ook bewerkstelligen dat er 
geen öffentlich bestellte Sachverständige wordt ingeschakeld (ook niet op de zitting), 
ook al is die beschikbaar. Immers, als de Staatsanwalt ervoor kiest een deskundige in 
te schakelen met wie hij al eens vaker zaken heeft gedaan, en die hem goed is 

                                                 
394  Zie bijlagen B: het vraaggesprekken met (o.a.) vertegenwoordigers van het OM. 
395  Wel wordt er in de Richtlinien für das Straf- und Bussgeldverfahren (nr. 70) het OM opgedragen de 

beslissing om een bepaalde deskundige in te schakelen, voor commentaar voor te leggen aan de 

verdediging (zie bijlage A-2). Echter, zoals bleek, is die richtlijn ‘boterzacht’. 
396  Wel wordt op dit punt in nr. 70 van de Richtlinien für das Straf- und Bussgeldverfahren het 

volgende aanbevolen: ‘Es empfiehlt sich für die wichtigsten Gebiete Verzeichnisse bewährter 

Sachverständiger zu führen, damit das Verfahren nicht durch die Auswahl von Sachverständigen 

verzögert wird.’ (Zie bijlage A-2)  
397  Vgl. bijlage B-4. 
398  Vgl. Löwe-Rosenberg, p. 26. 
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bevallen, ook al betreft het geen öffentlich bestellte Sachverständige, is het niet 
ondenkbaar dat de rechter de uitkomsten van het onderzoek van die deskundige 
toereikend acht en dus van mening is dat er geen aanvullend deskundigenbewijs 
meer nodig is. Op die manier wordt het wettelijk stelsel dat aanhaakt bij art. 73 lid 2 
StPO, indirect omzeild. 
 Uit het bronnenonderzoek en de vraaggesprekken is niet geheel duidelijk 
geworden of dergelijke consequenties van de zekere willekeur waaraan het 
vooronderzoek (wat betreft het inschakelen van deskundigen) lijdt, in Duitsland 
problematisch of rechtens onaanvaardbaar worden geacht. En zo ja: hoe deze 
consquenties kunnen worden ondervangen en - meer algemeen - hoe alle drie 
besproken pijlers in hun onderlinge wisselwerking ook in het vooronderzoek 
optimaal tot hun recht kunnen komen. Daartoe lijkt ook in het vooronderzoek ten 
minste een zekere gebondenheid geboden aan het stelsel van kwaliteitszorg m.b.t. 
deskundigenonderzoek, zoals dat ook geldt voor het onderzoek ter terechtzitting. 
Echter, uit de vraaggesprekken is niet of slechts indirect gebleken dat er wat dat 
betreft behoefte zou bestaan aan strakkere regelgeving m.b.t. de deskundige in het 
vooronderzoek. Op het eerste gezicht lijkt dat in ieder geval geen zwaarwegend punt 
van zorg te zijn. Het is niet ondenkbaar dat dat verband houdt met het feit dat het 
wettelijk stelsel, ook met betrekking tot het eindonderzoek, slechts van relatieve 
betekenis is. En dat er door de strafrechtelijke professionals in de praktijk een eigen 
‘stelsel’ van kwaliteitswaarborgen is ontwikkeld (anderszins erkende en 
geregistreerde deskundigen, circuits van deskundigen waarmee in de praktijk goede 
ervaringen zijn opgedaan, etc.) dat ook heel bruikbaar lijkt te zijn voor het 
vooronderzoek. 
 Voorts geven de vraaggesprekken geen eenduidig beeld over de vraag hoe het 
huidige stelsel meer algemeen gesproken wordt gewaardeerd. Men lijkt in grote lijnen 
redelijk tevreden te zijn met de wettelijke regeling en de wijze waarop het stelsel in de 
prakijk zijn beslag heeft gekregen. Een enkele respondent ziet wel voordelen in een 
centrale registratie van gekwalificeerde deskundigen, maar een ander ziet ook 
bezwaren en legt - zo bleek hierboven - de nadruk liever op de keuzevrijheid van de 
rechter, als de beste garantie voor de juiste deskundige op de juiste plek, ongeacht of 
de rechter wel of niet kan kiezen uit centraal geregistreerde deskundigen. Dat laatste 
lijkt de conclusie te onderstrepen dat er (zie hierboven) voor de rechter in ieder geval 
nog een taak overblijft in die zin, dat een centrale registratie wellicht garanties biedt 
wat betreft een bepaalde basisdeskundigheid, maar dat per geval moet worden 
beoordeeld of de deskundige ook daadwerkelijk deskundig genoeg is om onderzoek te 
doen naar het specifieke vraagstuk dat in een concreet geval moet worden opgelost. 
Uit de vraaggesprekken komt het beeld naar voren dat uit de wet weliswaar een 
voorkeur blijkt voor öffentlich bestellte Sachverständige, maar dat er in de praktijk 
(als er al öffentlich bestellte deskundigen beschikbaar zijn) in veel gevallen 
nauwelijks of geen verschil wordt ervaren tussen de kwaliteit van öffentlich bestellte 
deskundigen enerzijds, en de kwaliteit van deskundigen die anderszins (of zelfs niet) 
zijn erkend of geregisteerd, anderzijds. Het spreekt voor zich dat daaruit in zijn 
algemeenheid geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent het nut of het 
waarborgkarakter van de registratie van öffentlich bestellte deskundigen. Wel kan 
worden vastgesteld dat de registratie van öffentlich bestellte Sachverständigen 
(volgens sommige ondervraagden) niet alleenzaligmakend is in die zin, dat de 
registratie geen garantie biedt dat met het benoemen van een öffentlich bestellte 
Sachverstándige ook de voor het specifieke geval best toegeruste deskundige in huis 
is gehaald. Als gezegd: de garantie dat de status van öffentlich bestellte 
Sachverständige een bepaalde basisdeskundigheid impliceert, sluit niet uit de 
deskundige in het concrete geval over onvoldoende specifieke, op de zaak 
toegesneden kennis beschikt om onderzoek te kunnen doen naar een bepaald 
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vraagstuk. Het is aan de rechter om in dat geval, gegeven diens eigen taak en 
verantwoordelijkheid, naar bevind van zaken te handelen.  
 Bovendien sluit de basiskwaliteit die besloten ligt in de status van öffentlich 
bestellte Sachverständige niet uit dat deskundigen die deze status niet bezitten, even 
deskundig kunnen zijn als deskundige die deze status wel bezitten. Het verschil is 
alleen dat bij öffentlich bestellte Sachverständigen die basiskwaliteit als het ware mag 
worden aangenomen, terwijl dat bij niet-geregistreerde deskundigen nog maar moet 
blijken. Dat laatste hoeft, zo blijkt uit de vraaggesprekken, voor bepaalde categorieën 
deskundigen in de praktijk niet zo’n probleem te zijn (vgl. Gerichtsärtze, anderszins 
gekwalificeerde of erkende deskundigen, circuits van deskundigen met wie men al 
jarenlange ervaring heeft, etc.), maar zal voor deskundigen die zelden of nooit 
worden ingeschakeld in het strafproces, een stuk lastiger zijn. In dat geval kan een 
‘keurmerk’ een handig instrument zijn om ervan verzekerd te zijn op zijn minst een 
deskundige met een bepaalde basiskwaliteit in huis te hebben gehaald. 



 180  



 181  

Hoofdstuk 8 - De rol van de deskundige in het Franse strafproces399 
N.J.M. Kwakman 
 
 
1  Inleiding 
 
Het Franse strafrechtelijk onderzoek kent drie fasen. De eerste fase omvat het 
opsporingsonderzoek (al dan niet uitmondend in een vervolging), de tweede fase een 
(eventueel) gerechtelijk vooronderzoek, waarbij de (onderzoeks)rechter een hoofdrol 
vervult wat betreft de bewijsgaring, en de derde fase het onderzoek ter terechtzitting. 
De eerste twee fasen van de Franse strafrechtelijke procedure hebben van oorsprong 
een uitgesproken inquisitoir karakter,400 waarbij het accent in met name het 
gerechtelijk vooronderzoek ligt op het opbouwen van een schriftelijk dossier en in dat 
verband op (onder meer) het produceren van deskundigenbewijs in de vorm van 
deskundigenrapporten. De onderzoeksrechter heeft in deze tweede fase van het 
strafproces een aantal bevoegdheden met het oog zijn hoofdtaak: de materiële 
waarheidsvinding. Maar aangezien hij onvoldoende is toegerust om alle 
noodzakelijke en wenselijke onderzoeken zelf uit te voeren, verleent de wet hem de 
bevoegdheid deskundigen te benoemen en hen op te dragen zich te buigen over 
bepaalde technische en andere vraagstukken waarover de rechter uiteindelijk 
uitsluitsel zal moeten geven. 
 Het deskundigenonderzoek wordt in de Code de procédure pénale (CPP) geregeld 
in de artt. 156 - 169.401 Daaruit blijkt dat het stelsel van het deskundigenbewijs 
grotendeels is ‘opgehangen’ aan het gerechtelijk vooronderzoek. De regeling is de 
afgelopen jaren diverse keren gewijzigd, waarbij het gerechtelijk vooronderzoek - veel 
meer dan voorheen - tegensprekelijke trekjes kreeg met betrekking tot het 
inschakelen van deskundigen. 
 
In deze verkenning ligt de nadruk op de registratie van en de kwaliteitszorg met 
betrekking tot gerechtelijke deskundigen. Centrale vragen in deze verkenning zijn 
dan ook: hoe gaat de registratie van deskundigen in haar werk; wordt de registratie 
van gerechtelijke deskundigen als een overheidsverantwoordelijkheid gezien of wordt 
de registratie bijvoorbeeld overgelaten aan privaatrechtelijke of eventueel 
publiekrechtelijke beroeps- of belangenorganisaties? Voorts: aan welke eisen dienen 
deskundigen te voldoen om te kunnen worden geregistreerd en (dus) te kunnen 
worden ingeschakeld als deskundige in een strafproces? En: wie stelt die eisen en 
eventuele andere voorwaarden op; en hoe en door wie wordt gecontroleerd of 
daadwerkelijk aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan? 
 Echter, omdat de kwaliteitszorg met betrekking tot het deskundigenbewijs niet 
los gezien kan worden van de rol, de taak en de verantwoordelijkheid van de rechter 
wat betreft de materiële waarheidsvinding en zijn zorg voor een eerlijke procesgang, 
en evenmin los gezien kan worden van het recht op tegenspraak (ook wat betreft het 
deskundigenbewijs), wordt aan deze beide andere pijlers waarop de materiële 
waarheidsvinding is gefundeerd, eveneens enige aandacht besteed. Daarbij komen 
vragen aan de orde als: in hoeverre hebben de procesdeelnemers het recht om 
betrokken te zijn bij deskundigenonderzoeken en in hoeverre kunnen zij die 
onderzoeken ook sturen en/of in hoeverre kunnen zij zo nodig ook zelf deskundigen 
inschakelen? Voorts: wat is precies de rol van de (onderzoeks)rechter in verhouding 

                                                 
399  Met dank aan Roselien Elema (studentassistente) voor het verzorgen van de vraaggesprekken, 

vertaalwerk en andere bijdragen aan dit onderdeel van het landenonderzoek. 
400  Zoals nog zal blijken is daar, in ieder geval wat betreft het gerechtelijk vooronderzoek, inmiddels 

verandering in gekomen. 
401  Zie in de bijlagen bij hoofdstuk 8. 
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tot de kwaliteitseisen die centraal aan de geregistreerde deskundigen worden gesteld, 
en in verhouding tot het opsporingsapparaat en het Openbaar Ministerie wat betreft 
de inschakeling van deskundigen? Deze drie pijlers (de rol van de magistraat, de 
tegensprekelijkheid en ten slotte de kwaliteitszorg m.b.t. het deskundigenbewijs) 
worden hieronder achtereenvolgens behandeld in afzonderlijke paragrafen. In het 
kader daarvan zal zo nodig ook worden ingegaan op enkele algemene 
aandachtspunten en zal het verloop van het deskundigenonderzoek worden geschetst. 
 De betekenis van de drie afzonderlijke pijlers, alsmede hun onderlinge 
samenhang, zal worden besproken aan de hand van de relevante wet- en regelgeving. 
Aangezien deze wet- en regelgeving nogal technisch van aard is, zal worden volstaan 
met een beschrijving van de belangrijkste hoofdlijnen in die zin, dat in kort bestek 
een zo volledig mogelijk beeld zal worden geschetst van de strekking van het wettelijk 
stelsel. Voor de details moet worden verwezen naar de bijlagen die achterin dit 
deelrapport zijn opgenomen. Het geschetste wettelijke stelsel zal daarnaast in het 
perspectief van de (ervaringen uit de) dagelijkse rechtspraktijk worden geplaatst in 
de vorm van verslagen en samenvattingen van vraaggesprekken met 
vertegenwoordigers van het OM, de advocatuur en andere respondenten. 
 
 
2  De taak en de rol van de magistraat 
 
2.1 Het opsporingsonderzoek 
 
Een opsporingsambtenaar kan in het kader van het opsporingsonderzoek geen 
deskundigen benoemen. Echter, op grond van de artt. 60 eerste alinea en 77-1 CPP 
kan hij, ambtshalve of met toestemming van de Officier van Justitie (OvJ), 
‘deskundige’ personen benaderen wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat deze 
behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van bepaalde feiten, of wanneer technisch 
onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek wordt gezien als een eenvoudig ‘exam 
technique’.402 Deze ‘deskundigen’ dienen wel een schriftelijke eed af te leggen, tenzij 
zij geregistreerd zijn in een deskundigenregister. Ook de Officier van Justitie beschikt 
in het kader van het opsporingsonderzoek over dezelfde bevoegdheid om – onder 
dezelfde voorwaarden – deskundigen te raadplegen.  
 Hoewel in dit verband niet kan worden gesproken van een officieel 
‘deskundigenonderzoek’ en de strafkamer van de Cour de Cassation herhaaldelijk 
benadrukt heeft dat in dergelijke gevallen de regels van het deskundigenonderzoek 
niet van toepassing zijn, is de onderzoeksopdracht die in deze fase van het onderzoek 
aan een deskundige wordt verstrekt, vergelijkbaar met de onderzoeksopdracht die in 
het kader van art. 156 CPP403 door de onderzoeksrechter aan een deskundige wordt 
verstrekt.  
 In deze fase van het vooronderzoek hebben de verdachte en de eventuele civiele 
partij weinig of geen inbreng. Het opsporingsonderzoek heeft een uitgesproken 
inquisitoir karakter. Zo hebben de verdachte en de civiele partij geen wettelijk recht 
om tijdens het opsporingsonderzoek een (van staatswege bekostigd) 
deskundigenonderzoek uit te lokken. Daarnaast hebben ze nog geen inzage in het 
dossier, zodat het voor hen alleen al om die reden moeilijk is in te schatten of een 
deskundigenonderzoek zin heeft. En mochten ze daar voor kiezen, dan komen de 
kosten daarvan geheel voor eigen rekening. 
 
 
 

                                                 
402  Vgl. bijlage B-1. 
403  Moussa, 2009-2010, p. 225.  
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2.2 Het gerechtelijk vooronderzoek: de rol van de onderzoeksrechter 
 
In het Franse strafprocesrecht is de regelgeving omtrent het deskundigenonderzoek 
ingebed in de regelgeving met betrekking tot het gerechtelijk vooronderzoek. 
Uitgangspunt lijkt dan ook te zijn dat deskundigenonderzoeken in beginsel (voor het 
eerst) plaatsvinden in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek (GVO), ook al 
leidt het opsporingsonderzoek in slechts ca. één op de twintig zaken tot een GVO. De 
gang van zaken rond het deskundigenonderzoek tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek wordt uitgebreid beschreven in de artt. 156 tot en met 169-1 CPP. Uit 
deze regelgeving kan worden afgeleid dat de eigen verantwoordelijkheid en de rol van 
de onderzoeksrechter in dat verband groot is. Dat blijkt onder meer uit het volgende. 
 Ten eerste is het aan de onderzoeksrechter om te bepalen of een 
deskundigenonderzoek wel of niet nodig is. Het besluit om tot een 
deskundigenonderzoek over te gaan en dus deskundigen te benoemen, dient door de 
onderzoeksrechter te worden genomen. De strafkamer van het Hof van Cassatie heeft 
dit bevestigd: ‘Attendu qu’il résulte de la combinasion des articles 156 et 162 du Code 
de procédure pénale qu’au cours d’une information, il appartient au seul juge 
d’instruction de désigner les experts.’ 404 Afgezien van de mogelijkheid van het 
Openbaar Ministerie (OM) en de andere procesdeelnemers om bij de rechter om een 
deskundigenonderzoek te verzoeken, heeft de rechter ook ambtshalve het recht om 
een deskundigenonderzoek te gelasten (art 156 CPP). Overigens kan - zoals nog zal 
blijken - de rechter een verzoek van de partijen of het OM slechts afwijzen door 
middel van een met redenen omklede beschikking, uiterlijk binnen een periode van 
een maand te rekenen vanaf ontvangst van het verzoek. Deze beschikking is vatbaar 
voor beroep bij de zgn. Oonderzoekskamer bij het Gerechtshof. Indien deze periode 
van een maand niet in acht wordt genomen, kan de partij zich direct wenden tot de 
president van de Onderzoekskamer, die daarover vervolgens een uitspraak doet.  
 Op grond van art. 159 CPP wijst de onderzoeksrechter in beginsel één deskundige 
aan die belast wordt met het uitvoeren van het deskundigenonderzoek. Slechts 
wanneer de bijzondere omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, benoemt 
de rechter meerdere deskundigen met eenzelfde onderzoeksopdracht (art. 159 alinea 
2 CPP). In de wet staat niet precies omschreven wanneer er sprake is van een 
bijzondere omstandigheid, maar in de praktijk worden vaak meerdere deskundigen 
benoemd als dat wenselijk of noodzakelijk is vanwege (bijvoorbeeld) de 
ingewikkeldheid van het onderzoek, of de impact van de zaak  De rechter wordt veel 
beoordelingsruimte gelaten. Hij is bij zijn beslissing niet aan strikte criteria 
gebonden. De wetgever heeft op bepaalde terreinen van deskundigenonderzoek zelfs 
voorzien in een verplichting om meerdere deskundigen te benoemen. Zie 
bijvoorbeeld art. 712-21 CPP.405  
 De beslissing met betrekking tot het deskundigenonderzoek moet worden 
geadresseerd aan de OvJ en aan de advocaten van de partijen, die tien dagen de tijd 
hebben om aan de rechter het verzoek te richten om de vragen te wijzigen of aan te 
vullen of om één of meer extra experts in te schakelen. Dit alles is geregeld in art 161-
1 CPP. Dit artikel bepaalt tevens dat deze bepaling niet van toepassing is indien er 
haast is geboden met het deskundigenonderzoek, of als het onderzoeksbelang aan 
deze gang van zaken in de weg staat. Voorts is het artikel niet van toepassing op 
bepaalde categorieën deskundigenonderzoek.  
 
Ten tweede verrichten de deskundigen hun onderzoek onder voortdurend toezicht 
van de onderzoeksrechter (art. 156, derde alinea, CPP). De deskundigen dienen de 
rechter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de voortgang van hun 

                                                 
404  Crim. 6 sept. 1998, n◦ 88-83.731, Bull. crim., n◦ 317. 
405  Moussa, 2009-2010, p. 237-238. 
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onderzoek, zodat hij op elk moment de nodige maatregelen kan nemen (161 derde 
alinea CPP). De onderzoeksrechter doet aan de deskundigen de bewijsstukken 
toekomen die zij in hun onderzoek moeten en kunnen betrekken. De deskundigen 
kunnen (om inlichtingen in te winnen in het kader van hun onderzoeksopdracht) 
personen verzoeken verklaringen af te leggen (art. 164 lid 1). Echter, zij hebben geen 
bevoegdheid om getuigen te ondervragen en evenmin de bevoegdheid om hen te 
dwingen een getuigenverklaring af te leggen. Wel kunnen deskundigen de 
onderzoeksrechter verzoeken bepaalde getuigen te horen, eventueel in hun bijzijn.  
 Voor bepaalde onderzoekshandelingen hebben deskundigen toestemming van de 
onderzoeksrechter nodig. In het geval de opdracht aan een deskundige daaruit 
bestaat dat hij het slachtoffer aan een onderzoek dient te onderwerpen, kan hij het 
slachtoffer vragen stellen buiten aanwezigheid van diens advocaat of de rechter. De 
deskundige kan daarentegen in beginsel niet de verdachte en diens getuigen a 
decharge, of de civiele partij, ondervragen tenzij de rechter de deskundige daarvoor 
toestemming geeft en ook alle belanghebbenden daarmee instemmen. Op de 
hoofdregel wordt tevens een uitzondering gemaakt voor medisch deskundigen en 
psychiaters en psychologen; zie hiervoor art. 164 lid 3 CPP.  
 Een ander voorbeeld van het toezicht dat de onderzoeksrechter uitoefent, betreft 
de toestemming die de deskundige nodig heeft indien hij met spoed duidelijkheid 
wenst op een bepaald punt. De deskundige kan dan de onderzoeksrechter verzoeken 
toestemming te geven om zich te laten bijstaan door een (met naam en toenaam 
aangewezen) technicus of deskundige van een andere discipline, die daartoe in het 
bijzonder is gekwalificeerd door zijn competentie (art. 162 lid 1 CPP). Toestemming 
van de rechter is in dat geval nodig omdat deskundigen normaal gesproken verplicht 
zijn om de opdracht die hen is toevertrouwd, persoonlijk uit te voeren. Na de 
expliciete toestemming van de rechter moet de persoon in kwestie de deskundigeneed 
afleggen en een rapport opstellen dat wordt gevoegd bij het ‘primaire’ rapport van de 
verzoekende deskundige. Het betreft dus een soort secundair, bijkomstig 
deskundigenonderzoek. 
 
Ten derde bepaalt de rechter de sluiting van het deskundigenonderzoek. De 
deskundige moet zijn rapport opstellen binnen de termijn die de rechter heeft 
vastgesteld. Indien deze termijn door de deskundige niet in acht wordt genomen, kan 
deze onmiddellijk worden vervangen en dient hij rekenschap te geven van zijn 
bevindingen. Tevens dient de deskundige in dat geval de voorwerpen, stukken en 
documenten die hem zijn toevertrouwd, binnen achtenveertig uur terug te geven. 
Voorts kan de deskundige worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, zoals 
doorhaling van zijn inschrijving in een deskundigenregister (art. 161 CPP). 
 Het deskundigenrapport wordt opgemaakt na de sluiting van het 
deskundigenonderzoek en dient een beschrijving te bevatten van de verrichtingen van 
de deskundige, evenals een formele verklaring van de deskundige dat hij de 
handelingen die hem zijn toevertrouwd, persoonlijk heeft vervuld (art. 166 eerste 
alinea). Tevens bevat het rapport de conclusies die de deskundige zelf heeft getrokken 
naar aanleiding van zijn bevindingen, en die een antwoord geven op de vragen die 
aan hem zijn voorgelegd (en die bijvoorbeeld kunnen impliceren dat de verdachte 
waarschijnlijk schuldig is). Als de verschillende deskundigen die zijn ingeschakeld om 
gezamenlijk een bepaald onderzoek te verrichten, onderling afwijkende visies 
hebben, of als er bezwaren zijn tegen de conclusies die zijn getrokken door de 
meerderheid, moet ieder van de deskundigen uitdrukkelijk zijn eigen mening of zijn 
bezwaren in het gezamenlijke rapport (doen) opnemen, en er zorg voor dragen dat 
deze worden onderbouwd, zodat de rechter zo goed mogelijk wordt geïnformeerd (art 
166, tweede alinea, CPP). Het rapport wordt door ieder van de deskundigen 
ondertekend en bevat de namen en een omschrijving van de kwaliteiten van de 
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personen die hen eventueel hebben bijgestaan om het onderzoek te realiseren (art. 
166, eerste alinea, CPP).  
 Ondanks de faciliteiten die de deskundige worden geboden om bijvoorbeeld de 
klagende partij te horen, verklaringen van derden te doen verkrijgen, of om 
onduidelijke technische punten te doen ophelderen met behulp van andere 
deskundigen, is de deskundige geen substituut van de onderzoeksrechter.406 Hij moet 
zich simpelweg inspannen om de onderzoeksrechter zo volledig mogelijk op de 
hoogte te brengen van de voortgang en de resultaten van zijn onderzoek. Het 
onderzoek mag zich ook slechts richten op de beantwoording van vragen van 
technische aard (art. 158 CPP). De rechter mag verder onder geen beding en op geen 
enkele wijze zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden delegeren aan de 
betreffende deskundige(n). 
 
 
2.3 Het gerechtelijk vooronderzoek: de rol van de Officier van Justitie 
 
Vanwege zijn essentiële rol bij het zoeken naar de materiële waarheid in het kader 
van het strafproces, heeft de wetgever het openbaar ministerie (ook wat betreft het 
inschakelen van deskundigen) een belangrijke rol toebedeeld. Op grond van art. 82, 
eerste alinea, CPP kan de Officier van Justitie, bijvoorbeeld bij gelegenheid van de 
voordracht van de zaak, de onderzoeksrechter verzoeken om alle handelingen te 
verrichten die de OvJ nuttig acht in het kader van de materiële waarheidsvinding en 
voorts de onderzoeksrechter verzoeken alle maatregelen te treffen die de OvJ in dat 
verband noodzakelijk acht. Zowel bij de aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek 
als tijdens het vooronderzoek kan het openbaar ministerie de rechter in dat verband 
verzoeken om een deskundigenonderzoek of een contra-expertise te doen verrichten, 
of kan hij verzoeken een nieuw deskundigenonderzoek te starten. Dit kan de Officier 
van Justitie slechts bewerkstelligen door een op schrift gesteld verzoek met daarin de 
concrete vragen die aan de deskundige dienen te worden voorgelegd. Door middel 
van deze concrete vragen kan de OvJ richting geven aan het onderzoek. De rechter 
mag dit verzoek slechts weigeren door middel van een met redenen omklede 
beslissing. Zie hiervoor eveneens art. 156 CPP. 
 Het nieuwe art. 161-1 CPP biedt de Officier van Justitie overigens dezelfde 
mogelijkheid als waarover de (andere) ‘partijen’ beschikken (zie paragraaf 3). Ook hij 
ontvangt een kopie van de beslissing van de onderzoeksrechter betreffende het 
deskundigenonderzoek waartoe opdracht is gegeven. En ook hij mag de 
onderzoeksrechter vervolgens verzoeken (op de voorgeschreven wijze van de 
voorlaatste alinea van art. 81 CPP) om de vragen die zijn opgesteld voor de 
deskundigen, te wijzigen of aan te vullen. Ook kan hij in dat verband verzoeken één of 
meer extra deskundigen naar zijn keuze te benoemen, mits die zijn geregistreerd in 
één van de registers (zie paragraaf 4). De rechter heeft dan een periode van tien 
dagen om op dit verzoek te beslissen. Weigert de rechter hierop in te gaan, dan is ook 
in dat geval een met redenen omklede beslissing vereist.  
 
 
 3  De tegensprekelijkheid 
 
Op grond van art. 6 EVRM hebben partijen recht op een eerlijk (straf)proces. Dat 
geldt ook met betrekking tot het deskundigenonderzoek indien daartoe in het kader 
van het strafproces wordt besloten. Op dit vereiste van een eerlijk en contradictoir 
strafproces wordt in het inleidende artikel van de CPP nog eens nadrukkelijk gewezen 
en het is dan ook niet zo vreemd dat de partijen in een strafproces (o.a.) de 

                                                 
406  Bouloc 2008,p. 725. 
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mogelijkheid wordt geboden om te interveniëren in een eventueel 
deskundigenonderzoek. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld op grond van art. 167 CPP 
verzoeken om een contra-expertise te laten plaatsvinden. Echter, het strafproces 
heeft niet in alle fasen van het onderzoek een tegensprekelijk karakter. Zoals bleek, 
heeft met name het opsporingsonderzoek een uitgesproken inquisitoir karakter. Dat 
wil zeggen dat de verdachte en/of de civiele partij in die fase van het onderzoek 
nauwelijks of geen inbreng hebben. Dat wordt pas anders als er een GVO wordt 
gestart. 
 Zodra dat het geval is, kunnen zowel de Officier van Justitie als de andere 
procesactoren (de verdachte en de civiele partij) de rechter verzoeken een 
deskundigenonderzoek te doen starten. Dit verzoek dient wel aan een aantal 
formaliteiten te voldoen om ontvankelijk te zijn.407 Voorts hebben zij allen op grond 
van art. 156 CCP de bevoegdheid om vragen op te stellen die zij aan de desbetreffende 
deskundige willen voorleggen en die zij beantwoord willen zien.  
 
De nieuwe artikelen 161-1 en 161-2, die van kracht zijn geworden sinds de 
inwerkingtreding van de wet n◦ 2007-291 van 5 maart 2007,408 beogen het 
contradictoire (tegensprekelijke) karakter van de strafprocedure te versterken en in 
die zin wat meer evenwicht (‘equality’) te brengen in het strafproces. Deze artikelen 
hebben een nieuwe mogelijkheid voor de partijen in het leven geroepen om de 
beslissingen van de onderzoeksrechter te beïnvloeden. Op grond van art. 161-1 CPP 
ontvangen de advocaten van de partijen (alsook de Officier van Justitie) onverwijld 
een afschrift van de beslissing waarin een deskundigenonderzoek is gelast. De 
partijen hebben dan een periode van tien dagen waarin zij, op de wijze als 
voorgeschreven in art. 81, derde alinea, CPP de reeds opgestelde vragen kunnen doen 
aanvullen of wijzigen. Bovendien kunnen partijen ook verzoeken om een andere 
deskundige of deskundigen aan te stellen naast de reeds aangestelde deskundige(n). 
De rechter dient binnen tien dagen op dit verzoek te reageren. Bij een negatief 
oordeel geschiedt dit door middel van een gemotiveerde beslissing. Neemt de rechter 
geen besluit of overtreedt hij deze termijn, dan hebben partijen de mogelijkheid om 
binnen tien dagen in beroep te gaan bij de president van de onderzoekskamer. Zie 
voor dit alles art. 161-1 CCP.  
 Het nieuwe art. 161-1 CPP heeft het contradictoire karakter van het 
deskundigenonderzoek dus aanzienlijk versterkt, maar in een enkel opzicht ook 
beperkt in die zin, dat de regeling - zoals al bleek - niet (of slechts deels) van 
toepassing is in geval van spoed of in geval de communicatie tussen de deskundige en 
de partijen (zoals voorzien in alinea 1 van art. 161-1 CPP) de afronding van het 
onderzoek belemmert, dan wel in het geval van deskundigenonderzoeken waarvan de 
conclusies geen betrekking hebben op de vraag of de verdachte al dan niet schuldig is 
(waarbij het nog maar de vraag is of het wel mogelijk is dat laatste altijd eenduidig 
vast te stellen).409 Op grond van het decreet van 3 mei 2007 is daarnaast nog een 
laatste zin aan art. 161-1 CPP toegevoegd: de bepalingen van art. 161-1 zijn evenmin 
van toepassing indien er sprake is van een medisch deskundigenonderzoek dat tot 
onderwerp heeft het vaststellen van de omvang van de schade die door het slachtoffer 
is geleden. Daarnaast kan meer algemeen worden vastgesteld dat de 
tegensprekelijkheid met betrekking tot het deskundigenonderzoek in het kader van 
het strafproces minder ver gaat dan in civiele procedures. Immers, anders dan in 

                                                 
407  Zie de wettelijke regeling van art. 156 e.v. CPP, bijlage A-1. 
408  De beslissing om het contradictoire karakter het strafvorderlijke deskundigenonderzoek te versterken 

was (nog afgezien van de druk die de advocatuur op dit punt voortdurend heeft uitgeoefend op justitie en 

op de wetgever) het gevolg van het parlementaire onderzoek naar aanleiding van de bekende Outreaux-

zaak, welke zaak destijds veel stof heeft doen opwaaien. Zie daarvoor bijlage B-3. 
409  Moussa 2009-2010, p. 265.  
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civiele procedures voorziet ook de nieuwe regeling van art. 161-1 e.v. CPP niet in de 
mogelijkheid om partijen in elk stadium van het onderzoek te betrekken bij het 
deskundigenonderzoek zelf, dan wel bij de beslissingen die dienaangaande (moeten) 
worden genomen.  
 Het nieuwe art. 161-2 CPP voorziet in dit verband nog in een regeling voor het 
geval de deskundige meer dan een jaar nodig heeft om zijn onderzoek af te ronden. 
De onderzoeksrechter kan de deskundige dan verzoeken een voortgangsverslag te 
overleggen ten behoeve van de partijen. De partijen kunnen daarop reageren. Ook 
deze vernieuwing versterkt het tegensprekelijke karakter van het 
deskundigenonderzoek. De toepassing van deze bepaling kan er toe leiden dat de 
deskundige opnieuw onderzoek moet doen, om de deugdelijkheid van zijn eigen 
bevindingen in het tussentijdse rapport na te gaan, voordat de deskundige het 
definitieve rapport opstelt.410  
 
Ondanks dat de nieuwe regeling niet voorziet in de mogelijkheid om in elke fase van 
het onderzoek te worden betrokken bij het deskundigenonderzoek zelf, dan wel bij de 
beslissingen die daaromtrent moeten worden genomen, kunnen de partijen ook 
gedurende het onderzoek nog wel enige controle uitoefenen op het verloop daarvan. 
Het mag dan zo zijn dat ze zelf geen toegang hebben tot de (interne) afwikkeling van 
het onderzoek en dat ze ook niet spontaan kunnen interveniëren (als ze al aanwezig 
zijn), maar door tussenkomst van de rechter kunnen zij het onderzoek nog wel 
enigszins sturen. Want op grond van art 165 CPP kunnen zij de rechter verzoeken de 
deskundige opdracht te geven om bepaalde onderzoeken uit te voeren of om 
personen die bepaalde informatie van technische aard kunnen verstrekken, te horen. 
 Ook nadat de deskundige zijn onderzoek heeft afgerond en zijn rapport heeft 
gepresenteerd, is de rol van de verdachte en de civiele partij nog niet helemaal 
uitgespeeld. Het nieuwe art. 167-2 CPP regelt dat de onderzoeksrechter na het 
indienen van het rapport de belanghebbende partijen en hun advocaten moet 
oproepen om hen kennis te laten nemen van de conclusies van de deskundigen. De 
rechter kan daartoe aan de deskundige vragen om eerst een voorlopig rapport op te 
stellen voordat hij verslag doet van zijn bevindingen in een definitief rapport. 
 De onderzoeksrechter bepaalt vervolgens de termijn waarbinnen de partijen op 
het voorlopige dekundigenrapport kunnen reageren en hun vragen kunnen 
doorgeven. Zo nodig wordt de deskundige opgeroepen om zijn rapport in dat verband 
nader te komen toelichten.  
 Gedurende deze periode (die tenminste vijftien dagen dient te duren, dan wel een 
maand indien het een onderzoek betreft op het gebied van accountancy of financieel 
terrein), wordt het dossier ter beschikking gesteld aan de advocaten van de partijen. 
Zie hiervoor lid 3 van art. 167 CCP. Binnen deze periode is een zogenaamd contra-
expertiseverzoek mogelijk.  
 De deskundige stelt zijn definitieve rapport pas op nadat hij acht heeft geslagen 
op de op- en aanmerkingen van de partijen. Indien de partijen geen opmerkingen 
hebben dan wordt dit voorlopige rapport als definitief beschouwd (art. 167-2 CPP). 
Na deze periode is het niet meer mogelijk een verzoek in te dienen voor een contra-
expertise, of een aanvulling op het deskundigenonderzoek, dan wel een nieuw 
deskundigenonderzoek met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Dat alles echter 
onder het voorbehoud van nieuwe feiten/informatie.  
 Als de conclusies van het deskundigenonderzoek tot gevolg hebben dat de rechter 
neigt naar een ontslag van alle rechtsvervolging op grond van art 122-1 1e alinea CPP, 
dan wordt de contra-expertise waarom de civiele partij heeft verzocht (binnen de 
gestelde vijftien dagen) rechtens voorgeschreven. Deze contra-expertise wordt 
uitgevoerd door tenminste twee deskundigen. Buiten dat geval kan de rechter de 
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gepresenteerde vragen weigeren met inachtneming van de voorschriften van art. 81 
alinea 10 CPP. Zijn negatieve beslissing dient in dat geval met redenen te zijn 
omkleed en te worden genomen binnen een maand na ontvangst van het verzoek. 
Deze beslissing is vervolgens vatbaar voor beroep. In dat geval is een al dan niet 
gunstig advies van de president van de onderzoekskamer doorslaggevend voor de 
vraag of het onderzoek alsnog doorgang kan vinden (zie art 186-1 2e alinea).411 
 
Betwisting van van de geproduceerde deskundigenrapporten vindt dus voor het 
grootste deel plaats in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek en niet op het 
onderzoek ter terechtzitting (dit onder andere om te voorkomen dat er op het 
onderzoek ter terechtzitting teveel tijd verloren gaat met allerlei - voor de jury 
onbegrijpelijke - technische discussies). Dat wil zeggen dat met name het GVO, wat 
betreft het deskundigenonderzoek, een zeker 'contradictoir' karakter heeft. Voor 
zover in andere fasen van het strafproces (al of nog) deskundigen worden 
ingeschakeld, is de regeling in grote lijnen van overeenkomstige toepassing. Echter, 
kiest een procespartij er voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om 
tijdens het GVO een deskundigenonderzoek te betwisten en doet hij dat pas voor het 
eerst op het OTT, dan loopt hij het risico dat dit nadelige gevolgen heeft voor het 
gewicht dat aan zijn verklaringen en bezwaren wordt toegekend.412 Van 
rechtsverwerking is in dat geval weliswaar geen sprake, maar gebleken is dat de 
rechter en de jury aanmerkelijk minder waarde hechten aan de bezwaren die de 
desbetreffende procespartij tijdens het onderzoek ter terechtzitting naar voren heeft 
gebracht, dan aan de bezwaren die reeds tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
werden geuit. Overigens kan de rechtbank in dergelijke gevallen besluiten de zaak te 
verwijzen naar de onderzoeksrechter, hetgeen ook regelmatig gebeurt. De door het 
hierboven besproken art. 167 CPP beoogde tijdsbesparing en een effectief gebruik van 
de beperkte zittingscapaciteit (door de tegensprekelijkheid te concentreren op het 
GVO) lijken daarmee te worden doorkruist.413 
 Ook als op het onderzoek ter terechtzitting blijkt dat het dossier naar het oordeel 
van de rechtbank onvoldoende informatie bevat om tot een afgewogen oordeel te 
kunnen komen, kan de rechtbank aanvullend onderzoek doen verrichten. Daarmee 
wordt één van de rechters belast. Deze kan dan zo nodig opnieuw deskundigen 
inschakelen.  414 Daarnaast kan de rechtbank deskundigen oproepen voor verhoor. 
Dat geldt ook voor deskundigen die al in een eerder stadium een rapport hebben 
ingediend. Hen kan worden gevraagd het schriftelijk verslag van hun bevindingen te 
komen toelichten. Als de rechtbank dat nodig acht, kan een eerder benoemde 
deskundige worden vervangen, maar dat is alleen mogelijk als daarover vooraf van 
gedachten is gewisseld met alle procespartijen. De rechtbank kan zo nodig ook 
deskundigen inschakelen voor de bepaling van de schade die een slachtoffer heeft 
geleden (in geval van een action civile). 
 Om te voorkomen dat er op het OTT teveel tijd verloren gaat aan onbegrijpelijke, 
technische verhandelingen en discussies (vgl. ook de ratio van art. 167 CPP), is het de 
verdachte of diens advocaat niet toegestaan zijn verdediging (i.c. de bevraging van 
een deskundige die is opgeroepen op het OTT om zijn rapport te komen toelichten) 
een al te technisch karakter te geven.415  De verdediging kan daarentegen wel de 
conclusies uit het deskundigenrapport aanvechten en dat kan aanleiding zijn voor de 

                                                 
411  Bouloc, 2008, p. 729. 
412  Vgl. Kwakman 2000. 
413  Zie Stephanie , 1996, p. 606. 
16 Vgl. de 'Messures d' instruction supplementaires', in Procédure Pénale, p. 698. 
17  Zie Nijboer e.a. (red.) a.w.,  p. 62.  
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rechtbank om aanvullend deskundigenonderzoek te gelasten. Het is overigens niet 
geheel duidelijk hoe de conclusies van een deskundige kunnen worden betwist zonder 
dat de eventuele bevraging van de deskundige een technisch karakter mag hebben. 
 
 
4  De kwaliteitszorg 
 
4.1 De registratie van gerechtelijke deskundigen. De wet van 1971. 
 
De wet van 29 juni 1971416 betreffende de (registratie van) gerechtelijke deskundigen 
heeft een belangrijke wijziging ondergaan in het jaar 2004. Met deze wetswijziging 
werd beoogd nieuwe kwaliteitsgaranties te introduceren met betrekking tot de in het 
kader van het strafproces in te schakelen deskundigen. De wetswijziging heeft het 
wettelijk stelsel omtrent de gerechtelijke deskundigen wat dat betreft versterkt. Niet 
alleen door de wijze waarop sindsdien de registratie van gerechtelijke deskundigen 
wettelijk is geregeld, maar ook door een aantal strikte wettelijke criteria die zijn 
opgesteld om een zekere kwaliteit van deze deskundigen te garanderen. 
 Op grond van art. 1 van deze (gewijzigde) wet van 1971 mag de onderzoeksrechter 
voor een deskundigenonderzoek deskundigen benoemen die staan geregistreerd in de 
registers als bedoeld in art. 2 van de wet van 1971. Art. 2 vermeldt twee typen 
deskundigenregisters. Allereerst is er een nationaal register, dat wordt beheerd door 
het Hof van Cassatie. Daarnaast beschikt elk Hof van Appel over een 
deskundigenregister. De registratie van deskundigen geschiedt zodoende van 
overheidswege. 
 De wijze van inschrijving en herinschrijving op de lijsten van de Hoven van Appel 
wordt geregeld door de artikelen 6 tot en met 16 van het decreet 2004.417 De 
inschrijving in een register bij een Hof is in beginsel van tijdelijke aard, dat wil zeggen 
voor de duur van twee jaren.418 Deze periode wordt gezien als een proefperiode en is 
bij de wijziging van de wet in 2004 ingevoerd. De vraag kan worden opgeworpen of 
deze termijn niet wat aan de korte kant is, gezien de lange duur van juridische 
procedures. Maar hoe het ook zij, deze periode van twee jaren is onaantastbaar. In 
een arrest van 17 april 2008 overwoog het Hof van Cassatie als volgt: Il ne résulte 
d’aucun texte que la période probatoire instituée par l’article 2, II de la loi n◦ 71-498 
du 29 juin 1971 puisse être prolongée.’419  Aan het einde van deze tweejarige periode 
wordt de ervaring en de juridische kennis van de persoon in kwestie die noodzakelijk 
is voor een goede uitvoering van onderzoeksopdrachten, geëvalueerd door de 
algemene vergadering van magistraten. Art. 10 van het decreet van 2004 vermeldt 
waarop met name wordt gelet bij deze evaluatie. Sub 1 verwijst naar de door de 
deskundige sinds zijn laatste inschrijving opgedane ervaring, zowel binnen zijn eigen 
vakgebied, als in het kader van zijn functie van gerechtelijk deskundige in de praktijk. 
Op grond van sub 2 wordt er gekeken naar de kennis die de deskundige heeft 
opgedaan van de voornaamste procesprincipes en procesrechtelijke regels die van 
toepassing zijn op het deskundigenonderzoek, alsook naar de trainingen die hij wat 
dat betreft heeft gevolgd binnen zijn vakgebied. Tenslotte moet de kandidaat nog 
voldoen aan de kwaliteitscriteria van art 2 van het decreet van 2004.  
 Overigens kan geen enkele deskundige (natuurlijk persoon of rechtspersoon) zich 
inschrijven bij meerdere Hoven van Appel (art. 5 van het decreet van 2004).  

                                                 
416  Loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaries. Zie bijlage A-2 
417  Zie bijlage A-3 
418  Een deskundige geregistreerd door een Hof van Appel wordt ook wel expert près la cour d’appel de (…) 

genoemd. 
419  Civ. 2e, 17 avr. 2008, n◦ 07-21.465, P. 
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Vervolgens wordt de deskundige voor een periode van vijf jaar heringeschreven op 
basis van een compleet kandidatuurdossier en na de gemotiveerde mening te hebben 
gehoord van een commissie bestaande uit 17 rechters en deskundigen. Voor de 
precieze samenstelling hiervan zij verwezen naar art. 12 van het decreet van 2004.420  
 Als gezegd, dient het oordeel van deze commissie met redenen te zijn omkleed. 
Deze regel is imperatief. Dat wil zeggen dat als aan een weigering om de deskundige 
te herinschrijven, een niet gemotiveerd oordeel van de commissie ten grondlsag ligt, 
de beslissing nietig is. De commissie onderzoekt de geschiktheid van elke kandidaat-
deskundige op basis van de evaluatiecriteria uit de tweede alinea van art 2 van de wet 
van 1971. Een deskundige kan desgewenst door de commissie worden gehoord. In 
geval van gelijke stemmen is de stem van de president van de commissie beslissend 
(art 14 decreet van 2004). De leden van de commissie bekleden hun zetel voor een 
periode van drie jaren, welke één keer kan worden verlengd met drie jaren (art 12 
decreet van 2004).  
 Om te kunnen worden ingeschreven in het nationale register, dient de 
deskundige ten minste drie achtereenvolgende jaren geregistreerd te staan bij een 
Hof.421 De inschrijving in het nationale register geschiedt voor een periode van zeven 
jaren, waarna herinschrijving mogelijk is. Bij een herinschrijving in het nationale 
register dient een deskundige aan dezelfde eisen te voldoen als bij een nieuw 
inschrijvingsverzoek.   
 Benadrukt moet worden dat een deskundige zichzelf dient aan te melden als 
gerechtelijk deskundige indien hij daarin is geïnteresseerd. Dit betekent dat 
inschrijving niet verplicht is. Hij kan zich voor inschrijving melden bij de Officier van 
Justitie bij het Tribunal de grande instance van het ressort waar hij werkzaam is (of 
zal zijn) of woont, of bij het Hof van Cassatie. De indiening van het verzoek bij de 
Officier van Justitie bij het Tribunal de grande instance dient te geschieden vóór 1 
maart voorafgaand aan het jaar van inschrijving (art 6 decreet van 2004). De 
beslissing waarin de aanvraag wordt geweigerd, dient voldoende te worden 
gemotiveerd (art. 2 van de wet van 1971).  
 
Aan de functie van gerechtelijk deskundige worden bepaalde kwaliteitseisen 
gekoppeld om de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de strafrechtspleging 
te bevorderen en te waarborgen. De deskundige die een inschrijvingsaanvraag 
indient, zal aan deze kwaliteitseisen moeten voldoen. Het gaat daarbij met name om 
de competentie, de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de mentaliteit van de 
deskundige. Op grond van art. 2 van de wet van 1971 zijn deze eisen opgesteld in het 
decreet van 2004.422 In par. 4.3.zal nog nader worden ingegaan op deze 
kwaliteitseisen.  
 Doorhaling op de lijst geschiedt door een besluit van de president van het Hof 
van Appel of de president van het Hof van Cassatie. Dit gebeurt op voorstel van de 
deskundige zelf en/of door gewijzigde omstandigheden zoals verhuizing, ziekte of 
ernstige en permanente gebreken bij de deskundige. Uitschrijving uit het register bij 
een Hof houdt tevens doorhaling op de nationale lijst in en vice versa (art 5 decreet 
vab 2004). 
 In het kader van zijn inschrijving op één van de lijsten van art. 2 van de wet van 
1971, legt een deskundige de eed af (art. 6 van de wet van 1971). Deze eed dient 
opnieuw te worden afgelegd indien een nieuwe registratie volgt na een eerdere 
doorhaling. De eed geldt als een belangrijke kwalteitswaarborg met betrekking tot 

                                                 
420  Zie bijlage A-3 
421  Een deskundige geregistreerd door het Hof van Cassatie wordt ook wel expert agréé par la Cour de 

cassation genoemd.  
422   Zie bijlage A-3 
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gerechtelijk deskundigen. Er zal dan ook nog apart aandacht aan worden besteed in 
par. 4.2. 
 Voor de deskundigen zelf is de registratie vaak essentieel, gezien het feit dat men 
in beginsel pas als gerechtelijk deskundige kan worden benoemd indien men staat 
ingeschreven bij één van de drieëndertig Hoven van Appel, en/of bij het Hof van 
Cassatie. Want het uitgangspunt is dat deskundigen die in het kader van het 
strafproces worden ingeschakeld voor een deskundigenonderzoek, dienen te worden 
gekozen uit de officiële lijsten met deskundigen die zijn opgesteld door het Hof van 
Appel van het betreffende ressort (het kan daarbij zowel gaan om een natuurlijke 
persoon als om een rechtspersoon. Zie hiervoor art. 157 CPP. Indien de gekozen 
expert een rechtspersoon is, is art. 157 lid 1 van toepassing). Echter, het kan in zeer 
bijzondere gevallen ook voorkomen dat er een deskundige wordt benoemd die niet 
staat ingeschreven bij een gerecht. De onderzoeksrechter kiest normaal gesproken de 
deskundigen die hij nodig heeft (afhankelijk van het vertrouwen dat hij in hen stelt), 
hetzij van de nationale lijst, hetzij van een van de lijsten van een Hof van Appel. Maar 
op grond van art. 157 CPP kan de onderzoeksrechter, bij wijze van hoge uitzondering, 
door middel van een met redenen omklede beslissing ook kiezen voor deskundigen 
die niet in een register zijn ingeschreven. In de met redenen omklede beslissing moet 
hij in dat geval nauwkeurig zijn keuze voor die bepaalde deskundigen motiveren. Het 
zal dan in het algemeen gaan om een vraag met een uitzonderlijk technisch karakter 
en/of om een bijzondere competentie van de betreffende persoon (bij ons wel bekend 
onder de naam ‘exoten’).423 Indien deze benoemingsbeslissing niet voldoende wordt 
onderbouwd, is het aanstellingsbesluit nietig.  
 De rechter maakt van deze mogelijkheid om deskundigen te benoemen die niet 
zijn geregistreerd, met name gebruik indien de lijsten niet voorzien in voldoende 
deskundigen op een bepaald terrein (een goed voorbeeld is de psychiatrische sector; 
in het strafrecht is veel vraag naar deskundigen op dat terrein, zodat er lang niet altijd 
een geregistreerde deskundige beschikbaar zal zijn). Maar het komt ook voor dat er 
op de lijsten in het geheel geen deskundigen met de gewenste specialistische 
expertise voorkomen. Zoals bijvoorbeeld expertise op het terrein van 
luchtvaarttechnische ongelukken, die nauwelijks voorkomen. Er zijn maar weinig 
experts die deskundig zijn op dat specifieke terrein en als ze er al zijn, dan zullen ze 
lang niet allemaal te vinden zijn op de lokale lijsten. In dergelijke gevallen ligt het 
voor de hand dat de rechter vaak niet anders kan dan een deskundige te benoemen 
die niet geregistreerd is op een lijst424 en dat de wetgever de rechter deze 
mogelijkheid ook biedt. Echter, het is dan wel wenselijk dat de rechter zijn keuze 
duidelijk motiveert om elke twijfel met betrekking tot de betreffende deskundige weg 
te vermijden. Indien de rechter zijn keuze voor een niet-geregistreerde deskundige 
niet motiveert, komt hem dat duur te staan. In dat geval is - zo bleek - zijn 
aanstellingsbesluit nietig. De onderzoekskamer beslist over dergelijke motivaterings-
gebreken. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de onderzoekskamer al snel 
genoegen neemt met een tamelijk magere motivatering.425 
 In het kader van het aanstellen van de al dan niet geregistreerde expert (door een 
behoorlijk gemotiveerde en ondertekende beslissing) preciseert de rechter ook de 
opdracht aan de deskundige. Deze opdracht kan ook betrekking hebben op onderzoek 
in verband met (slechts) een enkele technische vraag. Zie art. 158 CPP.  
 Registratie van deskundigen van overheidswege en de aanstelling door de 
onderzoeksrechter van (doorgaans geregistreerde) deskundigen zorgt ervoor dat de 
overheid grip houdt op deskundigen die in het strafproces worden ingeschakeld, 
maar dat impliceert als zodanig nog geen speciale kwaliteitswaarborgen wat betreft 

                                                 

 423  Bouloc, 2008, p. 720. 
424  Moussa, 2009-2010, p. 239. 
425  Moussa, 2009-2010, p. 239. 
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de deskundigen die op die lijsten zijn geregistreerd. Door middel van de eed en de 
kwaliteitseisen die aan de te registreren deskundigen worden gesteld, krijgt de 
registratie die beoogde functie wel. Daarop wordt nader ingegaan in de volgende 
paragrafen. 
 
 
4.2 De deskundigeneed 
 
De deskundigeneed geldt als een belangrijk middel om de kwaliteit van de 
deskundigen te waarborgen. Alle deskundigen, zowel de niet ingeschreven als de wel 
ingeschreven deskundigen, dienen een eed af te leggen d’apporter leur concours à la 
justice en leur honneur et en leur conscience. Het betreft hier de eed als geregeld in 
de wet van 1971 met betrekking tot gerechtelijke deskundigen. Zie hiervoor tevens art. 
160 CPP. Van het afleggen van de eed wordt een proces-verbaal opgemaakt dat 
vervolgens wordt ondertekend door de bevoegde magistraat, de deskundige en de 
griffier. In geval van verhindering van de deskundige is het tevens mogelijk om de eed 
op papier af te leggen. De redenen daarvoor moeten dan wel worden gepreciseerd. 
Het geschrift met de eed wordt vervolgens aan het dossier toegevoegd.  
 De eed vormt voor de buitenwereld een teken dat de deskundige optreedt als 
technisch raadsman van de rechter en daardoor los staat van de partijen in het 
geding. Door de eed wordt tevens gezag verleend aan de handelingen van de 
deskundige en blijkt duidelijker dat het gaat om een opdracht met een openbaar 
karakter. Tevens wordt de eed gezien als een belangrijk middel om de deskundige tot 
zorgvuldigheid en onpartijdigheid te bewegen.  
 Deskundigen die zijn opgenomen in de officiële registers, leggen de eed af op het 
moment waarop ze zich inschrijven bij het Hof van Appel van het ressort waarvan zij 
ingezetene zijn.  
 Deskundigen die niet op een lijst staan, dienen telkens als zij worden 
ingeschakeld de eed af te leggen. Dit dient te geschieden voor de onderzoeksrechter of 
een andere daarvoor aangewezen magistraat.  
 Het niet beëdigen van de deskundige leidt tot nietigheid van het 
deskundigenonderzoek. Echter, sinds de wet van 6 augustus 1975, toen art. 802 CPP 
in werking is getreden, wordt de nietigheid slechts uitgesproken als het ontbreken 
van de eed afbreuk doet aan de rechten van de verdediging.  
 
 
4.3 De kwaliteitseisen  
 
Vanzelfsprekend heeft registratie van deskundigen met het oog op bepaalde 
kwaliteitsgaranties pas zin als er aan deze registratie kwaliteitseisen worden 
gekoppeld. Deze algemene vereisten die gelden voor deskundigen die zich willen 
laten registreren, worden gedefinieerd in het decreet van 2004.426 Deze voorwaarden 
hebben betrekking op de eerbaarheid en integriteit van de kandidaat, zijn ervaring en 
kwalificaties binnen zijn vakgebied, zijn reputatie en de onafhankelijkheid van de 
persoon (zie art. 2 van het decreet 2004). In art. 3 van het decreet 2004 worden de 
eisen opgesomd waaraan rechtspersonen dienen te voldoen om te kunnen worden 
ingeschreven of heringeschreven.  
  
Indien het een  natuurlijk persoon betreft, dient een deskundige aan de volgende 
kwaliteitseisen te voldoen: 
 

                                                 
426  Zie bijlage A-3. 



 193  

1. De deskundige mag geen handelingen hebben verricht in strijd met de eer, 
integriteit of moraal. 

 
2. De deskundige mag geen pleger zijn geweest van feiten die aanleiding geven tot 

disciplinair of administratief ontslag, schrapping, herroeping of intrekking  van 
de erkenning of vergunning. 

3. De deskundige mag nooit getroffen zijn door een persoonlijk faillissement of een 
sanctie op grond van titel II van boek VI Code de Commerce. 

 
4. De deskundige dient gedurende een voldoende lange periode een beroep of een 

activiteit die verband houdt met zijn specialiteit, uit te oefenen of te hebben 
uitgeoefend.  

 
5. De deskundige dient dit beroep of deze activiteit uit te oefenen of te hebben 

uitgeoefend terwijl hij daarvoor voldoende is/was gekwalificeerd. 
 
6. De deskundige mag geen enkele activiteit hebben uitgeoefend die in de weg staat 

(of kan staan) aan het vereiste van onafhankelijkheid. 
 
7. Onder voorbehoud van de bepalingen van art. 18 van het decreet, dient de 

deskundige de leeftijd van zeventig jaren nog niet te hebben bereikt. 
 
8. Kandidaten voor de lijst van een Hof dienen, anders dan kandidaat-deskundigen 

die zich bezig houden met vertalen/vertolken, hun hoofdberoep uit te oefenen 
binnen het rechtsgebied van het desbetreffende gerecht, of dienen (in geval ze 
niet meer werken) hun woonplaats te hebben binnen dit ressort.  

 
 
Wat betreft rechtspersonen zijn de volgende bepalingen van toepassing: 
 
1. De directeuren/bestuurders moeten voldoen aan de bovenstaande voorwaarden 

onder 1, 2, 3 en 6. 
 
2. De rechtspersoon dient de relevante activiteiten die ten grondslag liggen aan het 

specialisme waarop de rechtspersoon zich beroept, en waarmee men zich wil 
inschrijven, voor een zodanig lange tijd te hebben verricht dat de rechtspersoon 
daarmee een voldoende mate van bekwaamheid heeft verworven. 

 
3. Deze onder sub 2 bedoelde activiteiten mogen niet onverenigbaar zijn met het 

vereiste van onafhankelijkheid om als gerechtelijk deskundige onderzoek te 
mogen verrichten. 

 
4. De rechtspersoon dient over toereikende technische middelen te beschikken en 

over voldoende geschikt personeel. 
 
5. Om ingeschreven te kunnen worden in een register bij een Hof van Appel, dient 

het hoofdkantoor, bijkantoor of technische afdeling met betrekking tot de 
specialiteit, gevestigd te zijn binnen het ressort van het Hof van Appel. 
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Sancties 
Op de deskundigen wordt, afhankelijk van de lijst waarop zij staan, controle 
uitgeoefend door hetzij de president en de procureur generaal van het Hof van Appel, 
hetzij de president en de procureur generaal bij het Hof van Cassatie (art 24 decreet). 
Zij ontvangen de eventuele klachten over deskundigen en kunnen op elk moment een 
onderzoek instellen om te verifiëren of de betreffende deskundige voldoet aan zijn 
verplichtingen en of hij deze nauwkeurig vervult. Indien blijkt dat een deskundige een 
wet of reglement met betrekking tot zijn beroep heeft overtreden, of buiten zijn 
onderzoeksopdracht is getreden, of als hij er blijk van geeft zijn taak niet naar eer en 
geweten te vervullen, heeft hij wat uit te leggen.  
 De wet van 1971 maakt het mogelijk sancties op te leggen aan geregistreerde 
deskundigen die zich niet aan de regels houden (art 6-1). Elke overtreding van wetten 
of regelingen die betrekking hebben op zijn ambt of zijn onderzoeksopdracht, en elk 
gebrek aan de integriteit of eerbaarheid, stelt de deskundige bloot aan disciplinaire 
maatregelen. Daarbij moet worden gedacht aan waarschuwingen, tijdelijke 
doorhaling of definitieve uitschrijving van de lijst. Deze beslissingen zijn vatbaar voor 
beroep.  
 De deskundige die tijdelijk wordt geschrapt van de lijst, zal na herinschrijving 
opnieuw aan de proefperiode beginnen. Bovendien zal hij niet eerder kunnen worden 
geregistreerd bij het Hof van Cassatie dan na een periode van drie jaren vanaf zijn 
herinschrijving bij een Hof van Appel. Zie verder de artt. 24 tot en met 32 van het 
decreet.427  
 
 
5 Slotbeschouwing 
 
In het voorgaande is het Franse stelsel van deskundigenbewijs geschetst in het licht 
van de drie pijlers die bepalen in welke mate deskundigenbewijs aan de materiële 
waarheidsvinding in het strafproces kan bijdragen: a) de eigen verantwoordelijkheid, 
taak, rol en zorgplicht van de magistratuur, b) de tegensprekelijkheid en c) de 
kwaliteitszorg m.b.t. de deskundigen. Ter afsluiting van deze verkenning zal aan elk 
van deze pijlers nog een korte samenvattende beschouwing worden gewijd. 
 
De rol van de rechter 
Ook in het Franse recht staat de centrale rol van de rechter met betrekking tot het 
inschakelen van deskundigen in het strafproces voorop. Tenminste, als het tot een 
gerechtelijk vooronderzoek komt. Want een ‘regulier’ deskundigenonderzoek is 
gedurende de voorfase van het strafproces pas mogelijk als er op vordering van het 
OM een GVO plaatsvindt, en dat is slechts in 1 op de 20 zaken het geval. Gedurende 
het opsporingsonderzoek kunnen zowel de opsporingsambtenaren als het OM 
deskundigen raadplegen, maar dat wordt niet gezien als een officieel 
deskundigenonderzoek, hoewel het daar in de praktijk nauwelijks van is te 
onderscheiden. Het betreft een zgn. ‘exam technique’, een eenvoudig ‘technisch 
onderzoek’ zoals bijvoorbeeld een alledaags medisch onderzoek, een 
sporenonderzoek, etc. De ‘deskundigen’ die door het opsporingsapparaat of het OM 
worden ingeschakeld, dienen een schriftelijke eed af te leggen, tenzij ze zijn 
geregistreerd in het deskundigenregister. 
 Als het OM een officieel deskundigenonderzoek nodig acht, zal hij een GVO 
moeten vorderen, aangezien deskundigenbewijs voornamelijk wordt geproduceerd en 
betwist in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek (l’instruction preparatoir). 
De onderzoeksrechter vervult daarin een cruciale rol. De onderzoeksrechter benoemt 
de deskundigen, ambtshalve of op verzoek van het OM of de (andere) 

                                                 
427  Zie bijlage A-3. 
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procesdeelnemers, formuleert de onderzoeksopdracht, controleert de voortgang van 
het onderzoek, en moet in bijzondere gevallen toestemming verlenen voor bepaalde 
onderzoekshandelingen. De verantwoordelijkheid en de taak van de 
onderzoeksrechter strekken zich tevens uit tot het waarborgen van een eerlijke 
procesgang en in dat verband het waarborgen van voldoende tegensprekelijkheid. 
Voorts heeft de rechter de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit, 
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de door hem ingeschakelde deskundige, 
ook al kent het Franse recht een (verderop nog te bespreken) gedetailleerd stelsel van 
gestandaardiseerde kwaliteitswaarborgen m.b.t. gerechtelijke deskundigen. 
 
De tegensprekelijkheid 
Het opsporingsonderzoek heeft een sterk inquisitoir karakter. De partijen hebben in 
deze fase van het onderzoek weinig in te brengen. Ze zijn in de eerste plaats 
nauwelijks op de hoogte van de inhoud van het dossier, zodat ze moeilijk kunnen 
beoordelen of er reden is voor een (eigen) deskundigenonderzoek. Maar daarnaast is 
er in het kader van het opsporingsonderzoek ook geen wettelijke titel op grond 
waarvan zij kunnen verzoeken een (door de staat bekostigde) deskundige in te 
schakelen. Wel kunnen ze in die fase van het onderzoek zelf deskundigen 
inschakelen, maar dan geheel voor eigen rekening. Kortom: van tegensprekelijkheid 
is (ook wat betreft het inschakelen van deskundigen) in deze fase van het onderzoek 
in het geheel nog geen sprake. 
 Dat is anders als het wel tot een GVO komt. In dat geval is de rechter, met het oog 
op zijn centrale rol en verantwoordelijkheid voor een eerlijke (en tegensprekelijke) 
procesgang, gebonden aan een stelsel van regels die de tegensprekelijkheid 
normeren. Daarin wordt o.a. het recht van alle procesdeelnemers geregeld om een 
deskundigenonderzoek uit te lokken, om te worden geïnformeerd over de 
deskundigenonderzoeken waartoe wordt besloten, om bij deze onderzoeken te 
worden betrokken en er desgewenst sturing aan te geven, en om eventueel aan te 
sturen op een contra-expertise. Ook wat betreft het recht op tegenspraak ligt in het 
Franse wettelijke stelsel het accent niet op het onderzoek ter terechtzitting, maar op 
het gerechtelijk vooronderzoek. Daar wordt als het ware alle tijd genomen om een 
dossier aan te leggen waarvan de eventuele deskundigenrapporten deel uitmaken, 
waarover elk van de procesdeelnemers zich in voldoende mate heeft kunnen 
uitspreken. Dat alles met het oog op een degelijke voorbereiding van het uiteindelijke 
onderzoek ter terechtzitting. Belangrijkste reden waarom het accent op het 
vooronderzoek ligt - ook wat betreft het deskundigenonderzoek en het recht om de 
bevindingen van de ingeschakelde deskundigen aan de kaak te stellen - is, dat 
daarmee het onderzoek ter terechtzitting niet te zeer wordt belast met discussies over 
technische details, met debatten tussen deskundigen onderling, met verzoeken om 
een contra-expertise, etc., hetgeen tot een te grote aanslag op de beperkte 
zittingscapaciteit zou kunnen leiden. Dat brengt wel met zich mee dat er in het kader 
van het gerechtelijk vooronderzoek dan ook daadwerkelijk optimaal gelegenheid 
moet zijn tot tegenspraak (om de behoefte tot tegenspraak in het kader van het 
onderzoek ter terechtzitting al bij voorbaat in te dammen of in ieder geval te 
temperen). Die gelegenheid tot tegenspraak gedurende het gerechtelijk 
vooronderzoek lijkt het Franse stelsel ook te bieden, als mag worden afgegaan op de 
ruimhartige en gedetailleerde regelgeving op dat punt. Daarin komt tevens het 
streven naar een werkbaar evenwicht tot uitdrukking tussen het recht op 
tegensprekelijkheid en anderzijds de doelmatigheid, en de kwaliteitszorg m.b.t. de 
materiële waarheidsvinding. 
 Dat men in ruime mate de gelegenheid heeft om het deskundigenonderzoek in de 
fase van het gerechtelijk vooronderzoek te beïnvloeden of ter discussie te stellen, 
heeft niet tot gevolg dat degene die daar geen gebruik van maakt, zijn recht verwerkt. 
Maar het gevolg is wel dat de rechter en de jury - zo leert de ervaring - in het 
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eindonderzoek minder gewicht zullen toekennen aan eventuele bezwaren met 
betrekking tot een deskundigenonderzoek dan als de betrokkene zijn bezwaren heeft 
geuit tijdens het GVO. 
 Ter afronding van de bespreking van de pijler ‘tegensprekelijkheid’ kan nog 
worden gewezen op de samenvattingen van de vraaggesprekken/schriftelijke 
enquêtes die als b-bijlagen aan dit hoofdstuk zijn toegevoegd. Daaruit blijkt dat het 
wettelijk stelsel van kwaliteitswaarborgen met betrekking tot (en de registratie van) 
gerechtelijke deskundigen niet altijd naar behoren heeft gefunctioneerd. Mede naar 
aanleiding van het beruchte ‘Outreaux-schandaal’ (waarnaar in de vraaggesprekken 
wordt verwezen) is het wettelijk stelsel gewijzigd in die zin, dat het contradictoire 
karakter van het gerechtelijk deskundigenonderzoek is versterkt. Het recht op 
tegenspraak is in dat verband verruimd en de verdediging wordt meer dan voorheen 
de mogelijkheid geboden zich te mengen in het deskundigenonderzoek. Dat alles als 
noodzakelijk tegenwicht tegen de mogelijke (en gebleken) manco’s van het wettelijk 
stelsel van kwaliteitswaarborgen met betrekking tot gerechtelijke deskundigen, dat 
hieronder zal worden besproken.    
 
De kwaliteitszorg 
Het Franse recht kent een vrij gedetailleerd stelsel van (in het decreet van 2004 
opgenomen) kwaliteitswaarborgen met betrekking tot deskundigen die in het 
strafproces worden ingeschakeld. Kandidaat-deskundigen moeten aan diverse, 
uiteenlopende (zij het tamelijk algemeen geformuleerde) kwaliteitscriteria voldoen 
om te kunnen worden geregistreerd in één van de decentrale (aan de gerechtshoven 
gekoppelde) registers, dan wel in het centrale landelijke (aan het Hof van Cassatie 
gekoppelde) register. De vraag of ze aan deze ruim omschreven criteria voldoen, 
wordt beoordeeld en beantwoord door een speciale commissie, die breed is 
samengesteld uit magistraten van diverse gerechten/raden en het OM, alsmede een 
aantal experts uit verschillende branches, die allen hun zetel bekleden voor een 
periode van 3 jaar, welke periode eenmaal kan worden verlengd. 
 Voordeel van de ruime formulering van de kwaliteitscriteria is, dat de 
toetsingscommissie voldoende armslag heeft om de uitleg en invulling van deze 
criteria af te stemmen op veranderende inzichten, eigentijdse opvattingen en nieuwe 
ontwikkelingen (zowel in het recht als in de desbetreffende wetenschap, discipline of 
techniek). In combinatie met het hierboven besproken gedetailleerd geregelde recht 
op tegenspraak, kan daarmee worden voorkomen dat het stelsel van 
kwaliteitswaarborgen op den duur als het ware versteent en de aansluiting met 
allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen mist, dan wel daarmee op zijn minst uit de 
pas dreigt te lopen. Wat dat betreft kan een parallel worden getrokken met de 
verhouding en/of de wisselwerking tussen (de functie van) wetgeving - o.a. het 
bevorderen van de rechtszekerheid door het wettelijk vastleggen van rechten, 
plichten en rechtswaarborgen - en (de functie van) jurisprudentie - o.a. het uitleggen 
en invullen van het geldend recht op zodanige wijze dat daarmee optimaal recht 
wordt gedaan aan eigentijdse inzichten, ontwikkelingen en opvattingen. Alleen al met 
het oog op deze spanningsverhouding tussen enerzijds kwaliteits- of 
rechtswaarborgen, die een zeker conservatisme impliceren, en anderzijds de 
noodzaak van (rechts)ontwikkeling, die een zekere flexibiliteit vereist, kunnen de hier 
besproken drie pijlers die (mede) de kwaliteit van de materiële waarheidsvinding 
borgen, niet los van elkaar worden gezien. 

De kandidaat-deskundige dient niet alleen te voldoen aan de 
kwaliteitscriteria. Hij moet zich tevens bewijzen gedurende een proefperiode van 
twee jaar voordat hij definitief kan worden geregistreerd. Maar ook de definitieve 
inschrijving geldt slechts voor een periode van telkens 5 jaar (resp. 7 jaar in geval van 
inschrijving in het centrale landelijke register). Gedurende die 5 jaar kunnen er 
overigens nog redenen zijn voor tussentijdse doorhaling op de lijsten, zoals ernstige 
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gebreken bij de deskundige, verhuizing, of ziekte. Bovendien zijn de geregistreerde 
deskundigen onderworpen aan voortdurend toezicht door de president en de 
procureur-generaal van het Hof van Appel, respectievelijk van het Hof van Cassatie. 
Klachten over deskundigen worden aan hen gericht. Zij kunnen in dat geval zo nodig 
een onderzoek (doen) instellen naar de handel en wandel van de desbetreffende 
deskundige, om na te gaan of hij aan zijn verplichtingen voldoet, zich houdt aan de 
wet, reglement of beroepscode, of er blijk van geeft zijn taak niet integer en naar eer 
en geweten te vervullen. Dat laatste met het oog op de andere kwaliteitswaarborg: de 
deskundigen-eed. Gerechtelijke deskundigen die worden geregistreerd, zweren dat ze 
hun taak naar eer en geweten zullen vervullen. 
 Het niet voldoen aan elk van deze verplichtingen, of het overtreden van de 
desbetreffende regels, kan leiden tot disciplinaire maatregelen zoals het (tijdelijk) 
schrappen van de lijst. 
 
Voor inschrijving in het centrale landelijke register worden extra zware eisen gesteld. 
Kandidaten moeten niet alleen tenminste drie jaar staan ingeschreven in een 
regionaal register (zodat kan worden nagegaan hoe de desbetreffende deskundige in 
de praktijk als gerechtelijk deskundige heeft gefunctioneerd in een 
strafprocesrechtelijke omgeving). Voorts moeten ze kunnen bogen op een uitstekende 
reputatie (vast te stellen aan de hand van hun publicaties, zowel in nationale als 
internationale wetenschappelijke tijdschriften, hun referenties, etc.).  
 Deze status van wetenschapper met een uitstekende reputatie leidt ertoe dat aan 
hun rapporten vaak groot gezag wordt toegekend. Zo komt het geregeld voor dat, als 
er in een concreet geval sprake is van meerdere deskundigen die tot conclusies komen 
die tegenstrijdig zijn ten opzichte van elkaar, de onderzoeksrechter één of meer 
deskundigen die op de nationale lijst staan geregistreerd, inschakelt om uitsluitsel te 
geven. Ook wat dit betreft kan er een parallel worden getrokken met het recht. 
Immers, deze gang van zaken kan worden vergeleken met het stelsel van 
rechtsmiddelen zoals we dat kennen in het kader van juridische procedures. 
 De indruk zou kunnen ontstaan dat het Franse recht, wat betreft de gerechtelijke 
deskundigen, een zodanig gedetailleerd en gestandaardiseerd stelsel van 
kwaliteitswaarborgen kent, dat er in deze nauwelijks nog ruimte is voor de eigen 
verantwoordelijkheid van de rechter. Toch is dat niet het geval. Immers, ook het 
‘dichtgetimmerde’ Franse stelsel van kwaliteitswaarborgen heeft slechts betrekking 
op een bepaalde basiskwaliteit van de in het strafproces in te schakelen deskundigen. 
Dus ook al mag de rechter in beginsel slechts deskundigen inschakelen in het 
strafproces voor zover ze zijn geregisteerd in één van de decentrale of centrale 
registers, dat ontslaat hem nog niet van zijn plicht om steeds die deskundige aan te 
trekken en te benoemen die in concreto het best geëquipeerd is voor het specifieke 
onderzoek waartoe de rechter in een bepaalde geval opdracht zal geven. 
 Maar afgezien daarvan komt de eigen verantwoordelijkheid van de rechter ook 
tot uitdrukking in zijn bevoegdheid om (zij het bij hoge uitzondering) deskundigen te 
benoemen die niet zijn geregistreerd. Het betreft dan meestal vraagstukken van een 
uitzonderlijk technisch gehalte, die om een zeer specifieke competentie vragen. Het 
noodzakelijkerwijs omzeilen van de gestandaardiseerde kwaliteitswaarborgen wordt 
in dat geval gecompenseerd door extra zware motiveringseisen die met zich 
meebrengen dat de keuze voor de desbetreffende niet-geregistreerde deskundige 
nauwkeurig dient te worden verantwoord. 
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Hoofdstuk 9 - De rol van de deskundige in het Engelse strafproces428 
N.J.M. Kwakman 
 
 
1 Inleiding 
 
In Anglo-Amerikaanse stelsels, en dus ook in Engeland en Wales, geldt als 
uitgangspunt dat een rechtsstrijd tussen twee belanghebbende partijen de beste 
garantie vormt dat de waarheid boven tafel komt, vooral als die rechtsstrijd zich 
afspeelt op het podium van een voor iedereen toegankelijke openbare zitting (het 
onmiddellijkheidsbeginsel staat dan ook voorop). Dat alles geldt ook voor het 
strafproces. In deze zgn. adversaire stelsels wordt getracht aan dit fundamentele 
uitgangspunt optimaal recht te doen door te waarborgen dat het strafproces zo eerlijk 
mogelijk verloopt. Beide partijen worden met het oog daarop onderworpen aan een 
gedetailleerd stelsel van spelregels en bewijsregels en andere voorwaarden. In dat 
verband speelt ook de rechter een belangrijke rol. Hij is weliswaar lijdelijk wat betreft 
de materiële waarheidsvinding, maar zeker niet wat betreft de zorg voor een zo eerlijk 
mogelijke procesgang waarin beide partijen in beginsel alle ruimte en middelen tot 
hun beschikking (dienen te) krijgen om de standpunten van hun tegenpartij te 
kunnen betwisten en de rechter en/of de jury te overtuigen van het eigen gelijk. 
 Echter, evenals in de (in deze rechtsvergelijkende verkenning besproken) 
continentale ‘civil-law-stelsels’ het recht op tegenspraak een noodzakelijke 
tegenwicht vormt tegen de mogelijke bezwaren en risico’s die kleven aan de primair 
inquisitoire wijze van bewijsgaring en materiële waarheidsvinding door professionals, 
zo zijn ook in de adversaire ‘common-law-stelsels’ in de loop van de tijd tal van 
correctiemechanismen ontwikkeld. Die vormen eveneens een noodzakelijk 
tegenwicht, zij het in dit geval tegen de nadelen en uitwassen die gepaard kunnen 
gaan met het uitgangspunt dat het vergaren en/of het ontkrachten van relevant 
bewijsmateriaal aan de partijen zelf dient te worden overgelaten. Bij wijze van 
illustratie kan worden gewezen op het gevaar dat partijen die over uitstekende 
retorische vaardigheden beschikken, d.w.z. partijen met de grootste 
overtuigingskracht, of partijen die zich bijvoorbeeld de duurste experts kunnen 
veroorloven om het standpunt van hun opdrachtgever met ‘wetenschappelijke 
bevindingen en conclusies’ te staven, een grote kans hebben gelijk te krijgen van de 
jury terwijl zij materieel gezien in het geheel geen gelijk hoeven te hebben. Van ‘fair 
play’ is dan geen sprake meer, zo is de gedachte. 
 Met het oog daarop is in de loop van de tijd een complex stelsel van 
correctiemechanismen ontwikkeld, die voor de continentale jurist die is opgegroeid 
met een inquisitoir stelsel van materiële waarheidsvinding, als los zand aan elkaar 
lijken te hangen, maar waarin bij nadere beschouwing wel degelijk enige structuur is 
te ontdekken. Het betreft o.a.: 
– correctiemechanismen om de tegensprekelijkheid, en in dat verband het vereiste 

van ‘fair play’en ‘equality of arms’, te reguleren, zoals de verderop nog te 
bespreken disclosure-regels;  

– correctiemechanismen om de bewijsvoering te reguleren,429 zoals regels m.b.t. de 
bewijslastverdeling (burden of proof), regels m.b.t. de vraag welke feiten bewezen 
moeten worden (facts to be proved), regels m.b.t. feiten die op de zitting niet aan 
de orde mogen komen (facts to be excluded) en last but not least de regels m.b.t. 
de toelaatbaarheid van het bewijs (rules of admissibility);  

                                                 
428  Met dank aan Stephanie ten Kate (onderzoeksstagiaire/studentassistente) voor het verzorgen van 

de vraaggesprekken, vertaalwerk en overige bijdragen aan dit onderdeel van het landenonderzoek. 
429  Vgl. De Groot, 2000, p. 36. 
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– en voorts de (voor dit deelrapport belangrijkste categorie) correctiemechanismen 
in de vorm van kwaliteitsstandaarden die moeten verzekeren dat de door de 
partijen ingeschakelde deskundigen voldoende zijn gekwalificeerd en voldoende 
betrouwbaar en onafhankelijk zijn om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren 
aan de materiële waarheidsvinding.  

 
Het voert in deze rechtsvergelijkende verkenning te ver om uitgebreid aandacht te 
besteden aan al deze en andere correctiemechanismen. Hieronder zullen bij wijze van 
illustratie enkele van deze (in de loop van de tijd door de rechtspraak ontwikkelde) 
regels en voorwaarden worden besproken, waaraan partijen, maar ook de rechter, 
zijn gebonden om enerzijds een zo eerlijk mogelijk strafproces te waarborgen, en 
anderzijds de mogelijke uitwassen van het uitgesproken adversaire karakter daarvan 
het hoofd te kunnen bieden. Met het oog op de vraag die centraal staat in deze 
rechtsvergelijkende verkenning (de vraag hoe de rol van de deskundige in het 
strafproces in de verschillende stelsels is - en in de toekomst mogelijk zal worden - 
gereguleerd), zal het accent komen te liggen op de standaarden die zijn ontwikkeld in 
het kader van de kwaliteitszorg m.b.t. gerechtelijke deskundigen, alsmede op de 
(andere) voorstellen en oplossingsrichtingen op dat punt. De overige 
correctiemechanismen zullen slechts globaal worden besproken en alleen voor zover 
ze betrekking (kunnen) hebben op deskundigenbewijs, waarbij ook de vele 
voorstellen en oplossingsrichtingen die in dat verband worden ontwikkeld, niet alle 
expliciet zullen worden behandeld. Daarvoor zij verwezen naar de bijlage waarin een 
aantal voorbeelden van dergelijke voorstellen en oplossingsrichtingen zijn te vinden.  
 Dat alles op het gevaar af dat de indruk zou kunnen ontstaan (of zou kunnen 
worden bevestigd) dat het stelsel inderdaad is opgebouwd uit losse, 
onsamenhangende brokstukken. In het besef van deze en andere risico’s die mogelijk 
kleven aan een ‘fragmentarische’ bespreking van de facetten van het stelsel van 
deskundigenbewijs, is er toch voor gekozen. Alleen al om daarmee nog eens te 
onderstrepen dat enerzijds een stelsel van kwaliteitseisen m.b.t. gerechtelijke 
deskundigen, alsmede de rol van de rechter wat betreft de toelaatbaarheid van de 
door de partijen ingeschakelde deskundigen, en anderzijds het recht op 
tegensprekelijkheid, waarop het accent ligt in de Anglo-Amerikaanse stelsels, de 
keerzijden zijn van dezelfde medaille. In die zin zijn de invalshoeken van de 
adversaire respectievelijk inquisitoire stelsels weliswaar verschillend, maar lijken 
deze stelsels – wat betreft de uitwerking van deze verschillende invalshoeken – in 
zekere zin toch naar elkaar toe te groeien. Het is dus bepaald niet ondenkbaar dat 
beide typen stelsels elkaar op dit terrein iets te bieden hebben wat betreft het 
uitwisselen van voortschrijdende inzichten en ervaring, vooropgesteld dat inbedding 
daarvan in de wederzijdse stelsels niet te kort zal doen aan de fundamentele 
uitgangspunten die er aan ten grondslag liggen. Vanuit die invalshoek zullen in het 
navolgende een aantal kenmerken van het Engelse stelsel van deskundigenbewijs de 
revue passeren, en ‘fragmentarisch’ worden besproken, en zal daarnaast met name 
aandacht worden besteed aan de kwaliteitszorg met betrekking tot in te schakelen 
gerechtelijke deskundigen. Wat dat laatste betreft zullen de in de loop van de tijd 
ontwikkelde kwaliteitsstandaarden en de andere voorwaarden voor ‘erkenning’ 
worden besproken, alsmede de ontwikkelingen omtrent een stelsel van 
deskundigenregistratie. 
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2 De common law-traditie en het wettelijk stelsel van deskundigenbewijs 
 
2.1 Algemeen: de positie van de partijen en andere procesactoren 
 
Het Britse strafproces heeft - als gezegd - een sterk adversair karakter: het recht op 
tegenspraak staat in het bewijsrecht (en dus ook wat betreft het inschakelen van 
deskundigen) voorop. Dat wil zeggen dat het bewijs dat tot de bewezenverklaring 
moet leiden, wordt geleverd in een openbare procedure waarin de verdediging in 
beginsel alle ruimte krijgt om het bewijs te betwisten. Het proces draait om twee 
procesrechtelijk gelijkwaardige partijen die tegenover elkaar staan, en die elk hun 
eigen zaak voorbereiden en presenteren voor een lijdelijke rechter.430 
 Dat het strafproces een sterk contradictoir karakter heeft, laat echter onverlet dat 
de twee partijen, het OM/politie en de verdediging, verschillende posities bekleden.431 
Zo domineren de politie en het OM de eerste fase van het onderzoek en bewijsgaring. 
Er is dan geen ruimte voor onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid, zodat het 
proces in die fase wel een sterk eenzijdig karakter heeft. Daarmee wordt in zekere zin 
een dubbele verantwoordelijkheid op de schouders van het OM geladen: het gaat niet 
alleen om het ‘winnen’ van de zaak, maar het is, gegeven de (ook in Engeland tevens) 
magistratelijke rol van het OM, ook een belangrijke taak van het OM om de 
verdediging aan alle relevante informatie te helpen.432   
 Het recht betreffende het deskundigenbewijs heeft in Engeland het karakter van 
uitzonderingen op de regels die gelden voor ‘gewone’ getuigen. Zo wordt aanvaard dat 
aan het bewijs dat wordt geleverd door een deskundige, meningen en conclusies ten 
grondslag kunnen liggen.433 Dit is een uitzondering op de regel dat bewijs dat wordt 
geleverd door getuigen, niet mag worden gebaseerd op meningen, maar alleen op (de 
waarneming van) feiten. Het kan onder omstandigheden zelfs nodig zijn dat een 
deskundige zijn ‘gevoelen’ of zijn oordeel uitspreekt, in het bijzonder als de rechter en 
de jury niet beschikken over voldoende kennis om uit de voorliggende 
onderzoeksgegevens een conclusie te trekken. Dat kan zover gaan dat daarmee de 
common-law regel dat een getuige of deskundige zich niet behoort uit te laten over de 
'ultimate issue', een dode letter wordt, omdat deskundigen zich in de praktijk 
regelmatig uitlaten over de 'ultimate issue' die in het geding is (vergelijk het oordeel 
over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte). Daarmee is hun oordeel vaak van 
doorslaggevende betekenis voor de uitslag van het geding. Mede om daartegen te 
waken, geldt inmiddels de stelregel dat in de gevallen waarin de jury zelf in staat kan 
worden geacht zich een oordeel te vormen, het uitspreken van een oordeel door de 
deskundige overbodig en zelfs ontoelaatbaar is, immers:  
 

                                                 
430  De Groot, 2000, p. 23.  
431  Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van het OM, wordt gedoeld op de Crown Prosecution 

Service (CPS) die in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is voor de vervolging van strafbare 

feiten. 
432  Nijboer & Kwak (red.), 1993, p. 21-22. 
433 Vgl. o.a. R.v. Silverlock 1894 2 Q.B. 766, CRR. 
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'Psychiatry has not yet become a satisfactory substitute for the common sense of 
juries.'434 
 
Dat wil zeggen dat deskundigenbewijs (anders dan getuigenbewijs dat is gebaseerd op 
feiten) uitgesloten kan worden als dat niets toevoegt aan de kennis en ervaring van de 
rechters of de jury, d.w.z. als de rechters of de jury hun eigen conclusies kunnen 
trekken zonder de hulp van een deskundige.  
  Ondanks dat het de deskundige onder bijzondere omstandigheden dus wordt 
toegestaan zich uit te laten over de 'ultimate issue', dient de rechter de juryleden in 
dat geval voor te houden dat zij niet gebonden zijn aan het oordeel van de 
deskundige. Het is immers de taak van de deskundige de rechter en de jury te 
voorzien van wetenschappelijk of anderszins verantwoorde bevindingen, zodat zij 
daarop hun conclusies en hun eigen onafhankelijke oordeel kunnen baseren. De jury 
mag dan ook niet worden geïnstrueerd de conclusies van de deskundige over te 
nemen indien deze niet worden weersproken door een eventueel ingeschakelde 
contra-expert. Anderzijds mag de rechter of de jury het deskundigenbewijs ook niet 
zonder meer verwerpen als het onderzoek dat daaraan voorafging, slechts één 
conclusie mogelijk maakt en voorts de ingeschakelde deskundige de enige is die over 
voldoende expertise beschikt om een antwoord te geven op de vraag die in het geding 
is.435 
   
Aan de hand van Sanders 1991, 93 Cr, App. R. 245 zijn in dit verband twee regels te 
formuleren: 
–   als er geen rekening behoeft te worden gehouden met andere omstandigheden en 

er tevens sprake is van onweersproken en slechts voor één uitleg vatbaar medisch 
bewijs dat ten voordeel strekt van de verdachte, dan behoort de jury daarop af te 
gaan (en dient de jury ook aldus te worden geïnstrueerd); 

–   als er rekening moet worden gehouden met andere omstandigheden, dan moet 
(i.c.) het medisch bewijs (ongeacht of het al dan niet wordt betwist) worden 
beoordeeld in het licht van die andere omstandigheden. Bij die afweging mag de 
jury rekening houden met de kwalificaties en geloofwaardigheid van de 
deskundige en met de mate waarin zijn bewijs is gebaseerd op veronderstelde, 
ongestaafde feiten.436 

 
Een andere uitzondering op de regels die gelden voor ‘gewone’ getuigen, is dat het 
deskundigen is toegestaan bij het vormen van hun mening gebruik te maken van 
zogenaamde ‘van-horen-zeggen-bronnen’, terwijl voor getuigen de algemene regel 
geldt dat ‘van-horen-zeggen-verklaringen’ niet mogen worden gebruikt voor het 
bewijs.  
  
 
 
 
 

                                                 
434  Corvery 1974 AC'85; zie o.a. Nijboer & Kwak, 1993, p. 23. Zie voorts de voorbeelden uit Blackstone's 

1999, p. 2044 en meer in het algemeen over deze materie: Blackstone's, p. 2037; Archbold , p. 1155 

en Andrews and Hirst, p. 724 e.v. en p. 730. 
435  Vgl. Matheson 1958 I WLR 474 en Baily 1966 66 Cr. App. R 31 in: Blackstone's,  p. 2044, Archbold,  

p. 1157 en Andrews and Hirst,  p. 742 e.v.  
436 Blackstone's , p. 2045. 
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 Kortom, werd deskundigenbewijs traditioneel nog beschouwd als (een vorm van) 
getuigenbewijs, en werd daar ook naar gehandeld,437 in het moderne recht wordt 
aanvaard dat de deskundige meningen mag geven of tot gevolgtrekkingen mag 
komen, als uitzondering op de regel dat getuigen alleen bewijs mogen leveren over 
datgene wat zij zelf hebben waargenomen.438  
 
In beginsel worden deskundigen opgeroepen door de procespartijen om een mening 
te geven over een bepaalde gebeurtenis of een bepaald feit.439  Maar soms kan ook de 
rechter op verzoek van één van beide partijen een deskundige benoemen, 
bijvoorbeeld als een zaak zonder jury wordt afgedaan en tijdens het proces blijkt dat 
er bij de verzoeker behoefte bestaat aan een deskundig oordeel over een bepaalde 
kwestie. Slechts in uitzonderingsgevallen kan de rechter ook zonder dat daar om 
wordt verzocht, ambtshalve een deskundige benoemen. Dat gebeurt slechts als de 
rechter dat noodzakelijk acht in het belang van het recht.440  
 Alleen deskundigen die over voldoende specialistische kennis of ervaring 
beschikken, mogen  als deskundige in het strafproces optreden. De rechtbank 
beschikt over een grote discretionaire vrijheid om te beslissen of iemand geschikt is 
om als getuige-deskundige op te treden in een zaak die aan de rechtbank is 
voorgelegd. De twee belangrijkste kwalificaties voor getuigen-deskundigen zijn: 
kennis van het desbetreffende specialisme en de bekwaamheid om die kennis te 
gebruiken, gebaseerd op training en/of ervaring op dat gebied. De mate van 
deskundigheid zelf is echter doorslaggevend en niet de wijze waarop, of de methode 
waarmee, die kennis is verkregen. Wel waken de rechtbanken ervoor dat deskundigen 
geen bewijs leveren over kwesties en onderwerpen die buiten hun vakgebied dan wel 
deskundigheid vallen.441  
 Deskundigen kunnen verschillende soorten bewijs leveren: verslag doen van 
waargenomen feiten, in dat geval dus primair als getuige en niet zozeer als 
deskundige; voorts: het opstellen van deskundigenrapporten, het afleggen van 
verklaringen aan de hand van conclusies en bevindingen van een onafhankelijk 
onderzoek, etc.. Maar in het overgrote deel van de gevallen wordt een beroep gedaan 
op de deskundige om op de zitting zijn mening te komen geven over een geschilpunt 
in de zaak.442 Voor de vraag of deskundigenverklaringen ook daadwerkelijk kunnen 
en zullen worden gebruikt voor het bewijs, lijkt de rechter - zoals nog zal blijken - in 
de praktijk primair betekenis toe te kennen aan de mate waarin het 
deskundigenbewijs een doorslaggevende rol zal kunnen vervullen bij de 
bewijsconstructie (d.w.z. de mate waarin deskundigenbewijs nodig is om tot een 
oordeel te kunnen komen) voordat anderszins naar de toelaatbaarheid van het bewijs 
wordt gekeken.443  
 De strafrechtelijke officials, dat wil zeggen (soms) de ‘prosecution authorities’ en 
(meestal) de politiefunctionarissen, beschikken over verstrekkende bevoegdheden 
m.b.t. het vergaren van bewijs, zoals bijvoorbeeld - naast het inschakelen van 
deskundigen - de bevoegdheid tot huiszoeking, inbeslagneming en vrijheids-
beperkende dwangmiddelen zoals de arrestatie en het verhoor van de verdachte. De 
verdachte heeft daarentegen geen of nauwelijks middelen om zelf ontlastend 
(deskundigen)bewijs te verzamelen voordat de vervolging is aangevangen. Zelfs nadat 
de vervolging (en/of het onderzoek ter terechtzitting) is aangevangen, is de verdachte 

                                                 
437  Hodgkinson &  James, 2007, p. 3.  
438  Hodgkinson & James 2007, p. 9-10. 
439  De Groot 2000, p. 35. 
440  De Groot 2000, p. 90.  
441  Hodgkinson & James 2007, p. 34-39. 
442  Hodgkinson & James 2007, p. 43. 
443  Hodgkinson & James 2007, p. 36.  
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voor het verzamelen van ontlastend (deskundigen)bewijs dus praktisch geheel 
aangewezen op het OM. Nadat de deskundigen die door politie of OM zijn 
ingeschakeld, informatie hebben verzameld, is het de aanklager die bepaalt of, 
wanneer en in welke vorm de informatie aan de verdediging moet worden onthuld. 
Wel is - zoals verderop nog zal blijken - het OM verplicht om in ieder geval al het 
materiaal dat daadwerkelijk als bewijs wordt gebruikt, aan de verdediging bekend te 
maken.  
 De onthulling van deskundigenbewijs is geregeld in CrPR Pt 24.444 De verdachte 
heeft, in theorie althans, het recht om kennis te nemen van alle resultaten van 
forensische testen die zijn uitgevoerd door of namens het OM, ook al worden die 
resultaten niet voor de vervolging gebruikt. Wel filtert het OM (nadat de getuige-
deskundigen van het OM hun werk hebben gedaan) het vergaarde bewijsmateriaal op 
zijn relevantie voordat het (relevante) bewijsmateriaal openbaar wordt gemaakt. Dat 
betekent dat de verdachte in het algemeen het bewijs niet in zijn originele staat zal 
zien.445 Als de verdediging redelijkerwijs reden heeft om te geloven dat het OM 
materiaal dat niet openbaar is gemaakt, had moeten onthullen, kan zij de rechter 
vragen de aanklager een bevel tot openbaarmaking te geven.446  Andersom rust er 
geen plicht op de verdachte om alle relevante documenten openbaar te maken aan 
het OM (dit is een consequentie van het uitgangspunt dat de verdachte niet aan zijn 
eigen veroordeling behoeft mee te werken).  
 Ondanks dat de verdediging voor ontlastend bewijs in de praktijk vaak is 
aangewezen op het OM, kan zij ook zelf deskundigen inschakelen. In theorie is het 
voor de verdediging zelfs mogelijk om bij verschillende deskundigen te ‘shoppen’. In 
de praktijk is dat echter zo goed als onmogelijk, met name in die gevallen waarin de 
verdediging met een ‘toevoeging’ procedeert (LSC financiering).447 Als de verdediging 
het nodig acht om op kosten van de staat een deskundige in te schakelen, dan dient 
zij daartoe vooraf een verzoek voor te leggen aan een speciaal daarvoor bestemde 
commissie (the Legal Aid Authority). Als de commissie haar toestemming verleent, 
bepaalt ze tevens de maximum vergoeding die aan de deskundige kan worden 
betaald. 
  De rechter is niet bevoegd zijn toestemming te verlenen voor een eventuele 
overschrijding van de kosten, maar kan wel zijn mening geven over de wenselijkheid 
daarvan. 'Expert-shopping' wordt dus ontmoedigd. Zelden worden de kosten van 
meer dan één deskundige vergoed. Echter in sommige gevallen kan het nodig zijn een 
tweede of zelfs derde deskundige in te schakelen op kosten van de staat.448 In theorie 
is het (ook) voor het OM mogelijk om (wat betreft het inschakelen van deskundigen) 
te ‘shoppen’ - dat wil zeggen: te zoeken tot men een deskundige treft die men voor 
zijn karretje kan spannen - maar in de praktijk is dit ‘not done’.449 
 Het OM hoeft in een strafzaak niet elke getuige die in het vooronderzoek een 
verklaring heeft afgelegd, op te roepen op de zitting, ook al zou die getuigenverklaring 
relevant kunnen zijn. Wel zal in de praktijk gewoonlijk eenieder die essentiële 
informatie kan verstrekken, of het nu een lekengetuige of deskundige betreft, worden 
opgeroepen.  

                                                 
444  Hodgkinson & James 2007, p. 133. 
445  Hodgkinson & James 2007, p. 126. 
446  Hodgkinson & James 2007, p. 131-132. 
447  Hodgkinson & James 2007, p. 143. 
448 Archbold , p. 813. 
449 Hodgkinson & James, 2007, p. 143. 

 

 

 

449  Hodgkinson & James, 2007, p. 143. 
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 Als er sprake is van deskundigen die in het vooronderzoek (schriftelijke) 
verklaringen hebben afgelegd, maar het OM besluit deze deskundigen niet op te 
roepen op het OTT, dan zal het OM de verdediging wel op de hoogte moeten stellen 
van het bestaan van deze deskundigen en de door hen afgelegde verklaringen. Het is 
niet verplicht de schriftelijke verklaringen zelf openbaar te maken, maar meestal 
gebeurt dat (op vrijwillige basis) wel. De rechter kan beslissen om getuigen/ 
deskundigen die niet zijn opgeroepen door het OM, alsnog op te roepen als dat in het 
belang is van het onderzoek.450  
 De rechtbank moet zich ervan verzekeren dat ze het technische bewijs begrijpt 
dat door de deskundige gegeven wordt.451   
 
Ondanks dat in het Engelse strafproces het onmiddellijkheidsbeginsel voorop staat, 
laat ook het Engelse recht toe dat het deskundigenrapport dient voor het bewijs 
(ongeacht of de deskundige zelf zijn bevindingen op de zitting komt toelichten of 
niet), zij het dat de rechtbank daarvoor toestemming moet verlenen. De rechtbank 
dient daarbij acht te slaan op: 
-  de inhoud van het rapport; 
-  de reden waarom de deskundige zijn rapport niet mondeling komt toelichten op 

de zitting; 
-  de vraag in hoeverre de verdediging in staat is de conclusies uit het rapport te 

betwisten, nu de deskundige niet op de zitting zal verschijnen; 
-  de vraag in hoeverre er nog sprake is van een 'eerlijk proces' als het rapport al dan 

niet wordt toegelaten of geweigerd voor het bewijs; 
-  andere relevante omstandigheden.452 
 
 
2.2 Bewijstoelatingsregels  
 
Om met betrekking tot deskundigenbewijs op bepaalde, specifieke terreinen ten 
minste een bepaald kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen, moet de deskundige 
tegenwoordig voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden (zie par. 3). Soms wordt 
zelfs wettelijk voorgeschreven over welke kwalificaties een (in het strafproces te 
schakelen) deskundige precies moet beschikken, bijvoorbeeld ter beoordeling van de 
mate van toerekeningsvatbaarheid van de verdachte of een getuige (vgl. de Criminal 
Procedure (insanity and unfitness to plead) Act '91 SS 1, 1 en 2).453 Voor het overige is 
het de rechter die moet beoordelen of de deskundige voldoende gekwalificeerd is om 
aan het bewijs mee te werken.454 De 'bewijslast' ligt bij de partij die de deskundige 
heeft ingeschakeld. Deze zal aannemelijk moeten maken dat de deskundige 
voldoende voor zijn taak is toegerust. De rechter zal bij deze beoordeling in de eerste 
plaats dienen na te gaan of deskundigenbewijs wel nodig is en/of voor de hand ligt.  
  Zo zal hij zich moeten afvragen: 
-  of de rechter en de jury ook zonder inschakeling van een deskundige tot een 

afgewogen oordeel kunnen komen; 
-  of er wel een geschikte vorm van expertise bestaat die de rechtbank ten dienste 

kan staan bij de oordeelvorming over de specifieke kwestie in het geding (het 
betreft de vraag naar de ‘reliabilty’ van de beschikbare expertises en gebruikte 
methodes). 

                                                 
450  Hodgkinson & James, 2007, p. 170. 
451  Hodgkinson & James, 2007, p. 174-175. 
452   Criminal justice act 1988, s.30. Zie Archbold, p. 1154 en Blackstone, p. 2047. 
453   Zie Andrews and Hirst p. 731 en Blackstone's, p. 2039. 
454  R.v.Silverlock. 
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-  of de deskundige over voldoende kennis beschikt (door ervaring of studie) om 
onderzoek te doen naar, en zich een oordeel te vormen over de kwestie die aan de 
orde is.455 

 
Vooral als het een nieuwe of 'niet-reguliere' onderzoeksmethode betreft, zal hij de 
deskundige voorts moeten vragen aannemelijk te maken dat het onderzoek 
voldoende wetenschappelijke basis heeft. 
   Met name met het oog op de vraag hoe de ‘reliability’ van de beschikbare 
expertises kan worden verbeterd, en op basis van welke criteria de rechter zal moeten 
vaststellen of de door de partijen ingeschakelde deskundigen aan die (verbeterde) 
eisen van reliability voldoen, heeft de zgn. Law Commission (een commissie die 
wetshervormingen en -wijzigingen voorbereidt door middel van onderzoek en 
consultatie) een aantal voorstellen ontwikkeld en ter consultatie voorgelegd aan 
direct en indirect betrokkenen. Een samenvatting van deze ‘Proposals on the 
admissibility of expert evidence in criminal trials’ is te vinden in de bijlage achterin 
dit deelrapport. Zoals al eerder uiteengezet, voert het in dit verband te ver om diep in 
te gaan op deze en andere voorstellen betreffende ‘correctiemechanismen’ en regels 
waarmee een zeker tegenwicht kan worden geboden aan de eventuele nadelen en 
risico’s van het primair adversaire stelsel van waarheidsvinding. Volstaan kan worden 
met een verwijzing naar bedoelde samenvatting. Wel kan nog worden gemeld, dat de 
consultatieronde inmiddels is afgerond en dat de bevindingen die de consultatie heeft 
opgeleverd, zullen worden verwerkt in een eindrapport dat naar verwachting rond 
oktober 2010 gereed zal zijn. 
 
 
2.3 De disclosure-regels en enkele aanverwante regels 
 
Het zware accent dat in het Engelse strafprocesrecht wordt gelegd op het recht op 
tegenspraak, heeft ook consequenties voor de rol en de positie van de rechter. Zijn 
taak ligt niet zozeer op het vlak van de materiële waarheidsvinding (in dat opzicht is 
hij meer lijdelijk dan bijv. de Nederlandse rechter). Het is veeleer zijn taak te 
waarborgen dat er sprake is van fair play, d.w.z.. een eerlijk proces op tegenspraak 
waarbij de verdachte in beginsel over dezelfde middelen kan beschikken als het OM 
(equality of arms). Sleutelwoord daarbij is ‘disclosure’: het openbaar maken van alle 
relevante bewijs- en andere processtukken aan de verdachte. 
 De verdediging kan de rechtbank bijvoorbeeld verzoeken het OM te bevelen 
bewijsstukken beschikbaar te stellen nog voordat er onderzoek of testen worden 
gedaan en voordat de zaak voor de rechter komt. Wanneer het OM weigert de 
desbetreffende bewijsstukken beschikbaar te stellen, kan de rechtbank weigeren het 
OM toe te staan dat bewijs op te voeren. Daarmee kan de rechtbank een eerlijk proces 
veiligstellen. Het bewijs dat niet wordt toegelaten, kan ook deskundigen- en/of 
getuigenbewijs betreffen.456 Openbaarmaking (disclosure) is geregeld in de gewijzigde 
Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (CPIA 1996). Het OM dient in 
beginsel al het materiaal waarop het OM het bewijs baseert, aan de verdediging te 
overleggen, maar daarnaast ook ontlastend materiaal en materiaal dat voor de zaak 
van de verdachte als ondersteunend bewijsmateriaal kan gelden. Dat wil zeggen dat 
ook het (voor de verdediging relevante) materiaal dat het OM niet gebruikt voor het 
bewijs, moet worden vrijgegeven. Een formele plicht om ongebruikt materiaal (zoals 
bevindingen van een door de verdediging ingeschakelde deskundige die de verdachte 
niet verder helpen) openbaar te maken is er andersom niet voor de verdediging.  

                                                 
455   Zie R.v. Bonython (1984) 38 S.A.S.R. 45, King C.J. , Archbold, p. 1156. 
456  Hodgkinson & James 2007, p. 127.  
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 Op basis van de Criminal Justice Act 2003 geeft de verdachte aan de rechtbank 
en het OM wel de naam en het adres op van een getuige-deskundige die hij wil 
inschakelen. Dit geeft het OM de mogelijkheid om deze deskundige te verplichten om 
(niet-geprivilegieerde) documenten te verstrekken.457    
 Er bestaat geen algemene plicht voor het OM om bewijsmateriaal te bewaren, 
bijvoorbeeld ten behoeve van een eventueel tegenonderzoek, alhoewel dat wel 
wenselijk wordt geacht en het ook wel als de norm wordt gezien. Ook is het OM niet 
verplicht de verdediging toe te laten bij een onderzoek als is aan te nemen dat er als 
gevolg van dat onderzoek bewijsmateriaal verloren gaat. Als de verdediging in dat 
geval niet in de gelegenheid is gesteld om het onderzoek bij te wonen, betekent dat 
weliswaar nog niet dat het onderzoek onbruikbaar is geworden voor het bewijs, maar 
het kan wel van betekenis zijn voor de waarde die er aan wordt toegekend.458 
 
Deskundigen, ook deskundigen van de verdediging, dienen de materiële feiten 
waarop zij hun mening baseren, op te geven en uiteen te zetten. Deze feiten dienen 
aannemelijk gemaakt te worden, eventueel met behulp van aanvullend bewijs.459 
Voorts dient de deskundige de redenen op te geven die ten grondslag liggen aan zijn 
conclusies.460 Als hij dat verzuimt kan de rechtbank besluiten het 
deskundigenrapport niet toe te laten, zodat de jury zich zelfstandig en zonder hulp 
van de deskundige een oordeel zal moeten vormen over de kwestie in het geding.461  
  Als de deskundige bij de vorming van zijn oordeel gebruik heeft gemaakt van de 
expertise van collega-deskundigen, dan dient hij tevens daarnaar te verwijzen, zodat 
de geloofwaardigheid van zijn oordeel kan worden getoetst aan de hand van 
raadpleging van deze collega-deskundigen.462 In dat verband dient hij te zorgen voor 
achtergrondinformatie over de persoon die de metingen, verhoren en testen en 
dergelijke heeft uitgevoerd, en dient hij de methode die is gebruikt, te beschrijven en 
aan te geven of en in hoeverre het onderzoek werd uitgevoerd onder de supervisie van 
een deskundige.463  
 Crown Court en Magistrates Court hebben daarnaast voor het strafproces nog 
nadere regels gegeven betreffende de openbaarmaking van rapporten van 
deskundigen in de fase voorafgaand aan de rechtszaak (pre-trial). De 'Police and 
Criminal Evidence Act 1984 S. 81 en de Crown Court (advance notice of expert 
evidence) rules 1987 (S.I. 1987 no 716) leggen - voor wat betreft de procedures voor 
de Crown Court - de procespartijen de verplichting op om de tegenpartij tijdig in 
kennis te stellen van het deskundigenbewijs dat ze van plan zijn op te voeren.464 De 
partijen zijn verplicht hun tegenpartij tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen van 
(o.a.) de inhoud van de deskundigenverklaringen die als bewijsmiddel op de zitting 
zullen worden opgevoerd, tenzij 
-  er reëel gevaar is te duchten voor intimidatie van (in casu) de betreffende 

deskundigen. (In dat geval moet aan de andere partij worden gemeld dat 
deskundigenbewijs is achtergehouden en moet tevens de reden daarvoor worden 
opgegeven); 

                                                 
457  Hodgkinson & James 2007, p. 143. 
458 DDP v. British Telecommunications plc. Zie Archbold,  p. 1127. 

 

459    Zie o.a. R.v.Turner (T) 1975. 
460    R. van Hipson 1969 Crim. L.R. 85, CA. 
461  Archbold, p. 1157. 
462  Archbold, p. 1167. 
463  Hodgkinson & James 2007, p. 131-133.  
464  De Criminal Procedure and Investigations Act 1996 S. 20(3), (4) en de Magistrates-Courts (advance 

notice of expert evidence) rules 1997 (S.I. 1997 no 705) regelen hetzelfde voor de ‘summary-trial’. 
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-  de tegenpartij toestemming heeft gegeven voor het achterhouden van 
(deskundigen)bewijs. 

Dat alles op straffe van ontoelaatbaarheid van het bewijs, tenzij de rechtbank het 
bewijs alsnog toelaat. 
  In aanvulling daarop is in R.v.Ward 96 Cr. App. R. 1. CA beslist dat een 
deskundige (in ieder geval voor zover hij is ingeschakeld door de prosecution) wordt 
geacht 'omwille van het recht' te handelen. Ook daaruit volgt de 'duty of disclosure', 
dat wil zeggen de plicht om de verdediging - via de solicitor - op de hoogte te brengen 
van al datgene dat kan bijdragen tot een adequate betwisting van diens rapport. Zo 
dient hij de verdediging bijvoorbeeld op de hoogte te stellen van zijn eventuele 
twijfels ten aanzien van zijn eigen conclusies:  
 
“It is the clear duty of government forensic scientists to assist in a neutral and 
impartial way in criminal investigations.”465 
 
Ook het OM (de prosecution) dient zich in dat verband actief op te stellen. Het zal 
zich zo nodig tot (de) forensische deskundige moeten wenden om na te gaan of er 
sprake kan zijn van onderzoeksgegevens die aan de verdediging behoren te worden 
kenbaar gemaakt. 
  Daarnaast ziet ook de rechter er op toe dat de deskundigenverklaringen werkelijk 
objectief en waarheidsgetrouw zijn en vooral dat er geen gegevens zijn 
achtergehouden waardoor de verdediging in haar belangen kan worden geschaad en 
de waarheidsvinding gefrustreerd.466 
  Aan de disclosure-procedure zitten overigens nogal wat haken en ogen.467 Zo 
worden de politie en het OM soms voor 'devils choices' geplaatst: onder 
omstandigheden is het geoorloofd gevoelige gegevens achter te houden, mits zij 
daarbij een beroep doen op de 'public interest immunity'. Maar de rechter kan daar 
anders over denken en van mening zijn dat de rechtsbescherming van de verdachte 
onterecht ondergeschikt is gemaakt aan het opsporingsbelang. Ook kan de 
verdediging, zoals bleek, het achterhouden van gegevens - vaak succesvol - 
aanvechten. Het komt dan ook nogal eens voor dat de politie en/of het OM zich 
genoodzaakt zien de zaak te seponeren of andere 'onconventionele' wegen te 
bewandelen om het risico te vermijden dat zeer gevoelige gegevens op straat komen 
te liggen. De nieuwe 'Code of Practice on Disclosure' beoogt gevoelige gegevens 
anderszins te beschermen om te voorkomen dat daders, onder andere als gevolg van 
dergelijke sepots, vrijuit gaan (mede in verband met de intensivering van de strijd 
tegen de georganiseerde misdaad). Maar of daarmee de 'balance in our criminal 
justice system' is hersteld, is volgens sommigen nog maar de vraag. De weegschaal 
zou te ver zijn doorgeslagen naar het belang van een effectieve opsporing.468 
 Regel is, dat als één van de partijen niet overeenkomstig deze (aanvullende) 
disclosure-regels met betrekking tot schriftelijke deskundigenrapporten handelt, 
toestemming van de rechter is vereist om het desbetreffende deskundigenbewijs toch 
nog op te kunnen voeren in de rechtszaak, tenzij alle partijen ermee instemmen dat 
de ‘geschreven verklaring’ wordt gebruikt voor het bewijs, of als een partij afstand 
heeft gedaan van zijn recht om kennis te nemen van de ‘geschreven verklaring’.469  
 

                                                 
465  Zie ook Nijboer & Kwak 1993, p. 22. 
466  Zie over deze materie o.a. Blackstone's 1999, p. 2046; Archbold, p. 1157 en Andrews en Hirst,  

p. 749. 
467  Zie Swier, 1999, p. 631 e.v. 
468  Zie voor (een kritische beschouwing van) deze nieuwe regeling Swier 1999., p. 636 en 643 e.v. 
469  Hodgkinson & James 2007, p. 163. 
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In bijna elke strafzaak wordt een rapport geschreven door een deskundige en zal dat 
rapport aan de andere partijen geopenbaard worden (CrPR r.24). De nadruk ligt 
echter op de mondelinge presentatie van het bewijs. Het is dus gebruikelijk dat ook 
het deskundigenbewijs mondeling wordt gepresenteerd.470  
 Het is heel onwaarschijnlijk dat een partij een deskundige zal proberen te 
dwingen tegen zijn wil zijn mening te geven in de vorm van rapport. Immers, een 
onwillige deskundige schaadt de zaak van een partij waarschijnlijk meer dan dat hij 
de partij helpt. Maar de rechter kan, als belangrijk feitelijk bewijs verloren dreigt te 
gaan indien de deskundige weigert een verklaring af te leggen of een rapport de 
schrijven, de deskundige daartoe zo nodig wel dwingen.471 
 Een partij mag in beginsel getuigen oproepen op de zitting in de volgorde die hem 
zelf het beste voorkomt. Maar de gedaagde moet in ieder geval als eerste worden 
gehoord, voordat de getuigen en/of deskundigen worden gehoord, tenzij de rechter 
anders beslist. Deskundigen (dus niet de ‘lekengetuigen’) mogen in alle zaken de 
zitting bijwonen en de getuigenis/verklaring van andere getuigen/deskundigen horen 
voordat zij zelf een verklaring afleggen.472  
  Zoals al eerder bleek, wordt de deskundige geacht zich, ondanks het feit dat hij is 
opgeroepen door één van de partijen, niet te vereenzelvigen met de belangen van die 
partij. Deskundigen zijn moreel verplicht om op een onafhankelijke en eerlijke 
manier te getuigen en/of verklaringen af te leggen, zelfs als dat botst met de belangen 
van de partij door wie ze zijn opgeroepen.473 De partijen kunnen getuigenbewijs 
betwisten in de vorm van een kruisverhoor. Op die manier kunnen ze ook de 
meningen en conclusies van deskundigen bediscussiëren als daar een geschil over 
bestaat, en kunnen ze de betrouwbaarheid en deskundigheid van de deskundige aan 
de kaak stellen. Dat houdt mede verband met het (grote) vertrouwen in de 
'adversarial' methode van 'examination' en 'cross-examination' en de veronderstelling 
dat met behulp van deze methode eventueel deskundigenbewijs van dubieuze 
kwaliteit in het algemeen wel zal worden ontmaskerd. 
 
Ten slotte nog een enkel woord over de gedragsregels voor de advocatuur. In de 
gedragsregels voor de advocatuur (Code of conduct for the Bar of England and Wales) 
worden de plichten van de verdediging in dit verband geregeld (vgl. art. 607a en 
aanhangsel H (General Standards) par. 6.2.4): 
-  de deskundige/getuige mag niet onder druk worden gezet om anders dan naar 

waarheid te verklaren; 
-  de verdediging moet rekening houden met het risico dat contacten met getuigen 

en deskundigen (buiten de zitting) de schijn kunnen wekken dat hij deze 
beïnvloedt of coacht waardoor de verklaring van de deskundige of getuige in de 
ogen van de rechtbank aan waarde verliest. 

 
 
3 Kwaliteitszorg deskundigen 
 
3.1 Algemeen 
 
Volgens common law (rechtersrecht, dat echter - zoals bleek - wel is onderworpen 
aan enkele uitdrukkelijke wettelijke bepalingen: de zgn. Acts of Parliament) gelden 
voor rapporten van deskundigen, en hun mondelinge toelichting daarop op de zitting, 

                                                 
470  Hodgkinson & James 2007, p. 172. 
471  Hodgkinson & James 2007, p. 164-165. 
472  Hodgkinson & James 2007, p. 169. 
473  Hodgkinson & James 2007, p. 173. 
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in zowel strafzaken als burgerlijke zaken, de volgende algemene  uitgangspunten en 
formaliteiten: 474  
 
1. Deskundigenbewijs dat aan de rechtbank wordt gepresenteerd, moet worden 

gezien als een product van een onafhankelijke deskundige. Dat wil zeggen: als de 
uitkomst van onafhankelijk onderzoek en/of van de eigen inzichten van een 
deskundige in die zin, dat deze zich bij het trekken van zijn conclusies niet mag 
laten beïnvloeden door de (straf)procesrechtelijke consequenties daarvan.  

 
2. Een deskundige moet de rechtbank onafhankelijk voorlichten door het geven van 

een objectief, onbevooroordeeld oordeel met betrekking tot zaken die tot zijn 
expertise kunnen worden gerekend. Een getuige-deskundige mag nooit de rol van 
een advocaat op zich nemen.  

 
3. Een deskundige moet de feiten of veronderstellingen waarop zijn oordeel is 

gebaseerd, toelichten en verklaren. Hij mag niet selectief te werk gaan zodat er 
geen afbreuk wordt gedaan aan zijn bevindingen.  

 
4. Wanneer een specifieke vraag of kwestie buiten de expertise van de deskundige 

valt, moet hij dat duidelijk aangeven. 
 
5. Als aan het oordeel van een deskundige een kwalitatief onvoldoende toereikend 

onderzoek ten grondslag ligt, omdat een deskundige van mening is dat er 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, dan moet dit worden gezien als een 
indicatie dat zijn oordeel niet meer is dan een voorlopig oordeel. 

 
6. Als een deskundige (na uitwisseling van de rapporten) zijn oordeel over 

wezenlijke kwesties wijzigt, dan moet zo’n wijziging direct worden doorgegeven 
aan de tegenpartij en (als dat van belang is) aan de rechter.  

 
7. Wat betreft deze verplichtingen zijn de deskundigen onderworpen aan het gezag 

van de rechtbank. Elke afspraak met de persoon van wie de deskundige 
instructies heeft ontvangen, of door wie de deskundige is betaald, is daaraan 
ondergeschikt. Deskundigen dienen hun professionele objectiviteit en 
onpartijdigheid te allen tijde te handhaven. 

 
8. Een deskundigenrapport dient gedetailleerde informatie te bevatten over de 

academische en professionele kwalificaties van de deskundige, alsmede over zijn 
ervaring en erkenning/registratie. Dat alles met betrekking tot de meningen die 
uiteen worden gezet in het rapport, en de omvang en de begrenzing van zijn 
vakgebied. 

 
9. Het rapport moet een verklaring bevatten die de strekking van alle ontvangen 

instructies uiteenzet (geschreven of mondeling), de vragen waardoor men tot het 
oordeel is gekomen, het materiaal dat daarbij in aanmerking is genomen, en de 
documenten, verklaringen, bewijs, informatie of veronderstellingen die van 
belang waren voor de oordelen of waarop deze oordelen zijn gebaseerd. 

 
 
 

                                                 
474  Hodgkinson & James 2007, p. 186-187.  
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10. In het rapport moet een verklaring worden gegeven over wie de metingen, 
verhoren, testen etc. heeft uitgevoerd, en de methodes die daarbij zijn gebruikt, 
en of en in hoeverre deze metingen etc. zijn verricht onder de supervisie van een 
deskundige. 

 
11. Er moet een samenvatting van de oordelen worden gegeven, alsmede van de 

argumenten en opvattingen die aan die oordelen ten grondslag hebben gelegen, 
betreffende de kwesties die worden behandeld in het rapport.  

 
12. Relevante passages uit de literatuur of iedere andere bron die de rechter kan 

helpen, moeten worden bijgevoegd in het rapport. 
 
13. Het rapport moet de verklaring bevatten dat de deskundige een objectief en 

onbevooroordeeld oordeel geeft over de zaken die tot zijn expertise behoren en 
die aan zijn oordeel worden onderworpen, zodat de rechter autonoom in staat 
wordt gesteld zijn mening te bepalen op elk inhoudelijk geschilpunt.  

 
14. Wanneer door het uitbrengen van deskundigenrapporten punten worden 

opgeworpen waarover een nader of aanvullend rapport is vereist, dan dienen 
bovenstaande richtlijnen daarbij onverkort te worden toegepast.  

 
 
3.2 Forensic Science Regulator 
 
Voorheen werden in Engeland en Wales alle gerechtelijke wetenschappelijke diensten 
(forensic science services) geleverd door de Forensic Science Service (FSS). De FSS 
trad daarnaast op als adviseur van de overheid bij gerechtelijke wetenschappelijke 
kwesties. Ook werden voorheen de kwaliteitsstandaarden voor de forensische 
wetenschap opgesteld door de Forensic Science Services Ltd. Tegenwoordig is de FSS 
een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid en is het bedrijf weliswaar in zijn geheel 
in eigendom van de Home Office, maar concurreert het sinds enige tijd in een open 
markt van dienstverleners en aanbieders van gerechtelijke diensten en deskundigen. 
Daarnaast hebben sommige politiediensten hun eigen ‘in house’ gerechtelijke 
wetenschappelijke diensten of zijn ze van plan om die op te richten.475 
 Om de kwaliteit en integriteit van het Criminal Justice System (CJS) te 
verzekeren, werd het noodzakelijk geacht voldoende waarborgen te creëren dat deze 
vrije markt de juiste diensten zou leveren tegen de juiste prijs en dat voor deze 
diensten vaststaande standaarden zouden gaan gelden. Op aanbeveling van het 
Parliamentary Science and Technology Committee, en na een daarop volgende 
periode van beraadslaging, besloot de overheid daarom een nieuw orgaan te creëren, 
namelijk de Forensic Science Regulator. De Regulator is door de Home Secretary 
aangesteld om de overheid en het Criminal Justice System te voorzien van advies 
over de vereiste kwaliteitsvoorwaarden. Ondanks dat de Regulator is aangesteld door 
de Home Secretary en wordt betaald door de Home Office, opereert de Regulator 
geheel onafhankelijk van het Home Office ten behoeve van het CJS in zijn totaliteit. 
Die onafhankelijkheid maakt het mogelijk dat de Regulator onbevooroordeeld 
aanbevelingen kan doen en besluiten kan nemen.  
 De Regulator werkt zelfstandig en onafhankelijk om zodoende te garanderen dat 
de kwaliteitsstandaarden zonder al te grote problemen door alle forensische 
wetenschappelijke diensten van de CJS worden aanvaard en aan hen kunnen worden 
opgelegd. Door het vaststellen en controleren van de kwaliteitsstandaarden kan de 

                                                 
475 http://police.homeoffice.gov.uk/publications/operationalpolicing/Manual_of_Regulation_22.9.08.pdf?view=Binary 

gov.uk/publications/operationalpolicing/Manual_of_Regulation_22.9.08.pdf?view=Binary 
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Regulator belangrijke bijdragen leveren aan de verdere ontwikkeling van de 
forensische wetenschappelijke diensten aan de CJS.476 Vanaf februari 2008 is Mr 
Andrew Rennison de Regulator in Engeland en Wales. Hij is de eerste Regulator die 
is aangesteld in deze publieke functie.477  
 
De Regulator houdt zich onder meer bezig met de volgende taken: 
– het uniformeren van de vereisten voor nieuwe en verbeterde 

kwaliteitsstandaarden; 
– het zo nodig leiden en sturen van de ontwikkeling van nieuwe standaarden; 
– het geven van advies en voorlichting teneinde dienstverleners in staat te stellen 

aan te tonen dat zij aan de algemene standaarden voldoen. Bijvoorbeeld bij 
bemiddeling en in het kader van rechtszaken; 

– het waarborgen en controleren van de kwaliteitsstandaarden en het voorzien in 
regelgeving daaromtrent. 478 

 
 
3.3 Forensic Science Advisory Council 
 
De Regulator wordt geadviseerd door de Forensic Science Advisory Council (FSAC). 
Er zijn vele verschillende soorten organisaties die lid zijn van het FSAC. Zij 
vertegenwoordigen een breed aanbod aan kennis, know how, vaardigheden en 
ervaringen waarop de Regulator een beroep kan doen. De FSAC wordt voorgezeten 
door de Regulator. De FSAC adviseert en ondersteunt de Regulator over de meest 
uiteenlopende zaken op een breed terrein van forensische disciplines teneinde hem in 
staat te stellen een gedifferentieerd stelsel van kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen 
voor de gehele forensische wetenschap in al zijn onderdelen, met meer concreet als 
doel: 479 
– het ontwikkelen en controleren van de nakoming van de kwaliteitsstandaarden 

voor de forensische wetenschappelijke diensten 
– het maken van afspraken omtrent de erkenning en registratie van degenen 

(inclusief de in-house politie-experts) die forensische diensten leveren aan de 
politie,  

– het ontwikkelen van procedures m.b.t. het geldig en akkoord verklaren van 
nieuwe technologieën en toepassingen op het gebied van de forensische 
wetenschap 

– het ontwikkelen (en controleren op het nakomen) van de standaarden m.b.t. de 
nationale forensische databases, inclusief de National DNA Database 

– het waarborgen van de kwaliteit van de academische cursussen en 
opleidingscursussen voor de forensische wetenschap 

– het volgen van internationale ontwikkelingen die relevant zijn voor de 
forensische kwaliteitsstandaarden 

– het assisteren van de Regulator bij het geven van antwoorden op verzoeken om 
de Home Office Ministers en anderen van advies te voorzien.  

 
 

                                                 
476  http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/forensic-science-regulator/about-the-

regulator/ 
477  http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/forensic-science-regulator/about-the-

regulator/meet-the-regulator/ 
478    http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/forensic-science-regulator/about-the-regulator/ 
479 http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/forensic-science-regulator/forensic-advisory-

council/ 
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3.4 Specialistische groepen 
 
De Forensic Science Regulator heeft daarnaast specialistische groepen in het leven 
geroepen om de forensische wetenschap op specifieke terreinen te adviseren en 
daaromtrent studies op te zetten. Deze specialistische groepen zijn: 
 
The quality standards specialist group 
Deze ondersteunt de Regulator en de Forensic Science Advisory Council door hen van 
advies te dienen in alle zaken die betrekking hebben op het waarborgen van de 
kwaliteit van de standaarden. Men zou hier kunnen spreken van algemene, 
strategische standaarden, die door de andere groepen nader dienen te worden 
ingevuld voor de diverse takken van de forensische wetenschap. 
 
The DNA analysis specialist group 
Deze controleert de standaarden die van toepassing zijn op de National DNA 
Database en de forensische DNA-analyses in het algemeen.  
 
The digital forensics specialist group 
Deze assisteert bij het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde kwaliteitsstandaarden 
voor ‘digitale’ forensische diensten voor de politie en meer in het algemeen voor de 
CJS. 
 
The end user specialist group 
Deze ondersteunt de Regulator en de Forensic Science Advisory Council door middel 
van studie/onderzoek naar de wensen en behoeftes van de eindgebruikers van 
forensische diensten.  
 
The forensic pathology specialist group 
Deze ondersteunt en begeleidt de Regulator en de Forensic Science Advisory Council 
door het geven van adviezen met betrekking tot de ontwikkeling, de herziening en de 
publicatie van kwaliteitsstandaarden inzake forensische pathologie. 
 
The practitioner standard specialist group 
Deze groep houdt zich bezig met het ontwikkelen van erkenningsvoorwaarden en 
kwaliteitsstandaarden m.b.t. experts (deskundigen, technici en ook andere vaklieden 
uit de praktijk die als deskundige kunnen worden ingeschakeld).480 
 
 
3.5 Manual of regulation 
 
In september 2008 heeft de Regulator een handleiding met voorschriften (manual of 
regulation481) opgesteld en gepubliceerd waarin wordt gereguleerd op welke wijze de 
verschillende forensische diensten in Engeland en Wales door het CJS (dienen te) 
worden ingeschakeld. De voornaamste taak van de Regulator is in dat verband het 
opzetten, controleren en handhaven van kwaliteitsstandaarden die gebruikt kunnen 
worden voor de forensische wetenschap, zodat de rechters en het publiek verzekerd 
kunnen zijn van de betrouwbaarheid van forensisch wetenschappelijk bewijs. De 
kwaliteitsstandaarden kunnen op drie niveaus worden opgelegd:  

                                                 
480  http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/forensic-science-regulator/specialist-groups/ 
481    http://police.homeoffice.gov.uk/publications/operational-policing/Manual_of_Regulation_22.9.08.pdf? 

 view=Binary 
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a. op het niveau van de provider (iedere aanbieder van gerechtelijke wetenschap en 
deskundigheid, inclusief elke rechtshandhavende instelling en commerciële 
leverancier),  

b. op het niveau van de practitioner (elke deskundige die professioneel betrokken is 
bij het verzamelen, analyseren of presenteren van gerechtelijk wetenschappelijk 
bewijs)  

c. de methode (elke forensisch wetenschappelijke procedure of techniek).  
 
De Regulator heeft zichzelf in het kader van deze manual of regulation de taak 
opgelegd om na te gaan in hoeverre er op elk van die drie niveaus behoefte bestaat 
aan standaarden. Indien dat het geval is, zal hij nieuwe of herziene standaarden 
ontwikkelen en aan de desbetreffende diensten voorleggen en opleggen. Daarnaast is 
het in dit verband zijn taak om prioriteiten te stellen, de effectiviteit en de nakoming 
ervan te controleren, dan wel samenwerking met andere organisaties te bevorderen 
om de gestelde doelen te bereiken. De Regulator heeft tevens tot taak de toepasselijke 
kwaliteitsstandaarden van de national science intelligence databases te controleren. 
En voorts: de ministers en anderen (als gezegd) te adviseren over forensische 
kwesties en klachten over de kwaliteit van de standaarden waaraan de forensische 
diensten zijn onderworpen.    
 De functie van de Regulator heeft geen expliciete wettelijke basis. Hij heeft ook 
geen macht om de standaarden af te dwingen. Wel heeft de Regulator het voornemen 
uitgesproken nauw samen te werken met de National Policing Improvement Agency 
(NPIA). Dat moet leiden tot afspraken (met instellingen die zich bezig houden met de 
erkenning van deskundigen en toezicht op de kwaliteitsstandaarden) over een 
nationaal forensisch ‘bemiddelingskader’. Dat bevat regels die gekoppeld zijn aan de 
kwaliteitsstandaarden die door de Regulator zijn ontwikkeld.  
 
De Regulator stelt zichzelf in dat verband onder meer de volgende doelen: 
– optreden in onafhankelijkheid van de overheid en andere organen; 
– optreden in het algemeen belang om vertrouwen in het gebruik van de 

forensische wetenschap te creëren; 
– nagaan in hoeverre regels en richtlijnen van de Regulators’ Compliance Code 

worden nageleefd (monitoring); 
– risico-gerelateerde standaarden ontwikkelen. D.w.z. de beleidsontwikkeling en 

begeleiding concentreren op forensische expertise met het grootste risico op 
gebreken in de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van forensische expertise; 

– optreden op een transparante, verantwoordelijke, evenredige, consequente en 
doelgerichte manier wat betreft het voorschrijven van standaarden; 

– zich breed laten voorlichten en voortdurend beraadslagen; 
– doeltreffende verhoudingen ontwikkelen met partners die diensten afleveren, 

alsmede met diverse andere belangrijkste partijen; 
– innovatie in de ontwikkeling en het gebruik van de gerechtelijke wetenschap 

aanmoedigen en ondersteunen t.b.v. een consequent hoge standaard; 
– de beste nationale en internationale standaarden in de praktijk toepassen dan wel 

traceren/identificeren t.b.v. het ontwikkelen van optimale kwaliteitsstandaarden 
en het controleren van de toepassing daarvan.  

 
De Regulator heeft ingestemd met een akte van overeenkomst met instellingen die 
zich bezig houden met de erkenning van, en toezicht op de kwaliteitsstandaarden. De 
providers en/of practitioners die nog niet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die 
voor hen gelden, worden naar die instellingen verwezen. De Regulator heeft het 
voornemen uitgesproken zich speciaal te concentreren op ontwikkelingen die een 
negatieve invloed kunnen hebben op de betekenis en bruikbaarheid van de 
forensische wetenschap, en die het vertrouwen van het publiek in de doeltreffendheid 
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van de forensische wetenschap kunnen beschadigen (risicomanagement). Met het 
beheersen van de risico’s wil de Regulator een hoog niveau van kwaliteitsstandaarden 
bereiken en wil hij trachten bedreigingen te minimaliseren (niet noodzakelijkerwijs te 
elimineren) en kansen te maximaliseren.  
 De Regulator is niet in staat op eigen houtje de standaarden te ontwikkelen 
betreffende het hele spectrum van de forensische wetenschap. Hij ziet zich wat dat 
betreft genoodzaakt voort te bouwen op de samenwerking met, en ondersteuning van 
partners die diensten leveren, en andere belangrijke partijen die een gedeeld belang 
hebben in het bereiken van een goede kwaliteit. Daarnaast zal The Quality Standard 
Specialist Group (de QSSG; de eerste van de hierboven besproken ‘specialistische 
groepen’) - onder regie van de Regulator, en na advies van de FSAC en beraadslaging 
met andere specialistische groepen, partijen en de partners - de fundamentele 
vereisten voor de standaarden in de forensische wetenschap vaststellen. Het is - zoals 
bleek - de taak van de QSSG om algemene, strategische standaarden vast te stellen, 
die nader moeten worden ingevuld door de andere specialistische groepen voor de 
afzonderlijke gebieden van de forensische wetenschap. De specialistische groepen 
zullen routinematig de prestaties op grond van de bestaande standaarden in de 
desbetreffende deskundigheidsgebieden controleren.  
 In het kader van het reguleren van de forensische wetenschap hebben zich 
bepaalde ontwikkelingen voorgedaan. Zo zijn de meeste forensische ‘aanbieders’ 
inmiddels officieel erkend. En een aantal politiediensten kent kwaliteitsmanagement-
systemen voor hun ‘in house’ gerechtelijke diensten en werken met certificaten. 
Andere diensten streven naar officiële erkenning en/of hebben plannen voor een 
kwaliteitsmanagement-systeem.482 Verwacht wordt dat ook de forensische providers 
(aanbieders) en de practitioners (experts) die voor de verdediging werken, de 
voordelen zullen inzien van de kwaliteitsstandaarden en dat zij zullen handelen 
overeenkomstig de toekomstige kwaliteitsstandaarden en praktijkcodes.483 
 
De Regulator stelt de volgende voorwaarden voor m.b.t. het stelsel van standaarden 
en voorschriften:   
– Het is van het allergrootste belang dat providers en practitioners zich bewust zijn 

van hun verplichtingen jegens het CJS en dat zij te allen tijde handelen in het 
belang van de CJS; 

– Providers moeten officieel erkend worden door een onafhankelijke instantie. De 
officiële erkenning moet zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde standaarden; 

– Practitioners moeten blijvend in staat zijn hun competentie en ontwikkeling te 
bewijzen door middel van een periodieke, onafhankelijke toetsingsprocedure; 

– De verantwoordelijkheid voor (het voldoen aan) kwaliteits- en 
competentiestandaarden berust bij senior managers en providerorganisaties, 
maar ook bij individuele practitioners; 

– Elke door een practitioner gebruikte onderzoeksmethode (product of service) 
moet gebaseerd zijn op betrouwbare wetenschappelijke inzichten en moet 
ondersteund worden door voldoende gegevens om het gebruik jegens de CJS te 
rechtvaardigen. Ook moet het ondersteund worden door een robuust, 

                                                 
482  Op grond van artikel 78 van de Police and Criminal Act 1984 mag de rechtbank bewijs weigeren als, 

gelet op de omstandigheden, de toelaatbaarheid van het bewijs zo’n ongunstig effect heeft op de 

(kwaliteit van de) rechtsvervolging dat de rechtbank het niet behoort toe te staan. Wetenschappelijk 

bewijs dat niet voldoet aan de geaccepteerde kwaliteitsstandaarden kan inmiddels worden 

aangemerkt als ontoelaatbaar bewijs.  
483  Bewijsresultaten van forensisch wetenschappelijke oorsprong vallen waarschijnlijk binnen het 

wettelijk kader van Rule 33 van de Criminal Procedure Rules. De Regulator wil door de 

implementatie van de kwaliteitsstandaarden en door voorlichting bereiken dat gerechtelijke 

deskundigen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden onder deze Rules. 
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transparant, uitgebalanceerd en logisch interpretatiemodel en waar mogelijk 
door algemeen aanvaarde wetenschappelijke procedures; 

– Gegevens over de officiële erkenning van de practitioner (of de evt. 
herbevestiging daarvan) en diens competentie moeten nauwkeurig, consistent en 
beschikbaar zijn teneinde deze openbaar te kunnen maken tijdens de rechtszaak; 

– Providers en practitioners dienen op een open en coöperatieve wijze met de 
Regulator samen te werken en dienen hem te informeren over al hetgeen 
betrekking heeft op de kwaliteitsstandaarden en waarvan mag worden verwacht 
dat dit door de Regulator relevant geacht wordt.  

 
Elke provider moet zich houden aan een geschreven Code of Practice. Deze moet 
minimaal betrekking hebben op de volgende aspecten: 
 
– Voor de organisatie(aanbieder): 

• Het systeem van kwaliteitsmanagement 
• Bronnen en infrastructuur om het werk te ondersteunen 
• Wisselwerking met de CJS 

– Voor de practitioner: 
• Persoonlijke integriteit en integriteit betreffende zijn plicht 
• Competentie en omvang van deskundigheid 
• Wettelijke plicht en vertrouwen 

– Voor de methoden: 
• Gebruikte methoden en gegevens om het gebruik te ondersteunen 
• Erkenning van elke methode 
• Documentatie van de werking van de methode 
• Interpretatie van de resultaten van de methode 

 
 
3.6 Council for the Registration of Forensic Practitioners  

 
Het deskundigenregister voor gerechtelijke practitioners was in Engeland 
ondergebracht bij de zgn.‘Raad voor de Registratie van Forensische Practitioners’ 
(CRFP). Dit register is echter per 31 maart 2009 officieel opgehouden te bestaan.484 
De Home Secretary heeft de financiering gestopt. Het register was een initiatief van 
de overheid, opgezet met als doel dat uiteindelijk marktwerking zou optreden. De 
oorspronkelijke ministeriële aankondiging om de CRFP op te richten in 1999 was 
uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de prestaties van de CRFP, en met name van de 
voorwaarde dat de raad op de lange termijn zichzelf financieel zou kunnen bedruipen 
met de bijdragen van de geregistreerden, en niet door subsidies. 
 Ondanks de in het oog springende gerechtelijke dwalingen in de jaren ’70 en ’80, 
die mede het gevolg waren van bepaalde manco’s in de forensische wetenschap, was 
er tot voor kort geen systeem van erkenning, registratie of regulering van 
gerechtelijke wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk. In feite betekende dit dat 
iedereen met enige vorm van wetenschappelijke achtergrond of iemand die van 
zichzelf dacht die achtergrond te hebben, zich kon presenteren als forensisch 
deskundige en bewijs zou kunnen leveren dat in het beste geval nutteloos zou zijn, en 
in het slechtste geval misleidend zou kunnen zijn, zonder dat iemand dat in de gaten 
zou hebben.   
 Gekwalificeerde forensische onderzoekers maakten zich in de loop der jaren 
steeds meer zorgen over het risico van nieuwe gerechtelijke dwalingen en daarnaast 
de schade die dit aan hun beroep zou kunnen toebrengen. Met name de zgn. Forensic 
Access (Gerechtelijke Toegang) speelde een grote rol bij het onder de aandacht 

                                                 
484  http://www.crfp.org.uk/ 
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brengen van de kwestie bij de overheid en het grote publiek. Met de steun van de 
Home Office kwam in 1997 een kleine groep gezaghebbende forensische deskundigen 
bij elkaar om te bespreken wat er gedaan zou moeten worden aan het gebrek aan 
regelgeving. Het resultaat was de oprichting van de Raad voor de Registratie van 
Forensische Practitioners (CRFP) (september 1999), een onafhankelijke regelgevende 
instantie om het publieke vertrouwen in de gerechtelijke praktijk in het Verenigd 
Koninkrijk te herstellen en te bevorderen.485 Dat kon volgens de CRFP worden 
bereikt door de registratie van de op dat moment voldoende gekwalificeerde 
forensische practitioners. Daarbij moest worden gewaarborgd dat de kennis en 
ervaring van geregistreerde practitioners up to date bleven, als voorwaarde om hun 
bevoegdheid als forensisch deskundige te kunnen blijven uitoefenen. Geregistreerde 
practitioners die niet aan de vereiste standaarden zouden voldoen, zouden een 
disciplinaire maatregel tegemoet kunnen zien.486  
 Voor de erkenning (door de CRFP) en de registratie van gerechtelijke 
deskundigen waren niet het oordeel en de (on)tevredenheid van hun klanten en 
opdrachtgevers doorslaggevend, maar de uitkomsten van peer review van de 
kandidaten (zoals de beoordeling - door een deskundige adviseur - van een recente 
zaak waarin de deskundige was opgetreden, aan de hand van de compententiecriteria 
die waren ontwikkeld in samenwerking met de op dat terrein gespecialiseerde 
beroeps- en andere organisaties). Dat maakte het in sommige gevallen lastig om, 
ongeacht hoe ervaren de practitioners waren, nieuwe practitioners te werven voor elk 
afzonderlijk erkend expertisegebied, omdat peer review niet altijd mogelijk was.487 
 De algemene standaard voor registratie was ‘safe, competent practice’. Voorts 
gold er een strenge gedragscode. Sollicitanten die in aanmerking wilden komen voor 
registratie, dienden in dat verband gedetailleerde informatie te verschaffen over hun 
kwalificaties en ervaring en dienden zo precies mogelijk aan te geven wat hun 
specialiteit was. Bovendien moesten ze referenties van hun collega’s en afnemers van 
hun diensten overleggen, alsmede verklaringen over hun gedrag in het verleden en in 
de toekomst. Wanneer de sollicitant aan de eisen voldeed, werd hij in eerste instantie 
voor vier jaar geregistreerd. Om de erkenning te verlengen moest hij aantonen dat 
zijn kwalificaties up to date waren gebleven en dat hij zijn bekwaamheid had 
behouden. Ook werd recent praktijkwerk meegenomen in de beoordeling.  
 Wanneer disciplinaire maatregelen nodig waren, bestonden deze meestal uit 
maatregelen tot herstel of uit voorwaarden in de sfeer van opleiding en bijscholing. In 
het uiterste geval was verwijdering uit het register mogelijk, bijvoorbeeld als bleek de 
deskundige niet langer aan de vereiste voorwaarden (kwalificaties, gedragscode, etc.) 
voldeed.488 
 Het register bevatte op den duur meer dan 1250 geregistreerden en een steeds 
groter wordend scala aan disciplines. Verwacht werd dat het niet lang meer zou duren 
voordat advocaten en rechtbanken het recht zouden hebben om hun getuige-
deskundigen te vragen of ze wel  geregistreerd waren en zo niet, waar zij dan hun 
deskundigheid aan ontleenden.489  
 De Science and Technology Committee (aangesteld door de House of Commons 
om toezicht te houden op de - o.a. financiële - administratie en het beleid van de 
Office of Science and Technology en de openbare lichamen die daaraan verbonden 
zijn) heeft in 2004 een aantal aanbevelingen gedaan in het rapport ‘Forensic Science 
on Trial’. Eén van de aanbevelingen was dat, om als deskundige te kunnen optreden 
als gerechtelijk deskundige, erkenning door de hierboven besproken CRFP (Council 

                                                 
485  http://www.forensic-access.co.uk/forensic-access-publications/benchmark-newsletter/crfp.htm 
486  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmsctech/96/96i.pdf, p. 60.  
487  http://www.forensic-access.co.uk/forensic-access-publications/benchmark-newsletter/crfp.htm 
488  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmsctech/96/96i.pdf, p. 61. 
489  http://www.forensic-access.co.uk/forensic-access-publications/benchmark-newsletter/crfp.htm 
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for Registration of Forensic Practitioners) verplicht zou moeten worden gesteld. 
Echter, zowel de CRFP zelf, als de Bar Council en de Crown Prosecution Service 
(CPS), gaven te kennen zich te willen verzetten tegen het idee van verplichte 
registratie. Niet alleen moest volgens de CRFP in een vrije samenleving elke vorm van 
dwang in dit verband alleen al uit principiële overwegingen van de hand worden 
gewezen. Maar een nog belangrijker (praktisch) argument was dat er volgens de 
CRFP altijd situaties zouden blijven bestaan waarin deskundigenbewijs alleen kon 
worden verkregen van iemand die deskundig is op een te beperkt gebied, of van 
iemand wiens expertise te zeldzaam is om deze deskundigen te verplichten zich 
registreren als gerechtelijk deskundige. Voorts kan het vereiste van een verplichte 
registratie problematisch uitpakken voor zaken waarbij de hulp van forensische 
practitioners van buiten het Verenigd Koninkrijk moet worden ingeroepen. Wel heeft 
Professor Evelyn Ebsworth, voorzitter van de CRFP, aangegeven dat hij er op zou 
willen aandringen dat alle organisaties die deskundigen in dienst hebben die 
regelmatig worden ingeschakeld in rechtszaken, er als werkgevers op zouden staan 
dat hun deskundigen zich zouden laten registreren. Ook sprak hij de hoop uit dat 
naar mate het register verder zou groeien qua aantal geregistreerden en soorten 
specialisaties, de rechterlijke instanties eerder geneigd zouden zijn te toetsen of de in 
te schakelen deskundigen wel of niet geregistreerd waren, en zo niet, waarom niet.  
 Alan Kershaw (Chief Executive van de CRFP) zag overigens ook argumenten om 
registratie juist wel verplicht te stellen. Hij schatte in dat van de ‘mainstream 
specialisaties’ uiteindelijk ongeveer 40 procent van de potentiële practitioners bij de 
CRFP waren geregistreerd. De financiële en andere problemen die samen hingen met 
dit lage percentage geregistreerden (zoals bijvoorbeeld de betrekkelijk geringe status 
die het register had in de ogen van potentiële kandidaten en de afnemers) zouden 
immers kunnen worden opgelost met een verplichte registratie. Dit zou overigens niet 
automatisch hoeven te betekenen dat de rechtbanken geen gebruik meer zouden 
mogen maken van deskundigen die niet zijn geregistreerd (bijvoorbeeld buitenlandse 
deskundigen). Afgezien van de discussie over een algemene registratieverplichting 
zou volgens het Committee in ieder geval de FSS (Forensic Science Society) moeten 
overwegen om CRFP-registratie verplicht te stellen als voorwaarde voor het 
lidmaatschap van de FSS, om zo de CRFP-registratie te stimuleren. 490  
 
De regering heeft in een reactie op het rapport ‘Forensic Science on Trial’ uiteengezet 
waarom zij het concept van verplichte registratie niet steunt. Het zou volgens de 
regering ongepast zijn als de regering tot registratie bij het CRFP (een private 
organisatie) zou verplichten. Het criminal justice system moet steeds de beste 
deskundigen op een bepaalde terrein kunnen inschakelen om er zeker van te zijn dat 
ter zake het juiste oordeel wordt geveld en de juiste beslissingen worden genomen. 
Een stelsel van verplichte registratie zou daaraan in de weg kunnen staan. Er zijn 
bijvoorbeeld situaties denkbaar waarin een deskundige normaliter niet in het 
forensische circuit werkzaam is en zich daarom niet heeft geregistreerd, of dat de 
deskundige misschien wel werkzaam is in het forensische circuit, maar niet genoeg 
praktijkervaring heeft om voor registratie in aanmerking te komen, bijvoorbeeld 
omdat hij zich enkel bezig houdt met wetenschappelijk onderzoek. Voorts kan het zijn 
dat de (gewenste) deskundige niet in het Verenigd Koninkrijk woont of dat zijn 
expertise betrekking heeft op een onderwerp dat maar zelden in een rechtszaak aan 
de orde komt. Al met al verdiende volgens de regering een stelsel waarbij de 
registratie vrijwillig is, de voorkeur. Wanneer in dat geval een deskundige wordt 
ingeschakeld die niet is geregistreerd, dan zal dit voor de rechter reden zijn om extra 
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 219  

zorgvuldig te overwegen of het bewijs moet worden toegelaten, en als het wordt 
toegelaten, op welke basis.491  
 
 
3.7 Rapport CRFP 
 
Op 19 augustus 2008 verscheen het CRFP-rapport ‘CRFP’s submission to the 
Forensic Science Regulator’s Review of the optimal national approach to the 
registration of forensic practitioners’. Dit rapport geeft nadere informatie over het 
functioneren van het deskundigenregister toen het register nog niet was opgeheven. 
Ondanks dat het register (uit budgettaire overwegingen) inmiddels is opgeheven, is 
het voor een goed begrip toch interessant om even stil te staan bij de strekking 
daarvan. Daarmee kan worden geïllustreerd welke ontwikkelingen in het proces van 
kwaliteitsverbetering op het gebied van forensisch deskundigenbewijs (o.a. in het 
kader van het strafproces) zijn teruggedraaid zonder dat op voorhand precies 
duidelijk is wat daarvoor in de plaats zal komen.  
 De CRFP is, aldus het rapport, erkend en geaccepteerd als de dominante speler 
op het gebied van (de regulering van) de registratie en erkenning van gerechtelijke 
deskundigen. Er was geen andere organisatie die de beschikking had over zoveel 
expertise en faciliteiten om in voldoende mate te kunnen inspelen het voortdurend 
toenemende aantal specialisaties, en te kunnen anticiperen op de voortschrijdende 
groei en ontwikkelingen op dit terrein. Uitgangspunt is dat het systeem op 
vrijwilligheid is gestoeld en geen verplichtend karakter heeft.  
 Met de Human Rights Act 1998 zijn de rechten en vrijheden die worden 
gewaarborgd door het EVRM, deel gaan uitmaken van het nationale recht, zodat 
burgers er een rechtstreeks beroep op kunnen doen.492 Het procesrechtelijke stelsel 
onder deze Act heeft, aldus de CRFP, geleid tot de bewustwording en erkenning van 
de wenselijkheid of zelfs de noodzaak van een professionele ‘deskundigeninstantie’, 
onafhankelijk van de overheid (en met name van de politie en justitie). 
Wetenschappelijke ontwikkelingen hebben in de loop der tijd geleid tot een 
toenemend vertrouwen in wetenschappelijk bewijs om optimale gerechtigdheid te 
verzekeren voor zowel slachtoffers van misdaden, als degenen aan wie een misdaad 
ten laste was gelegd, alsmede in burgerlijke zaken. De rechtbanken en het publiek 
hadden in dat verband behoefte aan een instantie die garant stond voor de 
competentie en kwaliteit van de gerechtelijke practitioners. Dat kon onder meer 
worden bereikt door strenge kwaliteitseisen te stellen aan kandidaten die als 
gerechtelijke deskundigen wilden worden erkend en geregistreerd, en de aldus 
geregistreerde gerechtelijke deskundigen periodiek te toetsen aan dezelfde strenge 
kwaliteitseisen om hun niveau blijvend op peil te houden..  
 Om mogelijke belangenconflicten te voorkomen is het volgens de CRFP 
noodzakelijk om de scheiding tussen de CRFP (die verantwoordelijk is voor de 
regulering van de erkenning en de registratie van gerechtelijke deskundigen) en de 
organisaties van beroepsgroepen en andere professionele lidmaatschapinstanties 
(wiens primaire taak het is om de belangen van hun leden te behartigen) in stand te 
houden. Volgens de CRFP moet zij een overkoepelende regulerende instantie blijven 
voor alle gerechtelijke practitioners en daartoe over voldoende financiële middelen 
beschikken om die taak ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen. Op die 
manier zou het vertrouwen in het juridische systeem in straf- en burgerlijke zaken bij 
het publiek kunnen worden verzekerd. 
 Het is vanuit het oogpunt van ‘open concurrentie’ weliswaar denkbaar dat ook 
andere instanties kans zouden zien om als onafhankelijke organisatie voor 
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gerechtelijke practitioners op te treden. Echter, dat zou in de ogen van de CRFP 
financieel en maatschappelijk contraproductief uitpakken, en het zou - vanwege 
mogelijke versnippering en dergelijke - ook niet in het belang zijn van de overheid of 
van het publiek. De regulering van de inzet van forensische deskundigen in het 
strafproces vereist daarnaast een duidelijke en voldoende onafhankelijke positie t.o.v. 
van overheiddiensten en -instanties, zoals bijvoorbeeld de politie, ook al wordt er een 
belangrijk publiek belang mee gediend: het versterken van het vertrouwen van het 
publiek in een doelmatige en eerlijke rechtspleging. 
 Kortom: er bleek volgens de CRFP een duidelijke behoefte te bestaan aan een 
onafhankelijke, zelfstandige instantie om toezicht op (het naleven van) regelgeving 
ter zake uit te oefenen, strategieën op te zetten en beleid (uit) te voeren. Beleid dat is 
gebaseerd op functionele uitgangspunten en transparante systemen in die zin, dat de 
werkbaarheid daarvan in alle openheid kon worden getoetst door de rechtbanken en 
het publiek, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het parlement lag.  
 
De CRFP streefde ernaar om uiteindelijk alle forensische practitioners te registreren 
door middel van een simpel, uniform stelsel van officiële erkenning. Het betrof een 
registratie van ‘nationale practitioners’, d.w.z. van deskundigen op de binnenlandse 
markt van het Verenigd Koninkrijk, en voorts een registratie voor internationale 
practitioners waarbij gelijkwaardigheid aan de nationale deskundigen het 
uitgangspunt vormde. Voor de specialisaties die niet door het register werden 
bestreken, werd gedacht aan een gids met informatie over andere relevante 
specialisaties, opgenomen in (door de CRFP erkende) lijsten. 

De CRFP had uiteindelijk: 
– 2730 individuele geregistreerden, waarvan sommige geregistreerd waren in meer 

dan één specialisme (doorgaans gaven elke maand ca. 30 nieuwe gerechtelijke 
practitioners zich op voor het register); 

– welke geregistreerden telkens na vier jaar opnieuw werden beoordeeld; 
– welke geregistreerden waren ingedeeld in 26 specialisaties, gevarieerd van kleine 

specialisaties, zoals archeologie, tot de wetenschappelijke specialisaties, tot grote 
specialisaties; 

– welke geregistreerden waren onderworpen aan een Gedragscode (Code of 
Conduct), die overigens al snel werd overgenomen door Interpol met betrekking 
tot vingerafdrukonderzoek; 
 

De CRFP had ten behoeve van dat alles effectieve (en ook in andere opzichten 
bevredigende) procedures ontwikkeld. Het beoordelingssysteem van de CRFP: 
– kende meer dan 250 specialisaties. Met het oog daarop werden assessors 

opgeleid die werden beschouwd als gerespecteerde deskundigen op hun 
vakgebied; 

– kende procesverificateurs die formeel waren aangesteld door de Lord Chancellor, 
aan wie de CRFP verantwoording verschuldigd was; 

– was robuust, was voorts gefocust op recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten, 
toetste op kwalificaties, training, referenties, en had ook overigens een goede 
reputatie; 

– omvatte een jaarlijkse rapportage, en een evaluatie na vier jaar; 
– bood de mogelijkheid om de competentie bij het optreden van experts bij de 

rechtbank vast te stellen aan de hand van referenties en competentie-
beoordelingsformulieren van de rechtbank; 

– omvatte de registratie van individuele practitioners, kleine ondernemingen, maar 
ook van grote providers (aanbieders); 

– omvatte degenen die bewijs leverden voor de verdediging, maar ook degenen die 
werkten voor de eiser; 
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– strekte zich uit over het gehele gerechtelijke proces van plaats delict tot aan de 
rechtbank, inclusief hoger beroep; 

– bestreek de burgerlijke- en familiezaken bij een rechtbank, maar ook strafzaken.  
 

In de drievoudige ‘jurisdictie’ van de Forensic Science Regulator (d.w.z.: de 
aandachtsvelden a) organisaties, b) methodes en c) individuen) was de CRFP de 
officieel aangewezen instantie voor de regulering van (de registratie en de inzet van, 
en de kwaliteitswaarborgen met betrekking tot) de individuele practitioners. De 
CRFP was vertegenwoordigd in de Regulator’s Advisory Council en in enkele 
relevante Specialist Groups.   
 
In de praktijk (zo blijkt uit het rapport): 
– hebben sommige specialisaties geen eigen register of professioneel regulerende 

instantie en wilden zij graag van de mogelijkheid gebruik maken om normen te 
ontwikkelen en te handhaven met behulp van het CRFP-systeem; 

– zijn sommige practitioners dubbel geregistreerd; zo zijn bijvoorbeeld dokters en 
tandartsen geregistreerd bij hun eigen professionele instantie en waren ze ook 
geregistreerd bij de CRFP met betrekking tot hun forensische werkzaamheden. 
Hun CRFP- registratie vulde hun professionele registratie aan. CRFP had reeds 
een Memorandum of Understanding met de General Medical Council; 

– was er hier en daar sprake van ‘externe’ registratiestelsels (die min of meer waren 
opgezet aan de hand van vergelijkbare normen als besloten lagen in het CRFP 
beoordelingsstelsel), zoals het ‘externe’ stelsel dat is ontwikkeld voor de 
forensische accountancy. De CRFP wilde zich bezinnen over onderlinge 
afstemming van de ‘interne’ en ‘externe’ stelsels, maar wilde onder geen beding 
overwegen om zijn normen te verlagen. Voorts: als er een lijst met forensische 
practitioners is opgesteld door een andere organisatie, dan dienden deze 
practitioners bij voorkeur te worden aangemoedigd om te solliciteren voor CFRP- 
registratie zodat de andere lijsten opgeheven konden worden. Voorbeelden 
daarvan van zijn de ACPO National Register of Police and Government 
Department Fingerpring Experts en de Register of Accredited Forensic 
Pathologists. Veel practitioners van andere lijsten waren overigens reeds 
geregistreerd bij de CRFP.  

 
Het rapport wijst erop dat de houding van de rechtbanken een cruciale rol speelt wat 
betreft de mate waarin een stelsel van vrijwillige registratie serieus wordt genomen. 
Het standpunt van de CRFP is (was) dat de rechters in een zaak in alle vrijheid 
gebruik moeten kunnen maken van elk bewijsmiddel dat zij bruikbaar achten (en dus 
ook een beroep moeten kunnen doen op de expertise van elke deskundige). Daarmee 
wordt onder meer recht gedaan aan de wens van de rechterlijke macht zelf om in 
voorkomende gevallen gebruik te kunnen maken van practitioners die slechts op een 
zeer beperkt terrein zijn gespecialiseerd. De CRFP is aan die wens tegemoet gekomen 
door gebruik te maken van een model dat is ontwikkeld door de Natural Science 
practitioners. Daarbij zijn (voor de kwaliteitsbeoordeling) weliswaar beoordelaars 
aangetrokken van mainstream wetenschappelijke specialisaties, maar deze 
beoordelaars winnen zo nodig wel advies in bij de op het desbetreffende terrein 
gespecialiseerde deskundigen die zijn verbonden aan universiteiten. Rechtbanken 
mogen ook gebruik maken van overzeese practitioners. Dit is overeengekomen met 
CRFP-geregistreerde practitioners die overzee werken. Dat kan worden uitgebreid tot 
degenen die overzee werken en het Verenigd Koninkrijk voor kortere perioden 
bezoeken. 
 In het rapport is erkend dat een stelsel van geheel vrijwillige registratie (in plaats 
van verplichte registratie) niet optimaal werkt. De praktijk heeft dat bewezen. De 
snelheid waarmee het register groeit, voldoet niet aan de verwachtingen, waarbij met 
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name de vrijwillige basis de (belangrijkste) reden is waarom het niet is gelukt het 
volledige scala van specialismen binnen te halen dat men oorspronkelijk voor ogen 
had. Wel stelden grote werkgevers registratie steeds vaker verplicht, zowel om voor 
een aanstelling als om voor promotie in aanmerking te komen. 
 De CRFP ziet de rechterlijke macht als een factor van doorslaggevende betekenis 
bij het onderstrepen van de noodzaak of wenselijkheid van CRFP-registratie. Het was 
altijd de bedoeling dat registratie een instrument ten behoeve van de rechtbanken 
zou zijn om een doelmatig en eerlijk proces te bevorderen. De CRFP heeft wat dat 
betreft een belangrijke inspanning geleverd en heeft aangegeven daarmee door te 
willen gaan om zich bij de rechterlijke macht blijvend als zodanig te profileren.  
 
De Home Office heeft aanvankelijk de financiering van de CRFP voor haar rekening 
genomen op voorwaarde dat de organisatie zelfvoorzienend zou kunnen worden, 
bijvoorbeeld door de eigen bijdragen van de geregistreerden te verhogen. Echter, 
omdat registratie niet verplicht was, diende - aldus het rapport - de Home Office de 
financiering voorlopig nog even voor haar rekening te nemen om daarmee het hoofd 
te kunnen bieden aan de problemen die het uitgangspunt van vrijwillige registratie 
met zich meebrachten. 
 
 
3.8 Het einde van de CRFP 
 
Het streven om de CRFP een onafhankelijke organisatie te laten worden die zichzelf 
financieel kon bedruipen, is uiteindelijk niet verwezenlijkt, zodat het CRFP zijn 
werkzaamheden heeft moeten stopzetten. De onderneming had te maken met een 
terugval van de financiering op de lange termijn, omdat de inkomsten uit de 
bijdragen van de geregistreerden de uitgaven niet dekten. De verwachting was dat dit 
ook niet meer zou gebeuren, ongeacht of de subsidiëring van de overheid wel of niet 
zou worden voortgezet. Het zou waarschijnlijk allemaal nog erger worden doordat de 
politiekorpsen hun steun aan het registratieproces introkken.  
 Het belangrijkste probleem waar het register mee kampte, was dat onvoldoende 
deskundigen bereid waren om zich te laten registreren in verband met de hoge kosten 
die daarmee gepaard gingen, temeer daar ook geen verplichting bestond om van 
overheidswege van geregistreerde deskundigen gebruik te maken.  
 De subsidie werd op het laatst vastgesteld door de National Improvement 
Agency, die tegelijkertijd met de CRFP was opgericht als onafhankelijk 
toezichthouder op de financiën van de CRFP. De financiële situatie van de CRFP, en 
de daarmee gepaard gaande afhankelijkheid van overheidssteun, werd steeds 
nijpender. Als zou zijn besloten de CRFP van overheidswege te financieren, zou dit 
neerkomen op het aangaan van verplichtingen voor de lange termijn met als keerzijde 
volledige overheidscontrole. Dit zou volgens de National Improvement Agency, gelet 
op de uitgangspunten die aan de oprichting van de CRFP ten grondslag lagen, geen 
reële optie zijn.  
 Daarnaast wezen verschillende betrokkenen nog op enkele bijkomende nadelen 
van, en problemen met het register. Zo ging bijvoorbeeld het gerucht dat een in 
opspraak geraakte deskundige in het geheel geen moeilijkheden had ondervonden bij 
het verkrijgen van een CRFP-registratie. Volgens de aanbevelingen van het Science 
and Technology Committee in het eerder besproken rapport ‘Forensic Science on 
Trial’ diende de CRFP dan ook (mede om dergelijke geruchten de kop in te kunnen 
drukken of al op voorhand te ontzenuwen) zelf onderworpen te worden aan 
regelmatig onafhankelijk onderzoek en beoordelingsprocedures met betrekking tot de 
verlening en vernieuwing van een erkenning en registratie van deskundigen, alsmede 
met betrekking tot disciplinaire procedures. Het was volgens het Commitee essentieel 
dat de CRFP transparant, verantwoordelijk en onafhankelijk te werk ging en dat dit 
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ook zo werd ervaren. Ook zou helder moeten zijn dat de CRFP haar publieke 
zorgplicht serieus nam door in voorkomende gevallen met krachtige en passende 
maatregelen op te treden tegen het in een kwaad daglicht stellen van geregistreerde 
deskundigen.  
 Een ander probleem was dat in geval van ‘kleine specialismen’ de weinige 
deskundigen die daartoe behoorden, elkaar moesten beoordelen om voor erkenning 
en registratie in aanmerking te komen. De vraag was of daarmee een neutrale, 
onafhankelijke beoordeling voldoende kon worden gewaarborgd. Het Committee 
verwachtte dat op den duur het aantal geregistreerden, ook wat betreft deze ‘kleine 
specialismen’, wel zou toenemen, zodat de problemen met betrekking tot het kleine 
aantal beschikbare deskundige adviseurs en beoordelaars navenant zou afnemen. In 
de tussentijd zou de CRFP er extra op toe moeten zien dat het beoordelingsproces 
zorgvuldig zou verlopen.493   
 Het ministerie had toegezegd de CRFP tot 2010 te financieren, maar al in 2008 
werd duidelijk dat de CRFP in 2010 nog niet in staat zou zijn om zichzelf financieel te 
bedruipen. Ook werden er anderszins vraagtekens geplaatst bij de toekomst van de 
CRFP. Volgens Jeff Adams, medewerker van het public enquiries team van de Home 
Office, speelden hierbij de volgende redenen een rol: 
– het aantal registraties was veel lager dan verwacht was en het gevolg hiervan was 

dat de inkomsten van de CRFP te laag was; 
– de tarieven voor de registratie waren te laag en het was onwaarschijnlijk dat de 

(kandidaat)geregistreerden een substantiële verhoging van de tarieven zouden 
accepteren;  

– vanwege het ontbreken van een gestandaardiseerde en uniforme vorm van 
registratie kenden de rechtbanken op den duur nog nauwelijks betekenis toe aan 
de registratie van deskundigen; 

– de personen die werden aangetrokken als deskundige adviseurs, de beoordelaars 
van de sollicitanten, kwamen vaak uit politiekringen en uit de forensische 
wetenschap. Die accepteerden meestal ‘nominale’ betalingen (d.w.z. dat ze 
weliswaar ‘op papier’ werden betaald, maar dat het in feite meestal symbolische 
betalingen betrof). Daardoor werd het werk van de CRFP als het ware 
gesubsidieerd door de politiediensten en de forensische wetenschap. Het was 
onwaarschijnlijk dat men op die voet zou (kunnen) doorgaan, aangezien ook de 
politiediensten en de forensische wetenschap moesten concurreren op de steeds 
belangrijker wordende commerciële markt voor gerechtelijk deskundigen. 

 
De CRFP is inmiddels opgeheven. 
 
 
4 Slotbeschouwing 
 
Het strafrechtsysteem in Engeland en Wales gaat uit van een procedure op 
tegenspraak. Wel is er sprake van een aantal correctiemechanismen waarmee de 
belangrijkste nadelen en risico’s van het adversaire stelsel het hoofd moet worden 
geboden. Zo bestaat er voor de vervolgende partijen (politie of het OM) bijvoorbeeld 
de plicht om al het materiaal waarop zij hun vervolging baseren, aan de verdediging 
bekend te maken, zijn de partijen voorts gebonden aan bepaalde bewijsregels en 
gelden daarnaast nog tal van andere spelregels en regels van fair play. 
 Sinds enkele beruchte ‘miscarriages of justice’ eind twintigste eeuw is er 
daarnaast veel aan gedaan om ook de kwaliteit van het dekundigenbewijs in 
strafrechtelijke procedures te verbeteren. De marktwerking in de forensische 
expertise stond weliswaar voorop (providers van forensische deskundigen 
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concurreren in een open markt), hetgeen door de overheid ook uitdrukkelijk werd 
omarmd en gestimuleerd, maar er werd wel strenger toezicht gehouden op de 
providers van de gerechtelijke deskundigen en op de gerechtelijke deskundigen zelf in 
de persoon van een onafhankelijke marktautoriteit: de Forensic Science Regulator. 
Deze werd aangesteld om te waarborgen dat de providers die op deze (vrije) markt 
opereren, de juiste diensten tegen de juiste prijs zouden leveren en dat de diensten 
zouden voldoen aan een aantal vastgestelde kwaliteitsstandaarden. De Regulator 
opereert onafhankelijk van het Home Office en is in dienst van het ‘Criminal Justice 
System’ (CJS) als geheel. De belangrijkste taak van de Regulator is het opzetten, 
controleren en handhaven van kwaliteitsstandaarden die gelden voor (verschillende 
takken van) de forensische wetenschap in het CJS, zodat rechters en het publiek 
kunnen vertrouwen op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het forensisch 
wetenschappelijk bewijs. De rol van de Regulator steunt echter niet op een wet. Hij 
heeft ook geen macht om de standaarden af te dwingen. 
 Daarnaast werd voorgesteld ter verbetering en bevordering van de kwaliteit van 
(forensische) expertise een registratiesysteem te ontwikkelen. Doelstelling daarvan 
was het registreren van forensische deskundigen die aan bepaalde kwaliteits- en 
integriteitseisen voldeden, met een verplichting tot geregelde herregistratie. De 
regulering van de kwaliteit en inzet van forensische expertise in het strafproces 
diende volgens alle betrokkenen bij het Criminal Justice System te geschieden onder 
verantwoordelijkheid van een onafhankelijke instantie (onafhankelijk van met name 
overheidsinstanties als politie en het OM). Daartoe werd de Council for the 
Registration of Forensic Practitioners (CRFP) in het leven geroepen, mede om het 
publieke vertrouwen in de forensische praktijk in het Verenigd Koninkrijk - dat 
schade had opgelopen als gevolg van de gerechtelijke dwalingen waarop hierboven 
werd gedoeld - te herwinnen. Als de CRFP de kans had gekregen deze taak te 
vervullen, had de CRFP - niet in de laatste plaats met het oog op het streven om het 
vertrouwen van het publiek in de rechtspraak te versterken - mogelijk een belangrijke 
rol kunnen spelen in het waarborgen van een eerlijk en doelmatig strafproces.  
 De CRFP streefde ernaar om uiteindelijk alle forensische practitioners (experts, 
deskundigen) te registreren door een simpel, uniform stelsel van officiële erkenning. 
Het zou in theorie weliswaar denkbaar zijn geweest dat ook andere instanties (gelet 
op het uitgangspunt van de vrije marktwerking en open concurrentie) kans zouden 
zien om als onafhankelijke organisatie voor gerechtelijke practitioners op te treden, 
maar dit zou naar verwachting financieel en maatschappelijk contraproductief 
hebben uitgepakt. Dit zou volgens de CRFP dan ook niet in het belang van de 
overheid of het publiek geweest zijn.  
 
Een stelsel van geheel vrijwillige registratie (dat de regering voor ogen stond) - in 
plaats van een stelsel van verplichte registratie, waar volgens het rapport ‘Forensic 
Science on Trial’ van de Science and Technology Committee de voorkeur naar uitging 
- bleek echter onhaalbaar, onwerkbaar en ontoereikend. Door het uitgangspunt van 
registratie op vrijwillige basis is het de CRFP niet gelukt een registratiesysteem te 
ontwikkelen dat een volledig scala van forensische diensten omvatte, hetgeen 
aanvankelijk wel werd beoogd. Onvoldoende deskundigen bleken bereid te zijn om 
zich te laten registreren, met name vanwege de hoge kosten die daaraan verbonden 
waren. Aan de voorwaarde dat de CRFP een selfsupporting marktpartij zou worden, 
kon dan ook niet worden voldaan. Dat betekende dat de CRFP voor zijn voortbestaan 
afhankelijk was van de financiering door de Home Office. Dit zou gepaard gaan met 
publieke controle, terwijl het de bedoeling was dat de CRFP zijn onafhankelijkheid 
zou behouden en zijn erkenning zou ontlenen aan het publiek, de eindgebruikers en 
de geregistreerde deskundigen. De CRFP is dan ook opgeheven na stopzetting van de 
financiering door de Home Office.  
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 De vraag is, welke consequenties deze ontwikkelingen (de standaarden voor de 
erkenning van forensische disciplines en experts die inmiddels zijn ontwikkeld, de rol 
van de regulator in dat verband, en het mislukken van een alomvattend 
registratiesysteem) hebben gehad voor de rechtspraktijk, waarin gerechtelijke 
deskundigen een steeds belangrijkere rol zijn gaan vervullen. Zelfs de meest direct 
betrokkenen die altijd dicht bij het vuur hebben gezeten, kunnen daar nog niet veel 
over melden. Zo verklaart professor Wilson (voormalig lid van de CRFP494) 
desgevraagd dat er slechts over een paar dingen met enige zekerheid iets te zeggen 
valt. Dat zijn de redenen die in de loop van de tijd zijn aangevoerd voor de (nadere) 
regulering van o.a. de registratie en kwaliteitszorg met betrekking tot gerechtelijke 
deskundigen (anders gezegd: alle argumenten, opvattingen, (politieke) ideeën, 
aannames, aanbevelingen, (beleids)adviezen, voorspellingen en wat dies meer zij, die 
alle ten grondslag hebben gelegen aan de plannen en ontwikkelingen die in het 
verleden in gang zijn gezet, en die uiteindelijk maar voor een deel zijn vertaald in 
concrete voorzieningen).   
 Ook wat betreft de vraag of de ontwikkelde standaarden (en de invloed van de 
Forensic Science Regulator daarop) daadwerkelijk hebben geresulteerd in een 
verbetering van de kwaliteit en de inzet van forensische deskundigen in strafzaken, 
valt volgens Wilson nog maar weinig zinnigs te zeggen. Dat geldt eveneens voor de 
impact van de andere maatregelen en instrumenten (of het terugdraaien daarvan), 
waarover evenmin een oordeel valt te vellen zonder te vervallen in speculaties. 
Daarvoor zijn - aldus Wilson - tenminste drie redenen aan te wijzen: 
a. Veel initiatieven die sinds het rapport ‘Forensic Science on Trial’ zijn ontwikkeld, 

zijn nog niet voltooid of nog erg nieuw. Empirisch onderzoek en/of een 
evaluatieonderzoek is dus eenvoudigweg nog niet mogelijk. 

b. Veel problemen omtrent forensisch en technisch bewijs overstijgen de vraag hoe 
de competentie van afzonderlijke gerechtelijke deskundigen het best kan worden 
gewaarborgd. (Zo is de (forensische) wetenschap voortdurend in beweging. Dat 
kan er toe leiden dat niet altijd meer de vraag voorop staat hoe betrouwbaar de 
verklaring van een afzonderlijke vingerafdrukdeskundige is, maar veeleer 
doorslaggevend is of dactyloscopisch onderzoek - wetenschappelijk gezien - als 
zodanig eigenlijk nog wel zo betrouwbaar is als altijd is aangenomen). 

c. Er is heel weinig systematisch onderzoek gedaan naar het gebruik en de impact 
van de forensische wetenschap (en geneeskunde) in strafzaken. De summiere 
informatie die er wel is, komt vaak uit willekeurig gerapporteerde zaken.  

 
Wilson meent dat er op korte termijn, en ook in de wat verdere toekomst, niet veel 
meer mogelijk is dan de problemen die op dit terrein worden gesignaleerd, te 
benoemen en te beschrijven, en aanbevelingen te doen om deze problemen het hoofd 
te kunnen bieden. In de bijlage die ter illustratie achterin dit deelrapport is 
opgenomen, zijn voorbeelden te vinden van de voorstellen en oplossingsrichtingen 
(i.c. een aantal Law Commission’s Proposals) waar Wilson op doelt, en die het 
stadium van de beleidsontwikkeling en planvorming nog niet zijn ontstegen. 

                                                 
494  Professor Wilson is, naast zijn lidmaatschap van de CRFP, een aantal jaren voorzitter geweest van 

The Professional Standards Committee for Forensic Pathologists. Hij is gespecialiseerd in 

beleidsvraagstukken met betrekking tot het gebruik van de forensische wetenschap in 

politieonderzoeken en in de rechtbank. Wilson is tegenwoordig Professor of Forensic Sciences and 

Public Policy aan de Northumbria University in het Verenigd Koninkrijk. 



 226  



 227  

Hoofdstuk 10 - De planevaluatie 
 
 
1 Inleiding 
 
‘Voor die evaluatie is een heel goede vraagstelling cruciaal, want bij een onderwerp 
als dit is de vraag erg belangrijk wanneer wij de regeling geslaagd vinden. Ik denk dat 
dat de openingsvraag voor het evaluatierapport zou moeten zijn.’ Dat waren de 
woorden van Eerste Kamerlid mw. Westerveld (PvdA).495 Het onderzoek waar in de 
vorige hoofdstukken verslag van is gedaan, maakt duidelijk dat het antwoord op deze 
vraag niet heel eenvoudig te geven is. Bij het deskundigenregister spelen vele 
doelstellingen een rol, op verschillende niveaus. 
 Dat blijkt al uit de reactie van minister Hirsch Ballin op de bijdrage van mw. 
Westerveldt. Het slaagcriterium zou af te leiden zijn uit ‘de doelstelling van het 
wetsvoorstel als zodanig, namelijk versterking van het vertrouwen in de rechtspraak’. 
Hij doelt daarbij, zo verduidelijkt hij vervolgens, ‘op de herkenbare, inhoudelijke 
kwaliteitsverbetering van de rechtspraak die bij een goede benutting van de 
deskundigen wordt beoogd’. Daarna noemt hij ‘verbeterde communicatie tussen de 
deskundigen en de rechtspraak en uiteindelijk daarmee het vertrouwen in de 
rechtsstaat’. Dat zijn doelstellingen op een hoog niveau. Iets verderop noemt hij, in 
verband met dezelfde opmerking van mw. Westerveld, een doelstelling die op een 
heel ander niveau ligt: ‘Of zich voldoende deskundigen inschrijven moet goed worden 
gevolgd. Uiteraard zal moeten worden gemonitord in hoeveel gevallen behoefte 
bestaat aan deskundigen die niet of nog niet zijn ingeschreven in het 
deskundigenregister.’ Als mw. Westerveldt vervolgens vraagt of de doelstelling van 
het vertrouwen in de rechtsstaat voor een evaluatierapport niet te hoog gegrepen is, 
antwoordt minister Hirsch Ballin dat dit de ‘daarachter liggende doelstelling is. De 
evaluatiecriteria zullen lager bij de grond moeten zijn.’ 
 In dit hoofdstuk zullen, voortbouwend op een onderscheiding die in het vijfde 
hoofdstuk is gemaakt, doelstellingen op drie niveaus worden onderscheiden: 
operationele doelen, productdoelen en systeemdoelen. Op elk niveau zullen voorts de 
werkzame mechanismes in kaart worden gebracht waarvan verwacht wordt dat ze 
aan deze doelstellingen bijdragen, en zal - op grond van de interviews en het 
rechtsvergelijkend onderzoek - tevens waar mogelijk worden ingegaan op factoren die 
van invloed zijn op de te verwachten werkzaamheid van deze mechanismes. 
 
 
2 Operationele doelen van het register 
 
2.1 Inleiding 
 
Bij de operationele doelen staat centraal het aantal en de kwaliteit van de 
deskundigen die zich laten registreren. Het deskundigenregister kan alleen 
functioneren als er voldoende goede deskundigen geregistreerd staan. Deze 
doelstelling omvat een kwalitatief en een kwantitatief aspect. Op beide zal in het 
navolgende worden ingegaan. 
 
 
2.2 De kwalitatieve doelstelling 
 
De centrale operationele doelstelling van het register is, enkel kwalitatief goede 
deskundigen te registreren. Dat blijkt op vele plaatsen in de wetsgeschiedenis. 

                                                 
495  Handelingen I 20 januari 2009, p. 18-929. 
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Veelzeggend is met name een zin uit de MvT: ‘Door het opnemen van deskundigen in 
een register wordt aan het openbaar ministerie en de verdediging de mogelijkheid 
geboden een keuze te maken voor een deskundige, waarvan de kwaliteit vooraf in 
algemene zin gewaarborgd is.’496 
 De weg waarlangs de wetgever dit effect wil bereiken, is in het besluit neergelegd. 
Art. 12 lid 1 Besluit vervult daarin een belangrijke rol. Het bepaalt dat een aanvraag 
tot inschrijving slechts in aanmerking komt voor toetsing wanneer de aanvraag 
betrekking heeft op ‘een welomlijnd deskundigheidsgebied waarvan aannemelijk is 
dat op basis daarvan zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie kan worden 
verschaft en dat naar het oordeel van het College zodanig ontwikkeld is dat de 
bevindingen daarbinnen aan de hand van gedeelde normen kunnen worden getoetst 
en verantwoord.’ In het navolgende zal eerst op deze beperkende voorwaarde worden 
ingegaan. Daarna komen de eisen die aan de in te schrijven deskundige worden 
gesteld aan bod. 
 
De gedachte om registratie slechts open te stellen op een beperkt aantal terreinen, is 
al in de MvT terug te vinden. Daarbij spelen een aantal overwegingen een rol. Voorop 
staat ‘dat gangbare specialismen in de forensische wetenschappen tevoren aan 
kwaliteitseisen kunnen worden gebonden.’ Daarnaast speelt een rol dat de ‘noodzaak 
om in één hoogst uitzonderlijke zaak één bijzondere deskundige te raadplegen’ geen 
registratie rechtvaardigt. En het lijkt de minister ‘wenselijk om de benoeming van een 
deskundige op een zeer specifiek terrein aan de beoordeling van de rechter te 
onderwerpen. Dit biedt ook de mogelijkheid voor de verdediging om zo snel mogelijk 
te kunnen nagaan of de deskundige vanuit het oogpunt van de verdediging 
aanvaardbaar is’.497 
 De eerstgenoemde overweging is, gelet op de kwalitatieve doelstelling van het 
register, de belangrijkste. De kwaliteit van een deskundige kan, zo lijkt de gedachte, 
vooraf slechts in algemene zin worden gewaarborgd als een terrein van 
deskundigheid wordt afgebakend waar zijn deskundigheid aan de hand van 
‘objectieve kwalificaties’ kan worden vastgesteld. Dat is een overweging die gedeeld 
lijkt te worden door de geïnterviewde personen. Algemeen wordt onderschreven dat 
het deskundigenregister slechts openstaat op de vakgebieden die voldoende ver 
ontwikkeld zijn. 
 Bij de beide andere overwegingen kunnen enige kanttekeningen worden 
geplaatst. De noodzaak om in één hoogst uitzonderlijke zaak één bijzondere 
deskundige te raadplegen rechtvaardigt de met registratie gemoeide inspanningen 
wellicht niet. Maar uit de interviews komt naar voren dat de afnemers ook (en 
misschien wel vooral) wat van het deskundigenregister verwachten op de terreinen 
waar zij minder dikwijls mee in aanraking komen. Bij DNA-onderzoek en 
gedragsdeskundig onderzoek verwachten zij dat de ontsluiting van deskundigheid op 
dezelfde wijze plaats zal vinden als thans. Ook de overweging dat het wenselijk is om 
de benoeming van een deskundige op een zeer specifiek terrein aan de beoordeling 
van de rechter over te laten, roept in dit licht vragen op. De respondenten uit de 
rechtspraktijk lijken juist op specifieke terreinen van deskundigheid een meerwaarde 
voor het deskundigenregister te zien. 
 Maar misschien mag de overweging dat het wenselijk zou zijn de benoeming van 
deskundigen op een specifiek terrein aan beoordeling van de rechter te onderwerpen, 
in het licht van latere ontwikkelingen in het wetgevingstraject ook wel als achterhaald 
worden beschouwd. In de MvT werd de incidenteel door de rechter benoemde 
deskundige vergeleken met de door de rechter benoemde vaste gerechtelijk 
deskundige. In een later stadium werd de vaste gerechtelijk deskundige vervangen 

                                                 
496   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 8-9. 
497   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 12. 
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door de geregistreerde deskundige, onder erkenning dat de toetsing (beter) geheel 
aan het College voor de gerechtelijk deskundige kan worden overgelaten.498 
 Deze eerste fase, het definiëren van deskundigheidsgebieden, neemt in de 
regelgeving van andere landen een minder prominente plaats in. In Duitsland 
worden öffentlich bestellte Sachverständige geregistreerd door Kammern. Doordat 
duidelijk is welke deskundige zich tot welke Kammer moet wenden, speelt de 
afbakening van deskundigheidsgebieden geen zelfstandige rol. In Frankrijk dwingt de 
regelgeving er niet toe om binnen het deskundigenregister afgebakende deelgebieden 
te onderscheiden. De benadering is meer vraaggestuurd: deskundigen waaraan 
binnen de rechtspraak behoefte bestaat, kunnen zich melden bij een Cour d’appel en 
(eventueel, later) het Cour de Cassation. En ook in Engeland rekende de Council for 
the Registration of Forensic Practitioners het niet tot haar taak 
deskundigheidsgebieden precies af te grenzen. De practitioners moesten zelf zo 
precies mogelijk aangeven wat hun specialiteit was. 
 
Op elk ‘welomlijnd deskundigheidsgebied’ kunnen vervolgens aanvragen worden 
ingediend door personen die zich als deskundige willen laten inschrijven. Het College 
toetst deze aanvragen aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden vormen feitelijk 
de invulling van de kwalitatieve waarborg die het deskundigenregister biedt. 
 Uit die voorwaarden blijkt dat ‘voldoende kennis van en ervaring binnen het 
deskundigheidsgebied waarop de aanvraag betrekking heeft’ voorop staat. Een 
volgende voorwaarde betreft het beschikken over ‘voldoende kennis van en ervaring 
in het desbetreffende rechtsgebied’ en het voldoende bekend zijn ‘met de positie en 
de rol van de deskundige daarin’. Die voorwaarde past in een breder geheel van 
voorwaarden dat op de communicatie tussen deskundigen en (straf)juristen zien. Uit 
art. 13 Besluit volgen nog twee waarborgen die met het deskundigenregister worden 
nagestreefd. De verklaring omtrent het gedrag biedt een zekere (minimum)waarborg 
van integriteit; de ondertekening van de gedragscode bindt de betrokkene aan 
gedragsnormen die op een professionele uitvoering van en rapportage inzake het aan 
hem opgedragen onderzoek zien. 
 Uit het landenonderzoek komt naar voren dat de waarborg van kwaliteit die door 
de registratie geboden wordt, in andere landen min of meer op dezelfde zaken ziet. 
Tegelijk zijn er wel verschillen. In Duitsland eist art. 36 Gewerbeordnung van de 
öffentlich bestellte Sachverständige ‘besondere Sachkunde’ en er mogen ‘keine 
Bedenken gegen ihre Eignung bestehen’.  Verder moet de öffentlich bestellte 
Sachverständige beëdigd worden dat hij zijn verplichtingen ‘unabhängig, 
weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch’ zal vervullen. Ook in 
Frankrijk moet de deskundige een eed afleggen; daarnaast formuleert het decreet uit 
2004 eisen die onder meer zien op integriteit, op het gedurende een voldoende lange 
periode een beroep of activiteit verband houdend met zijn specialiteit hebben 
uitgeoefend, en op het voldoende gekwalificeerd zijn voor het uitoefenen van deze 
activiteit. 
 Een wezenlijk verschil is derhalve dat registratie in Nederland niet aan een eed 
gekoppeld is. In de Eerste Kamer is dit aspect aan de orde geweest. Mw. Lagerwerf 
heeft gepleit voor beëdiging van geregistreerde deskundigen. Naar aanleiding van een 
vraag van mw. Broekers-Knol heeft de minister aangegeven dat problemen die zich 
op dit terrein zouden voordoen, bij de evaluatie aan de orde komen.499 
 
Zowel de verantwoordelijkheid voor het omlijnen van deskundigheidsgebieden als de 
toetsing van personen die een aanvraag voor registratie indienen, is toevertrouwd aan 
het College gerechtelijk deskundigen. Dit College draagt daarmee de zorg voor de 

                                                 
498   Zie hoofdstuk 2, par. 2. 
499   Handelingen I 20 januari 2009, p. 18-923. 
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werkzaamheid van het selectie- en toetsingsmechanisme dat in het 
deskundigenregister en de daarop toepasselijke regelgeving besloten ligt. 
 In andere landen wordt deze kwaliteitscontrole niet altijd aan een afzonderlijk 
college opgedragen. In Duitsland kan ingevolge art. 36 Gewerbeordnung de 
Landesregierung regels stellen, maar zolang deze dat niet gedaan heeft ligt deze 
bevoegdheid bij zogenaamde Körperschaften des öffentlichen Rechts (Industrie- und 
Handelskammern). In de praktijk ligt het zwaartepunt bij deze Kammern. In 
Frankrijk ligt de bevoegdheid tot registratie bij de gerechten (Cour de Cassation en 
Cours d’appel). De geschiktheid van een kandidaat wordt onderzocht door een 
commissie bestaande uit 17 rechters en deskundigen. Alleen in Engeland hield een 
speciaal college zich met de registratie bezig: de Council for the Registration of 
Forensic practitioners. Deze Council is inmiddels evenwel opgeheven. 
 Er zijn een aantal factoren die verklaren waarom de kwaliteitscontrole in 
Nederland wel aan een zelfstandig College gerechtelijk deskundigen is toevertrouwd. 
Een stelsel van Kammern als in Duitsland bestaat, kent Nederland niet. Daar komt bij 
dat dit stelsel geen aanknopingspunten biedt voor de registratie van deskundigen op 
enkele voor de strafrechtspraktijk belangrijke gebieden (zoals DNA-onderzoek). 
Daarmee was het geen reële optie de kwaliteitscontrole op Duitse leest te schoeien. 
De Franse benadering was eenvoudiger in de Nederlandse situatie inpasbaar geweest. 
De vaste deskundige werd voorheen al door de Gerechtshoven beëdigd. Er had voor 
gekozen kunnen worden de toetsing van deze deskundigen aan ressortelijke colleges 
toe te vertrouwen, samen te stellen uit rechters en deskundigen. Een bijkomend 
voordeel van deze benadering zou zijn geweest, dat een regelmatig en betrekkelijk 
informeel contact tussen rechters en deskundigen was tot stand gekomen. Dat in 
Nederland niet voor de rechter maar voor een afzonderlijk College gerechtelijk 
deskundigen is gekozen, lijkt terug te kunnen worden gevoerd op twee factoren. De 
eerste is, dat registratie van deskundigen in Nederland niet alleen of hoofdzakelijk op 
de zittende magistratuur gericht is. De gedachte is nadrukkelijk dat de geregistreerde 
deskundigen ook voor Openbaar Ministerie en advocaten kunnen werken. Deze 
bredere benadering van doelgroepen weerspiegelt zich in de samenstelling van het 
College. De tweede factor is de geschetste werkwijze, waarbij eerst 
deskundigheidsgebieden omlijnd worden, in samenspraak met deskundigen. Dat is 
een werkwijze die beter bij een afzonderlijk College past.  
 De voordelen van een brede benadering, en de geschetste (zorgvuldige) 
werkwijze, zijn kennelijk groter ingeschat dan de nadelen, waaronder de met het 
instellen van het College en het ondersteunende bureau gemoeide kosten. Uit de 
gevoerde gesprekken kan worden afgeleid dat voor de gekozen werkwijze wel steun 
bestaat. Al bestond bij de respondenten wel zorg of de advocatuur het NRGD ook  als 
een onafhankelijk register zal zien, en of de advocatuur ook wel voldoende in staat zal 
worden gesteld om deze deskundigen in te schakelen. 
 Verschillende respondenten wijzen op het belang van een precieze afbakening 
van een deskundigheidsgebied. Die precieze afbakening kan volgens hen bijdragen 
aan het waarborgen van de kwaliteit op dat vakgebied. 
 
Het College gerechtelijk deskundigen is niet alleen met de toetsing van de aanvragen 
belast; het kan de inschrijving ook doorhalen. Art. 18 Besluit bepaalt dat de 
inschrijving in het register wordt doorgehaald indien de desbetreffende deskundige 
naar het oordeel van het College niet langer voldoet aan de in artikel 12, tweede lid, 
Besluit genoemde eisen dan wel sprake is van een van de gronden tot afwijzing van de 
aanvraag, bedoeld in artikel 14 Besluit. Daarnaast is het doorhalen van de registratie 
mogelijk als de deskundige (al dan niet na enige druk) heeft aangegeven niet langer in 
aanmerking te willen komen voor registratie of herregistratie dan wel de deskundige 
is overleden. 
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 De keuze om het College te belasten met beslissingen inzake het doorhalen van 
een inschrijving is een min of meer logisch uitvloeisel van de keuze om het College 
met beslissingen tot inschrijving te belasten. Het ligt niet voor de hand beide typen 
beslissingen aan hele andere organen op te dragen. Ter illustratie: in Frankrijk wordt  
controle op het functioneren van deskundigen uitgeoefend door de president en de 
procureur-generaal van het betreffende gerecht. 
 De vergelijking met Frankrijk vestigt er wel de aandacht op, dat de rechtspraktijk 
in Nederland slechts indirect invloed kan uitoefenen op mogelijkheden tot doorhaling 
van de inschrijving. In de inleiding is geschetst dat ‘rechtshandhaving’ een werkzaam 
mechanisme kan zijn om naleving van regels te bevorderen. Doorhaling van een 
inschrijving omdat de deskundige disfunctioneert kan als een vorm van 
rechtshandhaving worden gezien. In Nederland zijn de contextuele voorwaarden voor 
deze vorm van rechtshandhaving niet onverdeeld gunstig. Er is niet voorzien in 
mechanismen die een systematische terugkoppeling van ervaringen met deskundigen 
in de rechtspraktijk naar het buiten die rechtspraktijk staande College garanderen. 
Ook een respondent van de afnemerszijde heeft de aandacht gevraagd voor de invloed 
van de rechtspraktijk op mogelijkheden tot doorhaling van deskundigen; deze 
respondent zou graag zien dat ‘juristen’ hier enige zeggenschap zouden krijgen. 
 
 
2.3 De kwantitatieve doelstelling 
 
Zullen zich voldoende (goede) deskundigen laten registreren? Tijdens de 
parlementaire behandeling bleek dat op dit punt aarzelingen bestonden bij dhr. 
Heerts (PvdA) en mw. Joldersma (CDA).500 Uit het antwoord van de minister blijkt, 
op welk werkzaam mechanisme deze vertrouwt. De minister denkt dat ‘inschrijving in 
het register voor de deskundigen attractief is. Men krijgt dan de status van 
geregistreerd deskundige.’501 
 Uit de hoofdstukken die de ons omringende landen betreffen blijkt, dat deze 
aanname misschien wat te kort door de bocht is. In België worden in de ressorten en 
door de rechtbanken officieuze lijsten met deskundigen gehanteerd. Registratie op 
deze lijsten is echter niet gebonden aan een vorm van accreditatie of 
kwaliteitscontrole. Daarbij worden deze deskundigen voor hun diensten naar de 
opvatting van velen matig betaald. Bij velen bestaat de indruk dat deze lijsten vooral 
aantrekkelijk zijn voor deskundigen die nog maar aan het begin van hun carrière 
staan of deze lijsten om andere redenen nodig denken te hebben als springplank naar 
een betere positie of status. De Belgische stand van zaken attendeert er daarmee op 
dat de bereidheid van goede deskundigen om zich te laten registreren in belangrijke 
mate de uitkomst lijkt te zijn van een kosten-baten analyse; de status van 
geregistreerd deskundige is niet per definitie zo attractief dat de daarmee gepaard 
gaande kosten door goede deskundigen op de koop toe worden genomen. 
 Uit de interviews komt de verwachting naar voren dat de bereidheid tot 
registratie groot zal zijn bij deskundigen die al in de forensische context werkzaam 
zijn, omdat het voor deze deskundigen hun broodwinning betreft. Gedacht wordt 
daarbij aan deskundigen die verbonden zijn aan, of werkzaam zijn bij, instituten als 
het IFS, het NFI en het NFIP. Veel van deze deskundigen waren tot 1 januari 2010 
vaste gerechtelijke deskundigen. De verwachting van een grote registratiebereidheid 
is in belangrijke mate gebaseerd op twee factoren. De eerste is de betrokkenheid van 
grote instituten. Van deze instituten, zoals het NFI, wordt een stimulerende houding 
verwacht omdat zij registratie als een kwaliteitsstap zien. De tweede betreft de 
rechter. Verwacht wordt dat de rechter in de disciplines die in eerste instantie voor 

                                                 
500  Handelingen II 9 april 2008, p. 74-5225; Handelingen II 21 mei 2009, p. 86-6068.. 
501   Handelingen II 21 mei 2008, p. 86-6070. 
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registratie worden opengesteld, alleen gebruik zal willen maken van geregistreerde 
deskundigen. 
 Tegen de achtergrond van de eerstgenoemde factor verbaast het niet, dat de 
wetgever in eerste instantie op registratie van gedragsdeskundigen en DNA-
deskundigen aankoerste.502 De verwachtingen inzake registratiebereidheid zijn op 
deze terreinen goed. Van de andere kant af benaderd: het ligt in de rede om op 
terreinen van deskundigheid waar geen (grote) instituten actief zijn, of deze 
instituten geen positieve invloed op registratiebereidheid uitoefenen, zorgvuldig na te 
gaan of een kosten-batenafweging voor de individuele, gekwalificeerde deskundige 
positief uitvalt. 
 
In die kosten-batenafweging speelt de houding van de rechter ten opzichte van het 
register naar de inschatting van de respondenten een belangrijke rol. De mate waarin 
de rechter uit het deskundigenregister zal putten, is naar verwachting van invloed op 
de registratiebereidheid. Men kan het gebruik dat de rechter van het register maakt, 
ook in een tweede operationele doelstelling vertalen. Het deskundigenregister kan 
alleen goed functioneren als de rechter in voldoende mate van de geregistreerde 
deskundigen gebruik maakt. 
 In dat verband is relevant dat de wet voor de rechter geen ‘afnameplicht’ kent. 
Rechters en procespartijen zijn in beginsel vrij in de keuze van deskundigen; alleen 
voor de officier van justitie geldt, in het vooronderzoek, een beperking tot 
geregistreerde deskundigen (art. 150 Sv). De impliciete veronderstelling is, dat in 
beginsel voor deze deskundigen gekozen zal worden omdat de registratie meebrengt 
dat ‘de kwaliteit vooraf in algemene zin is gewaarborgd’.503 Wel kent de wet een 
verplichting om bij benoeming van een deskundige die niet is opgenomen in het 
register, te motiveren op grond waarvan deze persoon als deskundige wordt 
aangemerkt (art. 51k lid 2 Sv). En die verplichting wordt in art. 20 Besluit register 
deskundige in strafzaken nader ingevuld: ‘Alvorens een deskundige te benoemen, die 
niet is opgenomen in het register, beoordeelt de rechter diens geschiktheid om als 
zodanig op te treden zoveel mogelijk aan de hand van de in artikel 12, tweede lid, 
genoemde kwaliteitseisen.’ 
 Uit de hoofdstukken betreffende de ons omringende landen blijkt, dat in 
sommige van die andere landen wel een (geclausuleerde) afnameplicht bestaat. In 
Duitsland bestaan officiële lijsten met erkende deskundigen; relevant zijn in dit 
verband vooral de ‘öffentlich bestellte Sachverständige’. Par. 73 (2) 
Strafprozessordnung bepaalt: ‘Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige 
öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur dann gewählt werden, wenn 
besondere Umstände es fordern.’ Dat gaat een stap verder dan de Nederlandse 
regeling. Er moet in beginsel voor een öffentlich bestellte Sachverständige gekozen 
worden. Frankrijk gaat nog een stap verder. Regel is dat deskundigen gekozen 
worden uit de lijsten die bij het Cour de Cassation en de Cours d’appel worden 
bijgehouden.504 Alleen in een bijzonder geval mag (bij gemotiveerde beslissing) een 
deskundige worden gekozen die niet op de lijst staat. Het Verenigd Koninkrijk 
daarentegen, waar het deskundigenregister inmiddels heeft opgehouden te bestaan, 
kende geen afnameplicht. De gedachte was, dat een stelsel van open concurrentie het 
beste resultaat op zou leveren. Bij die gedachte paste, dat het register zichzelf na een 

                                                 
502   Kamerstukken I 2007/08, 31 116, C, p. 1-2. 
503   Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 8-9. 
504   Art. 157 Code de Procedure Penale bepaalt: Les experts sont choisis parmi les personnes physiques 

ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes 

dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 

relative aux experts judiciaires. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, 

choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.  
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aanloopfase moest zien te bedruipen, door bijdragen van de geregistreerden. Dat 
bleek geen haalbare kaart. 
 Daarmee voedt het landenonderzoek de gedachte dat een (geclausuleerde) 
afnameplicht de kans op welslagen van een deskundigenregister bevordert. Wellicht 
kan met een motiveringsplicht een vergelijkbaar resultaat worden bereikt. De vraag 
rijst evenwel of de motiveringsplicht van art. 51k lid 2 Sv sec dat mogelijk maakt. Art. 
51k lid 2 Sv is alleen van toepassing ‘bij benoeming van een deskundige die niet is 
opgenomen in een register’; hetzelfde geldt voor het daarop voortbouwende art. 20 
Besluit register deskundige in strafzaken. Alleen de rechter-commissaris is bevoegd 
tot benoeming van een niet-geregistreerde deskundige (vgl. de artt. 176, 227 Sv). De 
zittingsrechter kan deskundigen doen oproepen, maar niet benoemen (vgl. de artt. 
287, 288, 315 Sv). De beslissing van de zittingsrechter, welke deskundigen hij 
oproept, behoeft (naar de letter van de wet te oordelen) geen bijzondere motivering 
op grond van art. 51k lid 2 Sv. Wel kan zich, gebaseerd op de gedachte achter dit 
motiveringsvoorschrift en de wettelijke regeling in zijn geheel, een praktijk 
ontwikkelen waarin ook de zittingsrechter die niet-geregistreerde personen als 
deskundige hoort, hun deskundigheid zoveel mogelijk beoordeelt tegen de 
achtergrond van de criteria van art. 20 Besluit, en daarvan verantwoording aflegt. 
 Tegen deze achtergrond ligt het in de rede om, bij het openstellen van 
deskundigheidsgebieden waar geen (grote) instituten actief zijn die de bereidheid tot 
registratie bevorderen, de ontwikkelingen in de rechtspraktijk nauwlettend te volgen.  
 
 
3 Productdoelen van het register 
 
3.1 Inleiding 
 
De productdoelen van het register kunnen worden onderscheiden van de in het 
voorgaande besproken operationele doelstellingen, die samenhangen met het laten 
werken van het register. Productdoelen zijn de doelen die gesteld worden als het 
register eenmaal werkt. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan een goede 
ontsluiting van deskundigen en deskundigheid. Een hele heldere afgrenzing is daarbij 
evenwel niet te maken; er liggen verbanden tussen operationele doelen en 
productdoelen. Dat kan geïllustreerd worden met het gestelde inzake een 
motiveringsverplichting en een afnameplicht. Met deze verplichtingen wordt de 
inschakeling van geregistreerde deskundigen bevorderd. De mate van inschakeling 
van deskundigen kan in relatie tot de ontsluiting van deskundigen, en daarmee in 
samenhang met een productdoel worden besproken. Maar veelvuldige inschakeling 
van geregistreerde deskundigen bevordert ook dat deskundigen zich in het register 
laten inschrijven. En registratie van voldoende goede deskundigen is een operationeel 
doel.  
 Ontsluiting van (kennis van) deskundigen kan, zo zal in het navolgende nog 
worden toegelicht, als het primaire productdoel van het deskundigenregister worden 
gezien. Daarnaast kan een productdoel worden gerelateerd aan de producten die de 
deskundige levert. Te denken valt aan het geven van informatie, het doen van 
onderzoek, het uitbrengen van een verslag van dat onderzoek en het antwoord geven 
op vragen over dat onderzoek en het verslag daarvan (vgl. de artt. 51i, 51l en 51m Sv). 
Ook een waarborg inzake de kwaliteit van deze producten kan als een productdoel 
van het register worden gezien. Dat doel wordt nagestreefd door een aantal eisen te 
stellen aan geregistreerde deskundigen. In het navolgende zal op elk van deze beide 
productdoelen worden ingegaan. 
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3.2 De ontsluitingsfunctie 
 
Art. 16 Besluit schrijft voor dat het register een aantal gegevens bevat ‘welke voor een 
ieder toegankelijk zijn: 
a. naam van de deskundige en een vermelding van de wijze waarop hij voor 

raadplegers van het register bereikbaar wenst te zijn; 
b. de deskundigheid waarvoor de deskundige is geregistreerd; 
c. specifieke bekwaamheden waarvan de deskundige vermelding in het register 

wenst en waarvan het College vermelding wenselijk acht; 
d. datum waarop de deskundige voor het eerst is ingeschreven en data waarop de 

inschrijving eventueel is verlengd; 
e. het feit dat het een onvoorwaardelijke dan wel voorwaardelijke inschrijving 

betreft.’ 
 
Uit het landenonderzoek kan worden afgeleid dat de ontsluitingsfunctie als het 
primaire  productdoel van deskundigenregistraties kan worden gezien. In België 
worden, zo bleek, geen of nauwelijks vakbekwaamheidseisen, forensische 
kwaliteitseisen of andere criteria gehanteerd op grond waarvan deskundigen worden 
geschrapt van de officieuze lijsten die in de ressorten en de rechtbanken worden 
gehanteerd. Ook waar het tweede productdoel, kwaliteitsverbetering, feitelijk niet of 
nauwelijks wordt nagestreefd, kan het eerste productdoel tot het registreren van 
deskundigen leiden. 
 Aan de ontsluitingsfunctie wordt door de respondenten veel belang gehecht. Het 
register is voor hen een succes als gemakkelijker dan in het verleden aan een 
gespecialiseerde deskundige kan worden gekomen. Sommigen benadrukken daarbij 
dat het moet gaan om een verbetering ten opzichte van de voordien bestaande 
situatie. Voor de gewone zaken waarin bijvoorbeeld onderzoek moet worden gedaan 
naar DNA-sporen loopt het volgens hen nu al goed. Het succes moet zichtbaar 
worden bij de speciale gevallen. 
 Deze opmerkingen maken duidelijk dat er een zekere spanning kan zitten tussen 
de operationele doelen en de productdoelen van het register. Centrale operationele 
doelstelling van het register is dat voldoende goede deskundigen zijn geregistreerd. 
Die doelstelling is juist bij DNA-onderzoek goed te verwezenlijken. Het 
deskundigheidsgebied laat zich goed afgrenzen, deskundigheid op dat gebied kan 
goed aan de hand van objectieve maatstaven worden vastgesteld, en alleen al de 
betrokkenheid van het NFI maakt het aannemelijk dat er een grote 
registratiebereidheid bestaat. Een betere ontsluiting van deskundigheid wordt door 
deze registratie echter nauwelijks gerealiseerd. Dat moet zwaar wegen. Registratie is 
geen doel op zichzelf. Registratie van deskundigen is alleen zinvol als daar 
productdoelen mee gediend zijn. 
 Tegen deze achtergrond bezien zijn de keuzes die bij de fasering van de vulling 
van het deskundigenregister gemaakt worden, voor het succes van dat register van 
groot belang. Oorspronkelijk werd er van uit gegaan, dat voorlopig alleen 
gedragsdeskundigen en deskundigen op het gebied van DNA in het register zouden 
worden ingeschreven.505 De inschrijving van gedragsdeskundigen heeft evenwel 
vertraging opgelopen. Het is de vraag of dat vanuit de doelstellingen van het register 
sterk moet worden betreurd. De ontsluitingsfunctie van het register heeft ook bij 
gedragsdeskundigen een beperkte toegevoegde waarde. Daar komt bij dat enkele 
respondenten problemen voorzien wat betreft de dekkingsgraad, door een tekort aan 
gedragsdeskundigen. Vanuit de productdoelen van het register bezien is het dan ook 
niet zeer betreurenswaardig dat de registratie van gedragsdeskundigen enige 
vertraging oploopt. Registratie van gedragsdeskundigen levert vanuit de 

                                                 
505   Nota van toelichting bij het Besluit, p. 22-23. 
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productdoelen bezien pas belangrijke voordelen op als bij het andere productdoel, de 
kwaliteit van de door de geregistreerde deskundige te leveren producten, voldoende 
winst kan worden geboekt.506 
 Op het terrein van het handschriftonderzoek is de inschrijving daarentegen 
inmiddels wel opengesteld. Dat kan, vanuit het productdoel ontsluitingsfunctie, 
positief worden gewaardeerd. Inschakeling van handschriftdeskundigen is (veel) 
minder gebruikelijk dan inschakeling van DNA-deskundigen en gedragsdeskundigen. 
Registratie van deskundigen in een gemakkelijk toegankelijk register kan daar een 
werkzaam mechanisme zijn om deskundigen en deskundigheid te ontsluiten. Uit de 
gesprekken met de respondenten komen enkele deskundigheidsgebieden voort, die 
naar hun mening de komende jaren in het deskundigenregister opgenomen zouden 
kunnen worden. Genoemd zijn pathologen en schouwartsen, odontologen, toxicologie 
en ballistiek. Deze signaleringen kunnen worden beschouwd als indicaties dat het 
productdoel ontsluitingsfunctie op deze terreinen wezenlijk gediend zou kunnen 
worden. Op de website van het NRGD werd, bij het afsluiten van dit onderzoek, 
gesproken over orthopedagogiek, en op termijn natuurwetenschappers, medici en 
computerexperts, als in latere fases te registreren deskundigen. Ook met registratie 
van deze deskundigen zou, zo komt het op het eerste gezicht voor, de 
ontsluitingsfunctie gediend kunnen worden. 
 
 
3.3 De kwaliteit van de door deskundigen geleverde producten 
 
Als gezegd leveren (geregistreerde) deskundigen een aantal producten. Zij geven 
informatie, doen onderzoek, brengen een verslag uit van dat onderzoek en geven 
antwoord op vragen over dat onderzoek en het verslag daarvan (vgl. de artt. 51i, 51l 
en 51m Sv). Het deskundigenregister heeft mede ten doel, een waarborg te bieden 
inzake de kwaliteit van deze producten. Het veronderstelde werkzame mechanisme is 
daarbij, dat de eisen waaraan een geregistreerde deskundige moet voldoen, 
waarborgen zijn dat het door hem geleverde product aan de daaraan te stellen eisen 
voldoet. 
 De eisen waaraan bij inschrijving getoetst wordt, hebben betrekking op een 
aantal onderwerpen, zo bleek al in par. 2.2. Voorop staat (art. 12 lid 2 Besluit) dat de 
aanvrager ‘voldoende kennis van en ervaring binnen het deskundigheidsgebied 
waarop de aanvraag betrekking heeft’ moet hebben. De wetgever denkt bij de ‘kennis’ 
in de eerste plaats aan het hebben afgerond van opleidingen, het behaald hebben van 
certificaten en dergelijke. Het belang van opleidingen en dergelijke komt ook uit de 
beschrijving van andere landen naar voren. In Frankrijk bijvoorbeeld dient de 
deskundige aan te tonen dat hij voldoende is/was gekwalificeerd voor het beroep of 
de activiteit die hij uitoefent. Daar kan het behaald hebben van opleidingen en 
certificaten een rol bij spelen. In verband met België kan het onderzoek van het NICC 
worden genoemd, waarin voor het goed kunnen uitoefenen van de taken van 
gerechtelijk deskundige ook belang wordt gehecht zowel aan de professionele 
deskundigheden als aan de specifieke strafrechtelijke context.  
 Uit de interviews komt naar voren dat het de respondenten heel lastig lijkt om 
precieze kwaliteitseisen te formuleren die zien op de deskundigheid van de 
deskundige op zijn vakgebied. Alle respondenten vinden dat het deskundigenregister 
‘het kaf van het koren moet scheiden’ resp. ‘de rotte appels uit de mand moet halen’. 
Maar wanneer over verschillende vakgebieden gesproken wordt, blijkt dat zij het 
moeilijk vinden kwaliteit in algemene bewoordingen te definiëren. Van de zijde van 
de deskundigen wordt opgemerkt dat de deskundige regelmatig door de eigen 

                                                 
506   Dat laat vanzelfsprekend onverlet, dat het voor het OM voordelen heeft wanneer het 

(geregistreerde) gedragsdeskundigen zelf kan benoemen. 
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beroepsgroep wordt getoetst om te beoordelen of hij (nog steeds) aan de 
kwaliteitsnormen voldoet. Daarbij wordt gedacht aan terugkerende herregistratie in 
andere registers dan het deskundigenregister, zoals het BIG-register. De verwachting 
is dat het deskundigenregister geen wezenlijk andere kwaliteitseisen zal stellen dan 
de beroepsgroep zelf stelt. 
 Tegen deze achtergrond is het de vraag of op het punt van kennis van het 
deskundigheidsgebied door registratie veel kwaliteitswinst kan worden geboekt. 
Mogelijk kan een (per deskundigheidsgebied anders ingevulde) eis van (zoals een 
respondent het noemde) ‘getoetste’ ervaring, en kennis van de forensische context 
(inclusief het recht) een sterker werkzaam mechanisme zijn om de kwaliteit van (met 
name) deskundigenverslagen te waarborgen of te verhogen.  
 
De aan inschrijving verbonden voorwaarden doen vermoeden dat de wetgever en 
besluitgever meer verwachten van eisen die betrekking hebben op het tweede 
onderwerp: de communicatie tussen deskundige en strafrechtjurist. De tweede 
voorwaarde die art. 12 lid 2 Besluit stelt, betreft het beschikken over ‘voldoende 
kennis van en ervaring in het desbetreffende rechtsgebied’ en het voldoende bekend 
zijn ‘met de positie en de rol van de deskundige daarin’. Die kennis en ervaring zijn 
van belang om de opdrachtgever goed te kunnen bedienen. Ook enkele andere 
voorwaarden die art. 12 lid 2 stelt, zien op deze communicatie. Zo moet de 
deskundige in staat zijn ‘de opdrachtgever inzicht te bieden in de vraag of en zo ja, in 
hoeverre de vraagstelling van de opdrachtgever voldoende helder en onderzoekbaar is 
om deze vanuit zijn specifieke deskundigheid te kunnen beantwoorden’. En hij moet 
ook in staat zijn ‘zowel schriftelijk als mondeling over de opdracht en elk ander 
relevant aspect van zijn deskundigheid gemotiveerd, controleerbaar en in voor de 
opdrachtgever begrijpelijke bewoordingen te rapporteren.’ Dat de wetgever het 
deskundigenregister een belangrijke functie toedicht bij het verbeteren van de 
communicatie tussen strafrechtjuristen en deskundigen, kan ook uit de parlementaire 
behandeling van de wet worden afgeleid. In de inleiding van dit hoofdstuk is een 
citaat van minister Hirsch Ballin opgenomen waaruit bleek dat deze zeer hechtte aan 
‘verbeterde communicatie tussen de deskundigen en de rechtspraak’ om hogere 
doelen als ‘het vertrouwen in de rechtsstaat’ te dienen. 
 Uit de interviews is gebleken dat ook de respondenten forensische kennis en 
ervaring van wezenlijk belang achten voor een heldere communicatie tussen 
deskundigen en juristen. Zij menen dat het daaraan nogal eens heeft geschort, en 
wijzen daarbij op geruchtmakende zaken waar het in het verleden is misgegaan. 
Algemeen wordt door de respondenten aangenomen dat verbetering kan worden 
bereikt door voor te schrijven dat deskundigen opleidingen volgen die gericht zijn op 
het rapporteren pro justitia. Van afnemerszijde is gezegd dat forensische kennis 
vooral van belang is in verband met waardering en beoordeling van bevindingen en 
de formulering van uitspraken die de deskundige daarover doet. Aan 
deskundigenzijde werd het belangrijkste gevonden dat de deskundige begrijpelijk aan 
zijn opdrachtgever kan rapporteren. 
 De referentie aan eerdere strafzaken waarin de communicatie tussen deskundige 
en strafrechtjuristen niet optimaal is verlopen, brengt echter ook beperkingen in 
beeld van de mogelijkheden om daar met een register verbetering in te brengen. In de 
Puttense moordzaak is de ‘sleeptheorie’ van prof. Eskes van groot belang geweest.507 
Prof. Eskes was gynaecoloog. De communicatie met prof. Eskes is inderdaad niet 
optimaal geweest; daarop wijst niet alleen het gevolg.508 Maar vooralsnog wordt 

                                                 
507   HR 26 juni 2001, NJ 2001, 564, m.nt. Sch. 
508  Blijkens het proces-verbaal van de raadsheer-commissaris heeft prof Eskes tegenover deze 

verklaard: ‘Mijn optreden bij het Hof heb ik als zeer onaangenaam ervaren. Ik herinner mij op een 

gegeven moment nog dat de Advocaat-Generaal twijfelde aan mijn deskundigheid op een bepaald 
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registratie van gynaecologen voor zover ons bekend niet overwogen. In de zaak Lucia 
de B. is herziening bevolen omdat de Hoge Raad het aannemelijk acht dat deskundige 
prof. De Wolff niet heeft beschikt over de trendgraphs, en het Hof daarom niet op de 
hoogte was van de later door prof. Meulenbelt aan deze trendgraphs ontleende 
feitelijke toedracht.509 De vraag is evenwel of deze fout (in de communicatie) voor 
rekening van deskundige prof. De Wolff komt: die stelt dat het schrijven dat de hem 
toegezonden stukken begeleidde, aangaf dat hem ‘het complete medische dossier van 
X.’ werd toegezonden.  
 Daarmee zijn twee beperkingen geschetst van de mogelijkheden om door middel 
van eisen aan geregistreerde deskundigen de communicatie tussen strafrechtjuristen 
en deskundigen te verbeteren. De eerste is, dat de communicatie vooral een bron van 
zorgen vormt bij deskundigen die slechts op incidentele basis worden ingeschakeld, 
in belangrijke strafzaken. Dat zullen ook in de toekomst vermoedelijk over het 
algemeen geen geregistreerde deskundigen zijn. De tweede is, dat er voor 
communicatie twee nodig zijn. Deskundigen moeten niet alleen goed met 
strafrechtjuristen communiceren. Zeker rechters en leden van het openbaar 
ministerie moeten ervoor zorgen dat zij en anderen binnen het strafrechtelijk 
apparaat (de politie) ook zorgvuldig met deskundigen communiceren. 
 Tegen deze achtergrond is het de vraag of het verstandig is om de kaarten zo 
sterk op het deskundigenregister te zetten als mechanisme om rapportage door 
deskundigen te verbeteren. In het rapport van Strafvordering 2001, dat mede aan het 
wetsvoorstel ten grondslag heeft gelegen, worden meer mechanismes genoemd die in 
dat verband diensten zouden kunnen bewijzen, zoals gestandaardiseerde 
vragenlijsten. Te denken valt ook aan modellen voor rapportages. In die modellen zou 
bijvoorbeeld een specifiek onderdeel kunnen worden opgenomen waarin de 
deskundige weergeeft op welke informatie hij zijn onderzoek heeft gebaseerd; dat is 
een gedachte die ook uit de gesprekken met de respondenten naar voren kwam. 
Misschien kan het College gerechtelijk deskundigen initiatieven in deze richting 
ontplooien; de wet verzet zich daar niet tegen.  
 
Een derde categorie voorwaarden heeft betrekking op (andere) eigenschappen van de 
aanvrager die in relatie tot zijn werkzaamheden van belang zijn. Art. 12 lid 2 onder i 
Besluit eist dat de deskundige in staat is ‘zijn werkzaamheden als deskundige 
onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten’. Art. 13 
lid 2 Besluit eist specifiek dat de deskundige bij de aanvraag tot inschrijving een 
verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan drie maanden; ook dat 
kan in verband worden gebracht met integriteit. Art. 13 lid 2 Besluit ten slotte eist een 
ondertekende verklaring, inhoudende dat de aanvrager kennis heeft genomen van de 
door het College vastgestelde gedragscode en zich gedurende de registratie aan de 
daarin opgenomen gedragsregels zal houden. Die gedragscode bevat een uitgebreide 
set gedragsregels die zien op ‘onafhankelijkheid en onpartijdigheid’, de 
‘werkzaamheden’, de ‘informatie en het verslag’en ten slotte ‘bijzondere 
omstandigheden’. 
 Ook in sommige van de landen die onderzocht zijn, worden eisen gesteld aan 
(persoonlijke) eigenschappen van de deskundige. In Frankrijk bijvoorbeeld geldt de 
voorwaarde dat de deskundige geen handelingen mag hebben verricht die in strijd 
zijn met de eer, integriteit of moraal. De deskundige mag voorts geen pleger zijn 
geweest van feiten die aanleiding geven tot disciplinair of administratief ontslag, 
schrapping, herroeping of intrekking van de erkenning of vergunning. Hij mag nooit 

                                                                                                                                            

punt. Daar kan ik slecht tegen en ik dacht alleen maar hoe snel kom ik hier weg. Ik maak mij 

achteraf wel verwijten dat ik misschien niet steeds even alert ben geweest. Ik heb het gewicht van 

mijn inbreng in het proces onderschat.’ 
509   HR 7 oktober 2008, NJ 2009, 44 m.nt. P.A.M. Mevis. 
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getroffen zijn door een persoonlijk faillissement, en hij mag geen enkele activiteit 
hebben uitgeoefend die in de weg staat aan het vereiste van onafhankelijk. Maar een 
gedragscode met een rechtsbasis en algemene strekking als de Nederlandse kennen 
de onderzochte landen niet. 
 De regels van de gedragscode kunnen worden beschouwd als een nadere 
invulling van de algemene eis van art. 12 lid 2 onder i Besluit. Daarop wijst ook de 
bepaling inzake doorhaling van de inschrijving, die eerder werd besproken.  Uit art. 
18 lid 1 Besluit, volgt dat de inschrijving kan worden doorgehaald als een deskundige 
niet langer voldoet aan de in art. 12 lid 2 genoemde eisen dan wel sprake is van een in 
art. 14 genoemde grond tot afwijzing van de aanvraag. Een schending van de 
gedragscode op zichzelf genomen rechtvaardigt derhalve nog geen doorhaling van de 
inschrijving. Doorhaling is pas gerechtvaardigd als de schending tot de vaststelling 
leidt dat de deskundige niet in staat is ‘zijn werkzaamheden als deskundige 
onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten’. 
 Voor een deel zijn de geformuleerde gedragsregels voor een deskundige 
betrekkelijk vanzelfsprekend. Andere voegen echter wel degelijk wat toe. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de ‘bijzondere omstandigheden’. De daaronder opgenomen regels 
leggen op de deskundige de verplichting om, in voorkomend geval, onverwijld 
schriftelijk aan zijn opdrachtgever te melden dat hij, na het verstrekken van 
informatie en na het uitbrengen van verslag, kennis heeft genomen van nieuwe 
gegevens of gewijzigde inzichten op grond waarvan hij in de desbetreffende zaak tot 
een belangrijk andere conclusie zou zijn gekomen. En zij verplichten de deskundige 
tevens om, zodra hij merkt dat de door hem verstrekte informatie of het door hem 
uitgebracht verslag aantoonbaar verkeerd wordt uitgelegd, dit schriftelijk te melden 
aan zijn opdrachtgever. 
 Voor de werkzaamheid van de gedragsregels als een mechanisme om (met name) 
deskundigenverslagen te verbeteren, is het evenwel van groot belang dat zij niet in 
vrijblijvendheid blijven steken. In verband daarmee komt betekenis toe aan de 
controle op de naleving en aan het beleid dat het College zal voeren ten aanzien van 
doorhalingen bij gebleken schendingen. 

 
Een bijzonder belang heeft de gedragscode voor een ander aspect van de regeling 
betreffende de deskundige dat van invloed is op de werkzaamheid van de registratie 
als middel om de kwaliteit van deskundigenverslagen te waarborgen of verhogen. De 
gedragscode bevat een aantal regels die zien op de situatie waarin de deskundige bij 
de uitvoering van zijn opdracht met anderen samenwerkt of met anderen wil 
samenwerken. 
 Die koppeling van deskundige aan deskundigenverslag kan worden beschouwd 
als het sluitstuk van het geheel aan regels dat door registratie van gekwalificeerde 
deskundigen een kwaliteitswaarborg of kwaliteitsverbetering van geleverde 
rapportages wil bewerkstelligen. Die waarborg is immers sterker naarmate de 
persoonlijke betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor het rapport van de 
geregistreerde deskundige beter gewaarborgd is. Zo bezien levert die koppeling ook 
een indicatie op van de waarborg die is beoogd. Bij wijze van illustratie kan worden 
gerefereerd aan Frankrijk. Daar kunnen ook rechtspersonen in het 
deskundigenregister worden ingeschreven. Geëist wordt in dat geval dat de 
directeuren en bestuurders over de hiervoor genoemde (persoonlijke) kwaliteiten 
beschikken. Zij mogen geen handelingen hebben verricht in strijd met de eer, 
integriteit of moraal (etc.). Verder wordt van de rechtspersoon geëist dat hij 
voldoende bekwaamheid heeft in de activiteiten waarvoor hij zich wil inschrijven. De 
rechtspersoon moet ook over toereikende technische middelen en over voldoende 
geschikt personeel te beschikken. Maar aan de persoon of personen die het onderzoek 
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daadwerkelijk onder de vlag van de rechtspersoon uitvoeren, worden geen eisen 
gesteld.510 
 In Nederland ligt dat anders. Instituten en rechtspersonen kunnen zich niet laten 
inschrijven. En de gedragscode stelt nadere regels voor het geval anderen bij het 
onderzoek van een deskundige betrokken zijn. De deskundige komt, zo schrijft de 
gedragscode voor, ‘zelfstandig tot een op zijn deskundigheid gebaseerd oordeel, geeft 
daarover informatie en brengt daarvan verslag uit. Dit geldt ook als de deskundige de 
opdracht in samenwerking met andere deskundigen uitvoert’ (3.1). En de deskundige 
‘vervult de opdracht persoonlijk. Als de deskundige zich bij de uitvoering van de 
opdracht door derden-deskundigen laat bijstaan, meldt hij dat aan de opdrachtgever. 
De deskundige meldt de door hem ingeschakelde derden-deskundigen, bij het geven 
van informatie en het uitbrengen van verslag. De door derden-deskundigen verrichte 
werkzaamheden worden, met de daaraan verbonden opdracht, in het verslag 
gedocumenteerd. En uit de jurisprudentie blijkt, dat de rechter de vrijheid van de 
deskundige om andere deskundigen bij zijn onderzoek te betrekken, nog verder kan 
inperken.511 
 Uit de interviews komt naar voren dat deze op natuurlijke personen toegesneden 
opzet van het register en het deskundigenonderzoek niet heel goed past bij de 
werkwijze van bepaalde organisaties. Veel deskundigen werken volgens de 
respondenten niet volgens het model dat leidend is geweest bij de inrichting van het 
register: dat van een min of meer zelfstandig opererende deskundige. Van 
deskundigen die meer in teamverband werken, of die meer een rapporteurfunctie dan 
een onderzoeksfunctie hebben, en van deskundigen die zelf niet in een laboratorium 
werken, een laboratorium waarin gewerkt wordt met geaccrediteerde 
onderzoeksmethoden, is het volgens respondenten niet op voorhand duidelijk of zij 
wel zo goed passen in het register. 
 Vanuit de productdoelen van het deskundigenregister bezien is voorts relevant, 
dat een gemakkelijke ontsluiting van deskundigheid met deze opzet niet gediend is. 
In een stelsel dat het mogelijk maakt onderzoek aan instituten op te dragen, kan een 
opdracht tot DNA-onderzoek eenvoudig bij het NFI worden neergelegd. Dat kan 
vervolgens intern de opdrachten verdelen en beslissen welke (gekwalificeerde) 
medewerker de opdracht met gestandaardiseerde en geaccrediteerde 
onderzoeksmethoden uitvoert. Indien de betreffende medewerker onverwacht ziek 
wordt, kan de opdracht eenvoudig aan een ander worden gegeven. Mogelijk kan 
binnen de opzet van het register een vergelijkbaar resultaat worden bereikt door de 
opdracht te geven aan ‘een geregistreerde deskundige op het terrein van DNA-
onderzoek, werkzaam bij het NFI’. Dan blijft echter nog steeds staan dat zal moeten 
blijken of de opzet van het register voldoende aansluit bij een realiteit waarin 
deskundigen in teamverband werken. 
 
 

                                                 
510   In Engeland worden, door de Forensic Science Regulator, kwaliteitsstandaarden gehanteerd die 

zien op  (1) de provider, (2) de practitioner en (3) de methode. 
511   HR 17 februari 2009, NJ 2009, 327, m.nt. J.M. Reijntjes. 
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4 Systeemdoelen van het register 
 
4.1 Inleiding 
 
In de inleiding van dit hoofdstuk werd de reactie van minister Hirsch Ballin op de 
bijdrage van mw. Westerveld geciteerd. Het slaagcriterium van het 
deskundigenregister zou volgens hem af te leiden zijn uit ‘de doelstelling van het 
wetsvoorstel als zodanig, namelijk versterking van het vertrouwen in de rechtspraak’. 
En met een ‘verbeterde communicatie tussen de deskundigen en de rechtspraak’ zou 
volgens hem uiteindelijk ‘het vertrouwen in de rechtsstaat’ gediend zijn. Dat zijn geen 
operationele doelen of productdoelen; men zou deze doelen kunnen betitelen als 
systeemdoelen. 
 Mw. Westerveldt vraagt zich vervolgens af of de doelstelling van het vertrouwen 
in de rechtsstaat voor een evaluatierapport niet te hoog gegrepen is. Minister Hirsch 
Ballin antwoordt daarop dat dit de ‘daarachter liggende doelstelling is. De 
evaluatiecriteria zullen lager bij de grond moeten zijn.’ Dat heeft ook zijn uitstraling 
naar deze planevaluatie. Het effect van het deskundigenregister op strafvorderlijke 
systeemdoelen laat zich lastig in kaart brengen, laat staan meten. Toch zullen er wel 
een aantal opmerkingen over worden gemaakt. 
 Daarbij zullen twee systeemdoelen worden onderscheiden. Het eerste is 
waarheidsvinding of, algemener en beter, de juistheid van strafvorderlijke 
beslissingen. Bezien zal worden welke bijdrage het deskundigenregister aan de 
juistheid van strafvorderlijke beslissingen kan leveren. Dit systeemdoel is verwant 
met het productdoel dat op de kwaliteit van de bijdrage van de deskundige aan de 
strafvordering betrekking heeft. Betere communicatie tussen deskundige en jurist, 
bijvoorbeeld, zorgt voor een betere kwaliteit van die bijdrage. En die betere kwaliteit 
kan vervolgens tot een betere beslissing leiden. 
 Het tweede systeemdoel is het vertrouwen in de rechtsstaat. Strafvordering is als 
systeem pas succesvol als beslissingen niet alleen juist zijn maar ook als zodanig 
gezien worden door het publiek. Ook aan dat systeemdoel zullen enkele woorden 
worden gewijd. 
 
 
4.2 De kwaliteit van strafvorderlijke beslissingen 
 
Voor het nemen van juiste beslissingen is het nodig dat de informatie die voor die 
beslissing van belang is, juist is en beschikbaar, en dat die informatie juist 
gewaardeerd wordt. Het deskundigenregister draagt zo bezien meer bij aan het 
nemen van juiste beslissingen naarmate het er voor zorgt dat meer juiste informatie 
beschikbaar komt, en deze informatie beter gewaardeerd wordt. 
 Dat vestigt de aandacht op de omstandigheid dat veel informatie die slechts met 
gebruikmaking van een zekere deskundigheid kan worden geproduceerd, niet door 
geregistreerde deskundigen wordt aangeleverd. En dat is zoals het zich thans laat 
aanzien niet van voorbijgaande aard; de Aanwijzing technisch 
onderzoek/deskundigenonderzoek gaat er van uit dat veel onderzoek waarvoor 
deskundigheid vereist is door of in opdracht van de politie verricht kan worden, door 
personen die niet geregistreerd zijn in het deskundigenregister. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld ook over ballistiek en toxicologie, twee deskundigheidsgebieden die in 
de interviews zijn genoemd als terreinen waar registratie in de rede zou liggen. 
 Doordat technisch onderzoek niet door geregistreerde deskundigen plaatsvindt, 
zijn de waarborgen die bij registratie gelden, niet van toepassing. Er is geen 
objectieve waarborg dat de persoon in kwestie de vereiste opleidingen heeft gedaan 
en de vereiste certificaten heeft gehaald. Als de omstandigheid dat bepaalde vormen 
van onderzoek (zoals ballistiek) hoofdzakelijk door de politie als technisch onderzoek 
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wordt gedaan, er toe leidt dat registratie op dat terrein geheel achterwege blijft, zijn 
zelfs geen objectieve normen vastgesteld waaraan de deskundigheid van deze 
personen kunnen worden gemeten. Voorts zijn er geen garanties dat de betrokkene 
aan de waarborgen voldoet die op het vermogen tot communiceren met 
strafrechtjuristen zien. Verzekerd is niet dat hij over voldoende kennis van en 
ervaring in het desbetreffende rechtsgebied beschikt, en dat hij in staat is zowel 
schriftelijk als mondeling over de opdracht en elk ander relevant aspect van zijn 
deskundigheid gemotiveerd, controleerbaar en in voor de opdrachtgever begrijpelijke 
bewoordingen te rapporteren. Ook is niet door een onafhankelijk College vastgesteld 
dat hij in staat is zijn werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, onpartijdig, 
zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten. Integendeel, de inkadering van dit 
onderzoek in (onder leiding van de officier van justitie) door of in opdracht van de 
politie verricht opsporingsonderzoek geeft op het punt van onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid eerder reden tot zorg. Ten slotte is de ‘politie-deskundige’ ook niet 
gebonden aan de in de gedragscode opgenomen gedragsregels. Wel maakt de 
opsporingsambtenaar zijn proces-verbaal op ambtseed op, maar het is de vraag of dat 
als een (enigszins) vergelijkbare waarborg kan worden gezien. We zagen dat de 
wetgever de waarborg van de eed bij geregistreerde deskundigen heeft geschrapt; 
daar hecht hij aan deze waarborg kennelijk geen betekenis. 
 Nu kan ook de zittingsrechter nog een onderzoek instellen naar de kwalificaties 
en kwaliteiten van de betrokkene, als de opsporingsambtenaar ter terechtzitting als 
deskundige wordt gehoord.512 Dat is evenwel niet de gang van zaken die de wetgever 
blijkens het deskundigenregister voor ogen heeft gestaan. Daaruit spreekt de 
gedachte dat het College gerechtelijk deskundigen in een betere positie is dan de 
zittingsrechter om vast te stellen of de betrokkene aan allerhande kwalificaties 
voldoet. Het is ook weinig efficiënt. Een aantal respondenten constateren dat 
deskundigen steeds vaker ter terechtzitting gehoord worden. Dat brengt bij ‘politie-
deskundigen’ mee dat telkens een andere zittingsrechter opnieuw diens 
deskundigheid moet vaststellen. 
 Daarmee is niet gezegd dat er naar gestreefd moet worden elke vorm van 
deskundigheid slechts via het deskundigenregister toegankelijk te maken. Het 
landenonderzoek wijst niet in die richting. In Duitsland, bijvoorbeeld, wordt veel 
onderzoek verricht door het Bundeskriminalamt en Landeskriminalamte. Daarbij 
gaat het onder meer om geschriftonderzoek, speekselonderzoek, bloedonderzoek en 
ballistiek. Het Bundeskriminalamt is een polizeiliche Zentralstelle en hoofdzakelijk 
bedoeld voor de ondersteuning van de Kriminalpolizei. De Kriminalamte zijn 
verbonden aan het Bundesinnenministerium. Voorstelbaar is, dat een afweging van 
kosten en baten er toe leidt dat bepaalde vormen van onderzoek in belangrijke mate 
door de politie uitgevoerd blijven worden. Maar bij die afweging moet aan de 
strafvorderlijke baten van registratie wel het juiste gewicht worden gehecht. 
 Binnen het wettelijk stelsel ligt het vooral op de weg van het College gerechtelijk 
deskundigen om bij deze afweging het voortouw te nemen. Het is aan het College, af 
te wegen waar registratie een bijdrage kan leveren aan het nemen van de juiste 
strafvorderlijke beslissingen. Een praktische belemmering bij het realiseren van deze 
registratie kan vervolgens zijn dat de organisatorische inbedding van deskundigen te 
weinig waarborgen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid oplevert. Die 
belemmering kan door het College niet op eigen houtje worden weggenomen. 
 
Het nemen van juiste beslissingen is een strafvorderlijk systeemdoel. Maar het 
streven naar juistheid weegt niet bij alle beslissingen even zwaar. Het belang van een 
juiste beslissing inzake een verdenking van een verkeersovertreding is anders dan het 

                                                 
512   Vgl. HR 12 januari 2010, LJN: BK8831.  
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belang van een juiste beslissing bij een verdenking van een levensdelict.513 Ook dat is 
voor vaststellingen inzake het succes van het register van belang. Het register levert 
een grotere bijdrage aan strafvorderlijke systeemdoelen naarmate die bijdrage zich 
sterker concentreert op de zwaarste strafzaken. 
 Dat gegeven kan ook bij beslissingen inzake fasering van belang zijn. Toxicologie, 
bijvoorbeeld, is een deskundigheidsgebied dat vooral bij levensdelicten een 
belangrijke rol speelt. Daar kan, de zaak van Lucia de B. heeft dat geleerd, het oordeel 
van deskundigen het verschil maken tussen vrijspraak of levenslang. Tegen die 
achtergrond ligt het in de rede, niet te lang te wachten met een goede registratie van 
toxicologen. Accountancy, daarentegen, speelt gewoonlijk vooral een rol bij delicten 
met een financiële component; vermogenscriminaliteit. Dat kan een reden zijn om, 
ook als de voordelen van registratie daar uiteindelijk wel zouden blijken te 
overwegen, registratie van forensisch accountants in de fasering niet tot de eerste 
prioriteit te maken.514 
 En dit gegeven kan ook van belang zijn in verband met de rol die buitenlandse 
deskundigen en internationalisering bij de verdere inrichting van het register kunnen 
spelen. Registratie van buitenlandse deskundigen zou uit oogpunt van 
strafvorderlijke systeemdoelen vooral een toegevoegde waarde kunnen hebben op 
deskundigheidsgebieden die in de zwaarste strafzaken naar verwachting met enige 
regelmaat aan een juiste beslissing kunnen bijdragen. Op die terreinen zou heel goed 
voorstelbaar zijn dat het College gerechtelijk deskundigen zelf actief op zoek gaat 
naar geschikte buitenlandse deskundigen. 
 
Het nemen van beslissingen is niet enkel afhankelijk van het beschikbaar zijn van 
juiste informatie. Van belang is ook dat deze informatie juist gewaardeerd wordt. Die 
beide aspecten zijn niet volledig te scheiden. Van een deskundige die zijn boodschap 
beter aan de rechter weet over te brengen, kan worden gezegd dat hij betere 
informatie verschaft, maar ook dat hij de rechter in staat stelt de informatie die hij 
verschaft beter te waarderen. Toch komt het wenselijk voor tussen beide aspecten te 
onderscheiden, omdat zo verduidelijkt kan worden dat registratie van deskundigen 
en daaraan verbonden waarborgen slechts een van de mechanismes is die de rechter 
tot een betere waardering in staat kunnen stellen. 
 Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van het landenonderzoek. Het recht 
van België, Duitsland, Frankrijk en Engeland is besproken tegen de achtergrond van 
drie ‘pijlers’: 1. de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid van de magistratuur, 2. de 
tegensprekelijkheid (recht op tegenspraak) van de procesvoering, en 3. de 
kwaliteitszorg met betrekking tot in het strafproces in te schakelen gerechtelijke 
deskundigen. Op systeemniveau kunnen deze drie pijlers worden gezien als 
evenzovele werkzame mechanismen om juiste beslissingen te bevorderen. De 
beschrijving van België laat zien, dat deze mechanismes niet geheel onafhankelijk van 
elkaar werken. Gesignaleerd werd daar het gevaar dat OM of onderzoeksrechter in 
een ingewikkelde strafzaak een onderzoeksopdracht verstrekt aan een deskundige die 
op een onoffiële lijst voorkomt, terwijl (goed betaalde) strafpleiters daar een (veel 
hoger) gekwalificeerde deskundige tegenover stellen. Dillen vergeleek dat met een 
wedstrijd tussen een twintig jaar oude tweedehands Trabant voor justitie en een 
spinternieuwe sportwagen voor de verdediging.515 

                                                 
513   Vgl. ook M.S. Groenhuijsen en G. Knigge 2001,  p. 21: ‘In het algemeen geldt dat hoe ingrijpender 

de te nemen beslissing is, hoe groter de waarborgen dienen te zijn waarmee de feitsvaststelling is 

omringd.’  
514  Interessant is in dit perspectief ook dat de Forensic Science Regulator de beleidsontwikkeling  

concentreert op forensische expertise met het grootste risico op gebreken in betrouwbaarheid en 

onpartijdigheid. 
515  Zie hoofdstuk 6 par. 4.1. 
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 Misschien kan de verhouding tussen de drie werkzame mechanismen het best zo 
worden geschetst, dat de kwaliteit (en daarmee kwaliteitszorg) van 
deskundigenbewijs een basisvoorwaarde voor een juiste waardering van dat 
deskundigenbewijs vormt; de eigen rol van de rechter en tegensprekelijkheid 
bevorderen deze verder. In die tegensprekelijkheid is in Nederland op verschillende 
wijzen voorzien. Bij benoemde deskundigen voorziet de wettelijke regeling erin, 
zowel in het geval de rechter-commissaris het onderzoek beveelt, als in het geval de 
(hulp)officier van justitie dat doet. Er is voorzien in betrokkenheid van de 
verdediging, en in de mogelijkheid van inschakeling van andere deskundigen. 
Daarnaast heeft de Hoge Raad in zijn rechtspraak een recht op tegenonderzoek 
erkend, dat ook bij onderzoek door ‘politie-deskundigen’ in een mogelijkheid van 
tegenspraak voorziet. Wat de eigen rol van de rechter betreft is het niet goed 
verklaarbaar waarom de zittingsrechter geen deskundigen mag benoemen, maar die 
benoeming slechts door de rechter-commissaris kan laten plaatsvinden.  
 
 
4.3 Het vertrouwen in de rechtspraak 
 
Het vertrouwen in de rechtspraak is gediend met juiste beslissingen. Maar van belang 
is ook of het publiek erop vertrouwt dat die beslissingen juist zijn. Het vertrouwen in 
de strafrechtspraak (als onderdeel van het vertrouwen in de rechtsstaat) is ook een 
systeemdoel van strafvordering. 
 In dat verband trekt het de aandacht dat het strafrechtelijk apparaat de laatste 
jaren, om met Groenhuijsen te spreken, door deskundigen in de verdediging wordt 
gedrongen.516 Hij verwijst onder meer naar een advertentie in het NRC op 14 
december 2007 waarin honderden wetenschappers opriepen tot een spoedige 
heropening in de zaak Lucia de B. Aan het eind van zijn bijdrage spreekt 
Groenhuijsen de hoop uit dat evenwicht, perspectief, context en wederzijds respect de 
trefwoorden zijn die het debat omtrent rechterlijke dwalingen en de rol van 
deskundigen de komende jaren zullen beheersen. Alleen al de discussie over het boek 
‘De slapende rechter’ heeft echter duidelijk gemaakt dat niet iedereen zich aan deze 
oproep iets gelegen heeft laten liggen.517 
 Kan het deskundigenregister er aan bijdragen dat het vertrouwen in de 
rechtspraak vergroot wordt? De brief die de president van de KNAW op 30 juli 2008 
aan de minister van Justitie stuurde wijst niet in die richting.518 Uit deze brief blijkt 
dat de KNAW meent ‘dat het risico bestaat dat in een dergelijk register vooral 
deskundigen met beperkte wetenschappelijke kennis zullen worden opgenomen. (..) 
Verwacht mag worden dat door het voortschrijden van de technologie het aantal 
disciplines waar mogelijk een beroep op zal worden gedaan alleen maar zal 
toenemen. Het zal naar onze mening een onmogelijke opgave blijken te zijn al deze 
expertise in het register op te nemen. Zo’n register zal geen getrouwe afspiegeling 
vormen van het per definitie dynamische karakter van de wetenschap. Daar komt nog 
bij dat een deskundige die in het register is opgenomen weliswaar op formele 
gronden geen andere status heeft dan een deskundige buiten het register, maar 
informeel zal eerstgenoemde deskundige toch gemakkelijk een hogere status in 
strafzaken krijgen. Een dergelijk verschil in status achten wij niet te rechtvaardigen 
en niet bevorderlijk voor een optimale inbreng van de wetenschap binnen de 
rechtsgang. Wij pleiten er bij deze dan ook voor de namen van wetenschappelijke 

                                                 
516   Groenhuijsen 2008, p. 929 e.v.. 
517  Vgl. bijvoorbeeld Loth 2009, p. 1142 e.v.; Wagenaar, van Koppen en Israëls 2009, p. 1447, met 

naschrift van M.A. Loth op p. 1451 e.v. 
518   Vgl.  www.knaw.nl/publicaties; zie ook Expertise en recht 2008, p. 196-198. 
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deskundigen integraal buiten het landelijk openbaar register van gerechtelijke 
deskundigen te houden.’ 
 In het licht van de landenhoofdstukken wekt deze reactie op het eerste gezicht 
verbazing. Ook in Frankrijk en Duitsland bestaan officiële lijsten van deskundigen. 
En in Engeland heeft een officiële registratie bestaan. Een registratie van 
deskundigen is dus geen typisch Nederlandse, nieuwe uitvinding. Ons is niet 
gebleken dat in deze andere landen tegen deze registraties op vergelijkbare wijze 
bezwaar is gemaakt als in Nederland door de KNAW is gebeurd. Dat doet 
veronderstellen dat niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen de 
Nederlandse en de buitenlandse registraties een belangrijke rol hebben gespeeld bij 
deze reactie. Eerder bleek al dat alle registraties een ontsluitingsfunctie hebben. 
Typerend voor het Nederlandse register is vooral, dat (1) registratie alleen op 
welomlijnde deskundigheidsgebieden kan plaatsvinden, nadat (2) de te registreren 
deskundige is getoetst aan eisen die verder gaan dan in de andere landen, door (3) 
een specifiek College. De ambities die uit deze opzet spreken hebben de KNAW, zo 
lijkt het, beducht gemaakt voor het register; die opzet heeft bij de KNAW de 
overtuiging doen postvatten dat gestreefd zou worden naar een volledige registratie 
van expertise die een afspiegeling zou moeten vormen van de wetenschap. 
 De ontwikkelingen sindsdien hebben deze vrees mogelijk voor een deel al 
weggenomen. De fasering van de vulling van het register, en de afgrenzingen van 
wetenschapsgebieden die tot dusver tot stand zijn gekomen, wijzen er niet op dat een 
afspiegeling van de wetenschap wordt nagestreefd. Zij wijst er eerder op dat het 
verband tussen de aan te wijzen deskundigheidsgebieden en wetenschapsgebieden 
betrekkelijk los is. Zoals aangegeven worden ook handschriftkundigen geregistreerd. 
Handschriftonderzoek is een belangrijk deskundigheidsgebied; in de wetenschap 
neemt het geen centrale positie in. Rechters hebben ook geen behoefte aan 
wetenschappers als zodanig. Van wetenschappers wordt gevraagd dat zij het totaal 
aan beschikbare kennis vergroten; van deskundigen wordt (hoofdzakelijk) gevraagd 
dat zij bestaande kennis aanwenden ten dienste van strafvorderlijke beslissingen. Een 
wetenschapper die nieuwe methoden en inzichten toepast, waarvan de 
betrouwbaarheid nog niet onomstotelijk vaststaat, is voor de rechter een riskante 
deskundige. Door enkele respondenten is er ook op gewezen dat een conclusie in de 
forensische context een bepaalde ‘vastheid’ moet hebben; de forensische context 
brengt een zeker conservatisme met zich mee. Ook met de keuzes die het College 
gerechtelijk deskundigen de komende jaren bij de fasering zal maken, kan zij 
wantrouwen bij (leden van) het KNAW mogelijk wegnemen.  
 Daarnaast zou het College gerechtelijk deskundigen werk kunnen proberen te 
maken van de signalering van de KNAW inzake het ‘per definitie dynamische 
karakter van de wetenschap’. De gedragscode verwacht van de deskundige dat hij ‘in 
voorkomend geval’ onverwijld schriftelijk aan zijn opdrachtgever meldt dat hij ‘na het 
verstrekken van informatie en na het uitbrengen van verslag, kennis heeft genomen 
van nieuwe gegevens of gewijzigde inzichten op grond waarvan hij in de 
desbetreffende zaak tot een belangrijk andere conclusie zou zijn gekomen’ (6.1). Er 
kunnen zich gevallen voordoen waarin die nieuwe gegevens of gewijzigde inzichten 
vermoedelijk in meer strafzaken tot andere conclusies kunnen leiden. Het College 
gerechtelijk deskundigen zou daar een rol bij kunnen spelen, bijvoorbeeld door 
signaleringen van deskundigen uit hoofde van deze gedragsregel ruimere bekendheid 
te geven. De contextuele voorwaarden voor een dergelijke rol lijken, met de 
voorgestelde verruimingen van de herzieningsregeling, gunstig. 
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5 Samenvatting en afronding 
 
Al met al is een antwoord op de vraag of en zo ja in hoevere van het 
deskundigenregister effecten verwacht mogen worden, niet eenvoudig te geven. 
Eerste vraag is al, of het register daadwerkelijk zal worden gevuld. De eerste signalen 
wijzen er niet op dat het storm loopt. Alleen als een adequate vulling verkregen 
wordt, is vervolgens de vraag aan de orde of door dat goed gevulde register werkelijk 
een betere ontsluiting van deskundigen en deskundigheid verkregen is. Het antwoord 
op die vraag is mede afhankelijk van de keuzes van deskundigheidsgebieden waarop 
registratie open wordt gesteld. En als een betere ontsluiting van deskundigen en 
deskundigheid wordt verkregen, is ten slotte nog niet gezegd dat de strafvorderlijke 
systeemdoelen met de instelling van het register gediend zijn. Daarvoor is van belang 
dat de betere informatie ook daadwerkelijk tot betere beslissingen leidt, en het 
opereren van het register geen contra-effecten heeft die het vertrouwen in de 
rechtsstaat juist negatief beinvloeden. 
 In het navolgende, laatste hoofdstuk zal nog kort worden ingegaan op de wijze 
waarop, bij de te zijner tijd uit te voeren evaluatie van het deskundigenregister, 
vastgesteld kan worden of de onderscheiden doelstellingen van dat register gehaald 
zijn. 
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Hoofdstuk 11 - De evaluatie van het deskundigenregister; een vooruitblik 
 
 
1  Inleiding 
 
De derde en centrale onderzoeksvraag luidt: welke informatie is nodig om te kunnen 
beoordelen of het deskundigenregister goed werkt? Deze vraag valt, zo werd in de 
inleiding aangegeven, eigenlijk in twee delen uiteen. Het eerste deel kwam in het 
vorige hoofdstuk al aan de orde: ‘Waar zal het succes van het register van afhangen en 
welke factoren zijn van belang bij de afweging of het register goed werkt?’ Die vragen 
zijn in deze planevaluatie, de evaluatie van het plan dat aan het deskundigenregister 
ten grondslag ligt, de meest wezenlijke. Het tweede deel betreft de vraag welke 
informatie verzameld moet worden om (te zijner tijd) een oordeel te kunnen vellen of 
het deskundigenregister feitelijk goed werkt. Dat onderdeel staat in dit hoofdstuk 
centraal. 
 Tussen beide onderdelen bestaat uiteraard een nauwe relatie. Welke informatie 
verzameld moet worden, hangt af van de vraag waar het succes van het register door 
bepaald wordt. Daarmee is gegeven dat de te verzamelen informatie het mogelijk zal 
moeten maken een zo goed mogelijk oordeel te vellen over de vraag in hoeverre 
operationele doelen, productdoelen en systeemdoelen bereikt worden door het 
register. In het navolgende zal daar eerst op worden ingegaan. 
 Het is evenwel de vraag of te zijner tijd de evaluatie enkel tot het 
deskundigenregister beperkt kan blijven. De systeemdoelen die met het 
deskundigenregister nagestreefd worden zijn een vergroting van de juistheid van 
strafvorderlijke beslissingen en een vergroting van het vertrouwen in de rechtspraak. 
Naar in het tweede hoofdstuk bleek, zijn er in de strafvorderlijke regelgeving 
betreffende deskundigen meer wijzigingen doorgevoerd die (in ieder geval deels) ook 
het oog hebben op deze systeemdoelen. Deze en andere onderdelen van de 
strafvorderlijke regelgeving en praktijk vormen in belangrijke mate de context die 
mede het succes van het deskundigenregister bepaalt. In het navolgende zal dan ook 
nog kort worden bezien in hoeverre het aanbeveling zou kunnen verdienen elementen 
van deze bredere strafvorderlijke context bij de evaluatie te betrekken.  
 
 
2.  Doelen en indicatoren 
 
2.1 Inleiding 
 
Een evaluatie van de werking van het deskundigenregister is alleen zinvol als 
rekening wordt gehouden met de wijze waarop de verschillende doelen en werkzame 
mechanismen met elkaar samenhangen, als met andere woorden het register gezien 
wordt als onderdeel van een complex, onderling afhankelijk systeem. Alleen als 
bijvoorbeeld een adequate vulling wordt verkregen, kan de vraag worden gesteld of 
dat goed gevulde register werkelijk zorgt voor een betere ontsluiting van deskundigen 
en deskundigheid. En met een betere ontsluiting van deskundigen en deskundigheid 
is nog niet automatisch gezegd dat ook de strafvorderlijke systeemdoelen zijn 
gediend. Om deze onderlinge samenhang inzichtelijk te maken, is de werking van het 
register in figuur 1 nog eens in de vorm van een model weergegeven.  
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   Figuur 1 De werking van het deskundigenregister  
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In woorden samengevat: de werkzame mechanismes, kosten-baten afwegingen en 
kwaliteitszorg, moeten bewerkstelligen dat de (operationele) kwantitatieve en 
kwalitatieve doelstelling van het register bereikt wordt: een register waarin 
voldoende, goede deskundigen opgenomen zijn. Dat register moet vervolgens op 
productniveau twee productdoelen dienen: de ontsluiting van deskundigheid en een 
goede kwaliteit van de door deskundigen geleverde diensten (ontsluiting 
deskundigen; kwaliteit producten). Tot die producten kan ook een goede 
communicatie over te leveren en geleverde rapportages gerekend worden. Toch is die 
communicatie in dit schema ook apart vermeld, omdat zij tevens kan worden opgevat 
als een afzonderlijk werkzaam mechanisme voor het bereiken van de onderscheiden 
systeemdoelen: juiste beslissingen en het vertrouwen in de rechtspraak. Die 
systeemdoelen ten slotte worden, zo werd uit de landenhoofdstukken duidelijk, 
tevens gediend door de als werkzame mechanismen te typeren tegensprekelijkheid en 
de eigen verantwoordelijkheid van de rechter. Omdat in deze paragraaf de evaluatie 
van de werking van het deskundigenregister centraal staat, zullen deze beide 
werkzame mechanismes op systeemniveau hier verder buiten beschouwing worden 
gelaten.  
 
Over de drie andere werkzame mechanismes kan in zijn algemeenheid het volgende 
worden gezegd. Het mechanisme van kwaliteitszorg werkt door selectieve toelating 
van deskundigen tot en eventuele verwijdering uit het register. De gedachte is dat 
geregistreerde deskundigen in ieder geval een minimumniveau van vakinhoudelijke 
expertise bezitten en daarnaast op forensische kennis en op integriteit zijn getoetst. 
Door het College gerechtelijk deskundigen worden op aangeven van 
vertegenwoordigers van het betreffende deskundigenveld de grenzen van het 
deskundigheidsgebied en de toelatingseisen vastgesteld. Het zal afhangen van de 
strengheid van die eisen en van de toepassing daarvan hoe goed deze selectie werkt. 
Op voorhand komt de veronderstelling dat op deze manier een minimumniveau van 
kwaliteit kan worden gegarandeerd, aannemelijk voor. 
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 Het mechanisme van de kosten-batenafweging wordt door Klein Haarhuis en 
Niemeijer519 als één van de mogelijke werkzame gedragmechanismen genoemd. 
Verondersteld mag worden dat dit mechanisme in het algemeen zal werken, maar hoe 
het zal werken, hangt af van randvoorwaarden en contextuele omstandigheden. 
Overwegingen in die kosten-batenafweging zullen immers in belangrijke mate zo niet 
voornamelijk gebaseerd zijn op de randvoorwaarden (zoals de aan deskundigen voor 
hun diensten verstrekte vergoedingen) en op contextuele omstandigheden (zoals de 
opstelling van organisaties tegenover registratie van hun werknemers). 
 Het communicatiemechanisme ten slotte wordt door Klein Haarhuis en 
Niemeijer eveneens genoemd als één van de werkzame mechanismen. Communicatie 
tussen juristen en deskundigen is, zo bleek uit voorgaande hoofdstukken, een 
wezenlijk aspect, waar zich grote problemen voordoen. Door de respondenten in ons 
onderzoek is het belang van goede communicatie tussen juristen en deskundigen ook 
benadrukt. Het deskundigenregister probeert die communicatie te verbeteren door 
eisen te stellen aan de forensische deskundigheid. Op voorhand komt de 
veronderstelling dat op deze manier aan strafvorderlijke systeemdoelen kan worden 
bijgedragen aannemelijk voor. Communicatie is evenwel een tweezijdig proces, er 
moet niet alleen naar de zender van een boodschap worden gekeken maar ook naar 
de ontvanger. Om de communicatie tussen juristen en deskundigen te verbeteren is 
het daarom noodzakelijk om niet alleen de forensische deskundigheid bij 
deskundigen te bevorderen, maar ook het vermogen bij juristen om die 
deskundigheid juist te benutten. Op dat contextuele gegeven zal verderop nog worden 
ingegaan.  
 
Of een werkzaam mechanisme er voor gezorgd heeft dat een doelstelling bereikt is, 
valt over het algemeen niet rechtstreeks te meten. De vraag of een doelstelling bereikt 
is, kan over het algemeen slechts worden beantwoord na en door interpretatie van 
één of meer indicatoren. Hieronder zullen we aangeven welke indicatoren gebruikt 
kunnen worden om te beoordelen of en zo ja in welke mate de in het vorige hoofdstuk 
onderscheiden doelen zijn gerealiseerd. 
 
 
2.2 Operationele doelen 
 
Kwalitatieve vulling van het register 
De vulling van het register met deskundigen waarvan de kwaliteit in algemene zin is 
gewaarborgd, wordt geïndiceerd door de mate van tevredenheid over de kwaliteit van 
deskundigen in inhoudelijk, forensisch en communicatief opzicht. De mate van 
tevredenheid over de kwaliteit van geregistreerde deskundigen kan worden 
vastgesteld door een onderzoek onder (vooral) rechters, officieren, advocaten (en 
mogelijk ook collega-deskundigen). De norm moet daarbij te zijner tijd in het kader 
van het evaluatieonderzoek worden vastgesteld. 
 Mogelijk kan ook een indicatie worden afgeleid uit het aantal gevallen waarin 
inschrijving of herinschrijving wordt geweigerd, dan wel de inschrijving van een 
deskundige wordt doorgehaald. Om weigeringen en doorhalingen van inschrijvingen 
goed te kunnen interpreteren is een analyse nodig van de redenen die aan die 
weigering of doorhaling ten grondslag liggen. Dat kan worden onderzocht op basis 
van gegevens van het NRGD. 
 
 
 
 

                                                 
519  Klein Haarhuis en Niemeijer 2008. 



 250  

Kwantitatieve vulling van het register 
De kwantitatieve vulling en dekkingsgraad wordt geïndiceerd door het bestaan van 
voldoende mogelijkheden tot keuze tussen deskundigen, ook voor contra-expertises. 
Of voldoende keuzemogelijkheden bestaan, kan in de eerste plaats worden 
vastgesteld door een onderzoek onder (vooral) rechters, officieren, advocaten (en 
mogelijk ook collega-deskundigen). 
 Daarnaast kan mogelijk een indicatie worden ontleend aan het aantal gevallen 
waarin niet-geregistreerde deskundigen worden ingeschakeld. Om dit laatste gegeven 
goed te kunnen interpreteren is het nodig om na te gaan of uit de motivering die de 
rechter voor de inschakeling van niet-geregistreerde deskundigen geeft, kan worden 
afgeleid welke redenen daaraan ten grondslag hebben gelegen. Vervolgens moet per 
deskundigheidsgebied een analyse van die redenen worden gemaakt. 
Om te zijner tijd een dergelijke analyse te kunnen maken is het van belang dat onder 
regie van de Raad voor de Rechtspraak gegevens inzake inschakeling van 
geregistreerde en niet-geregistreerde (contra-)deskundigen worden bijgehouden. 
Voorts moet, bij substantiële inschakeling van niet-geregistreerde deskundigen op 
een terrein waar registratie mogelijk is, te zijner tijd een voldoende omvangrijke en 
ook overigens adequate steekproef van rechterlijke beslissingen waarin niet-
geregistreerde deskundigen worden benoemd of opgeroepen ter terechtzitting, 
voorhanden zijn. De Raad voor de Rechtspraak zou ook daarbij een rol kunnen 
vervullen. 
 De normen moeten daarbij te zijner tijd in het evaluatieonderzoek nog worden 
vastgesteld. 
 
Aantrekkelijkheid van het register voor deskundigen 
Een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van de kwantitatieve en 
kwalitatieve doelstelling is een voldoende mate van aantrekkelijkheid van het register 
voor deskundigen. De werking van het register staat of valt met met de mate waarin 
aan die voorwaarde is voldaan en het ligt daarom voor de hand om bij de evaluatie 
dat aspect bijzondere aandacht te geven. De aantrekkelijkheid van het register voor 
deskundigen wordt geïndiceerd door de registratiebereidheid van deskundigen in het 
algemeen en van voormalig vaste gerechtelijke deskundigen en ‘nieuwe’ deskundigen, 
waaronder universitaire wetenschappelijke onderzoekers en niet institutioneel-
gebonden deskundigen in het bijzonder. Gegevens van het NRGD kunnen voor dat 
deel van het onderzoek gebruikt worden; ingediende verzoeken en tot stand gekomen 
registraties geven een eerste indruk van de registratiebereidheid.  
 Zeker indien er aanwijzingen zijn dat de registratiebereidheid te wensen over 
laat, komt het evenwel wenselijk voor in het kader van de evaluatie ook onderzoek te 
doen naar de afwegingen die deskundigen voor zichzelf maken. Het is in dat geval van 
belang zicht te krijgen op afwegingen van deskundigen die beslissen om geen verzoek 
tot registratie in te dienen. Het ligt (zeker) in dat geval in de rede, een adequate 
steekproef samen te stellen van deskundigen die voor openstelling van de 
mogelijkheid tot registratie op het betreffende deskundigheidsgebied actief waren, en 
door bevraging in kaart te brengen welke redenen de doorslag gaven bij de beslissing 
om wel of niet registratie aan te vragen. 
 De normen moeten daarbij te zijner tijd in het evaluatieonderzoek nog worden 
vastgesteld. 
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2.3 Productdoelen 
 
Inleiding 
De productdoelen van het deskundigenregister betreffen de ontsluitingsfunctie en de 
kwaliteit van de door geregistreerde deskundigen geleverde producten. De 
ontsluitingsfunctie ziet op het gebruik dat van het register wordt gemaakt, en de 
voordelen die door dat gebruik worden behaald. Een met goede deskundigen gevuld 
register vormt weliswaar een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde 
voor het gebruik ervan door afnemers. 
 Bij dat gebruik speelt in de eerste plaats een kosten-batenafweging van afnemers 
een rol. Maar bij de afweging of een geregistreerde deskundige wordt ingeschakeld 
kunnen ook argumenten meewegen die (deels) ingegeven worden door de context. Zo 
is al eerder gememoreerd dat het al dan niet, en zo ja in welke fase inschakelen van 
deskundigen door een advocaat vooral wordt bepaald door diens processtrategie. 
Voor het OM geldt dat inschakeling van niet-geregistreerde deskundigen alleen 
mogelijk is via de RC.  
 De mate waarin productdoelen van het register leiden tot gebruik en 
tevredenheid zal voorts een terugkoppelingseffect kunnen hebben op de vulling en 
dekking van het register. Wanneer het gebruik door afnemers dan wel de 
tevredenheid van afnemers over de geleverde producten te wensen over laat, kan dat 
leiden tot een lagere registratiebereidheid. 
 Een algemeen punt is ten slotte dat de evaluatie, wil zij zicht bieden op de 
toegevoegde waarde die het deskundigenregister betekent, duidelijkheid zal moeten 
bieden over veranderingen ten opzichte van de voordien bestaande situatie, ook bij 
een keuze van de opdrachtgever om geen nulmeting(en) te laten verrichten. Uit de 
vraaggesprekken blijkt bijvoorbeeld niet dat de ontsluiting van deskundigheid op het 
terrein van DNA voor de inwerkingtreding van het register reden tot zorg gaf. Het 
productdoel ontsluiting is door de registratie van deskundigen op dit terrein dan 
alleen gediend als de ontsluiting verder verbeterd is. 
 
De ontsluitingsfunctie 
Het register moet voorzien in een behoefte bij afnemers. Het register is, zo bleek in 
hoofdstuk 5, voor de respondenten een succes als zij gemakkelijker dan in het 
verleden aan een gespecialiseerde deskundige kunnen komen. 
 Een eerste indicatie van de ontsluiting van deskundigen en deskundigheid door 
het register wordt geleverd door de frequentie van het gebruik. De frequentie van het 
gebruik kan te zijner tijd bijvoorbeeld worden vastgesteld door een steekproefsgewijs 
onderzoek naar strafdossiers. Maar ook gegevens die door geregistreerde 
deskundigen aan het NRGD worden verstrekt zouden daarbij behulpzaam kunnen 
zijn. Aan het NRGD zou verzocht kunnen worden, geregistreerde deskundigen 
gegevens te laten aanleveren over het aantal (en de soort) zaken waarin zij 
rapporteren, en die gegevens voor de evaluatie ter beschikking te stellen. 
 Een frequente inschakeling van geregistreerde deskundigen betekent echter nog 
niet dat de ontsluiting van deze deskundigen is verbeterd ten opzichte van de 
voordien bestaande situatie. Veranderingen in tevredenheid over de ontsluiting ten 
opzichte van de situatie van voor de inwerkingtreding van het register kan, gegeven 
het ontbreken van een nulmeting, vermoedelijk het best worden achterhaald door 
respondenten te vragen naar hun indrukken op dit punt. 
De normen moeten daarbij te zijner tijd in het evaluatieonderzoek nog worden 
vastgesteld. 
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De kwaliteit van de door deskundigen geleverde producten 
Het deskundigenregister heeft mede ten doel, een waarborg te bieden voor de 
kwaliteit van de door de geregistreerde deskundigen geleverde producten. 
 Een eerste indicatie van de kwaliteit van de geleverde producten zou kunnen 
worden gezien in de tevredenheid van gebruikers met deze producten. Die 
tevredenheid zou in de evaluatie (ook) kunnen worden vastgesteld in een onderzoek 
onder rechters, officieren en advocaten. Net als bij de ontsluitingsfunctie, is ook hier 
bij de bevraging een belangrijk punt of de tevredenheid ten opzichte van de voordien 
bestaande situatie is toegenomen. Bij het ontbreken van een nulmeting zouden 
respondenten bevraagd kunnen worden naar hun indrukken op dit punt. 
 In het vorige hoofdstuk bleek, dat de keuzes die in Nederland zijn gemaakt bij de 
inrichting van het deskundigenregister, in belangrijke mate samenhangen met de 
wens door dat register de kwaliteit van rapportages en (daarmee) systeemdoelen te 
bevorderen. Zeker tegen die achtergrond valt te overwegen verschillen in kwaliteit ten 
opzichte van de situatie van voor de invoering van het deskundigenregister ook op 
een tweede manier te onderzoeken. Aan een panel van rechters, officieren, advocaten 
en deskundigen zou gevraagd kunnen worden een steekproef van rapportages te 
beoordelen, die (voor een deel) is samengesteld uit rapporten van voor de 
inwerkingtreding van het register en (voor een ander deel) uit rapporten van 
geregistreerde deskundigen. En het zou voor de hand liggen om, als een dergelijk 
onderzoek inderdaad zou worden gehouden, ook rapporten van deskundigen die niet 
geregistreerd zijn in de vergelijking te betrekken. Data en namen zouden 
(vanzelfsprekend) weggelakt moeten worden. 
 Op deze wijze kan naar het ons voorkomt op de best mogelijke wijze bepaald 
worden of de kwaliteit van de producten van geregistreerde deskundigen hoger is dan 
die van niet geregistreerde deskundigen en die van deskundigen in de voordien 
bestaande situatie. 
 
Goede communicatie tussen deskundigen en juristen 
Goede communicatie tussen juristen en deskundigen is tegelijkertijd een productdoel 
van het register, het bepaalt de kwaliteit van de geleverde producten, en een 
werkzaam mechanisme voor waarheidsvinding. 
 Een indicatie van de kwaliteit van de communicatie tussen deskundigen en 
juristen kan in de eerste plaats worden afgeleid uit de opvattingen hierover van 
rechters, officieren en advocaten, en ook van de deskundigen zelf. Of van een goede 
communicatie sprake is, kan dan ook het beste worden vastgesteld in een onderzoek 
onder rechters, officieren, advocaten en deskundigen zelf. De vraagstelling zal er 
daarbij op gericht moeten zijn (zo mogelijk) te achterhalen op welke punten die 
communicatie goed verloopt en op welke punten minder, en zal tevens een 
vergelijkend aspect moeten bevatten: is de communicatie (over het algemeen) beter 
dan voordien (toen er nog geen register was) en verloopt de communicatie (over het 
algemeen) beter dan met niet geregistreerde deskundigen. 
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2.4  Systeemdoelen 
 
Inleiding 
De systeemdoelen van het deskundigenregister betreffen de kwaliteit van 
strafvorderlijke beslissingen en vertrouwen in de rechtspraak. Eerder is al 
aangegeven dat tijdens de parlementaire behandeling van de wet deskundigen in 
strafzaken is uitgesproken dat vergroting van het vertrouwen in de rechtspraak 
weliswaar het uiteindelijke doel is, maar dat bij de evaluatie vooral naar dichterbij 
gelegen doelen zal moeten worden gekeken. Mede tegen die achtergrond ligt het niet 
voor de hand bij de evaluatie het accent op de systeemdoelen te leggen. Maar het ligt 
evenmin in de rede daar volledig aan voorbij te gaan. 
 
Verbetering van de kwaliteit van strafvorderlijke beslissingen 
Een indicatie van de invloed van deskundigenrapporten op de kwaliteit van 
strafvorderlijke beslissingen zou kunnen worden ontleend aan de wijze waarop 
deskundigenonderzoek in de motivering van het vonnis wordt verwerkt. Wordt dat 
deskundigenonderzoek beter in (vooral) bewijsredeneringen verwerkt? Dit zou in 
beginsel kunnen worden onderzocht aan de hand van een  steekproef van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ zaken. Het is echter de vraag of een eventuele verbetering op deze wijze 
zichtbaar kan worden gemaakt; en daar komt bij dat bij een eventueel te constateren 
verbetering de moeilijk te beantwoorden vraag rijst of deze toe te schrijven valt aan 
het deskundigenregister of aan veranderingen in regelgeving en rechtscultuur 
betreffende het motiveren van beslissingen. Daarom wordt een dergelijk onderzoek 
niet voorgesteld. 
 Wel komt het aangewezen voor in het kader van de evaluatie te zijner tijd enige 
vragen te stellen aan rechters, officieren, advocaten en deskundigen, die naar de door 
hen gepercipieerde effecten van het deskundigenregister op systeemdoelen 
informeren. Worden deskundigenrapporten naar hun mening beter verwerkt door 
rechters bij hun besluitvorming? Ook ligt het in de rede om vragen te stellen die op 
mogelijke neveneffecten van het deskundigenregister op systeemniveau betrekking 
hebben. Hebben rechters, officieren en advocaten het idee dat hun eigen kennis van 
deskundigen en deskundigheidsgebieden en die van andere rechters, officieren en 
advocaten in zijn algemeenheid verbeterd is door de aandacht voor deskundigen die 
mede door de totstandkoming van de wet deskundigen in strafzaken gegenereerd is? 
 Overwogen zou voorts kunnen worden de keuze van gebieden waar registratie is 
opengesteld tegen het licht van dit systeemdoel te evalueren. Het nut van registratie 
uit oogpunt van dit systeemdoel wordt bepaald door het belang van de te nemen 
beslissing, en de betekenis die registratie van deskundigen voor de juistheid van die 
beslissing kan hebben. Ondervraging van respondenten uit de rechtspraktijk 
(rechters, officieren en advocaten) en deskundigen kan een indicatie opleveren van de 
terreinen waar registratie in het licht van deze wegingsfactoren de meeste 
toegevoegde waarde kan hebben.  
 
Vertrouwen in de rechtspraak 
Het vertrouwen in de rechtspraak wordt door tal van factoren bepaald. Een meting 
van dat vertrouwen zegt weinig of niets over de mate waarin het deskundigenregister 
aan dat vertrouwen bijdraagt of afdoet.  
 Overwogen zou echter wel kunnen worden om op een specifiek punt onderzoek te 
doen naar de invloed van het deskundigenregister op het vertrouwen in de 
rechtspraak. Dat vertrouwen is de afgelopen jaren mede beïnvloed door bijdragen aan 
de maatschappelijke discussie over het functioneren van de rechtspraak van personen 
die door rechters als deskundigen worden ingeschakeld. Tegen die achtergrond 
bezien kan het in de rede liggen, deskundigen specifiek te bevragen over de effecten 
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die het deskundigenregister en het functioneren daarvan heeft (gehad) op hun 
vertrouwen in de rechtspraak  
 
 
3. Randvoorwaarden en contextuele factoren 520 
 
In het voorgaande is een overzicht gegeven van de wijze waarop naar onze mening in 
de evaluatie het best tot een oordeel over het functioneren van het register gekomen 
kan worden. Daarbij bleek op verschillende plaatsen dat dit functioneren van 
randvoorwaarden en contextuele omstandigheden afhankelijk is. Dat geldt met name 
voor het kosten-batenmechanisme dat, zo bleek, een belangrijk onderdeel is van de 
theoretische werking van het register. Randvoorwaarden en contextuele 
omstandigheden bepalen de kosten en baten, en leveren daarmee als het ware de 
input voor die afweging. Bij wijze van voorbeeld kan in herinnering worden geroepen 
dat de opstelling van de grote instituten op forensisch terrein vermoedelijk cruciaal 
zal zijn voor de registratiebereidheid van deskundigen. Als deze instituten de 
registratie van hun (goede) medewerkers bevorderen, vormt dat een gunstige 
voorwaarde voor het bereiken van de operationele doelen van het register. 
 Voor de vulling en dekkingsgraad van het register is het nodig dat er voldoende 
registratiebereidheid bestaat bij diverse categorieën van deskundigen. Daarover valt 
op dit moment te zeggen dat het tempo en de te maken keuzes bij de afbakening, 
normstelling en vulling van het register en de ontsluiting van nieuwe 
deskundigheidsgebieden van groot belang is. Wanneer het te lang duurt voordat het 
register een voldoende dekkingsgraad heeft, bestaat het risico dat gebruikers en 
deskundigen het vertrouwen in het register verliezen. Ook bestaat het gevaar dat zich 
buiten het register om gewoontes en praktijken gaan ontwikkelen om te voorzien in 
de behoefte aan expertise  Dat geldt zeker ook voor het OM, dat aangewezen is op het 
register wanneer het zelf een deskundige wil benoemen. Tegen die achtergrond zijn 
de ontwikkelingen in de verhouding tussen technisch onderzoek en 
deskundigenonderzoek van groot belang. 
 Daarnaast is het met het oog op de registratiebereidheid aan te bevelen om te 
monitoren of zich problemen voordoen met betrekking tot de financiering van 
deskundigenonderzoek. Registratie ligt, als een kosten-batenafweging de doorslag 
geeft, alleen in de rede als van het werk als deskundige (voldoende) financiële 
voordelen verwacht worden. 
 
Voor de (potentiële) gebruikers van het register is belangrijk in welke mate 
duidelijkheid wordt geboden over de bij toelating tot en verwijdering uit het register 
gevolgde procedures. Tijdens het interviewen bleek dat op dat moment die 
duidelijkheid nog niet bestond. Een aandachtspunt wordt verder gevormd door de 
opstelling van de advocatuur tegenover het register. Het register is door de wetgever 
nadrukkelijk gepositioneerd als een onafhankelijk register; ook advocaten kunnen in 
beginsel van geregistreerde deskundigen gebruik maken. Het is evenwel niet duidelijk 
of advocaten ook daadwerkelijk in betekenisvolle mate van geregistreerde 
deskundigen gebruik zullen gaan maken. Op dat gebruik zou mogelijk van invloed 
kunnen zijn of het register als een onafhankelijk register wordt gezien, of als een 
register voor het OM en rechters. Tegen deze achtergrond is zowel de beeldvorming 
omtrent het register bij de gebruikers als het daadwerkelijke gebruik van 
geregistreerde deskundigen door de verdediging, onder meer voor contra-expertises, 
van groot belang. 

                                                 
520  We onderscheiden randvoorwaarden en contextuele factoren. Randvoorwaarden zijn in principe 

(beleidsmatig) te beïnvloeden, contextuele factoren zijn als min of meer gegeven te beschouwen.  
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 Een goede communicatie tussen juristen en deskundigen is essentieel, zo bleek. 
Een mogelijk risico dat in het onderzoek naar voren is gekomen, is dat deskundigen 
in hun rapportage zoveel volledigheid willen nastreven, dat de omvang van de 
rapportage het begrip bij de opdrachtgever eerder vermindert dan vermeerdert. 
Onafhankelijk van de instelling van het deskundigenregister is al een tendens 
geconstateerd naar steeds omvangrijker rapportages. Door enkele respondenten is de 
verwachting uitgesproken dat het register die tendens nog zal versterken omdat 
geregistreerde deskundigen zich zoveel mogelijk zullen willen indekken en daarom 
liever teveel dan te weinig zullen rapporteren.  
 Mogelijk een minder gunstige randvoorwaarde voor het register wordt gevormd 
door onduidelijkheid over de vraag in hoeverre geregistreerde deskundigen op 
dezelfde manier in teamverband kunnen blijven werken als voorheen. In het register 
kunnen alleen natuurlijke personen en geen rechtspersonen worden opgenomen. 
Zeker bij complexe zaken wordt het werken in multidisciplinair verband, met 
collegiale tegenspraak, door veel deskundigen gezien als een belangrijke 
kwaliteitsverhogende factor.  
 Een laatste aandachtspunt tenslotte is de vrees dat het register tot een minder 
kritische beoordeling van geregistreerde deskundigen zou kunnen leiden. Die vrees 
kwam uit de parlementaire behandeling naar voren en werd door sommige 
respondenten gedeeld. 
 Op al deze punten geven wij de opdrachtgever in overweging de ontwikkelingen 
te volgen en deze aspecten tevens bij de evaluatie te betrekken. 
 
 
4 Tegensprekelijkheid en de eigen verantwoordelijkheid van de rechter 
 
In het tweede hoofdstuk is aangegeven dat en waarom de toezegging van een 
evaluatie zich beperkt tot een evaluatie van het deskundigenregister. Uit de 
landenhoofdstukken is naar voren gekomen dat de bijdrage van deskundigen aan de 
onderscheiden strafvorderlijke systeemdoelen, de juistheid van strafvorderlijke 
beslissingen en het vertrouwen in de rechtspraak, mede afhankelijk is van twee 
andere werkzame mechanismen: tegensprekelijkheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van de rechter. Voorstelbaar is tegen die achtergrond, dat de 
opdrachtgever er te zijner tijd voor zal kiezen, de evaluatie uit te breiden tot een 
evaluatie die meer algemeen de bijdrage van deskundigen aan strafvorderlijke 
systeemdoelen tot onderwerp heeft.521 Er zijn immers ook in Nederland duidelijke 
verbanden tussen de drie werkzame mechanismen. Zo zijn er aanwijzingen dat de 
aandacht voor deskundigen in het strafrecht, waar de instelling van het 
deskundigenregister aan bijdraagt, er toe leidt dat rechters gestimuleerd worden om 
hun eigen verantwoordelijkheid bij het waarderen van bijdragen van deskundigen 
beter te vervullen. Het zou heel goed zo kunnen zijn, dat een effect van het 
deskundigenregister zelf over enkele jaren nog nauwelijks meetbaar is, terwijl tegelijk 
(naar de indruk van velen) de omgang met informatie van deskundigen in de 
rechtspraktijk verbeterd is. Beslissingen over het verder functioneren van het register 
zouden naar onze mening te zijner tijd het best tegen de achtergrond van een breder 
beeld van de bijdragen van deskundigen aan strafvorderlijke systeemdoelen kunnen 
worden genomen. 
 Een dergelijke wat bredere benadering kan ook voorkomen dat de aandacht bij de 
eventuele besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie te sterk gericht wordt op 

                                                 
521  Daarin zou ook onderzoek naar het (niet) afleggen van de eed of belofte door (geregistreerde) 

deskundigen (behoudens indien zij ter terechtzitting gehoord worden) een meer eigen plaats 

kunnen krijgen. Verschillende leden van de Eerste Kamer hebben aangegeven daaraan belang te 

hechten. 
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beslissingen inzake het functioneren van het register. In de voorgaande hoofdstukken 
bleek, dat veel normering betreffende deskundigen nu aan het deskundigenregister is 
gekoppeld. Er zijn echter ook andere wegen om de bijdrage van deskundigen aan 
strafvorderlijke systeemdoelen te verbeteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
protocollering van deskundigenrapportages, waar de wet sinds 1 januari 2010 een 
expliciete basis voor biedt. Gebruik van die mogelijkheid is thans niet voorzien. Het 
lijkt ons op voorhand niet onaantrekkelijk dat die keuze naar aanleiding van de 
evaluatie opnieuw ter discussie zou kunnen staan. Ook de afbakening tussen 
deskundigenonderzoek en technisch onderzoek bijvoorbeeld zou bij een wat bredere 
benadering mogelijk meer fundamenteel aan de orde kunnen komen. 
 Het huidige onderzoek beperkt zich echter tot een planevaluatie van het 
deskundigenregister en de voorbereiding van een evaluatie van het functioneren van 
dat register. Daarom laten wij het wat een mogelijke verbreding van die evaluatie 
betreft (die uiteraard ook de uitkomst van een kosten-batenafweging is, terwijl wij in 
het voorgaande alleen enkele baten hebben geschetst) bij deze opmerkingen.  
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Summary 
 
 
The Expert Witness in Criminal Cases Act, which became law on 1 January 2010, has 
brought about many changes in current criminal procedure. One of the more 
substantial changes concerns the creation of a national public register of expert 
witnesses as defined under section 51k of the Dutch Code of Criminal Procedure. This 
study relates directly to that register, which is referred to in common parlance as the 
register of expert witnesses and is officially called the Dutch Register of Expert 
Witnesses (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen; the NRGD). 
 During debate on the bill in the Senate of the Dutch Parliament, the Minister of 
Justice announced that there would be an evaluation of the efficacy of the register. 
The present study, the result of which is an ‘ex-ante’ evaluation, ties in with that 
evaluation. In essence, an ex-ante evaluation prepares the way for a later process 
evaluation and final evaluation, in this case relating to the NRGD. The aim of the ex-
ante evaluation is to clarify the aims of the NRGD. The ex-ante evaluation must also 
make clear how, over a number of years, insight can be gained as to whether those 
aims have been achieved. In an evaluation programme, it is not merely sufficient to 
ascertain whether a specific method works; researchers also want to understand why 
that is the case, what the active mechanism is. In addition, the whole context must be 
mapped, rather than just the mechanism itself: an active mechanism will not 
necessarily lead to an equally good result in all circumstances. 
 
To properly understand the function of the NRGD, it is preferable to have a broad 
overview of those areas of criminal procedure (and any changes to it) that involve 
expert witnesses. For that reason, chapter 2 starts by portraying that wider context. 
 The starting point of the legal framework relating to expert witnesses in criminal 
cases is still the framework for expert witnesses in preliminary judicial investigation. 
That framework has, in 2010, been preserved in slightly altered form. But the 
examining judge now also has the option of initiating research by experts outside the 
ambit of preliminary judicial investigations. Art. 176 of the Dutch Code of Criminal 
Procedure permits the examining judge to appoint one or more expert witnesses at 
the request of the suspect or on demand of the public prosecutor. The public 
prosecutor may appoint an expert witness who is listed in the NRGD if this is in the 
interests of the investigation. The suspect is, in principle, notified of this appointment 
by the public prosecutor. The suspect must then be given the opportunity to ask for 
an additional examination or to give directions regarding the examination to be 
carried out, and be informed that he may call on the examining judge. The 
implications of this change in respect of the options already offered by the so-called 
mini-instructie (mini preliminary inquiry), however, seem to be minor. Of more 
significance for the suspect is the new section 51j(4) of the Dutch Code of Criminal 
Procedure, which offers the examining judge the opportunity of deciding prior to the 
hearing that an expert examination carried out on the instructions of the defence 
team should be considered equivalent (in terms of state funding) to an expert 
examination at the behest of the public prosecutor or the judge. Authority for 
appointing registered expert witnesses may in some cases fall to the assistant public 
prosecutor. The Minister of Justice however has chosen not to do so but to leave the 
matter to the Board of Procurators General. The relevant instructions have since been 
drafted. 
 The legal framework relating to expert witnesses has also changed in that a large 
number of provisions is now included in title IIIC of the Dutch Code of Criminal 
Procedure (The Expert Witness). A battery of rules and regulations have been 
transferred to this new part of the code, and a number of those have been amended. 
One example of this is that since 1 January 2010, expert witnesses are required to 
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provide evidence fully, faithfully and to the best of their ability. The expert witness 
must swear that he shall make statements truthfully and in good conscience. As the 
oath now states that the expert witness must declare truthfully, the oath as a witness 
is considered superfluous by the legislator. A registered expert witness no longer 
automatically has to take the oath, as was the case with the former permanent court-
appointed expert witnesses (vaste gerechtelijke deskundige).   
 

The legal basis for the NRGD can be found in the new Title IIIC. Chapter 3 
concentrates on how this legal basis came into being, and details the thoughts of the 
Minister of Justice and Members of Parliament regarding the NRGD. 
 The legal basis for the NRGD can be deduced from the opinion of the Council of 
State. It had advised not just mentioning a register of expert witnesses in the 
explanatory memorandum, but specifying in the bill that there is a national register 
and what an expert witness has to do to be included in this register or to be removed 
from it. The bill initially also entailed the concept of the permanent court-appointed 
expert witness. That was subsequently removed from a memorandum of amendment; 
the test whether persons applying to be registered/permanent experts meet quality 
standards could better be left entirely in the province of the Board of Registered 
Expert Witnesses (College gerechtelijk deskundigen), in the opinion of the Minister 
of Justice. 
 The explanatory memorandum clearly explains the aims of the NRGD. By 
compiling a register of expert witnesses, the public prosecutor and defence counsel 
are given the opportunity to appoint expert witnesses who meet generally approved 
standards. Such a guarantee of standards covers qualifications that can be objectively 
assessed, such as educational qualifications and other certificates or a person’s listing 
in public registers on the basis of similar objective standards (such as the Dutch BIG 
register for independent health-care practitioners). The explanatory memorandum 
makes clear that the focus is on those persons who are regularly called as an expert 
witness due to the nature of their work. The register should not just be a guarantee of 
specialist knowledge, but also a guarantee of an expert witness’s ability to work in a 
forensic context. In relation to permanent court-appointed expert witnesses, the 
explanatory memorandum mentioned that the reliability of the expert witness was 
also important. Furthermore, the explanatory memorandum gives an indication of 
the scope of the NRGD. Formal registration would be illogical where the nature of the 
requisite knowledge could not be defined, or where there was a lack of consensus 
between those involved with regard to quality standards. 
 In the memorandum accompanying the report, the ‘seal of quality’ offered by the 
register in a general sense is defined in greater detail. It is made clear that the register 
is assumed to have a function more directly linked to the report the expert draws up. 
Expert witnesses must put their clients in a position in which they can assess the 
report on its merits. In the Minister of Justice’s opinion, this could also entail the 
expert to express that he holds a minority opinion. The Minister wants to set out this 
and other professional requirements demanded of expert witnesses in a code of 
conduct. Another requirement in terms of professional behaviour relates to the 
responsibility of expert witnesses for third-party research, where he includes results 
of the same in his report. In this context, the Minister also feels it necessary to clarify 
the expert witness’s areas of responsibility in relation to the organization for which he 
works. It is also made clear that such an organization itself may not be registered; the 
register will be made up of individual expert witnesses alone. At the same time, the 
Minister of Justice points out (in relation to the standards to be set) that at an 
international level there are norms being drawn up for forensic laboratories. This 
implies that, in certain cases, individuals may be registered as expert witnesses solely 
if and when they are working for an accredited institute. 
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 During the debate on the bill, it became evident that the Dutch House of 
Representatives was broadly supportive of the bill and the NRGD. However, there 
were concerns on a number of issues. One of these concerns was the issue of the 
unbounded credence judges might give expert witnesses on account of their being 
listed in the NRGD. There were also concerns about the compilation of the register, 
about the knowledge of criminal procedure among registered expert witnesses and 
about the possibility of using foreign expert witnesses. 
 In the Senate of the Dutch Parliament, attention was particularly drawn by a 
letter from the president of the KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences). The letter warned against the possibility that the register would primarily 
be a list of expert witnesses with blinkered scientific knowledge. The KNAW expected 
that such a register would not constitute a faithful representation of the (by 
definition) dynamic character of the scientific world. The letter argued that the names 
of scientific experts should completely be kept out of the NRGD. The Minister of 
Justice responded by reiterating his explanation of the system. Attention was also 
focused on the fact that registered expert witnesses would only take the oath when 
being questioned by a judge, and the relationship between the NRGD and other 
registers. 
 
Legislation relating to the NRGD and registered expert witnesses can, to a greater or 
lesser extent, be found in the Register of Expert Witnesses in Criminal Cases Decree 
(Besluit register deskundige in strafzaken) and the code of conduct (gedragscode). 
In addition, as intimated above, instructions from the Board of Procurators General 
have an important role to play in how the register works in future. This ‘lower’ 
legislation is discussed in chapter 4. 
 In the first sections, the NRGD in Criminal Cases Decree contains provisions on 
the composition and duties of the Board of Registered Expert Witnesses and the way 
in which it works. Section 12 of the Decree covers registration. The first subsection 
states that an application for registration will be considered only if the application 
relates to a field of expertise which, it is reasonable to believe, would contribute 
useful, objective and reliable information and which, in the Board’s opinion, has 
developed to a level such that any findings based on it can be reviewed and 
substantiated on the basis of established norms. If the application relates to such a 
field of expertise, the application will be reviewed against the requirements described 
in Section 12(2) a - i inclusive. Section 12 (2) a and b concern specialist knowledge 
and experience within the relevant field of expertise and of the law, and familiarity 
with the position and role of an expert witness. Many of the requirements relate to 
the ability of the expert witness to communicate with his client. For instance, he must 
be able to furnish the client with an understanding as to whether and if so to what 
extent the question is clearly formulated and open to question (c). He must also be 
able to convey his thoughts on the issue at hand both in writing and orally and also 
convey any other relevant aspect of his expertise using persuasive argumentation in a 
way which can be tested and understood by the client (g).   
 In addition, the expert witness must be able to carry out his work independently, 
impartially, with due care and attention, professionally and with integrity (i). The 
code of conduct also relates to these requirements. Section 13(2)f demands that an 
applicant promises to abide by the rules of the code of conduct for as long as he is 
listed in the register. The code of conduct also covers situations in which the expert 
witness has to work with third parties in the context of his report. Then, too, he must 
come to an assessment based on his expertise, supply information and report on the 
findings independently. If, in drafting his report, he enlists the help of third-party 
experts, he must inform the client of this. Any work performed by third parties must 
be documented in the report including the instructions given to them. 
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 The instructions of the Board of Procurators General (Aanwijzing technisch 
onderzoek/deskundigenonderzoek) make clear that the public prosecutor’s office has 
made ample use of the opportunity of positioning specialist research as forensic 
investigation to be set up in the context of criminal investigation conducted by the 
police (and not as research to be conducted by expert witnesses). 
 
In the context of this study, six key figures from the criminal justice system, the 
public prosecutor’s office, the legal profession, forensic science (expertise on DNA), 
forensic behavioural sciences and the team behind the register have been interviewed 
on the basis of various themes using open questions and follow-up questions. We 
spoke with them about their opinions and expectations relating to the NRGD, the 
normative and empirical basis for those opinions and expectations, and the way in 
which and under what set of circumstances the NRGD could make a contribution to 
the aims of the register. Chapter 5 covers this part of the study. 
 In the analysis of the interviews, a differentiation was made between the various 
sorts of aims relating to the NRGD: operational aims, product aims and system 
aims. Operational aims concentrate on what is required for the register to work 
properly. For instance, whether the population of the register fulfils both quantitative 
and qualitative standards. Product aims are the aims set once the register is up and 
running: what is the aim of the register? One example is the ‘access’ function of the 
register: the register aims to simplify the choice of a good expert witness. Finally, 
system aims are aims pursued by the criminal justice system that the NRGD is part 
of. These aims entail encouraging accurate decisions and, in a wider sense, faith in 
the legal system. 
 As far as the operational aims are concerned, all respondents mentioned 
‘separating the wheat from the chaff’ as an aim. But when discussing various fields of 
expertise, it appeared that the respondents found it difficult to define standards in 
general terms. The expectation is that the NRGD will not specify substantially 
different requirements than those already in place for the occupational group 
concerned. Various interviewees believed that a precise demarcation of the field of 
expertise could contribute to maintaining standards in the field; it would give an 
understanding of the sort of questions an expert witness could answer on the basis of 
his expertise. From the perspective of the expert witnesses, it was also pointed out 
that a multidisciplinary approach would have the effect of pushing up standards. 
 All interviewees stressed the importance of adequate forensic expertise and 
experience. On the side of the clients, expectations were that registered expert 
witnesses would have better knowledge of forensics than expert witnesses not 
appearing in the register. These respondents believed that forensic knowledge was of 
primary importance in the context of valuing and assessing the findings, and the way 
in which the expert witness structures his claims made in his report. On the side of 
the expert witness it is the specialist knowledge of forensics that is stressed; the most 
important factor is that the expert witness can deliver a lucid report to the client. 
 The number of expert witnesses to be registered was filtered according to area of 
expertise. Several respondents expected to see problems arising particularly in the 
area of behavioural experts. Each year some 8000 reports are drawn up, a process 
requiring hundreds of behavioural experts (one estimate put the figure at 700). It was 
claimed that there was a shortage already. No significant problems were expected in 
relation to finding sufficient experts in the fields of DNA research and graphology. 
Possible problems with capacity worried some interviewees. This, it was thought, 
might detract from client satisfaction with the register and thus adversely affect 
perceptions of it. 
 It is expected that most willing to register will be those who already deploy their 
expertise in the criminal justice system. The opinions of the respondents on 
willingness to register are divided. A positive attitude on the part of the organization 



 261  

for which the expert witness works was seen as contributing towards registration. 
Another salient factor was whether the judge would solely want to make use of 
registered expert witnesses.  
 As a general rule, the fact that the NRGD would be limited to fields of expertise 
that were ‘sufficiently well-established’ was widely endorsed. In relation to the step-
by-step introduction of the register, the overriding view when the interviews were 
carried out was that uptake would be strong among graphologists and DNA experts. 
Introducing the possibility to register is going slower with regard to behavioural 
experts. There was a view that this might be caused by difficulties in defining sub-
specializations within the umbrella term ‘behavioural specialists’. Potential future 
groups ripe for inclusion in the register could include specialists in the fields of 
pathology and forensic dentistry and, other than those, toxicologists, ballistics 
specialists and fingerprint experts (dactyloscopists). 
 In terms of the product aims of the register, clients noted that the register would 
have to prove its worth in making it easier to find an expert witness in a particular 
field than in the past. Finding an expert witness is already easy in run-of-the-mill 
cases; the real measure of success will be if the same can be said in more exceptional 
cases. Some respondents expected the ‘access function’ of the register to bear fruit. 
But it was also noticed that plenty of energy, time and resources had been pumped 
into the creation of a register of expert witnesses that was not expected to have a 
substantial effect on ease of use. The criterion for success, it was claimed, would be 
the frequency with which parties would use the register. Various interviewees 
specified ease of use as a significant aim of the NRGD.  
 Closing the mental gap between legal practitioners and expert witnesses 
(including behavioural specialists) was specified as a criminal justice system aim of 
the register. Respondents also listed the importance of improvements in the process 
of establishing the truth in the widest sense (i.e. not only where the question of 
evidence is concerned). The NRGD could have a ripple effect in this regard, especially 
due to the interaction between required standards and qualifications.  
 The context in which the register operates has a significant bearing on how the 
register works, as the interviews revealed. An important element of that context for 
all respondents was the difference between run-of-the-mill cases and exceptional 
cases, although what constitutes an exceptional case is open to question, it appeared. 
Inclusion in the register appears to be primarily of interest to experts who are called 
relatively regularly. The budget for expert witnesses is also an important contextual 
issue. A number of respondents mentioned market forces and the possible 
consequences of opening the system to these forces. On the one hand, it was felt that 
a measure of exposure to market forces could have a positive impact; it must be 
possible for experts and laboratories outside the prevailing pool to ‘get a foot in the 
door’. On the other hand, there could be a free-market backlash as in the UK, where 
commercial forces had led to clients restricting the scope of their terms of reference 
to keep down costs. The instructions of the Board of Procurators General are the third 
significant contextual element. Several respondents feel that it has been made to easy 
for the police to disregard standards regarding expert evidence. 
 Another significant contextual element mentioned was whether the registration 
of individual expert witnesses was compatible with the reality of those expert 
witnesses working for a larger organization. It is unclear, according to certain 
respondents, whether expert witnesses who work as part of a team, or who are more 
concerned with reporting rather than investigating, fit in the register. Expert 
witnesses in the field of DNA research often work as part of a team and that is also 
true, to a certain extent, of behavioural specialists. Respondents with a specialist 
background believed that this manner of working has specific benefits. Critical peer 
review and a multidisciplinary approach may filter out subjective opinions. 
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 Respondents were also asked for their input on ideas and expectations regarding 
the way in which the register could be used to help achieve system aims. For instance, 
what are the active mechanisms? In the majority of the interviews, respondents cited 
the gap in communications between the legal profession and expert witnesses. 
Bridging this gap is viewed as one of the more significant aims of the NRGD. And 
improving communication between expert witnesses and the legal profession could 
be given a boost by imposing requirements regarding the level of knowledge of 
experts within a particular branch of forensic science. However, both respondents 
with expertise in the legal field and experts from other fields argued that improved 
communication also requires that the legal profession should become better versed in 
forensic science. Respondents with a legal background hope that the public 
prosecutor, the examining judge and the defence will discuss the instruction for the 
expert witness as well as possible hypotheses. One respondent from the field of expert 
witnesses suggested that the discussion surrounding the creation of the NRGD had 
already focused attention on closer cooperation on the instruction’s wording. 
 Adversarial argument between experts and lawyers is a useful mechanism for 
establishing the truth. This adversarial argument can concern technical aspects of a 
report or procedural aspects. Respondents find it important that expert witnesses 
have an obligation to explain the method used and to explain matters that may be 
controversial within their profession. Counter arguments should also be included in 
the report. As the legal profession and expert witnesses do not share a frame of 
reference, relevant issues must be discussed in court. Some respondents hope that 
lively debate in court will be encouraged. Respondents argued that the position of the 
defence is in principle strengthened by the right to contra-expertise and the fact that 
funding for this is enshrined in the new Act. However, one respondent noted that the 
new provisions may give defence lawyers less room than Supreme Court precedent 
currently does. For the defence, representation of the client involves careful 
consideration of the financial aspects involved. The respondents do not expect the 
number of experts appointed by the defence to rise rapidly in the near future. Defence 
counsel will only consider retaining experts when a report has been produced that 
may thwart the defence strategy. 
 The respondents agree that the court should not offload its role and responsibility 
on expert witnesses. The NRGD could be an instrument for slowing down certain 
developments. For instance, there was already a growing awareness that judges have 
a responsibility to query the expert’s opinion. The register brings with it the risk that 
judges will rely too much on the fact that the expert witness is registered. 
Respondents from the legal profession noted that it is the judge’s role and 
responsibility to facilitate a debate between experts, where there are contradictory 
opinions. 
 
Other countries, too, are facing the question to which extent registration of expert 
witnesses and the concomitant quality assurance systems are useful. Chapters 6 – 9 
comprise a study of the situation in Belgium, Germany, France and the UK 
respectively. Three important aspects on which the contribution of expert witnesses 
towards establishing the truth rest, are the role and responsibility of the judge, 
adversarial argument between experts and lawyers and quality assurance in relation 
to expert witnesses retained in criminal proceedings. 
 In Belgium, the public prosecutor and the examining judge have substantial 
discretion as to which expert witness is appointed. In relation to adversarial 
argument, the suspect has no substantial input during criminal investigations where 
it concerns a potential expert examination. In the preliminary judicial investigation 
the suspect and the victim (as a civil party) have the right, in addition to the public 
prosecutor, to ask the examining judge to appoint and instruct an expert witness. 
When an expert witness is appointed during the trial itself, the importance of 



 263  

adversarial argument is, in practice, highlighted by ECtHR decisions. The judge 
decides the conditions of adversarial argument on a case-by-case basis. There are no 
legal standards relating to court-appointed experts in Belgium. The sole article that 
allowed courts to draft lists of expert witnesses was recently scrapped. Now there are 
only unofficial lists. Moreover, some legal literature states that expert witnesses 
appointed by the judge or public prosecutor are paid a pittance. That could present a 
risk in situations in which wealthy suspects use highly-qualified expert witnesses. 
 In Germany, the discretionary power of the court is limited. In principle, the 
system allows for öffentlich bestellte Sachverständigen; expert witnesses accredited 
by a public-law body at state level, the Kammern. The Kammern maintain a register 
of such experts, whom they have appointed, so that finding a suitable (accredited) 
expert in a specific area need not be problematic for the court. The court may, if 
circumstances dictate, depart from the principle that it has to choose from the pool of 
accredited expert witnesses registered with the Kammern. In practice that happens 
very frequently. The public prosecutor may also retain expert witnesses in the 
preliminary judicial investigation. At the hearing, the defendant may request that an 
expert witness be allowed to furnish evidence. Such a request cannot be dismissed if 
the expert witness that the defendant wishes to call is evidently more knowledgeable 
than the expert witness retained by the court. The defendant may also challenge an 
expert witness on a number of grounds defined in law.  
 The accreditation of an expert witness is a vote of confidence. Anyone who 
believes himself to be an expert in a given field may have his ability tested. Before an 
expert witness can be accredited by a Kammer, he must go through a type of selection 
procedure. This procedure primarily covers his personal and professional ability to 
draft reports and tests whether the candidate has an above-average level of expertise. 
Accreditation is in principle for five years. Accredited expert witnesses are subject to 
regular screening by the Kammer for which they are registered. As long as they meet 
the criteria, their accreditation can be extended. The individual Kammern have 
detailed the criteria (i.e. special expertise and personal suitability) in their own 
Expert Witness Order (Sachverständigenordnung). The most frequently applied 
criteria are: an above-average level of expertise in a specific field, the skills to draw up 
an expert report, and the requirements of impartiality and independence. Not all 
expertise, however, is to be found among accredited expert witnesses; the German 
Federal Criminal Office (Bundeskriminalamt) and the various state criminal offices 
have a high level of expertise in specific fields, such as DNA analysis. 
 In France, rules regarding expert witnesses are enshrined in legislation regarding 
preliminary judicial investigation. The responsibility and the role of the examining 
judge are significant. It is up to him to determine whether the appointment of an 
expert is required. The expert witnesses carry out their examination under the 
examining judge’s aegis. Expert witnesses require the examining judge’s permission 
for specific investigative acts. This judge also determines when the expert 
examination is closed. Adversarial argument in this phase is guaranteed. The parties 
have a ten-day period to supplement or amend the questions drafted by the 
examining judge. And they may (save in exceptional conditions such as expedited 
proceedings) demand another expert witness being appointed in addition to the 
expert witness already appointed. During the investigation parties may exercise a 
modicum of control on the course of events through the examining judge. Once the 
expert witness has presented his report, the examining judge must convene the 
parties and their counsel to advise them of the conclusions. The examining judge may 
initially ask the expert witness to draft a preliminary report. That gives the parties the 
opportunity of responding to the preliminary report. Where necessary, the expert 
witness can be called to explain aspects of the report in greater detail. Another option 
is examination of the draft report by the other party’s expert. The expert witness can 
then draft the final report. Challenging the expert witness reports is thus largely part 
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of preliminary judicial investigations rather than the trial itself. This prevents time 
being wasted with all sorts of in-depth discussion of the subject matter, most of which 
would be beyond the average jury member. 
 The judge (or examining judge, where appropriate) is not, in principle, limited to 
a list of officially-registered expert witnesses. There is a national register held at the 
Court of Cassation; in addition, each Court of Appeal has a register of expert 
witnesses. An expert witness may, in principle, be registered with the Court for a 
probationary period of two years. After this period, each expert witness is assessed on 
the basis of experience and knowledge of legal matters by the General Assembly of 
Magistrates. The expert witness is then formally registered for a term of five years on 
the basis of a complete application form and the substantiated opinion of a panel of 
seventeen judges and expert witnesses. For formal inclusion in the national register, 
expert witnesses must have been registered with a Court of Appeal for an unbroken 
period of at least three years. Inclusion in the national register is for a term of seven 
years. Certain standards have to be met by registered expert witnesses; they focus 
primarily on ability, independence, impartiality and mentality. For expert witnesses, 
registration is often essential: in principle only registered expert witnesses can be 
appointed by the courts. Only in very specific cases is there a possibility of a non-
registered expert witness being appointed. 
 In England and Wales the legal system is based on the assumption that 
adversarial confrontation between the parties is the best chance of getting to the 
heart of the matter. In principle, all evidence has to be presented at the trial. Expert 
witnesses in the criminal justice system are limited to those who have ‘sufficient 
specialist knowledge or experience’. The courts have substantial discretionary 
freedom to decide whether this requirement is met. The suspect is allowed access to 
the results of all forensic tests carried out at the behest of the prosecutor, even if 
those results are not used to build the case against him. All evidentiary material 
collected is subsequently filtered for relevance. That means that the suspect does not, 
in general, see the evidence in its original state. Counsel for the defence may appoint 
his own expert witness. Should counsel for the defence wish to appoint an expert 
witness with state funds, he must first submit a request to a special committee (the 
Legal Aid Authority). If it consents to the request, it may also set a threshold. 
 Under common law, expert witness reports are subject to a number of general 
criteria that relate first and foremost to independence and report structure. 
Furthermore, the Home Secretary appointed an independent Forensic Science 
Regulator in 2008, whose task is to advise the government and the criminal justice 
system on standards. They may be imposed on the provider (research institutes etc.) 
or the practitioner (the expert witness), and may also concern the method. The 
regulator is, in turn, advised by the Forensic Science Advisory Council (FSAC). 
Membership of the FSAC is drawn from a wide range of relevant associations and 
provides the regulator with a wealth of skills and experience to call upon. Until 
recently, there was the Council for the Registration of Forensic Practitioners, but that 
register ceased to exist in 2009 as the Council was unable to pay its way. The 
standard for registration was ‘safe, competent practice’. There was also a strict code 
of conduct. Registration was initially for a term of four years. Over time, the register 
listed over 1250 expert witnesses and covered an ever-growing range of disciplines. 
 
In the last two chapters, the plan on which the NRGD is based is evaluated on the 
basis of the findings in the earlier chapters (chapter 10), and the information that has 
to be gathered (in the fullness of time) to be able to assess whether the NRGD is 
actually working is collated (chapter 11). 
 The ex-ante evaluation expands on the difference between operational aims, 
product aims and system aims. The central operational aim of the register is merely 
to construct a register of accredited expert witnesses. The legislator is looking to 
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achieve this in the first instance by restricting applications to those which relate to a 
‘clearly-defined area of expertise’. The most important consideration in this regard 
appears to be that the standard of an expert witness can be guaranteed only if an area 
of expertise is so clearly defined that the applicant’s expertise can be ascertained 
objectively. That seems to be a consideration endorsed by most interviewees. This 
phase of defining individual areas of expertise is less important in the legislation of 
the other countries studied. Applications are then reviewed against a number of 
terms. These terms cover knowledge and experience within the area of expertise and 
legal field to which the application relates, as well as integrity and professionalism. 
The study of systems in other countries revealed that the ‘gold standard’ of 
registration monitors these aspects to a greater or lesser extent everywhere. 
 Responsibility for both delineating and testing the field of expertise of applicants 
is vested in the Board of Registered Expert Witnesses (College gerechtelijk 
deskundigen). In other countries, this type of quality control is not always devolved 
to a separate board. In Germany, this authority is vested, in practice, in the 
Kammern; in France, it lies with the courts. The UK stood alone in having a special 
board that monitors registration. The Council for the Registration of Forensic 
Practitioners has, however, ceased to exist. The fact that in the Netherlands a 
separate board was set up can apparently be traced to two factors. The first of those is 
that registration of expert witnesses in the Netherlands is not exclusively or primarily 
intended for the bench. The second factor is the method outlined, whereby the fields 
of expertise are first delineated in consultation with expert witnesses. This method is 
better suited to an independent board. It can be deduced from the interviews that the 
method chosen has a measure of support. 
 The second operational aim is that sufficient expert witnesses of the required 
calibre register. The Minister of Justice thinks that registration will be appealing to 
expert witnesses because that would give them the status of accredited expert 
witness. That may be jumping to conclusions. The situation in Belgium has shown 
that the willingness of expert witnesses of the right calibre to register seems to be 
determined to a large extent by consideration of the related costs and benefits. The 
interviews reveal that willingness to register depends to a significant extent on two 
factors. The first of these is the involvement of major institutions. These institutions 
are expected to encourage registration because they consider it a ‘hallmark’. The 
second factor concerns the bench. The NRGD can only function properly if the bench 
uses the registered expert witnesses frequently enough. In that context, it may be 
relevant to note that the law does not entail an obligation to use the services of the 
registered expert witnesses (although it does entail a duty to explain why another 
expert is appointed). In Germany and France, there is such an obligation (albeit 
qualified). The UK, where the register of expert witnesses is no longer in use, did not 
have such an obligation. The comparative study leads one to assume that a qualified 
obligation to use the services of registered expert witnesses promotes the chance of 
success of a register of expert witnesses. 
 The primary product aim of the NRGD is access to the knowledge of expert 
witnesses. Respondents believed that this access function was particularly important. 
For them, the register will be successful if it makes it easier than in the past to obtain 
the services of a specialist. There may be some tension between the operational aims 
and the product aims of the register. The central operational aim of the register is 
that sufficient expert witnesses of the required calibre register. That aim can be easily 
fulfilled for DNA research, for instance. However, this register actually does little to 
promote improved access to specialist knowledge. Against this background, the 
choices made in the ‘step-by-step’ approach to registration will be important to the 
success of the register. 
 The second product aim of the NRGD is to guarantee the quality of the product. 
To that end, applicants must meet certain criteria in respect of knowledge and 
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experience. The interviews show that respondents expect it will be difficult to outline 
the quality requirements regarding the expert’s level of expertise in his field. The 
question is whether registration will have any impact on the quality of specialist 
knowledge. The criteria associated with registration suggest that law-makers expect 
more from criteria pertaining to communication between experts and lawyers. The 
interviews have revealed that the respondents also set great store by clear 
communication between expert witnesses and lawyers. However, communication 
seems to be a source of concern in particular with regard to expert witnesses who are 
retained only occasionally in landmark criminal cases. These expert witnesses are not 
likely to appear in the register. What is more, communication is a two-way street. 
Against this background, one wonders whether it is wise to put so much emphasis on 
the NRGD as the instrument to improve reporting by expert witnesses. 
 The first system aim of the register is the accuracy of decisions arrived at in the 
criminal justice system. Much information that can only be produced with the use of 
specific expertise cannot be provided by registered expert witnesses. Against the 
background of this system aim it stands to reason that the Board of Registered Expert 
Witnesses will consider the situations in which registration can contribute towards 
making the right decisions. The pursuit of accuracy is not of equal importance for all 
decisions. The register’s contribution to the aims of the criminal justice system 
increases the more the focus shifts to the most serious criminal cases. That fact may 
be important in relation to the step-by-step approach, and in decisions regarding 
foreign expert witnesses. In light of the aims of the criminal justice system, the 
registration of foreign expert witnesses could, primarily, be valuable in fields of 
expertise that recurringly are expected to contribute to the right decision in the most 
serious criminal cases. 
 The second system aim of the register is faith in the criminal justice system. It is 
not only important that decisions are right; it is also important that the public at large 
has faith that justice has indeed been done. Does the NRGD have a contribution to 
make in increasing faith in the justice system? The letter that the president of the 
KNAW sent to the Minister of Justice in 2008 does not suggest that; it shows that 
there are grave reservations against the register. Developments since then may have 
mitigated these reservations to some extent.  
 
What information is needed to be able to assess whether the NRGD is working 
properly? In anticipation of the planned evaluation of the NRGD, an attempt is made 
to answer this question (in chapter 11). 
 Where the operational aims are concerned, whether the register has been filled 
with suitable accredited expert witnesses will follow from the level of satisfaction with 
the standard of expert witnesses in terms of their forensic knowledge and their ability 
to communicate effectively. The level of satisfaction can be ascertained by a study 
focusing on the opinions of (primarily) judges, public prosecutors, lawyers and 
possibly even fellow expert witnesses. Perhaps the number of cases in which an 
applicant’s registration or re-registration is refused, or in which an expert witness is 
struck from the list may also be an indication of whether the register is working 
properly. An indication as to whether the register contains enough expert witnesses is 
that the pool of expert witnesses is so wide that clients have enough choice, also with 
regard to contra-expertise. Whether the pool of expert witnesses is large enough 
could possibly be ascertained by carrying out a study focusing on the opinions of legal 
practitioners and possible fellow expert witnesses. In addition, the number of cases in 
which non-registered expert witnesses are called could provide an indication. The 
allure of the register for expert witnesses is evinced by the expert witnesses’ 
willingness to register. Especially if there are indications that the willingness to 
register leaves much to be desired, it may be advisable to ask the expert witnesses the 
reasons why they either are or are not registered in the context of the evaluation. 
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 In respect of the product aims, the evaluation must give clarity on changes 
relative to the previous situation in order to provide an insight into the benefits of the 
NRGD. This is also the thrust of the interviews. The first indication of access to expert 
witnesses and expertise via the register is the frequency with which it is used. That 
frequency may be determined, for instance, by examining criminal files at random. 
However, information provided by registered expert witnesses may also be useful. 
Changes in the level of satisfaction surrounding access (relative to the previous 
situation) may be identified by asking respondents what their impression in this 
respect is. One of the first indications of the product’s quality could be found in the 
level of user satisfaction. That level of satisfaction could also be established in a study 
among judges, public prosecutors and lawyers. Here, too, an important issue is 
whether the level of satisfaction has gone up compared to the previous situation. It 
may also be worth considering examination of differences in standards compared 
with the situation before the register was introduced in another way. A panel of 
judges, public prosecutors, lawyers and expert witnesses could be asked to assess 
expert reports randomly. The views of the panel may be an indication of the 
effectiveness of communication between expert witnesses and lawyers.  
 The influence of the NRGD on system aims is hard to gauge. We believe it in 
order to ask a few questions to judges, public prosecutors, lawyers and expert 
witnesses on the register’s effects on system aims as perceived by them in the context 
of the evaluation. It also stands to reason to ask questions that relate to the possible 
side effects of the NRGD at system level. Furthermore, it may be useful to consider 
studying the impact of the NRGD on faith in the criminal justice system on a specific 
issue. Faith in the criminal justice system has, in part, been influenced in recent years 
by opinions voiced by expert witnesses called by judges about the workings of the 
criminal justice system. Against that background, it may be logical to interview expert 
witnesses specifically on the effects that the NRGD and how it works has or has had 
on their faith in the criminal justice system. 
 One final issue is whether the evaluation should ultimately be limited merely to 
the NRGD. The comparative study has revealed that the contribution of expert 
witnesses to the respective system aims, the accuracy of decisions and faith in the 
criminal justice system also depend on two other mechanisms: adversarial argument 
and the judge’s own responsibility. The interviews and the study of other countries 
also revealed that the way a register works largely depends on the context and 
numerous other conditions. Against this background, it is conceivable that the client 
will, over time, opt to expand the evaluation to one that addresses the contribution of 
expert witnesses to the system aims in general. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 6 
 
 
Vooraf 
 
In de bijlagen 1 en 2 zijn de bijdragen van Prof. F. Hutsebaut en Dr. B. Renard 
opgenomen, waarin zij op ons verzoek kort hun eigen visie op de stand van zaken met 
betrekking tot de rol van de deskundige in het Belgische strafproces hebben 
geschetst. 
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Bijlage 1  
 
Overzicht van de stand van zaken door Prof. Frank Hutsebaut 
(verbonden aan de universiteit van Leuven) 
 
 
1)  
Eerste vaststelling.  
De keuze van de deskundige (door het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter, de 
rechter ter terechtzitting) is volkomen vrij. Hij beslist wie hij aanstelt en er zijn quasi 
geen wettelijke beperkingen (wel bijv. geen minderjarigen, geen mensen die ontzet 
zijn uit hun rechten). 
 
2)  
Tweede vaststelling.  
Alhoewel er reeds zeer lang voor gepleit wordt om wettelijk bepaalde voorwaarden te 
creëren (bijv. een accreditatiesysteem met o.m. bepaalde vereisten qua opleiding, een 
kwaliteitscontrole e.d.m.) is men er tot op heden niet in geslaagd om dit te realiseren. 
Uitzondering dient gemaakt voor bepaalde bijzondere vormen van 
deskundigenonderzoek (bijv. DNA, Hormonen, Alcohol in het verkeer) waar men 
bijv. beroep zal moeten doen op erkende laboratoria. 
 
3)  
Derde vaststelling.  
In België bestaan slechts officieuze lijsten op de parketten (en bij de burgerlijke 
rechtbanken), waaruit in de praktijk (maar dus geen verplichting) veelal wordt 
gekozen. 
 
4)  
Vierde vaststelling.  
Het blijft vrij duister hoe iemand op een dergelijke lijst terecht komt. Uit contacten 
met praktijkmensen is bekend dat het meestal zo is dat iemand die zichzelf "vaardig" 
acht om als deskundige op te treden, zich spontaan aanbiedt bij de Procureur des 
Konings of bij de voorzitter van de rechtbank. Hij legt een dossiertje voor met zijn 
competenties en het is aan de voorzitter of de Procureur om te beslissen of hij op die 
lijst terecht komt. Op te merken valt dat hiervoor geen (wettelijk vastgelegde) 
procedure bestaat. 
 
5)  
Vijfde vaststelling.  
In een voorontwerp van (nieuw) wetboek van strafprocesrecht (de zgn. Franchimont) 
werd voorgesteld om het systeem van lijsten te 'officialiseren' door een systeem 
waarbij minstens een tussenkomst (en goedkeuring) zou moeten gebeuren door 
vertegenwoordigers van de parketten(-generaal) en de balie. Dit voorontwerp is 
inmiddels begraven. 
 
Slotsom: 
Zoals zal uit deze vaststellingen blijkt, is het, zoals wij zeggen, "armoe troef" in 
verband met deze problematiek. Als men de pers enigszins volgt, heeft men kunnen 
vaststellen waartoe dit alles kan leiden. In de Brusselse rechtbank blijkt dat een 
heerschap (weliswaar in burgerlijke zaken) meermaals door de rechtbank van 
koophandel als expert werd aangesteld terwijl hij 1) schuldeiser blijkt te zijn van de 
aanstellende rechter; 2) zelf een strafrechtelijk verleden heeft....Pijnlijk maar waar. 
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Met betrekking tot het NICC 
 
1)  
Het N.I.C.C. doet er de laatste jaren veel aan - zo lijkt het - om de 
deskundigenonderzoeken naar zich toe te trekken. In de praktijk beschikken zij over 
een aantal laboratoria waarin zij een aantal zeer technische onderzoeken uitvoeren 
(bijv. DNA, Drugs, Ballistiek, Vezels, enz.). Dit zijn deskundigenonderzoeken die o.i. 
minder uitgevoerd worden door zelfstandige deskundigen (wel op sommige 
universiteiten).  
 
2)  
Het staat de aanstellende magistraat vrij ook deskundigen werkzaam aan het N.I.C.C. 
aan te stellen en dat gebeurt uiteraard ook (bijv. m.b.t. kwesties waarin zij 
gespecialiseerd zijn). Echter, ook het N.I.C.C. beschikt niet over een monopolie. In 
die zin kan men niet stellen dat de deskundigen die daar werkzaam zijn, op een 
officieel register staan.. 
 
3)  
Het N.I.C.C. beheert overigens ook twee databanken in verband met DNA-
onderzoeken. Dat is wettelijk ook zo geregeld. 
 
4)  
Wat betreft de kwaliteit van de deskundigenrapporten van het N.I.C.C. geldt juridisch 
gezien hetzelfde als wat de andere deskundigenonderzoeken betreft: de rechter 
beoordeelt soeverein de bewijswaarde ervan en ook ten aanzien van deze 
deskundigenonderzoeken kunnen eventueel tegenexpertises uitgevoerd worden, 
eventueel op verzoek van de verdediging. 
 
5)  
De discussie - ook in wetenschappelijke kringen - betreft voornamelijk de vraag of het 
N.I.C.C. als staatsinstelling voldoende garanties kan bieden op kwaliteit (diverse 
hoogleraren aan de verschillende faculteiten nemen het standpunt in dat deze 
kwaliteit beter kan gegarandeerd worden aan de universiteiten) maar ook op 
onafhankelijkheid. Zullen ambtenaren, die deel uitmaken van een staatsinstelling, 
voldoende garanties bieden in verband met de onafhankelijkheid die eigen moet zijn 
aan externe deskundigen of zullen zij soms neigen naar "nuttige" standpunten voor 
vervolgende instanties? Dat is natuurlijk een eeuwige discussie over een delicaat 
onderwerp. Verantwoordelijken van het N.I.C.C. zullen degenen die deze uitspraken 
doen, en zelfs degenen die deze vragen opwerpen, dat niet noodzakelijk in dank 
afnemen. Meer algemeen kan gesteld worden dat het N.I.C.C wel een belangrijke rol 
kan spelen in heel de materie van het deskundigenonderzoek door - bij voorkeur - 
mee te werken aan een systeem van selectie en eventueel te verlenen accreditaties, 
opleidingen  en kwaliteitscontrole en zeker in verband met het beheer van diverse 
databanken. 
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Bijlage 2  
 
Overzicht van de stand van zaken door dr. Bertrand Renard (verbonden 
aan het NICC, (mede)auteur van het rapport Het statuut van de 
gerechtsdeskundige in strafzaken en lid van de begeleidingscommissie 
van het onderhavige WODC-onderzoeks-project  
 
 
On peut résumer la situation en Belgique de la manière suivante : En l’absence de 
dispositions spécifiques propres au droit de la procédure pénale, il y a lieu de se 
référer au droit commun de l’expertise judiciaire tel qu’élaboré à la section VI du 
chapitre III (articles 962 à 991) du Code judiciaire. 
 
L'article 991 du Code judiciaire prévoit que "les cours et tribunaux peuvent établir des 
listes d'experts selon les règles fixées par le Roi". A ce jour, force est de constater que 
le Roi n’a jamais pris les mesures pour appliquer cette disposition.522 Devant ce 
constat, de nombreux parquets et tribunaux ont pris l’initiative d’établir des listes 
officieuses d’experts auxquels il est habituellement recouru. Lors d’une désignation 
d’expert, le magistrat consulte souvent ces listes officieuses afin de savoir à qui faire 
appel dans la discipline requise. 
 
Les réponses recueillies lors de l’enquête menée à l’occasion de la question 
parlementaire n° 613 permettent de rendre partiellement compte de la manière dont 
les listes d’experts sont établies, la plupart du temps au niveau de l’arrondissement 
judiciaire, parfois du parquet général523. 
 
La pratique veut que les personnes désireuses de se faire désigner comme experts par 
les cours et tribunaux déposent leur candidature. De nombreux parquets ordonnent 
une enquête de moralité, s’informent sur la conduite du candidat, sur sa personnalité, 
ses diplômes, son expérience et sa formation professionnelle… Il arrive qu’un tiers 
(par exemple une université) prenne la peine de recommander le candidat. Certains 
procureurs du Roi organisent même un entretien pour « une présentation des titres 
et mérites ». 
 
Si le candidat exerce déjà en qualité d’expert dans un ou plusieurs autres ressorts, un 
avis est demandé aux magistrats de ce(s) ressort(s) sur leur satisfaction à l’égard de 
cet expert, sur sa diligence, sur sa compétence, sur sa façon de travailler... Se 
reposant sur l’évaluation faite par un autre ressort, l’enquête de moralité ne sera pas 
nécessairement réalisée dans ce cas. 
La possession par un candidat de compétences particulières (spécialisation rare) ou 
sa volonté d’exercer dans une matière dans laquelle un manque d’experts se fait 
ressentir sont des éléments qui favorisent, selon certains, l’inscription du candidat 
sur la liste. 
 
L’inscription d'un expert sur la liste s'accompagne parfois d'une information à tous 
les magistrats et greffes susceptibles d’y recourir. La présence sur la liste n'entraîne 
pourtant pas nécessairement une désignation effective. Certains parquets souhaitant 

                                                 
522  Un projet d’arrêté royal a été rédigé en 1998, et soumis au Conseil d’Etat le 3 février 1999. Dans son 

avis du 31 mai de la même année, le Conseil d’Etat concluait ses nombreuses remarques en 

demandant une révision fondamentale du projet. Aucune suite n’a été donnée à ce jour. 
523  Ainsi en est-il par exemple pour la reconnaissance ou la radiation des médecins à Anvers qui est 

assumée au niveau de la Cour d’Appel. 
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entretenir des rapports réguliers avec leurs experts, disent privilégier ceux auxquels il 
est fréquemment recouru, de tels rapports suivis étant impossibles avec tous. 
 
Une évaluation régulière des personnes inscrites sur les listes est parfois organisée. 
Cette évaluation porte sur la diligence de l’expert et sur ses compétences, voire sur la 
satisfaction des magistrats qui le requièrent (magistrats du parquet, juges 
d’instruction) ou qui ont à utiliser les résultats de ses travaux. 
 
Un certain nombre d’associations d’experts proposent en outre une liste de leurs 
membres, liste qu’ils mettent à disposition des autorités judiciaires. Ces listes sont 
constituées selon des critères propres aux associations. La transparence sur ces 
critères est variable. 
 
Sur un plan strictement légal, l'article 43 du Code d'instruction criminelle définit 
l'expert comme une personne présumée, par son art ou sa profession, capable 
d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. "L'expertise pénale a 
ainsi pour but d'éclairer les juridictions répressives sur les éléments techniques qui 
n'apparaissent pas du dossier ou qui méritent un examen plus approfondi par une 
personne techniquement plus qualifiée".524 
 
La qualité d'expert judiciaire au sens strict est donc subordonnée à l'existence d'une 
mission conférée par justice.525 
 
L'expert, en matière pénale, est une personne physique chargée d'un service 
public "c'est-à-dire une personne qui, sans être nécessairement fonctionnaire ou 
officier public, est instituée dans un intérêt d'ordre public pour exécuter un service". 
Contrairement à la situation légale en France par exemple526, une personne morale ne 
peut être désignée en cette qualité dans notre pays.527 
 
Le magistrat est libre d'apprécier le profil de la personne qui disposerait des 
connaissances ou du métier lui garantissant une réponse par un avis scientifique 
solidement construit.528  
 
Si la loi ne fixe généralement aucune exigence quant aux qualifications et aux 
compétences de la personne choisie, quelques cas limitent le choix du juge: 
- un mineur d'âge ou une personne déchue du droit d'être expert ne peut être 

désigné (article 31,4° du Code pénal); 

                                                 
524  VANDERMEERSCH  et BOSLY (2001),  p. 943. 
525  Cass., 21 janvier 1969, Pas., 1969, I, 470. 
526  En vertu des articles 157 et 157-1 du Code de procédure pénale français, une expertise peut être 

confiée à un organisme, dont le représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de 

la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectuera l'expertise. 
527  Notons qu’en vertu des statuts spécifiques de l'Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie (INCC – voyez l’arrêté royal du 5 novembre 1971, art. 2, 2°; Arrêté royal du 19 

décembre 1997, art. 75; Arrêté ministériel du 22 mai 1998, art. 1, 1°), cet établissement scientifique 

de l'Etat est notamment chargé d'effectuer des expertises pour les autorités judiciaires qui lui en 

font la demande. Etant donné l’exclusion de toute désignation d’une personne morale,  les experts 

désignés au sein de l'INCC doivent également l'être de manière individuelle. L’arrêté royal créant 

l’INCC stipule cependant que seuls les agents de niveau 1, c’est à dire les universitaires et les 

ingénieurs industriels, peuvent êtres désignés. Précisons sur ce point que la désignation de centres, 

sans mention des personnes physiques qui y travaillent, se pratique régulièrement en matière de 

jeunesse. 
528  VANDERMEERSCH  et BOSLY (2001),  p. 946. 
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- des fonctionnaires de l'Administration des contributions directes et de 
l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être requis comme experts (art. 463 
du code de l’impôt sur les revenus de 1992); 

- en matière comptable, seuls les experts-comptables (loi du 22 avril 1999, m.b. 11 
mai 1999) et les réviseurs d'entreprise (loi du 22 juillet 1955, m.b. 2 septembre 
1955) peuvent être désignés; 

- le titre de psychologue est protégé par la loi du 8 novembre 1993 (m.b. 3 mai 
1994)529; 

- le titre de géomètre-expert est protégé par la loi du 6 août 1953 (m.b. 29 
septembre 1953); 

- les titulaires d'un diplôme de médecine sont seuls habilités à réaliser un examen 
médical, une exploration corporelle, une autopsie ou une expertise 
psychiatrique… c'est-à-dire tout type d'expertise relevant des compétences de l'art 
de guérir530; 

- en matière d'analyse de prélèvement sanguin, seuls les experts attachés à un 
laboratoire agréé à cet effet par le Roi peuvent être désignés (article 44bis du 
Code d'instruction criminelle); 

- depuis le 30 mars 2002, date de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 1999 
relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale531, les 
magistrats ne peuvent requérir que des experts attachés à un laboratoire agréé 
par le Roi pour établir le profil ADN de l'échantillon prélevé et effectuer une 
analyse ADN de comparaison, les essais réalisés par le laboratoire devant eux-
mêmes être accrédités (articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction 
criminelle) ; 

- Certaines fonctions enfin sont incompatibles avec celle d’expert. Les 
fonctionnaires sont soumis à une interdiction légale de cumul de leur profession 
avec une activité rémunérée qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation 
individuelle (art. 1 et 2 de l’arrêté royal n° 87 du 5 février 1935). Ils sont supposés 
consacrer tout leur temps et leur attention au service public auquel ils sont 
affectés.532 

- … 
 
La seule évaluation empirique existante en Belgique est celle que j’ai personnellement 
menée dans le cadre d’une recherche consacrée au statut de l’expert judiciaire en 
matière pénale (de janvier 2006). Cette évaluation ne visait pas en tant que telle la 
question posée, mais bien davantage la connaissance des qualités effectives des 
personnes qui interviennent en qualité d’expert. Dès lors que la loi belge ne définit 
pas de critères généraux applicables à tous les experts, les résultats de l’étude 
socioprofessionnelle n’ont pu être rapportés à des objectifs législatifs. 
 

                                                 
529   A l’époque de l’entrée en vigueur de cette loi, certains parquets avaient demandé à chaque personne 

figurant sur leur liste officieuse (cf. infra) au titre d’expert psychologue de fournir une copie 

certifiée conforme de leur diplôme. Celles qui ne l’ont pas fait ont été rayées de la liste d’experts 

psychologues de ces parquets. 
530  Il faut être attentif au fait qu'un médecin ayant été le confident du prévenu ne pourrait être désigné 

comme expert car le secret professionnel l'empêcherait de révéler au juge ce qu'il a appris. 

SCREVENS et BULTHÉ (1982), pp. 107 et s. 
531  Voyez l’article 21 de l’A.R. du 4 février 2002 pris en exécution de la loi ADN, M.b. 30 mars 2002,  

p. 13461. 
532   Notez que cette limitation ne s’applique évidemment aux experts de l’Institut National de 

Criminalistique et de Criminologie, dont la mission légale consiste précisément à réaliser des 

expertises, que lorsqu’ils sont appelés à réaliser une expertise judiciaire en dehors de ce cadre de 

travail. 



 285  

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’expérience d’enregistrement des experts dans un 
registre structuré et généralisé. Seules des listes officieuses existent au sein des 
arrondissements judiciaires.  
Les arguments principaux sur le plan juridique consistent à recherche un mécanisme 
d’enregistrement des experts qui garantisse en même temps aux magistrats le 
maintien de leur liberté totale de choix de l’expert. 
L’absence de registre national des experts suscitent des réflexes de protection 
corporatistes qui font pression pour l’adoption d’une législation propre à leur 
profession (les experts comptables, les experts automobiles, les médecins légistes,…) 
Ces législations ont pour effet de grignoter progressivement la liberté du juge dans la 
désignation des experts. 
 
La qualité d'expert judiciaire au sens strict est donc subordonnée à l'existence d'une 
mission conférée par justice533. En dehors d'une telle mission, on ne peut pas parler 
d'expertise judiciaire au sens propre du terme. Les personnes dont s'entourent les 
parties au procès pénal (ministère public, accusé, partie civile) pour obtenir des avis 
et conseils susceptibles d'étayer la thèse qu'elles défendent ne sont pas des experts 
dans ce sens strict, mais des conseillers techniques (Vandermeersch et Bosly, 2001, 
943). 
 
En dehors des situations définies dans le régime stricte de l'expertise judiciaire, il 
apparaît par ailleurs qu'à tout moment de la procédure, le procureur du Roi, l'inculpé, 
le prévenu ou la partie civile peuvent se faire éclairer par tout avis utile en faisant 
appel à ce qu'on appelle alors un conseiller technique. C'est la partie qui fait appel 
aux services de cette personne qui définit l'objet de sa mission, qui peut par exemple 
consister à simplement critiquer un rapport d'expertise contenu dans le dossier 
judiciaire534. 
 
Du fait de quelques petites différences de régime (choix de la personne, frais, 
transmission des résultats…), une distinction est à opérer entre le conseiller 
technique du parquet, et celui des autres parties au procès. Cette différenciation de 
régimes se justifie en effet selon nous non seulement sur le mode de choix de la 
personne et sur le paiement des frais liés à son intervention, mais aussi sur la 
transmission des résultats dans le dossier judiciaire (obligatoire pour le parquet, 
facultatif pour les autres parties)535. 
 
En dehors de certaines lois particulières (loi ADN par exemple) et en l’absence d’une 
législation générale plus précise, il n’y a pas d’exigences particulières. Une breve 
etude menée empirique menée à l’occasion d’une question parlementaire auprès des 
magistrats des 27 arrondissements du pays a permis de mettre en évidence les 
critères qu’ils privilégient dans la pratique :  
  

                                                 
533  Cass., 21 janvier 1969, Pas., 1969, I, 470, cité dans Bosly, Vandermeersch et Beernaert, 2008, 1478. 
534  Notez qu'il ne s'agit nullement dans ce cas d'une "contre expertise".  
535  Cette distinction semble confortée par une jurisprudence du tribunal de police de Huy qui 

mentionne que « contrairement à ce qu’allègue le prévenu X, il n’y a pas lieu d’assimiler l’expert 

requis par le ministère public à un conseiller technique d’une partie. Le ministère public est certes 

une partie à la cause mais la place qu’il occupe est particulière. Il exerce une mission en toute 

indépendance tant vis-à-vis du prévenu que de la partie civile. L’expert qu’il désigne est un 

auxiliaire de justice investi d’une mission de service public pour l’exécution de laquelle il prête 

serment, ce qui n’est pas le cas d’un conseiller technique, mandataire de la partie qui le rémunère 

pour assurer sa défense » : Police Huy, 7 décembre 2004, Meys c/ MP, inédit. 
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Les réponses recueillies lors de l’enquête menée à l’occasion de la question 
parlementaire n° 613 déjà évoquée permettent de rendre partiellement compte des 
critères qui interviennent dans le choix de la personne qui va réaliser 
l’expertise. Les magistrats évoquent divers critères, sans que la liste dressée ici 
n’implique une quelconque hiérarchie. 
- les compétences et l’expérience professionnelles, ainsi que la formation; 
- la familiarité avec les expertises, l’expérience judiciaire; 
- l’accessibilité, entendue comme la disponibilité, mais aussi la proximité 

géographique pour des raisons pratiques; 
- le délai d’exécution des expertises – la célérité; 
- la rareté de la spécialité dont il peut se prévaloir au regard de la question qui se 

pose ; 
- la langue maîtrisée (qui pose un problème particulier par exemple pour 

l’arrondissement d’Eupen) ; 
- la satisfaction des autorités judiciaires à l’égard des prestations antérieures ou en 

cours ; 
- l’honorabilité, la notoriété ; 
- le coût demandé par la personne ; 
- … 
 
Pour certaines législations, il existe une instance de contrôle spécifique. Ainsi, en 
matière d’ADN, c’est le passage par un examen d’accréditation selon une norme ISO 
(17025), vérifiée par un organisme d’accréditation étatique, qui permet à un 
laboratoire d’être agréé par le Ministre de la Justice. Les qualités personnelles des 
experts constituent un des critères de l’accréditation et de l’agrément. Il s’agit donc 
d’un contrôle mené a priori, vérifié régulièrement par l’organisme d’accréditation et 
qui peut mener au retrait de l’accréditation et/ou de l’agrément. Si les magistrats 
peuvent toujours assurer un contrôle a posteriori à l’occasion d’une affaire précise, ce 
contrôle est inexistant dans la pratique, les magistrats et avocats se référant avec 
confiance à la liste des laboratoires agrées. 
 
Dans les domaines d’expertise où il n’existe pas de liste, et donc pas de critères, le 
rôle de contrôle par les acteurs judiciaires est plus actif. Les parties au procès, autant 
que le juge lui-même d’initiative, peuvent contester les qualités de l’expert et mener à 
son contrôle in concreto par la juridiction. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 7 
 
 
Bijlagen A  
Wet- en regelgeving 
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Bijlage A-1 
 
Overzicht van de artikelen uit de StPO waarnaar in de hoofdtekst wordt 
verwezen 
 
StPO (Strafprozessordnung) 

§ 22  

Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen,  
1. wenn er selbst durch die Straftat verletzt ist; 

2. wenn er Ehegatte, Lebenspartner, Vormund oder Betreuer des Beschuldigten oder des 
Verletzten ist oder gewesen ist; 

3. wenn er mit dem Beschuldigten oder mit dem Verletzten in gerader Linie verwandt oder 
verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten 
Grad verschwägert ist oder war; 

4. wenn er in der Sache als Beamter der Staatsanwaltschaft, als Polizeibeamter, als Anwalt 
des Verletzten oder als Verteidiger tätig gewesen ist; 

5. wenn er in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger vernommen ist. 

§ 24  

(1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen er von der Ausübung des Richteramtes 
kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 
werden. 

(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, 
der geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. 

(3) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, dem Privatkläger und dem 
Beschuldigten zu. Den zur Ablehnung Berechtigten sind auf Verlangen die zur Mitwirkung bei 
der Entscheidung berufenen Gerichtspersonen namhaft zu machen. 

§ 72  

Auf Sachverständige ist der sechste Abschnitt über Zeugen entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht in den nachfolgenden Paragraphen abweichende Vorschriften getroffen sind. 

§ 73  

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl 
erfolgt durch den Richter. Er soll mit diesen eine Absprache treffen, innerhalb welcher Frist 
die Gutachten erstattet werden können. 
(2) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen andere 
Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es fordern. 

§ 74  

(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen, die zur Ablehnung eines Richters 
berechtigen, abgelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus entnommen 
werden, daß der Sachverständige als Zeuge vernommen worden ist. 
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(2) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, dem Privatkläger und dem 
Beschuldigten zu. Die ernannten Sachverständigen sind den zur Ablehnung Berechtigten 
namhaft zu machen, wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen. 

(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid ist als Mittel der 
Glaubhaftmachung ausgeschlossen. 

§ 77  

(1) Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur Erstattung des Gutachtens 
verpflichteten Sachverständigen wird diesem auferlegt, die dadurch verursachten Kosten zu 
ersetzen. Zugleich wird gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt. Im Falle wiederholten 
Ungehorsams kann neben der Auferlegung der Kosten das Ordnungsgeld noch einmal 
festgesetzt werden. 

(2) Weigert sich ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger, nach § 73 
Abs. 1 Satz 2 eine angemessene Frist abzusprechen, oder versäumt er die abgesprochene Frist, 
so kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Der Festsetzung des Ordnungsgeldes 
muß eine Androhung unter Setzung einer Nachfrist vorausgehen. Im Falle wiederholter 
Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld noch einmal festgesetzt werden. 

§ 78  

Der Richter hat, soweit ihm dies erforderlich erscheint, die Tätigkeit der Sachverständigen zu 
leiten. 

§ 79  

(1) Der Sachverständige kann nach dem Ermessen des Gerichts vereidigt werden. 

(2) Der Eid ist nach Erstattung des Gutachtens zu leisten; er geht dahin, daß der 
Sachverständige das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet 
habe. 

(3) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im 
allgemeinen vereidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid. 

§ 81  

(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten kann 
das Gericht nach Anhörung eines Sachverständigen und des Verteidigers anordnen, daß der 
Beschuldigte in ein öffentliches psychiatrisches Krankenhaus gebracht und dort beobachtet 
wird. 

(2) Das Gericht trifft die Anordnung nach Absatz 1 nur, wenn der Beschuldigte der Tat 
dringend verdächtig ist. Das Gericht darf diese Anordnung nicht treffen, wenn sie zu der 
Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und 
Sicherung außer Verhältnis steht. 

(3) Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das Gericht, das für die Eröffnung des 
Hauptverfahrens zuständig wäre. 

(4) Gegen den Beschluß ist sofortige Beschwerde zulässig. Sie hat aufschiebende Wirkung. 

(5) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Absatz 1 darf die Dauer 
von insgesamt sechs Wochen nicht überschreiten. 
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§ 81a  

(1) Eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten darf zur Feststellung von Tatsachen 
angeordnet werden, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Zu diesem Zweck sind 
Entnahmen von Blutproben und andere körperliche Eingriffe, die von einem Arzt nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, ohne 
Einwilligung des Beschuldigten zulässig, wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu 
befürchten ist. 

(2) Die Anordnung steht dem Richter, bei Gefährdung des Untersuchungserfolges durch 
Verzögerung auch der Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungspersonen (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) zu. 

(3) Dem Beschuldigten entnommene Blutproben oder sonstige Körperzellen dürfen nur für 
Zwecke des der Entnahme zugrundeliegenden oder eines anderen anhängigen Strafverfahrens 
verwendet werden; sie sind unverzüglich zu vernichten, sobald sie hierfür nicht mehr 
erforderlich sind. 

§ 83  

(1) Der Richter kann eine neue Begutachtung durch dieselben oder durch andere 
Sachverständige anordnen, wenn er das Gutachten für ungenügend erachtet. 

(2) Der Richter kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverständigen anordnen, 
wenn ein Sachverständiger nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt ist. 

(3) In wichtigeren Fällen kann das Gutachten einer Fachbehörde eingeholt werden. 

§ 86  

Findet die Einnahme eines richterlichen Augenscheins statt, so ist im Protokoll der 
vorgefundene Sachbestand festzustellen und darüber Auskunft zu geben, welche Spuren oder 
Merkmale, deren Vorhandensein nach der besonderen Beschaffenheit des Falles vermutet 
werden konnte, gefehlt haben. 

§ 161a  

(1) Zeugen und Sachverständige sind verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu 
erscheinen und zur Sache auszusagen oder ihr Gutachten zu erstatten. Soweit nichts anderes 
bestimmt ist, gelten die Vorschriften des sechsten und siebenten Abschnitts des ersten Buches 
über Zeugen und Sachverständige entsprechend. Die eidliche Vernehmung bleibt dem Richter 
vorbehalten. 

(2) Bei unberechtigtem Ausbleiben oder unberechtigter Weigerung eines Zeugen oder 
Sachverständigen steht die Befugnis zu den in den §§ 51, 70 und 77 vorgesehenen Maßregeln 
der Staatsanwaltschaft zu. Jedoch bleibt die Festsetzung der Haft dem nach § 162 zuständigen 
Gericht vorbehalten. 

(3) Gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gerichtliche 
Entscheidung durch das nach § 162 zuständige Gericht beantragt werden. Gleiches gilt, wenn 
die Staatsanwaltschaft Entscheidungen im Sinne des § 68b getroffen hat. Die §§ 297 bis 300, 
302, 306 bis 309, 311a und 473a gelten jeweils entsprechend. Gerichtliche Entscheidungen 
nach den Sätzen 1 und 2 sind unanfechtbar. 

(4) Ersucht eine Staatsanwaltschaft eine andere Staatsanwaltschaft um die Vernehmung eines 
Zeugen oder Sachverständigen, so stehen die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 auch der 
ersuchten Staatsanwaltschaft zu. 
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§ 168c  

(1) Bei der richterlichen Vernehmung des Beschuldigten ist der Staatsanwaltschaft und dem 
Verteidiger die Anwesenheit gestattet. 

(2) Bei der richterlichen Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen ist der 
Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten und dem Verteidiger die Anwesenheit gestattet. 

(3) Der Richter kann einen Beschuldigten von der Anwesenheit bei der Verhandlung 
ausschließen, wenn dessen Anwesenheit den Untersuchungszweck gefährden würde. Dies gilt 
namentlich dann, wenn zu befürchten ist, daß ein Zeuge in Gegenwart des Beschuldigten 
nicht die Wahrheit sagen werde. 
(4) Hat ein nicht in Freiheit befindlicher Beschuldigter einen Verteidiger, so steht ihm ein 
Anspruch auf Anwesenheit nur bei solchen Terminen zu, die an der Gerichtsstelle des Ortes 
abgehalten werden, wo er in Haft ist. 
(5) Von den Terminen sind die zur Anwesenheit Berechtigten vorher zu benachrichtigen. Die 
Benachrichtigung unterbleibt, wenn sie den Untersuchungserfolg gefährden würde. Auf die 
Verlegung eines Termins wegen Verhinderung haben die zur Anwesenheit Berechtigten 
keinen Anspruch. 

§ 168d  

(1) Bei der Einnahme eines richterlichen Augenscheins ist der Staatsanwaltschaft, dem 
Beschuldigten und dem Verteidiger die Anwesenheit bei der Verhandlung gestattet. § 168c 
Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

(2) Werden bei der Einnahme eines richterlichen Augenscheins Sachverständige zugezogen, 
so kann der Beschuldigte beantragen, daß die von ihm für die Hauptverhandlung 
vorzuschlagenden Sachverständigen zu dem Termin geladen werden, und, wenn der Richter 
den Antrag ablehnt, sie selbst laden lassen. Den vom Beschuldigten benannten 
Sachverständigen ist die Teilnahme am Augenschein und an den erforderlichen 
Untersuchungen insoweit gestattet, als dadurch die Tätigkeit der vom Richter bestellten 
Sachverständigen nicht behindert wird. 

§ 214  

(1) Die zur Hauptverhandlung erforderlichen Ladungen ordnet der Vorsitzende an. Zugleich 
veranlasst er die nach § 397 Absatz 2 Satz 3 und § 406g Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 2 
erforderlichen Benachrichtigungen vom Termin; § 406d Absatz 3 gilt entsprechend. Die 
Geschäftsstelle sorgt dafür, dass die Ladungen bewirkt und die Mitteilungen versandt werden. 
(2) Ist anzunehmen, daß sich die Hauptverhandlung auf längere Zeit erstreckt, so soll der 
Vorsitzende die Ladung sämtlicher oder einzelner Zeugen und Sachverständigen zu einem 
späteren Zeitpunkt als dem Beginn der Hauptverhandlung anordnen. 
(3) Der Staatsanwaltschaft steht das Recht der unmittelbaren Ladung weiterer Personen zu. 
(4) Die Staatsanwaltschaft bewirkt die Herbeischaffung der als Beweismittel dienenden 
Gegenstände. Diese kann auch vom Gericht bewirkt werden. 

§ 219  

(1) Verlangt der Angeklagte die Ladung von Zeugen oder Sachverständigen oder die 
Herbeischaffung anderer Beweismittel zur Hauptverhandlung, so hat er unter Angabe der 
Tatsachen, über die der Beweis erhoben werden soll, seine Anträge bei dem Vorsitzenden des 
Gerichts zu stellen. Die hierauf ergehende Verfügung ist ihm bekanntzumachen. 
(2) Beweisanträge des Angeklagten sind, soweit ihnen stattgegeben ist, der Staatsanwaltschaft 
mitzuteilen. 
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§ 220  

(1) Lehnt der Vorsitzende den Antrag auf Ladung einer Person ab, so kann der Angeklagte sie 
unmittelbar laden lassen. Hierzu ist er auch ohne vorgängigen Antrag befugt. 
(2) Eine unmittelbar geladene Person ist nur dann zum Erscheinen verpflichtet, wenn ihr bei 
der Ladung die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten und Versäumnis bar dargeboten 
oder deren Hinterlegung bei der Geschäftsstelle nachgewiesen wird. 
(3) Ergibt sich in der Hauptverhandlung, daß die Vernehmung einer unmittelbar geladenen 
Person zur Aufklärung der Sache dienlich war, so hat das Gericht auf Antrag anzuordnen, daß 
ihr die gesetzliche Entschädigung aus der Staatskasse zu gewähren ist. 

§ 224  

(1) Von den zum Zweck dieser Vernehmung anberaumten Terminen sind die 
Staatsanwaltschaft, der Angeklagte und der Verteidiger vorher zu benachrichtigen; ihrer 
Anwesenheit bei der Vernehmung bedarf es nicht. Die Benachrichtigung unterbleibt, wenn sie 
den Untersuchungserfolg gefährden würde. Das aufgenommene Protokoll ist der 
Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger vorzulegen. 
(2) Hat ein nicht in Freiheit befindlicher Angeklagter einen Verteidiger, so steht ihm ein 
Anspruch auf Anwesenheit nur bei solchen Terminen zu, die an der Gerichtsstelle des Ortes 
abgehalten werden, wo er in Haft ist. 

§ 239  

(1) Die Vernehmung der von der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten benannten Zeugen 
und Sachverständigen ist der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger auf deren 
übereinstimmenden Antrag von dem Vorsitzenden zu überlassen. Bei den von der 
Staatsanwaltschaft benannten Zeugen und Sachverständigen hat diese, bei den von dem 
Angeklagten benannten der Verteidiger in erster Reihe das Recht zur Vernehmung. 
(2) Der Vorsitzende hat auch nach dieser Vernehmung die ihm zur weiteren Aufklärung der 
Sache erforderlich scheinenden Fragen an die Zeugen und Sachverständigen zu richten. 

§ 244  

(1) Nach der Vernehmung des Angeklagten folgt die Beweisaufnahme. 
(2) Das Gericht hat zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf 
alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind. 
(3) Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises unzulässig ist. Im 
übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn eine Beweiserhebung wegen 
Offenkundigkeit überflüssig ist, wenn die Tatsache, die bewiesen werden soll, für die 
Entscheidung ohne Bedeutung oder schon erwiesen ist, wenn das Beweismittel völlig 
ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist, wenn der Antrag zum Zweck der 
Prozeßverschleppung gestellt ist oder wenn eine erhebliche Behauptung, die zur Entlastung 
des Angeklagten bewiesen werden soll, so behandelt werden kann, als wäre die behauptete 
Tatsache wahr. 
(4) Ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Sachverständigen kann, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, auch abgelehnt werden, wenn das Gericht selbst die erforderliche Sachkunde 
besitzt. Die Anhörung eines weiteren Sachverständigen kann auch dann abgelehnt werden, 
wenn durch das frühere Gutachten das Gegenteil der behaupteten Tatsache bereits erwiesen 
ist; dies gilt nicht, wenn die Sachkunde des früheren Gutachters zweifelhaft ist, wenn sein 
Gutachten von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht, wenn das Gutachten 
Widersprüche enthält oder wenn der neue Sachverständige über Forschungsmittel verfügt, 
die denen eines früheren Gutachters überlegen erscheinen. 
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(5) Ein Beweisantrag auf Einnahme eines Augenscheins kann abgelehnt werden, wenn der 
Augenschein nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts zur Erforschung der Wahrheit 
nicht erforderlich ist. Unter derselben Voraussetzung kann auch ein Beweisantrag auf 
Vernehmung eines Zeugen abgelehnt werden, dessen Ladung im Ausland zu bewirken wäre. 
(6) Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf eines Gerichtsbeschlusses. 

§ 245  

(1) Die Beweisaufnahme ist auf alle vom Gericht vorgeladenen und auch erschienenen Zeugen 
und Sachverständigen sowie auf die sonstigen nach § 214 Abs. 4 vom Gericht oder der 
Staatsanwaltschaft herbeigeschafften Beweismittel zu erstrecken, es sei denn, daß die 
Beweiserhebung unzulässig ist. Von der Erhebung einzelner Beweise kann abgesehen werden, 
wenn die Staatsanwaltschaft, der Verteidiger und der Angeklagte damit einverstanden sind. 
(2) Zu einer Erstreckung der Beweisaufnahme auf die vom Angeklagten oder der 
Staatsanwaltschaft vorgeladenen und auch erschienenen Zeugen und Sachverständigen sowie 
auf die sonstigen herbeigeschafften Beweismittel ist das Gericht nur verpflichtet, wenn ein 
Beweisantrag gestellt wird. Der Antrag ist abzulehnen, wenn die Beweiserhebung unzulässig 
ist. Im übrigen darf er nur abgelehnt werden, wenn die Tatsache, die bewiesen werden soll, 
schon erwiesen oder offenkundig ist, wenn zwischen ihr und dem Gegenstand der 
Urteilsfindung kein Zusammenhang besteht, wenn das Beweismittel völlig ungeeignet ist oder 
wenn der Antrag zum Zwecke der Prozeßverschleppung gestellt ist. 

§ 246a  

Kommt in Betracht, dass die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten werden wird, 
so ist in der Hauptverhandlung ein Sachverständiger über den Zustand des Angeklagten und 
die Behandlungsaussichten zu vernehmen. Gleiches gilt, wenn das Gericht erwägt, die 
Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt anzuordnen. Hat der 
Sachverständige den Angeklagten nicht schon früher untersucht, so soll ihm dazu vor der 
Hauptverhandlung Gelegenheit gegeben werden. 

§ 250  

Beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahrnehmung einer Person, so ist diese in der 
Hauptverhandlung zu vernehmen. Die Vernehmung darf nicht durch Verlesung des über eine 
frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer schriftlichen Erklärung ersetzt 
werden. 

§ 251  

(1) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten kann durch die 
Verlesung einer Niederschrift über eine Vernehmung oder einer Urkunde, die eine von ihm 
stammende schriftliche Erklärung enthält, ersetzt werden,  
1. wenn der Angeklagte einen Verteidiger hat und der Staatsanwalt, der Verteidiger und der 

Angeklagte damit einverstanden sind; 

2. wenn der Zeuge, Sachverständige oder Mitbeschuldigte verstorben ist oder aus einem 
anderen Grunde in absehbarer Zeit gerichtlich nicht vernommen werden kann; 

3. soweit die Niederschrift oder Urkunde das Vorliegen oder die Höhe eines 
Vermögensschadens betrifft. 
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(2) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten darf durch die 
Verlesung der Niederschrift über seine frühere richterliche Vernehmung auch ersetzt werden, 
wenn  
1. dem Erscheinen des Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten in der 

Hauptverhandlung für eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit, Gebrechlichkeit 
oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen; 

2. dem Zeugen oder Sachverständigen das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen 
großer Entfernung unter Berücksichtigung der Bedeutung seiner Aussage nicht 
zugemutet werden kann; 

3. der Staatsanwalt, der Verteidiger und der Angeklagte mit der Verlesung einverstanden 
sind. 
(3) Soll die Verlesung anderen Zwecken als unmittelbar der Urteilsfindung, insbesondere zur 
Vorbereitung der Entscheidung darüber dienen, ob die Ladung und Vernehmung einer Person 
erfolgen sollen, so dürfen Vernehmungsniederschriften, Urkunden und andere als 
Beweismittel dienende Schriftstücke auch sonst verlesen werden. 
(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 beschließt das Gericht, ob die Verlesung angeordnet 
wird. Der Grund der Verlesung wird bekanntgegeben. Wird die Niederschrift über eine 
richterliche Vernehmung verlesen, so wird festgestellt, ob der Vernommene vereidigt worden 
ist. Die Vereidigung wird nachgeholt, wenn sie dem Gericht notwendig erscheint und noch 
ausführbar ist. 

§ 255a  

(1) Für die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung einer Zeugenvernehmung gelten die 
Vorschriften zur Verlesung einer Niederschrift über eine Vernehmung gemäß §§ 251, 252, 253 
und 255 entsprechend. 
(2) In Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184g des 
Strafgesetzbuches) oder gegen das Leben (§§ 211 bis 222 des Strafgesetzbuches), wegen 
Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 des Strafgesetzbuches) oder wegen Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit nach den §§ 232 bis 233a des Strafgesetzbuches kann die 
Vernehmung eines Zeugen unter 18 Jahren durch die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung 
seiner früheren richterlichen Vernehmung ersetzt werden, wenn der Angeklagte und sein 
Verteidiger Gelegenheit hatten, an dieser mitzuwirken. Eine ergänzende Vernehmung des 
Zeugen ist zulässig. 

§ 261  

Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem 
Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung. 

§ 304  

(1) Die Beschwerde ist gegen alle von den Gerichten im ersten Rechtszug oder im 
Berufungsverfahren erlassenen Beschlüsse und gegen die Verfügungen des Vorsitzenden, des 
Richters im Vorverfahren und eines beauftragten oder ersuchten Richters zulässig, soweit das 
Gesetz sie nicht ausdrücklich einer Anfechtung entzieht. 
(2) Auch Zeugen, Sachverständige und andere Personen können gegen Beschlüsse und 
Verfügungen, durch die sie betroffen werden, Beschwerde erheben. 
(3) Gegen Entscheidungen über Kosten oder notwendige Auslagen ist die Beschwerde nur 
zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt. 
(4) Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Bundesgerichtshofes ist keine Beschwerde 
zulässig. Dasselbe gilt für Beschlüsse und Verfügungen der Oberlandesgerichte; in Sachen, in 
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denen die Oberlandesgerichte im ersten Rechtszug zuständig sind, ist jedoch die Beschwerde 
zulässig gegen Beschlüsse und Verfügungen, welche  
1. die Verhaftung, einstweilige Unterbringung, Unterbringung zur Beobachtung, 

Beschlagnahme, Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen 
betreffen, 

2. die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen oder das Verfahren wegen eines 
Verfahrenshindernisses einstellen, 

3. die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten (§ 231a) anordnen oder die 
Verweisung an ein Gericht niederer Ordnung aussprechen, 

4. die Akteneinsicht betreffen oder 
5. den Widerruf der Strafaussetzung, den Widerruf des Straferlasses und die Verurteilung 

zu der vorbehaltenen Strafe (§ 453 Abs. 2 Satz 3), die Anordnung vorläufiger 
Maßnahmen zur Sicherung des Widerrufs (§ 453c), die Aussetzung des Strafrestes 
und deren Widerruf (§ 454 Abs. 3 und 4), die Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 372 
Satz 1) oder den Verfall, die Einziehung oder die Unbrauchbarmachung nach den §§ 
440, 441 Abs. 2 und § 442 betreffen; 

§ 138d Abs. 6 bleibt unberührt. 
(5) Gegen Verfügungen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofes und des 
Oberlandesgerichts (§ 169 Abs. 1) ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Verhaftung, 
einstweilige Unterbringung, Beschlagnahme, Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1 
bezeichneten Maßnahmen betreffen. 

§ 306  

(1) Die Beschwerde wird bei dem Gericht, von dem oder von dessen Vorsitzenden die 
angefochtene Entscheidung erlassen ist, zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich 
eingelegt. 
(2) Erachtet das Gericht oder der Vorsitzende, dessen Entscheidung angefochten wird, die 
Beschwerde für begründet, so haben sie ihr abzuhelfen; andernfalls ist die Beschwerde sofort, 
spätestens vor Ablauf von drei Tagen, dem Beschwerdegericht vorzulegen. 
(3) Diese Vorschriften gelten auch für die Entscheidungen des Richters im Vorverfahren und 
des beauftragten oder ersuchten Richters. 

§ 307  

(1) Durch Einlegung der Beschwerde wird der Vollzug der angefochtenen Entscheidung nicht 
gehemmt. 
(2) Jedoch kann das Gericht, der Vorsitzende oder der Richter, dessen Entscheidung 
angefochten wird, sowie auch das Beschwerdegericht anordnen, daß die Vollziehung der 
angefochtenen Entscheidung auszusetzen ist. 
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Bijlage A-2 
 
Richtlinien für das Straf- und Bussgeldverfahren 
Abschnitt 10. Sachverständige 
 
 
69 
A l l g e m e i n e s 
Ein Sachverständiger soll nur zugezogen werden wenn sein Gutachten für die vollständige 
Aufklärung des Sachverhalts unentbehrlich ist. Nr. 68 gilt sinngemäß. 
 
70 
A u s w a h l  d e s  S a c h v e r s t ä n d i g e n  u n d  B e l e h r u n g 
(1) Während des Ermittlungsverfahrens gibt der Staatsanwalt dem Verteidiger Gelegenheit 
vor Auswahl eines Sachverständigen Stellung zu nehmen, es sei denn dass der Gegenstand der 
Untersuchung ein häufig wiederkehrender, tatsächlich gleichartiger Sachverhalt (z.B. 
Blutalkoholgutachten) ist oder eine Gefährdung des Untersuchungszwecks (vgl. § 147 Abs. 2 
StPO) oder eine Verzögerung des Verfahrens zu besorgen ist. 
(2) Ist dem Staatsanwalt kein geeigneter Sachverständiger bekannt, so ersucht er die 
Berufsorganisation oder die Behörde um Vorschläge in deren Geschäftsbereich die zu 
begutachtende Frage fällt. 
(3) Es empfiehlt sich für die wichtigsten Gebiete Verzeichnisse bewährter Sachverständiger zu 
führen, damit das Verfahren nicht durch die Auswahl von Sachverständigen verzögert wird. 
(4) Sollen Personen des öffentlichen Dienstes als Sachverständige vernommen werden, so gilt 
Nr. 66 sinngemäß. 
(5) Für die Belehrung des Sachverständigen gilt Nr. 65 entsprechend. 
 
71 
A r b e i t s u n f ä l l e 
Bei Arbeitsunfällen empfiehlt es sich, der für den Betrieb zuständigen Berufsgenossenschaft 
oder ihren technischen Aufsichtsbeamten neben den für die Gewerbeaufsicht zuständigen 
Stellen Gelegenheit zu geben, sich gutachtlich zu äußern. Auch kann es geboten sein, sie schon 
zur Besichtigung der Unfallstelle zuzuziehen. 
 
72 
B e s c h l e u n i g u n g 
(1) Vor Beauftragung des Sachverständigen soll gegebenenfalls geklärt werden ob dieser in der 
Lage ist das Gutachten in angemessener Zeit zu erstatten. 
(2) Dem Sachverständigen ist ein genau umgrenzter Auftrag zu erteilen; nach Möglichkeit 
sind bestimmte Fragen zu stellen. Oft ist es zweckmäßig, die entscheidenden Gesichtspunkte 
vorher mündlich zu erörtern. 
(3) Bis zur Erstattung des Gutachtens wird der Staatsanwalt sonst noch fehlende 
Ermittlungen durchfuhren. 
(4) Bestehen Zweifel an der Eignung des Sachverständigen, so ist alsbald zu prüfen ob ein 
anderer Sachverständiger beauftragt werden muss. 
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Bijlage A-3 
Artikelen van de Grondwet waarnaar in de hoofdtekst wordt verwezen 
§ 70, 71, 72 en 74 Grundgesetz 

Art 70   
(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem 
Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 
(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemißt sich nach den 
Vorschriften dieses Grundgesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende 
Gesetzgebung. 

Art 71  
Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die Befugnis 
zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich 
ermächtigt werden. 

Art 72  
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur 
Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht 
durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. 
(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. 
(…) 
(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesgesetzliche Regelung, für die 
eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt 
werden kann. 

Art 74  
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:  
(…) 
11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, 
Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) ohne das Recht des 
Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der 
Messen, der Ausstellungen und der Märkte; 
(…) 
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Bijlage A-4 
Art. 36 van de Gewerbeordnung 
 
§ 36 Gewerbeordnung 
 
Öffentliche Bestellung von Sachverständigen 
(1) Personen, die als Sachverständige auf den Gebieten der Wirtschaft einschließlich des 
Bergwesens, der Hochsee- und Küstenfischerei sowie der Land- und Forstwirtschaft 
einschließlich des Garten- und Weinbaues tätig sind oder tätig werden wollen, sind auf Antrag 
durch die von den Landesregierungen bestimmten oder nach Landesrecht zuständigen Stellen 
für bestimmte Sachgebiete öffentlich zu bestellen, sofern für diese Sachgebiete ein Bedarf an 
Sachverständigenleistungen besteht, sie hierfür besondere Sachkunde nachweisen und keine 
Bedenken gegen ihre Eignung bestehen. Sie sind darauf zu vereidigen, daß sie ihre 
Sachverständigenaufgaben unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und 
unparteiisch erfüllen und ihre Gutachten entsprechend erstatten werden. Die öffentliche 
Bestellung kann inhaltlich beschränkt, mit einer Befristung erteilt und mit Auflagen 
verbunden werden. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die öffentliche Bestellung und Vereidigung von besonders 
geeigneten Personen, die auf den Gebieten der Wirtschaft  
1. bestimmte Tatsachen in bezug auf Sachen, insbesondere die Beschaffenheit, Menge, 
Gewicht oder richtige Verpackung von Waren feststellen oder 
2. die ordnungsmäßige Vornahme bestimmter Tätigkeiten überprüfen. 
 
(3) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die zur Durchführung der 
Absätze 1 und 2 erforderlichen Vorschriften über die Voraussetzungen für die Bestellung 
sowie über die Befugnisse und Verpflichtungen der öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erlassen, insbesondere über  
1. die persönlichen Voraussetzungen einschließlich altersmäßiger Anforderungen, den Beginn 
und das Ende der Bestellung, 
2. die in Betracht kommenden Sachgebiete einschließlich der Bestellungs-voraussetzungen, 
3. den Umfang der Verpflichtungen des Sachverständigen bei der Ausübung seiner Tätigkeit, 
insbesondere über die Verpflichtungen 

a) zur unabhängigen, weisungsfreien, persönlichen, gewissenhaften und 
unparteiischen Leistungserbringung, 
b) zum Abschluß einer Berufshaftpflichtversicherung und zum Umfang der Haftung, 
c) zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch, 
d) zur Einhaltung von Mindestanforderungen bei der Erstellung von Gutachten, 
e) zur Anzeige bei der zuständigen Behörde hinsichtlich aller Niederlassungen, die zur 
Ausübung der in Absatz 1 genannten Sachverständigentätigkeiten genutzt werden, 
f) zur Aufzeichnung von Daten über einzelne Geschäftsvorgänge sowie über die 
Auftraggeber, und hierbei auch die Stellung des hauptberuflich tätigen 
Sachverständigen regeln. 

 
(4) Soweit die Landesregierung weder von ihrer Ermächtigung nach Absatz 3 noch nach § 155 
Abs. 3 Gebrauch gemacht hat, können Körperschaften des öffentlichen Rechts, die für die 
öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen zuständig sind, durch Satzung 
die in Absatz 3 genannten Vorschriften erlassen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, soweit sonstige Vorschriften des Bundes über 
die öffentliche Bestellung oder Vereidigung von Personen bestehen oder soweit Vorschriften 
der Länder über die öffentliche Bestellung oder Vereidigung von Personen auf den Gebieten 
der Hochsee- und Küstenfischerei, der Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Garten- 
und Weinbaues sowie der Landesvermessung bestehen oder erlassen werden. 
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Bijlage A-5 
Voorbeeld van een  Sachverständigenordnung van een Industrie- und 
Handelskammer, als bedoeld in art. 36 Gewerbeordnung, aangevuld met  
het Niedersächsischen Ausführungsgesetzes waarnaar wordt verwezen in 
de koptekst. 

 
Sachverständigenordnung der IHK 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg hat am 
29. November 2001 aufgrund des § 36 Abs. 3 und 4 der Gewerbeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Art. 26 

4. Euro-Einführungsgesetz vom 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983) in Verbindung mit § 6 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz zur vorläufigen Regelung des 
Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 20.12.1957 (Nds. GVBl. 1957, S. 136) 
folgende Sachverständigenordnung beschlossen:  

I. Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung  

§ 1 Bestellungsgrundlage  

Die Industrie- und Handelskammer bestellt gemäß § 36 Gewerbeordnung auf Antrag 
Sachverständige für bestimmte Sachgebiete nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.  

§ 2 Öffentliche Bestellung  

1.  Die öffentliche Bestellung hat den Zweck, Gerichten, Behörden und der Öffentlichkeit 
besonders sachkundige und persönlich geeignete Sachverständige zur Verfügung zu 
stellen, deren Aussagen besonders glaubhaft sind.  

2.  Die öffentliche Bestellung umfasst die Erstattung von Gutachten und andere 
Sachverständigenleistungen wie Beratungen, Überwachungen, Prüfungen, Erteilung von 
Bescheinigungen sowie schiedsgutachterliche und schiedsrichterliche Tätigkeiten.  

3.  Die öffentliche Bestellung kann inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden 
werden. Auflagen können auch nachträglich erteilt werde.  

4.  Die öffentliche Bestellung wird auf 5 Jahre befristet und kann auf Antrag um jeweils 
weitere 5 Jahre verlängert werden vorbehaltlich des Erlöschens wegen der Vollendung des 
68. Lebensjahres (§ 22 Absatz 1 Buchstabe d)). Bei einer Erstbestellung kann die Frist von 
5 Jahren unterschritten werden.  

5.  Die öffentliche Bestellung erfolgt durch Aushändigung der Bestellungsurkunde.  

6.  Die Tätigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen ist nicht auf den Bezirk der 
bestellenden Industrie- und Handelskammer beschränkt.  

§ 3 Bestellungsvoraussetzungen  

1.  Für das Sachgebiet, für das eine öffentliche Bestellung beantragt wird, muss ein Bedarf an 
Sachverständigenleistungen bestehen. Die Sachgebiete und die 
Bestellungsvoraussetzungen für das einzelne Sachgebiet werden durch die Industrie- und 
Handelskammer bestimmt.  
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2.  Ein Sachverständiger kann nur öffentlich bestellt werden, wenn  

   a.  seine Hauptniederlassung als Sachverständiger im Bezirk der Industrie- und 
Handelskammer liegt;  

   b.  er das 30. Lebensjahr vollendet und zum Zeitpunkt der Stellung des vollständigen 
Antrags auf erstmalige Bestellung das 62. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;  

   c.  keine Bedenken gegen seine Eignung bestehen;  

   d.  er überdurchschnittliche Fachkenntnisse, praktische Erfahrungen und die Fähigkeit, 
sowohl Gutachten zu erstatten als auch die in § 2 Abs. 2 genannten Leistungen zu 
erbringen, nachweist;  

   e.  er über die zur Ausübung der Tätigkeit als öffentlich bestellter Sachverständiger 
erforderlichen Einrichtungen verfügt;  

   f.  er in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt;  

   g.  er die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit sowie für die Einhaltung der 
Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen bietet.  

3.  Ein Sachverständiger, der in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis steht, kann nur 
öffentlich bestellt werden, wenn er die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt und zusätzlich 
nachweist, dass  

   a.  sein Anstellungsvertrag den Erfordernissen des Abs. 2 Buchst. g) nicht entgegensteht, 
und dass er seine Sachverständigentätigkeit persönlich ausüben kann;  

   b.  er bei seiner Sachverständigentätigkeit im Einzelfall keinen fachlichen Weisungen 
unterliegt und seine Leistungen gemäß § 12 als von ihm selbst erstellt kennzeichnen 
kann;  

   c.  ihn sein Arbeitgeber im erforderlichen Umfang für die Sachverständigentätigkeit 
freistellt.  

4.  Hat ein von einer anderen Industrie- und Handelskammer bestellter Sachverständiger 
seine Hauptniederlassung in den Bezirk der Industrie- und Handelskammer verlegt, wird 
er auf Antrag durch Aushändigung einer Bestellungsurkunde wiederbestellt. Absatz 2 
Buchstabe b) 2. Halbsatz findet keine Anwendung. Die Voraussetzungen nach Absatz 2 
Buchstaben c) bis g) werden grundsätzlich nicht erneut überprüft. § 5 Abs. 4 und § 6 Abs.1 
gelten im Übrigen entsprechend.  

II. Verfahren der öffentlichen Bestellung und Vereidigung  

§ 4 Verfahren  

Über die öffentliche Bestellung entscheidet die Industrie- und Handelskammer nach 
Anhörung der dafür bestehenden Ausschüsse und Gremien. Zur Überprüfung der besonderen 
Sachkunde kann sie Referenzen einholen, sich vom Bewerber erstattete Gutachten vorlegen 
lassen, Stellungnahmen fachkundiger Dritter abfragen, die Einschaltung eines Fachgremiums 
veranlassen und weitere Erkenntnisquellen nutzen.  

§ 5 Vereidigung  

1.  Der Sachverständige wird in der Weise vereidigt, dass der Präsident oder ein Beauftragter 
der Industrie- und Handelskammer an ihn die Worte richtet: "Sie schwören, dass Sie die 
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Aufgaben eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen unabhängig, 
weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch erfüllen und die von Ihnen 
angeforderten Gutachten entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen erstatten 
werden", und der Sachverständige hierauf die Worte spricht: "Ich schwöre es, so wahr mir 
Gott helfe". Der Sachverständige soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben.  

2.  Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.  

3.  Gibt der Sachverständige an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid 
leisten wolle, so hat er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung steht dem Eid 
gleich; hierauf ist der Verpflichtete hinzuweisen. Die Bekräftigung wird in der Weise 
abgegeben, dass der Präsident oder ein Beauftragter der Industrie- und Handelskammer 
die Worte vorspricht: "Sie bekräftigen im Bewusstsein ihrer Verantwortung, dass Sie die 
Aufgaben eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen unabhängig 
weisungsfrei, persönlich gewissenhaft und unparteiisch erfüllen und die von Ihnen 
angeforderten Gutachten entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen erstatten 
werden" und der Sachverständige hierauf die Worte spricht: "Ich bekräftige es".  

4  Wird eine befristete Bestellung erneuert oder das Sachgebiet einer Bestellung geändert 
oder erweitert, so genügt statt der Eidesleistung die Bezugnahme auf den früher 
geleisteten Eid.  

5.  Die Vereidigung durch die Industrie- und Handelskammer ist eine allgemeine Vereidigung 
im Sinne von § 79 Abs. 3 Strafprozessordnung, § 410 Abs. 2 Zivilprozessordnung.  

§ 6 Aushändigung von Bestellungsurkunde, Stempel, Ausweis und 
Sachverständigenordnung  

1.  Die Industrie- und Handelskammer händigt dem Sachverständigen bei der öffentlichen 
Bestellung und Vereidigung die Bestellungsurkunde, den Ausweis, den Rundstempel, die 
Sachverständigenordnung und die dazu ergangenen Richtlinien aus. Ausweis, 
Bestellungsurkunde und Stempel bleiben Eigentum der Industrie- und Handelskammer.  

2.  Über die öffentliche Bestellung und Vereidigung und die Aushändigung der in Abs. 1 
genannten Gegenstände ist eine Niederschrift zu fertigen, die auch vom Sachverständigen 
zu unterschreiben ist.  

§ 7 Bekanntmachung  

Die Industrie- und Handelskammer macht die öffentliche Bestellung und Vereidigung des 
Sachverständigen in der Zeitschrift "Unsere Wirtschaft" bekannt. Name, Adresse, 
Kommunikationsmittel und Sachgebietsbezeichnung des Sachverständigen können durch die 
Industrie- und Handelskammer oder einen von ihr beauftragten Dritten gespeichert und in 
Listen oder auf sonstigen Datenträgern veröffentlicht und auf Anfrage jedermann zur 
Verfügung gestellt werden. Eine Bekanntmachung im Internet kann erfolgen, wenn der 
Sachverständige zugestimmt hat. 

III. Pflichten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen  

§ 8 Unabhängige, weisungsfreie, gewissenhafte und unparteiische 
Aufgabenerfüllung  

1.  Der Sachverständige darf sich bei der Erbringung seiner Leistungen keiner Einflussnahme 
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aussetzen, die seine Vertrauenswürdigkeit und die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen 
gefährdet (Unabhängigkeit).  

2.  Der Sachverständige darf keine Verpflichtungen eingehen, die geeignet sind, seine 
tatsächlichen Feststellungen und Beurteilungen zu verfälschen (Weisungsfreiheit).  

3.  Der Sachverständige hat seine Aufträge unter Berücksichtigung des aktuellen Standes von 
Wissenschaft, Technik und Erfahrung mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Sachverständigen zu erledigen. Die tatsächlichen Grundlagen seiner fachlichen 
Beurteilungen sind sorgfältig zu ermitteln und die Ergebnisse nachvollziehbar zu 
begründen. Er hat in der Regel die von den Industrie- und Handelskammern 
herausgegebenen Mindestanforderungen an Gutachten und sonstigen von den Industrie- 
und Handelskammern herausgegebenen Richtlinien zu beachten (Gewissenhaftigkeit).  

4.  Der Sachverständige hat bei der Erbringung seiner Leistung stets darauf zu achten, dass 
er sich nicht der Besorgnis der Befangenheit aussetzt. Er hat bei der Vorbereitung und 
Erarbeitung seines Gutachtens strikte Neutralität zu wahren, muss die gestellten Fragen 
objektiv und unvoreingenommen beantworten (Unparteilichkeit).  

Insbesondere darf der Sachverständige nicht  

� Gutachten in eigener Sache oder für Objekte und Leistungen seines Dienstherren oder 
Arbeitgebers erstatten.  

� Gegenstände erwerben oder zum Erwerb vermitteln, eine Sanierung oder Regulierung 
der Objekte durchführen, über die er ein Gutachten erstellt hat, es sei denn, er erhält 
den entsprechenden Folgeauftrag nach Beendigung des Gutachtenauftrags und seine 
Glaubwürdigkeit wird durch die Übernahme dieser Tätigkeiten nicht infrage gestellt.  

§ 9 Persönliche Aufgabenerfüllung und Beschäftigung von Hilfskräften  

1.  Der Sachverständige hat die von ihm angeforderten Leistungen unter Anwendung der ihm 
zuerkannten Sachkunde eigener Person zu erbringen (persönliche Aufgabenerfüllung).  

2.  Der Sachverständige darf Hilfskräfte nur zur Vorbereitung seiner Leistung und nur 
insoweit beschäftigen, als er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwachen kann; der 
Umfang der Tätigkeit der Hilfskraft ist kenntlich zu machen.  

3.  Bei außergerichtlichen Leistungen darf der Sachverständige Hilfskräfte über 
Vorbereitungsarbeiten hinaus einsetzen, wenn der Auftraggeber zustimmt und Art und 
Umfang der Mitwirkung offengelegt werden.  

4.  Hilfskraft ist, wer den Sachverständigen bei der Erbringung seiner Leistung nach dessen 
Weisungen auf dem Sachgebiet unterstützt.  

§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung  

1.  Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten für Gerichte und 
Verwaltungsbehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet.  

2.  Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten und zur Erbringung sonstiger 
Leistungen i. S. v. § 2 Absatz 2 auch gegenüber anderen Auftraggebern verpflichtet. Er 
kann jedoch die Übernahme eines Auftrags verweigern, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt; die Ablehnung des Auftrags ist dem Auftraggeber unverzüglich zu erklären.  
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§ 11 Form der Gutachtenerstattung; gemeinschaftliche Leistungen  

1.  Soweit der Sachverständige mit seinem Auftraggeber keine andere Form vereinbart hat, 
erbringt er seine Leistungen in Schriftform oder in elektronischer Form. Erbringt er sie in 
elektronischer Form, trägt er für eine der Schriftform gleichwertige Fälschungssicherheit 
Sorge.  

2.  Erbringen Sachverständige eine Leistung gemeinsam, muss zweifelsfrei erkennbar sein, 
welcher Sachverständige für welche Teile verantwortlich ist. Leistungen in schriftlicher 
oder elektronischer Form müssen von allen beteiligten Sachverständigen unterschrieben 
oder elektronisch gekennzeichnet werden. § 12 gilt entsprechend.  

3.  Übernimmt ein Sachverständiger Leistungen Dritter, muss er darauf hinweisen.  

§ 12 Bezeichnung als "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger"  

1.  Der Sachverständige hat bei Leistungen im Sinne von § 2 Abs. 2 in schriftlicher oder 
elektronischer Form auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt ist, die Bezeichnung 
"von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger für ..." zu führen und seinen Rundstempel zu verwenden.  

2.  Unter die in Absatz 1 genannten Leistungen darf der Sachverständige nur seine 
Unterschrift und seinen Rundstempel setzen. Im Fall der elektronischen Übermittlung ist 
die qualifizierte elektronische Signatur zu verwenden.  

3.  Bei Sachverständigenleistungen auf anderen Sachgebieten darf der Sachverständige nicht 
in wettbewerbswidriger Weise auf seine öffentliche Bestellung hinweisen oder hinweisen 
lassen.  

§ 13 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten  

1.  Der Sachverständige hat über jede von ihm angeforderte Leistung Aufzeichnungen zu 
machen. Aus diesen müssen ersichtlich sein:  

   a.  der Name des Auftraggebers,  

   b.  der Tag, an dem der Auftrag erteilt worden ist,  

   c.  der Gegenstand des Auftrags und  

   d.  der Tag, an dem die Leistung erbracht oder die Gründe, aus denen sie nicht erbracht 
worden ist.  

2.  Der Sachverständige ist verpflichtet,  

   a.  die Aufzeichnungen nach Abs.1  

   b.  ein vollständiges Exemplar des Gutachtens oder eines entsprechenden 
Ergebnisnachweises einer sonstigen Leistung nach § 2 Abs. 2 und  

   c.  die sonstigen schriftlichen Unterlagen, die sich auf seine Tätigkeit als 
Sachverständiger beziehen,  

   d.  mindestens 10 Jahre lang aufzubewahren.  

   e.  Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die 
Aufzeichnungen zu machen oder die Unterlagen entstanden sind.  
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3.  Werden die Dokumente gemäß Abs. 2 auf Datenträgern gespeichert, muss der 
Sachverständige sicherstellen, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist 
verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden 
können. Er muss weiterhin sicherstellen, dass die Daten sämtlicher Unterlagen nach Abs. 
2 nicht nachträglich geändert werden können.  

§ 14 Haftungsausschluss; Haftpflichtversicherung  

1.  Der Sachverständige darf seine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht 
ausschließen oder der Höhe nach beschränken.  

2.  Der Sachverständige soll eine Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen 
und während der Zeit der Bestellung aufrecht erhalten. Er soll sie in regelmäßigen 
Abständen auf Angemessenheit überprüfen.  

§ 15 Schweigepflicht  

1.  Dem Sachverständigen ist untersagt, bei der Ausübung seiner Tätigkeit erlangte 
Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer oder zu seinem oder 
zum Nutzen anderer unbefugt zu verwerten.  

2.  Der Sachverständige hat seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht zu 
verpflichten.  

3.  Die Schweigepflicht des Sachverständigen erstreckt sich nicht auf die Anzeige- und 
Auskunftspflichten nach §§ 19 und 20.  

4.  Die Schweigepflicht des Sachverständigen besteht über die Beendigung des 
Auftragsverhältnisses hinaus. Sie gilt auch für die Zeit nach dem Erlöschen der 
öffentlichen Bestellung.  

§ 16 Fortbildungspflicht und Erfahrungsaustausch  

Der Sachverständige hat sich auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt und vereidigt 
ist, im erforderlichen Umfang fortzubilden und den notwendigen Erfahrungsaustausch zu 
pflegen.  

§ 17 Haupt- und Zweigniederlassung  

1.  Die Hauptniederlassung des Sachverständigen nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a befindet sich 
im Bezirk der Industrie- und Handelkammer, in dem der Sachverständige den 
Mittelpunkt seiner Sachverständigentätigkeit hat.  

2.  Der Sachverständige kann Zweigniederlassungen errichten, wenn dort  

   a.  ein zur Ausübung der Sachverständigentätigkeit eingerichteter Raum ständig zur 
Verfügung steht,  

   b.  die Erreichbarkeit des Sachverständigen oder eines von ihm beauftragten 
Sachverständigen, der zur fachlichen Vertretung in der Lage ist, gesichert ist,  

   c.  die Erfüllung der Pflichten als öffentlich bestellter Sachverständiger und  

   d.  die Aufsicht durch die bestellende Industrie- und Handelskammer gewährleistet sind.  
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3.  Die Errichtung einer Zweigniederlassung bedarf der Genehmigung durch die für den 
Sachverständigen zuständige Industrie- und Handelskammer. Sie ist zu erteilen, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt sind und kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
sowie befristet werden. Soll die Zweigniederlassung in dem Bezirk einer anderen 
Industrie- und Handelskammer errichtet werden, ist deren Stellungnahme einzuholen.  

4.  Einrichtungen, die nur der Entgegennahme von Aufträgen dienen, sind keine 
Zweigniederlassungen.  

5.  Auf die Niederlassung von Zusammenschlüssen nach § 21 finden Absätze 1 bis 4 
entsprechende Anwendung.  

§ 18 Werbung  

Werbung des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen muss seiner besonderen 
Stellung und Verantwortung gerecht werden.  

§ 19 Anzeigepflichten  

Der Sachverständige hat der Industrie- und Handelskammer unverzüglich anzuzeigen:  

a.  die Änderung seiner Hauptniederlassung als Sachverständiger und die Änderung seines 
Wohnsitzes;  

b.  die Absicht der Errichtung und die tatsächliche Inbetriebnahme oder Schließung einer 
Zweigniederlassung oder die Tätigkeit in einer Zweigniederlassung; liegt die 
Zweigniederlassung im Bezirk einer anderen Industrie- und Handelskammer, so ist ihre 
Errichtung und Schließung auch bei dieser Industrie- und Handelskammer anzuzeigen;  

c.  die Änderung seiner oder die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit, insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis;  

d.  die voraussichtlich länger als drei Monate dauernde Verhinderung an der Ausübung 
seiner Tätigkeit als Sachverständiger;  

e.  den Verlust der Bestellungsurkunde, des Ausweises oder des Rundstempels;  

f.  die Leistung der Eidesstattlichen Versicherung gemäß § 807 Zivilprozessordnung und den 
Erlass eines Haftbefehls zur Erzwingung der Eidesstattlichen Versicherung gemäß § 901 
Zivilprozessordnung;  

g.  die Stellung des Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen 
oder das Vermögen einer Gesellschaft, deren Vorstand, Geschäftsführer oder 
Gesellschafter er ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens und die Abweisung der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse;  

h.  den Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, die Erhebung der öffentlichen Klage 
und den Ausgang des Verfahrens in Strafverfahren, wenn der Tatvorwurf auf eine 
Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung der 
Sachverständigentätigkeit zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel 
an der persönlichen Eignung oder besonderen Sachkunde des Sachverständigen 
hervorzurufen;  

i.  die Gründung von Zusammenschlüssen nach § 21 oder den Eintritt in einen solchen 
Zusammenschluss.  
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§ 20 Auskunftspflichten, Überlassung von Unterlagen  

1.  Der Sachverständige hat auf Verlangen der Industrie- und Handelskammer die zur 
Überwachung seiner Tätigkeit und der Einhaltung seiner Pflichten erforderlichen 
mündlichen oder schriftlichen Auskünfte innerhalb der gesetzten Frist und unentgeltlich 
zu erteilen und angeforderte Unterlagen vorzulegen. Er kann die Auskunft auf solche 
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen seiner Angehörigen (§ 52 
Strafprozessordnung) der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.  

2.  Der Sachverständige hat auf Verlangen der Industrie- und Handelskammer die 
aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen (§ 13) in deren Räumen vorzulegen und angemessene Zeit zu überlassen.  

§ 21 Zusammenschlüsse  

Der Sachverständige darf sich zur Ausübung seiner Sachverständigentätigkeit mit anderen 
Personen in jeder Rechtsform zusammenschließen. Dabei hat er darauf zu achten, dass seine 
Glaubwürdigkeit, sein Ansehen in der Öffentlichkeit und die Einhaltung seiner Pflichten nach 
dieser Sachverständigenordnung gewährleistet sind.IV. Erlöschen der öffentlichen 
Bestellung  

§ 22 Erlöschen der öffentlichen Bestellung  

1.  Die öffentliche Bestellung erlischt, wenn  

   a.  der Sachverständige gegenüber der Industrie- und Handelskammer erklärt, dass er 
nicht mehr als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger tätig sein will;  

   b.  der Sachverständige seine Hauptniederlassung aus dem Bezirk der Industrie- und 
Handelskammer verlegt;  

   c.  die Zeit, für die der Sachverständige öffentlich bestellt ist, abläuft;  

   d.  der Sachverständige das 68. Lebensjahr vollendet hat,  

   e.  die Industrie- und Handelskammer die öffentliche Bestellung zurücknimmt oder 
widerruft.  

2.  Die Industrie- und Handelskammer kann in dem Fall des Abs. 1 Buchst. d) in begründeten 
Ausnahmefällen eine einmalige befristete Verlängerung der öffentlichen Bestellung 
zulassen; § 2 Abs. 4 bleibt dabei außer Betracht.  

3.  Die Industrie- und Handelskammer macht das Erlöschen der Bestellung in der Zeitschrift 
"Unsere Wirtschaft" bekannt.  

§ 23 Rücknahme; Widerruf  

Rücknahme und Widerruf der öffentlichen Bestellung richten sich nach den Bestimmungen 
des (Bundes-)Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 25.05.1976 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Niedersachsen vom 3.12.1976.  
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§ 24 Rückgabepflicht von Bestellungsurkunde, Ausweis und Stempel  

Der Sachverständige hat nach Erlöschen der öffentlichen Bestellung der Industrie- und 
Handelskammer Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel zurückzugeben.V. 
Vorschriften über die öffentliche Bestellung und Vereidigung sonstiger 
Personen  

§ 25 Entsprechende Anwendung  

Diese Vorschriften sind entsprechend auf die öffentliche Bestellung und Vereidigung von 
besonders geeigneten Personen anzuwenden, die auf den Gebieten der Wirtschaft  

a.  bestimmte Tatsachen in Bezug auf Sachen, insbesondere die Beschaffenheit, Menge, 
Gewicht oder richtige Verpackung von Waren feststellen oder  

b.  die ordnungsmäßige Vornahme bestimmter Tätigkeiten überprüfen, soweit hierfür nicht 
besondere Vorschriften erlassen worden sind.  

§ 26 Inkrafttreten und Überleitungsvorschrift  

Diese Sachverständigenordnung tritt am 1. Februar 2002 in Kraft. Die 
Sachverständigenordnung in der Fassung vom 16. November 1995 tritt damit außer Kraft.  

Lüneburg, 29. November 2001  

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 

LÜNEBURG - WOLFSBURG  

Bernd Hansmann                Jens Petersen 
Präsident                               Hauptgeschäftsführer  
 
Ansprechpartner: 

Elke Evers 
Tel.: 04131 742-122 
Fax: 04131 742-222 
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Aanvulling: 
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern 
vom 20. Dezember 1957 
 
§ 1 
Errichtung, Auflösung, Änderung der Bezirksabgrenzung 
(1) Industrie- und Handelskammern im Sinne des § 1 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 
1956 (Bundesgesetzbl. I S. 920) werden vom Landesministerium errichtet oder aufgelöst. 
Das gleiche gilt für die Änderung der Bezirke der Industrie- und Handelskammern. Bei der 
Abgrenzung sollen die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit und die Eigenart der Bezirke, die 
steuerliche Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen und das Streben nach 
Kostenersparnis maßgebend sein. 
(2) Werden Bezirke der Industrie- und Handelskammern geändert, so muss eine 
Vermögensauseinandersetzung erfolgen; können sich die beteiligten Kammern hierüber nicht 
einigen, so entscheidet die für die Aufsicht zuständige oberste Landesbehörde 
(Aufsichtsbehörde). 
§2 
Besondere Maßnahmen der Staatsaufsicht 
Die Aufsichtsbehörde kann die Vollversammlung auflösen, wenn sich die Industrie- und 
Handelskammer trotz wiederholter Aufforderung nicht im Rahmen der für sie geltenden 
Rechtsvorschriften hält. Innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der 
Auflösung ist eine Neuwahl vorzunehmen. Das bisherige Präsidium führt seine Geschäfte bis 
zum Amtsantritt des neuen Präsidiums weiter und bereitet die Neuwahl der Vollversammlung 
vor; die Aufsichtsbehörde kann einen Beauftragten einsetzen, der die Befugnisse der 
Vollversammlung, des Präsidiums oder beider Organe ausübt. 
§ 3 
Beitreibung der Abgaben 
Beiträge, Sonderbeiträge und Gebühren der Industrie- und Handelskammern werden von den 
Gemeinden, soweit sie Vollstreckungsbehörden sind, im übrigen von den Landkreisen nach 
den für Gemeinde- und Kreisabgaben geltenden Vorschriften gegen Erstattung der Kosten 
beigetrieben. 
§ 4 
Rechnungslegung und -prüfung 
(1) Für die Rechnungslegung der Industrie- und Handelskammern sind die Vorschriften der 
Reichshaushaltsordnung sinngemäß anzuwenden. 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann Grundsätze für die Prüfung der Jahresrechnung aufstellen. Sie 
bestimmt, welche Stelle die Jahresrechnung prüft; auch kann sie eine Prüfung durch den 
Landesrechnungshof mit dessen Einverständnis veranlassen. 
§ 5 
Bestellung von Arbeitnehmervertretern 
(1) Zuständig für die Bestellung der in die Ausschüsse für Berufsausbildung zu entsendenden 
Arbeitnehmervertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 2 des Bundesgesetzes) ist die Aufsichtsbehörde. 
(2) Die Arbeitnehmervertreter sind aus Vorschlagslisten zu berufen, die von den im Bezirk der 
Industrie- und Handelskammer bestehenden Gewerkschaften und selbständigen 
Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung bei der 
Aufsichtsbehörde eingereicht werden. Die Ausschusssitze sind in angemessenem Verhältnis 
unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten zu verteilen. Für die Bestellung ist die 
Reihenfolge in jeder Vorschlagsliste maßgebend. 
(3) Entfällt bei einem Ausschussmitglied eine Voraussetzung für seine Bestellung oder stellt 
sich nachträglich heraus, dass sie nicht vorgelegen hat, so ist es abzuberufen. 
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§6 
Sachverständige 
Die Industrie- und Handelskammern sind im Rahmen ihrer Aufgaben befugt, gemäß § 36 der 
Reichsgewerbeordnung und den hierzu ergangenen Vorschriften Sachverständige zu bestellen 
und zu vereidigen. 
§ 7 
Höchstbeiträge 
Die Aufsichtsbehörde kann für Kammerzugehörige, deren Gewerbebetrieb nach Art und 
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, 
Höchstbeiträge festsetzen (§ 3 Abs. 4 des Bundesgesetzes). Hierbei sind die wirtschaftlichen 
Belange dieser Gewerbetreibenden und die steuerliche Leistungsfähigkeit der anderen 
Kammerzugehörigen (§ 2 des Bundesgesetzes) zu berücksichtigen. 
§ 8 
Inkrafttreten, Aufhebung von Rechtsvorschriften 
(1) Dieses Gesetz tritt vierzehn Tage nach seiner Verkündung in Kraft 
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Bijlage A-6 
Voorbeelden van Sachverständigenverbände die ‘anerkannt’ worden 
door beroepsverenigingen en andere vakgebiedgerelateerde organisaties 
(vgl. BGH 23 mei 1984, NJW 1984, 2365) 
 
 

http://www.bewerten.de/links/sachverstaendigenverbaende/sachverstaendigenverbaende.html 
 

 

Links  
1. Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft  
2. Von der Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA) akkreditierte 

Zertifizierungsstellen für Immobilienbewertung  
3. Bildungsinstitute / Akademien / Hochschulen für Wertermittlung  
4. Immobilienbörsen / Immobilienauktionen 
5. Gutachterausschüsse in Deutschland 
6. Sachverständigenverbände für Wertgutachter  

 

 

 Landesverband Sachsen öffentlich bestellte und 
vereidigte sowie qualifizierte Sachverständigen e. V. 

Preußerstraße 3 
01445 Radebeul 

 LVS Sachsen-Anhalt  Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
06110 Halle 

 Verband der Sachverständigen für 
lmmobilienbewertung Sachsen-Anhalt e. V. 

Fichtestraße 4 
06712 Zeitz 

 Hyp Zert e.V. Georgenstraße 21 
10117 Berlin 

 Bund deutscher Sachverständigen und Gutachter 
BDSG 

Badensche Straße 6 
10825 Berlin 

 Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter 
sowie qualifizierter Sachverständiger e. V. (BVS) 

Lindenstraße 76 
10969 Berlin 

 LVS Mecklenburg-Vorpommern  Sachtlebenstr. 5 
14165 Berlin 

 Verband der Vereidigten Sachverständigen e.V. Berlin 
und Brandenburg 

Sachtlebenstr. 5 
14165 Berlin 

 Landesverband der Sachverständigen für 
Wertermittlung im Grundstücksverkehr Land 
Brandenburg e.V. 

Küsselstraße 13 
14473 Potsdam 

 Landesverband der Sachverständigen für 
Wertermittlung in Mecklenburg-Vorpommern 

Juri-Gagarin-Ring 24 
17036 Neubrandenburg 

 LVS Hamburg/Schleswig-Holstein  Baurstraße 70 
22607  
Hamburg-Othmarschen 
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 Verband der Bausachverständigen Norddeutschlands 
e.V. VBN 

Mörkenstraße 18 
27572 Bremerhaven 

 LVS Niedersachsen-Bremen  Hermann-Böse-Straße 17 
28209 Bremen 

 Bundesverband Freier Sachverständiger BVFS Humboldtstraße 22 
40237 Düsseldorf 

 Arbeitsgemeinschaft der Sachverständigen für das 
Bauwesen 

Sohnstraße 25 
40237 Düsseldorf 

 Sachverständigen-Kuratorium (SVK) Im Schlank 26 
40472 Düsseldorf 

 Deutscher Sachverständigen-Verband Berufsverband 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger e. 
V. 

Jülicher Straße 25 
41199 Mönchengladbach 

 LVS Nordrhein-Westfalen  Semerteichstr. 92 
44263 Dortmund 

 Collegium der Sachverständigen Architekten 
Deutschlands CSAD 

Christophstraße 11 
45130 Essen 

 Bundesverband der zertifizierten Sachverständigen e. 
V.(BZS bzw. B.Z.S.) 

St. Petersburger Str. 1 
01069 Dresden 

 Institut für Sachverständigenwesen (lfS) an der 
Industrie-und Handelskammer in Köln 

Unter Sachsenhausen 10-26 
50667 Köln 

 Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen 
und Sachverständigen e. V. 

Kölnstraße 202 
53757 St. Augustin 

 LVS Rheinland-Pfalz-Saar  St.-Josef-Straße 8 
56068 Koblenz 

 LVS Hessen  Börsenplatz 1 
60322 Frankfurt a. M. 

 RICS Deutschland e.V. Stresemannallee 6 
60596 Frankfurt a. M. 

 gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche 
Forschung e.V. c/o ebs Immobilienakademie 

Kranenstraße 19 
65375 Oestrich Winkel 

 LVS Baden-Württemberg  Friedrichshaller Straße 11/1 
74117 Bad Friedrichshall 

 FIABCI-Deutschland Sophienstraße 59c 
76133 Karlsruhe 

 Bundesverband Deutscher Sachverständiger und 
Fachgutachter — BDSF e. V. 

Postfach 1227 
79547 Weil am Rhein 

 LVS Bayern  Arcostraße 5 
80333 München 

 Bundesverband Deutscher 
Grundstückssachverständiger e. V. (BDGS) 

Edelsbergstraße 8 
80686 München 

 Bundesverband Deutscher Immobilienmanager und Edelsbergstraße 8 
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Bauwirtschaftsexperten (BDIB) 80686 München  

 Union freier Sachverständiger e.V. (UFS) Ehrwaldstraße 85 
81377 München 

 Bundesvereinigung der von privaten 
Fachorganisationen anerkannten 
Grundstückssachverständigen (BAS bzw. B.A.S.) 

Obermarkt 15 
82418 Murnau 

 Hauptverband freier Sachverständiger Deutschland 
Ost (HFSDO bzw. H.F.S.D.O.) 

Eislebener Str. 1 
99086 Erfurt 

 LVS Thüringen  Schillerstraße 18 
99423 Weimar 

 

     
 
Aanvulling 

Voorbeeld van een overzicht van links naar ‘sachverständigenverbänden’ waaruit de rechters 
van (in dit geval) Nordrhein-Westfalen kunnen putten als ze een deskundige op een bepaald 
terrein nodig hebben  

Überregionale, branchenunabhängige Sachverständigenverzeichnisse 

• Bund freier Sachverständiger (http://www.bvfs.de/)  

Zusammenschluss freier Sachverständiger 

• BVS (http://bvs.interstruct.com/)  

Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter 
Sachverständige e.V. 

• IHK-Sachverständigenverzeichnis (http://svv.ihk.de/content/home/home.ihk)  

Bundesweite Liste öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
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• RechtsCentrum (http://www.rechtscentrum.de/sachverstaendige.htm)  

Bundesweites Sachverständigen Verzeichnis 

• Sachverständigenverzeichnis der Firma Jusline GmbH 
(http://www.jusline.de/sachverstaendige.html)  

Sachverständige Raster Suche 

• Verzeichnis öffentlich bestellter u. vereidigter Sachverständiger 
(http://www.gutachter-info.de/gutachter/suche)  

Gutachter Verzeichnis Deutschland - Datenbank für Gutachter und Sachverständige 

Branchenspezifische Sachverständigenverzeichnisse 

• Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
(http://www.aknw.de/bauherren_oeffentlichkeit/sachverstaendige/index.htm)  

Liste öffentlich bestellter und vereidigter bzw. staatlich anerkannter Sachverständiger 
(Architekten)  

• Datenbank der Sachverständigen für Schriftvergleichung 
(http://www.gfs2000.de/main_d1.htm)  

Schriftvergleichung 

• Landwirtschaftskammer NRW (http://www.landwirtschaftskammer.de/)  

Liste der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen im Bereich der LK 
NRW (Landwirtschaftssachen) 

• Westdeutscher Handwerkskammertag (http://www.handwerk-
nrw.de/sachverstand/whkt/start.htm)  

Die Sachverständigendatenbank der Handwerkskammern in Nordrhein-
Westfalen  

• Verzeichnis öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer und vereidigter Buchprüfer 
(http://www.wpk.de/wpverzeichnis/auswahl.asp)  

Wirtschaftsprüfer/ Buchprüfer 

Örtliche Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern 

• Handwerkskammer Dortmund (http://www.hwk-dortmund.de/index.php?id=769) 

 
• Handwerkskammer Düsseldorf (http://www.hwk-

duesseldorf.de/service/sachverstaendige.html)  
• Handwerkskammer Köln (http://www.hwk-

koeln.de/Service/Sachverstaendige/index_html)  
• Handwerkskammer Münster (http://www.handwerk-nrw.de/sachverstand/hwk-

muenster/suche_start.php)  
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• Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe-Bielefeld (http://www.handwerk-
nrw.de/sachverstand/hwk-owl-bielefeld/suche_start.php)  

• Handwerkskammer Südwestfalen (http://www.handwerk-nrw.de/sachverstand/hwk-
arnsberg/suche_start.php)  

• Industrie- und Handelskammer Aachen (http://www.ihk-
aachen.de/de/recht_steuern/sachverstaendigenwesen.htm)  

• Industrie- und Handelskammer Köln (http://bin.ihk-
koeln.de/asp/sachverstaendige/index.html)  

Ärztekammern / Zahnärztekammern 

• Ärztekammer Nordrhein (http://www.aerztekammer-
nordrhein.de/page.asp?pageID=94)  

• Ärztekammer Westfalen Lippe (http://www.aekwl.de/?id=512)  
• Anschriften/Internetauftritte der Ärztekammern in Deutschland 

(http://www.aekwl.de/index.php?id=540)  
• Zahnärztekammer Nordrhein (http://www.zaek-nr.de/html/register/register2.html)  
• Zahnärztekammer Westfalen-Lippe (http://www.zahnaerzte-

wl.de/webtest/Internet_ZAEK.nsf/zaek_praxis_suchdienst/?openForm)  

Sonstige hilfreiche Internetadressen 

• BORIS (http://www.boris.nrw.de/)  

Bodenrichtwertinformationssystem über den Grundstücksmarkt in NRW 
(Bodenrichtwerte)  

• Landesumweltamt NRW (http://www.lanuv.nrw.de/service/zulass.htm)  

(LUA NRW)  
- erstattet auf Anfrage Fachgutachten für Gerichte und Behörden -  

Bron:  
Amtsgericht Dortmund 
Verwaltungsabteilung 
Gerichtsstraße 22 
44135 Dortmund  
Tel. (0231) 926 21135, FAX: (0231) 926-21190 
Email: waldemar.torschmied@ag-dortmund.nrw.de, Internet: www.ag-dortmund.nrw.de 
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Bijlage A-7 
Overzicht van onderwerpen die zijn geregeld in de BKAG 

Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des 
Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 
(Artikel 1 des Gesetzes über das Bundeskriminalamt und die 
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen 
Angelegenheiten) (Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) 

Ausfertigungsdatum: 07.07.1997 

Inhaltsübersicht  

Abschnitt 1 

  Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit in kriminalpolizeilichen 
Angelegenheiten, Aufgaben des Bundeskriminalamtes 

      § 1 Zentrale Einrichtungen zur Zusammenarbeit in kriminalpolizeilichen 
Angelegenheiten 

      § 2 Zentralstelle 

      § 3 Internationale Zusammenarbeit 

      § 4 Strafverfolgung 

      § 4a Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus 

      § 5 Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane 

      § 6 Zeugenschutz 

Abschnitt 2 

  Befugnisse des Bundeskriminalamtes 

    Unterabschnitt 1 

      Zentralstelle 

      § 7 Führung kriminalpolizeilicher personenbezogener Sammlungen der Zentralstelle 

      § 8 Dateien der Zentralstelle 

      § 9 Sonstige Dateien der Zentralstelle 

      § 10 Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

      § 11 Polizeiliches Informationssystem 

      § 12 Datenschutzrechtliche Verantwortung im polizeilichen Informationssystem 

      § 13 Unterrichtung der Zentralstelle 

    Unterabschnitt 2 

      Internationale Zusammenarbeit 

      § 14 Befugnisse bei der Zusammenarbeit im internationalen Bereich 

      § 15 Ausschreibungsbefugnisse bei der Zusammenarbeit im internationalen Bereich 

    Unterabschnitt 3 

      Strafverfolgung und Datenspeicherung für Zwecke künftiger Strafverfahren 

      § 16 Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung 

      § 17 Unterstützung der Polizeibehörden der Länder bei der Strafverfolgung 

      § 18 Koordinierung bei der Strafverfolgung 

      § 19 Amtshandlungen, Unterstützungspflichten der Länder 

      § 20 Datenspeicherung für Zwecke künftiger Strafverfahren 

    Unterabschnitt 3a 

      Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus 

      § 20a Allgemeine Befugnisse 

      § 20b Erhebung personenbezogener Daten 
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      § 20c Befragung und Auskunftspflicht 

      § 20d Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen 

      § 20e Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

      § 20f Vorladung 

      § 20g Besondere Mittel der Datenerhebung 

      § 20h Besondere Bestimmungen über den Einsatz technischer Mittel in oder aus 
Wohnungen 

      § 20i Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung 

      § 20j Rasterfahndung 

      § 20k Verdeckter Eingriff in informationstechnische Systeme 

      § 20l Überwachung der Telekommunikation 

      § 20m Erhebung von Telekommunikationsverkehrsdaten und Nutzungsdaten 

      § 20n Identifizierung und Lokalisierung von Mobilfunkkarten und -endgeräten 

      § 20o Platzverweisung 

      § 20p Gewahrsam 

      § 20q Durchsuchung von Personen 

      § 20r Durchsuchung von Sachen 

      § 20s Sicherstellung 

      § 20t Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 

      § 20u Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Personen 

      § 20v Gerichtliche Zuständigkeit, Kennzeichnung, Verwendung und Löschung 

      § 20w Benachrichtigung 

      § 20x Übermittlung an das Bundeskriminalamt 

    Unterabschnitt 4 

      Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane 

      § 21 Allgemeine Befugnisse 

      § 22 Erhebung personenbezogener Daten 

      § 23 Besondere Mittel der Datenerhebung 

      § 24 Datenübermittlung an das Bundeskriminalamt 

      § 25 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

    Unterabschnitt 5 

      Zeugenschutz 

      § 26 Befugnisse 

Abschnitt 3 

  Gemeinsame Bestimmungen 

      § 27 Übermittlungsverbote 

      § 28 Abgleich personenbezogener Daten mit Dateien 

      § 29 Verarbeitung und Nutzung für die wissenschaftliche Forschung 

      § 30 Weitere Verwendung von Daten 

      § 31 Benachrichtigung über die Speicherung personenbezogener Daten von Kindern 

      § 32 Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener 

        Daten in Dateien 

      § 33 Berichtigung, Sperrung und Vernichtung personenbezogener Daten in Akten 

      § 34 Errichtungsanordnung 

      § 35 Ergänzende Regelungen 

      § 36 Erlaß von Verwaltungsvorschriften 

      § 37 Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 

      § 38 Einschränkung von Grundrechten 
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Bijlagen B - De praktijk 
 
Vooraf: 
 
Om enig inzicht te krijgen in de mate waarin het (in dit hoofdstuk besproken) 
wettelijk stelsel in de praktijk als een werkbaar stelsel wordt beschouwd, dan wel aan 
zijn doelstellingen beantwoordt, zijn enkele strafrechtelijke professionals benaderd 
en is hen (mondeling, schriftelijk of telefonisch) een aantal vragen voorgelegd. 
Uit de vraaggesprekken blijkt dat de ondervraagde professionals het (tamelijk 
complexe) Duitse stelsel m.b.t. het deskundigenbewijs verschillend ervaren. Dat heeft 
ertoe geleid dat de vraaggesprekken op een enkel ondergeschikt punt onderling 
afwijkende antwoorden heeft opgeleverd. Desondanks leveren de vraaggesprekken 
voldoende aanknopingspunten op wat betreft het antwoord op de vraag hoe het 
stelsel zich in de praktijk heeft ontwikkeld (deels buiten de wettelijke regelgeving 
om), en in dat verband: welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld, hoe het 
stelsel wordt ervaren en gewaardeerd, en voor welke verbeteringen het vatbaar is. 
Voor zover daar conclusies aan kunnen worden verbonden, zijn deze verwerkt in de 
slotbeschouwing ter afsluiting van de hoofdtekst. 
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Bijlage B-1 
 
Gesprek met  Sabine Ewald (Staatsanwaltschaft Koblenz 
Mevrouw Ewald is sinds 11 jaar Staatsanwalt in de stad Koblenz. Ze houdt zich vooral 
bezig met zaken die betrekking hebben op drugs.  
Maandag 26 oktober 2009, 10:00 uur, Staatsanwaltschaft, vierde verdieping, kamer 
416. 
 
– Wat is precies het verschil tussen öffentliche Bestellung (officiële 

benoeming, aanstelling) en beëdiging? In de literatuur blijken de 
begrippen öffentlich bestellte deskundigen en beëdigde deskundigen 
namelijk vaak in één adem te worden genoemd.  

Het klopt dat beide termen in de praktijk in een adem worden genoemd. In de 
praktijk is er ook eigenlijk geen verschil te ontdekken tussen de twee soorten 
deskundigen. Er is alleen een klein procesrechtelijk verschil: de beëdigde deskundige 
behoeft niet meer door de rechter te worden beëdigd tijdens de zitting; hij heeft een 
soort algemene eed afgelegd. De öffentlich Bestellte deskundige moet de eed nog wel 
afleggen voordat hij ter zitting aan het woord komt. Deskundigen moeten in 
Duitsland eigenlijk altijd ter zitting verschijnen. De Staatsanwalt let er bij het 
selecteren van een deskundige niet op of deze beëdigd is of öffentlich Bestellt. 
 
– Als u in een bepaalde zaak een deskundige nodig heeft, hoe vindt u 

dan de juiste persoon?  

Bij verreweg de meeste zaken zijn er deskundigen bekend bij de Staatsanwaltschaft. 
Elke Staatsanwalt heeft zijn eigen contactpersonen met wie hij of zij graag 
samenwerkt. Als een Staatsanwalt voor een bepaalde zaak een deskundige nodig 
heeft, en hij weet zelf niemand, dan zal hij altijd eerst aan collega’s vragen of zij 
iemand weten die deskundig is op dat gebied. Verder vraagt mevrouw Ewald ook vaak 
om advies aan de politie of aan het LKA (Landes Kriminal Amt). Meestal weten zij 
wel iemand. Lukt dit ook niet dan vraagt ze bij (gespecialiseerde) ziekenhuizen of 
andere instanties. Ze vindt eigenlijk altijd wel iemand die deskundig is op een gebied. 
Soms moet het gebied ook iets ruimer worden gemaakt. Ze gaf het volgende 
voorbeeld: laatst was ze op zoek naar een deskundige op het gebied van 
gokverslavingen. Ze kon niemand vinden op dit gebied die niet van al te ver moest 
komen. Als deskundige heeft ze toen een psycholoog benoemd die gespecialiseerd is 
verslavingen in het algemeen.  
 In de praktijk wordt, voor zover mevrouw weet, door het OM geen gebruik 
gemaakt van de verschillende registers van Verbände. Er wordt ook niet anderszins 
contact opgenomen met de Verbände waarin deskundigen verenigd zijn. 
Eigenlijk gaat alles via contacten die de verschillende mensen onderhouden. 
   
– Zijn de meeste gerechtelijke deskundigen öffentlich Bestellt en 

beëdigd? 

De meeste deskundigen waar mevrouw Ewald mee te maken heeft, zijn niet öffentlich 
Bestellt en ook niet beëdigd. Dit komt waarschijnlijk doordat zij vooral drugszaken 
doet en medische deskundigen niet öffentlich Bestellt of beëdigd worden 
(uitzondering). Ze weet niet precies of het in andere strafzaken zo is dat de meeste 
deskundigen öffentlich Bestellt en beëdigd zijn. Op haar vakgebied is het echter 
eerder uitzondering dan regel. Verder geeft ze aan dat er bij de Staatsanwaltschaft 
niet erg op gelet wordt of iemand wel of niet öffentlich Bestellt of beëdigd is. 
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– Worden er ook regelmatig andere deskundigen dan öffentlich 
bestellte en beëdigde deskundigen gehoord? Bijvoorbeeld EU-
gecertificeerde, Staatlich anerkannte, verbandsanerkannte of niet-
georganiseerde/vrije deskundigen? 

Mevrouw Ewald vertelt nogmaals dat het er in de praktijk niet toe doet welk ‘stempel’ 
een deskundige heeft. Vaak is het niet eens bekend met welk soort deskundige men te 
maken heeft. Ze weet niet of het in civiele zaken anders is dan in strafzaken. Het is in 
iedere geval niet zo dat aan een verklaring van een öffentlich Bestellte of beëdigde 
deskundige meer gewicht wordt toegekend dan aan een verklaring van een ‘gewone’ 
deskundige. 
   
– Controleert u zelf nog de deskundigheid of het aanzien van de 

deskundige? Of vertrouwt u bijvoorbeeld op de öffentliche Bestellung 
en beëdiging van de deskundige?  

In de praktijk gaat het juist om het beeld dat de Staatsanwalt zelf van de deskundige 
heeft. Hij werkt met de mensen waarvan hij weet dat zij betrouwbaar zijn en dat ze 
goed werk afleveren. In de praktijk wordt niet gelet op de wijze waarop deskundigen 
zich onderling organiseren. De Staatsanwalt heeft alleen te maken met de persoon die 
hij als deskundige heeft uitgekozen, niet met een Verband. 
 
– Waar let u op als er meerdere deskundigen binnen een bpaald 

vakgebied beschikbaar zijn? Hoe kiest u iemand uit? 

Welke deskundige uiteindelijk het ‘Gutachten‘ op gaat maken, heeft vooral te maken 
met dingen als tijd en afstand. Als een bepaalde deskundige het rapport niet op korte 
termijn kan opmaken en er is haast bij, dan zal de keuze op een ander vallen. Omdat 
deskundigen ter zitting gehoord moeten worden, is het ook niet praktisch om met 
deskundigen uit bijvoorbeeld Berlijn te werken. Zij zouden dan steeds naar Koblenz 
moeten komen. Verder is het een kwestie van smaak. De ene Staatsanwalt werkt 
liever met de ene deskundige samen en de andere met een andere. 
 
– Is het lastig om de juiste deskundige te vinden? Of is het Duitse stelsel 

wat dat betreft een praktisch stelsel? 

In de praktijk is het eigenlijk nooit een probleem om een deskundige te vinden. Op 
sommige gebieden valt er natuurlijk meer te kiezen dan op andere gebieden. Er is in 
Duitsland geen sprake van een systeem, althans niet van een systeem waarvan in de 
praktijk gebruik wordt gemaakt. Volgens mevrouw Ewald werkt het prima zoals het 
nu gaat. Ze heeft wel gelezen dat er in Nederland plannen zijn om een register te 
creëren waarin deskundigen worden opgenomen. Dit lijkt haar in beginsel wel een 
goed idee en ze denkt dat het heel handig kan zijn. Wel ligt het eraan hoe dit alles 
vormgegeven zal worden. Volgens mevrouw Ewald is het vooral van belang of men 
erop kan vertrouwen dat een deskundige ook deskundig is, dus wie de beslissing tot 
registratie neemt.  
 Mevrouw Ewald denkt dat een dergelijk systeem ook in Duitsland zou kunnen 
werken, maar dat het dan niet landelijk geregeld moet worden, maar per deelstaat 
omdat het anders in de praktijk niet werkt.  
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– Zij er EU-regels die van invloed geweest op het stelsel van 
deskundigenbewijs?  

Nee, mevrouw Ewald merkt in de praktijk helemaal niets van regelingen van de EU. 
Ze heeft wel gehoord van EU-zertifizierte Sachverständigen, maar ze heeft er, voor 
zover ze weet, professioneel nog niet meer te maken gehad.  
 
– Wie beslist er aan welke voorwaarden deskundigen moeten voldoen 

om bijvoorbeeld öffentlich bestellt te kunnen worden? 

Mevrouw Ewald kon deze vraag niet beantwoorden, aangezien het een vraag is die 
voor haar in de praktijk niet speelt. 
 
Conclusie: 
In de dagelijkse praktijk wordt er volgens mw. Ewald eigenlijk geen onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende categorieën deskundigen die in Duitsland bestaan. 
Dit verschilt met de wettelijke regeling. De wettelijke regeling maakt  immers wel 
onderscheid tussen öffentlich Bestellte en beëdigde deskundigen en andere 
deskundigen. Als de Staatsanwaltschaft een deskundige inschakelt, doet zij dat op 
basis van eerder gelegde contacten met deskundigen. Vaak wordt ook een beroep 
gedaan op de contacten van collega’s of anderen (bijvoorbeeld politieambtenaren of 
het Landeskriminalamt). De Staatsanwalt beslist zelf welke deskundige hij inschakelt. 
Hij overtuigt zich zelf van de deskundigheid, betrouwbaarheid, goede naam etc. van 
de deskundige. Op welke deskundige uiteindelijk de keuze valt, hangt vooral af van 
tijd, plaats en voorkeur van de Staatsanwalt. Als de Staatsanwalt niet tevreden is, 
kiest hij de volgende keer een andere deskundige. 
 Er is in het kader van het vooronderzoek dus niet echt sprake van een ‘systeem’ 
dat ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt wordt. Er is een heel stelstel van 
contacten ontstaan waardoor eigenlijk altijd wel de juiste deskundige gevonden kan 
worden.  Een deskundigenregister zal, als het goed is vormgegeven, toegevoegde 
waarde kunnen hebben. 
 Ten slotte is er weinig tot geen invloed van EU-regelgeving op het 
deskundigenstelsel in Duitsland merkbaar. Althans niet wat betreft de 
Staatsanwaltschaft. 
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Bijlage B-2 
 
Samenvatting van een vraaggesprek met mevr. Bleutge van het Institut 
für Sachverständigenwesen 
 
– Worden deskundigen in Duitsland van overheidswege of anderszins 

(op vrijwillige basis of bijvoorbeeld in beroepsverenigingsverband) 
geregistreerd?  

Er bestaat voor de registratie van deskundigen als zodanig geen specifieke wet- of 
regelgeving. In veel andere landen werken rechtbanken met lijsten, maar dat is in 
Duitsland niet het geval. In beginsel kan iedereen zich deskundige op een bepaald 
vakgebied noemen. Daarvoor bestaan geen beperkingen. De Strafprozesordnung en 
de Civilprozesordnung bepalen echter dat er een voorrangsregeling bestaat met 
betrekking tot een bepaalde categorie deskundigen : de zogeheten öffentlich bestellte 
Sachverstándigen (deskundigen). Dit is een categorie deskundigen die zich 
onderscheidt van andere categorieën deskundigen door een kwaliteitskeuring. De 
status van öffentlich bestellte en vereidigde deskundige zegt iets over de mate van 
deskundigheid op een bepaald vakgebied: het brengt een ‘extra’ kwalificatie met zich 
mee. 
 De bevoegdheid om deskundigen öffentlich te bestellen berust in Duitsland onder 
andere bij de Industrie- en Handelskammern (IHK’s) die verantwoordelijk zijn voor 
de bestellung van deskundigen op het ‘gewerbliche’ gebied, en de  
Handwerkskammern die verantwoordelijk zijn voor de bestellung van deskundigen 
op ‘handwerkliche’ gebied. De Achitectenkammern  zijn bevoegd met betrekking tot 
de bestellung van archtitecten. En de Wirtschaftskammern met betrekking tot de 
bestellung van deskundigen op het ‘wirtschafliche’ gebied.  
 De bevoegdheden verschillen per vakgebied. Er wordt invulling aan gegeven door 
de ‘Wirtschaft’ zelf. De deskundigen die zich aanmelden, worden door de bevoegde 
kammer getest op bijzondere expertise. Dat vereiste vloeit voort uit de 
Gewerbeordnung. Indien een deskundige heeft aangetoond dat hij over een dergelijke 
bijzondere expertise beschikt, komt hij bij de kammer waardoor hij is bestellt, op een 
lijst te staan. De lijsten worden bijgehouden door de kammern. Op de lijsten staan 
alleen öffentlich bestellte en vereidigde deskundigen. Via deze lijsten kan men dus 
een öffentlich bestellte Sachverständige vinden. Soms zoeken de rechtbanken direct 
in de lijsten, soms wenden zij zich tot de kammer met de vraag of er een geschikte 
deskundige bekend is.   
 De kammern zijn öffentliche Körperschaften (publiekrechtelijke rechtspersonen). 
De deskundigen in Duitsland kunnen in een aantal categorieën worden 
onderverdeeld.  
 Een eerst categorie omvat de ‘vrije’ deskundigen. Dit zijn personen die zichzelf 
deskundig noemen op een bepaald vakgebied. Een ieder kan zich deskundige 
noemen.  
 Een ander categorie betreft de Amtlich anerkannte deskundigen, die zich vooral 
bezig houden op het gebied van de veiligheid. Zij controleren bijvoorbeeld de 
veiligheid van liften en brandblussers.  
 De belangrijkste deskundigen in het gerechtelijke proces zijn de öffentlich 
bestellte deskundigen. Deze deskundigen beschikken over een bijzondere ‘extra’ 
kwalificatie waardoor zij met betrekking tot een proces een bijzondere positie 
innemen ten opzichte van andere deskundigen.  
 In de ‘Prozesordnung’ is bepaald dat de rechter bij voorkeur gebruik dient te 
maken van öffentlich bestellte deskundigen. Hoe de rechters deze deskundigen 
kunnen traceren, en of dit via de lijsten gebeurt of niet, dat doet er niet toe. Vaak kent 
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de rechtbank in bepaalde gevallen zelf al een geschikte öffentlich bestellte 
deskundige.  
 In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er geen öffentlich bestellte en 
vereidigde deskundigen op een bepaald vakgebied te vinden zijn., In dat geval mag de 
rechter ook andere deskundigen benoemen. Öffentlich bestellte Sachverständigen 
zijn tegelijkertijd ook vereidigde Sachverständige. Het betreft één en 
dezelfdecategorie deskundigen. 
 
– Hoe gaat de procedure van Bestellung in zijn werk? 

Iemand die bijvoorbeeld meent dat hij deskundig is op het gebied van de 
waardebepaling van onroerende zaken, neemt contact op met de kammer en geeft 
aan dat hij voor öffentliche bestellung en vereidigung in aanmerking wil komen. De 
kammer zal de deskundige vervolgens testen om te bezien of hij daadwerkelijk over 
een bijzonder expertise beschikt. Als dat het geval is, zal hij door de kammer 
öffentlich bestellt en vereidigt worden.  
 De meeste personen die naar de kammer stappen met het verzoek om zich te 
laten bestellen, werken al als deskundigen op het vakgebied. Zij willen echter in 
aanmerking komen voor de bijzondere kwalificatie van öffentlich bestellte en 
vereidigde Sachverständige.  
 De desbetreffende kandidaten zullen bij de kammer een eed moeten afleggen. 
Deze eed moet niet verward worden met de procesrechtelijke eed, die gewoon tijdens 
het proces uitgesproken moet worden. De deskundige kan zich tijdens een 
gerechtelijke procedure beroepen op de eed die hij bij de kammer heeft afgelegd, die 
dan kan fungeren als een procesrechtelijke eed.  
 De Kammern zijn öffentlich rechtliche Körperschafen (publiekrechtelijke 
rechtspersonen), dus een zgn. Behörde. Derhalve zijn de wettelijke regelingen 
omtrent de öffentlich bestellte en vereidigde deskundigen van publiekrechtelijke 
aard. Deze regelingen vallen niet onder het privaatrecht.  
   
– Zijn er concrete eisen die gesteld worden aan een kandidaat öffentlich 

bestellte en vereidigde deskundige? 

Ja, de wettelijke grondslag daarvoor is 36 GewO. Het belangrijkste vereiste is de 
bijzondere expertise (besondere Sachkunde) die de deskundige moet bezitten. Een 
ander vereiste is de ‘persönliche eignung’.  Deze vereisten worden door 
Sachverständigenordnungen van de verschillende kammern nader ingevuld. Dit 
geschiedt binnen de grenzen die worden gesteld door de overkoepelde organisaties 
van de kammern op bondsniveau (in de vorm van zgn. 
Mustersachverständigenordnungen). Er gelden vooral veel formele eisen, zoals een 
bepaalde minimum leeftijd, economische onafhankelijkheid etc. Wat betreft de 
vakinhoudelijke eisen, bestaat er voor elk vakgebied zogenaamde 
‘Bestellungsvoraussetzungen’. Dit zijn vakinhoudelijke vereisten die ontwikkeld zijn 
met het doel dat aan iedere kandidaat dezelfde eisen worden gesteld.  
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Bijlage B-3 
 
Samenvatting van een vraaggesprek met dhr. Sascha Kuhn (Advocaat bij 
Simmons & Simmons Dűsseldorf) 
Woensdag 24 februari 2010  
 
– Algemeen 
 
Dhr. Kuhn stelt voorop dat het in beginsel de rechter is die op grond van art. 73 StPO 
bepaalt wie als deskundige(n) in een strafproces zal/zullen optreden in het kader van 
het onderzoek ter terechtzitting. Echter, het tweede lid van deze bepaling laat de 
rechter daarin niet helemaal vrij. Op grond van lid 2 dient de rechter als uitgangspunt 
‘öffentlich bestellte Sachverständigen’ te benoemen en mag de rechter slechts in 
‘bijzondere gevallen’, dus alleen bij uitzondering, gebruik maken van ‘andere’ 
deskundigen, bijvoorbeeld omdat er op een bepaald gebied geen öffentlich bestellte 
deskundigen beschikbaar zijn.  
 
– Hoe vindt de rechter de juiste deskundige in een bepaalde zaak? 
 
Indien een rechter een deskundige wenst in te schakelen, zal hij eerst moeten nagaan 
om welk type zaak het gaat. Pas dan kan hij beoordelen welke deskundige hij dient in 
te schakelen, dan wel: of er op het desbetreffende vakgebied wel öffentlicht bestellte 
deskundigen beschikbaar zijn. Want niet elk vakgebied kent öffentlich bestellte 
deskundigen.  
 De öffentliche bestellung (het aanstellen, het verlenen van die status) geschiedt 
door bepaalde bestuursorganen (Verwaltungsbehörden). Zij toetsen de kwaliteit van 
de deskundigen. Dat verklaart de wettelijke voorrang die aan deze categorie 
deskundigen wordt toegekend. 
 In de praktijk kent de rechter meestal zelf wel een deskundige die hij kan 
benoemen in een bepaalde zaak. Als dit niet het geval is, zal hij in het algemeen eerst 
navraag doen bij andere rechters.  
In sommige gevallen komt de Staatsanwaltschaft of de advocaat van de verdachte met 
een voorstel voor een geschikte deskundige.  
 Ook kan de rechter in bepaalde zaken informeren bij de verschillende IHK’s 
(Industrie- und Handelskammern), Bauaufsichtsbehörden, Sachverständigen-
verbände etc., die veelal beschikken over lijsten met (öffentlich bestellte of anderszins 
gekwalificeerde) deskundigen. In sommige gevallen zal hij ook informeren bij 
universiteiten of gewoonweg ‘google-en’.  
 Het hangt van de aard van de zaak af naar welke van deze (in de praktijk 
gelijkwaardig te achten) ‘zoekmethoden’ de voorkeur uitgaat. Praktische 
overwegingen spelen daarbij over het algemeen een grotere rol dan de wettelijke 
voorrangsregels.  
 
– In hoeverre controleert de rechter ook zelf de geschiktheid en 

deskundigheid van een deskundige? 
 
De rechter zal in elke zaak afzonderlijk moeten inschatten of het rapport van de 
deskundige juiste, betrouwbare en geloofwaardige informatie bevat met het oog op de 
vraagstelling die aan de deskundige is voorgelegd en de bijzondere omstandigheden 
van het geval. Uit een belangrijk arrest van het Bundesgerichtshof uit 2007 (BGH 2. 
Strafsenat, 14-11-2007, 2StR 465/07) blijkt dat de rechter er niet op mag vertrouwen 
dat een deskundigenrapport wel juist zal zijn alleen omdat hij al vele malen met de 
desbetreffende deskundige heeft gewerkt (“Das Landgericht ist dem Gutachten ohne 
Einschränkung und ohne erkennbare eigene Prüfung gefolgt. Es hat die Fehler des 
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Gutachtens in die eigene Bewertung übernommen, so dass sich ein Beruhen des 
Urteils auf ihnen nicht ausschliessen lässt. Dass ein Sachverständige ‘aus einer 
Vielzahl von Verfahren bekannt’ ist, belegt im Übrigen für sich allein weder seine 
Sachkunde, noch eine kritische Überprüfung des Gutachtens durch das Gericht”). 
 Het is ook niet gezegd dat een öffentlich gestellte deskundige altijd automatisch 
de best voor zijn taak toegeruste deskundige zal zijn. Het kan bijvoorbeeld 
voorkomen dat de deskundige zeer kundig is op zijn terrein, maar niet in staat is 
helder en begrijpelijk aan de rechter of andere strafrechtelijke functionarissen uit te 
leggen wat de essentie is van zijn bevindingen, en welke conclusies hij daaraan 
verbindt. Door een dergelijke gebrekkige communicatie rijst bij de betrokkenen wel 
eens de vraag of de deskundige het zelf eigenlijk wel helemaal begrijpt.  
 
– Kan de verdediging ook deskundigen inschakelen? 
 
Voor de verdediging is het altijd mogelijk om een eigen deskundige in te schakelen. 
Diens deskundigenrapport (Privatgutachten) zal door de rechter bij zijn beslissing 
betrokken moeten worden. Indien de rechter een beslissing neemt die niet 
overeenkomt met dat rapport, zal hij dit moeten motiveren in zijn vonnis.  
 De kosten voor de contra-expertise zijn in beginsel voor rekening van de 
verdachte. Echter, indien de verdachte wordt vrijgesproken worden de kosten die 
redelijkerwijs gemaakt zijn in het kader van de verdediging,  overgenomen door de 
staat. 
 Als een advocaat in een bepaalde zaak een deskundige wil inschakelen, zal hij 
vaak de voorkeur geven aan een öffentlich bestellte deskundige. Het is echter niet 
altijd mogelijk om een geschikte, ter zake kundige öffentlich bestellte 
Sachverständige te vinden. Maar als dat wel lukt, heeft de rechter in het algemeen 
meer vertrouwen in diens oordeel dan in geval van een willekeurige andere 
deskundige. 
 
– En hoe en wanneer schakelt de Staatsanwaltschaft deskundigen in?  
 
Het komt regelmatig voor dat de Staatsanwaltschaft in het vooronderzoek een 
deskundige inschakelt. De meeste Staatsanwälte zullen bij de keuze van de 
deskundige anticiperen op de keuze die de rechter waarschijnlijk zal maken. Zij zullen 
dus, indien mogelijk, ook een voorkeur hebben voor het inschakelen van een 
öffentlich bestellte deskundige. De rechter neemt in de praktijk vaak de deskundige 
(althans diens oordeel) van de Staatsanwaltschaft over. Uit oogpunt van 
kostenbesparing is dit een voordeel. De rechter hoeft dan niet zelf opnieuw een 
deskundige in te schakelen. 
 
– Hoe en wanneer worden niet-öffentlich bestellte deskundigen 

ingeschakeld? 
 
In sommige zaken is het lastig om een öffentlich bestellte deskundige te vinden die 
geschikt is en voldoende toegerust voor de specifieke zaak waarvan sprake is. Daar 
kunnen verschillende redenen voor zijn. Ten eerste zijn de lijsten met öffentlich 
bestellte deskundigen niet altijd heel uitgebreid. Vooral wanneer er spoed is bij het 
opmaken van een rapport kan soms het lastig zijn om snel een deskundige te vinden 
die daarvoor beschikbaar is.  
 Een tweede reden is dat er op sommige vakgebieden in het geheel geen öffentlich 
bestellte deskundigen zijn. Rechters, Staatsanwälte en advocaten moeten dan op zoek 
naar andere geschikte deskundigen.  
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– Deskundigen op medisch gebied 
 
Op medisch gebied worden deskundigen niet öffentlich bestellt. Desondanks zijn er 
bepaalde medische deskundigen die toch als ‘öffentlich’ zijn aan te merken, d.w.z.: 
dat ze een (soort) ‘publiekrechtelijke’ status hebben. Daartoe behoren onder meer de 
Landesgerichtärzte en de ‘Leiter der Rechtsmedizin’ van de verschillende 
universiteiten. Dit zijn deskundigen die in dienst zijn van de overheid en die dus in 
die hoedanigheid ‘öffentlich’ zijn. Hierdoor verschillen zij van de öffentlich bestellte 
deskundigen, die  weliswaar van een soort ‘publiekrechtelijk keurmerk’ zijn voorzien, 
maar die voor het overige primair, dan wel ook, in het privaatrechtelijke verkeer als 
deskundigen kunnen optreden. 
 
– Het mündlichkeitsprinzip 
 
In het Duitse strafproces geldt het mündlichkeitsprinzip. In beginsel moet een 
deskundige tijdens de terechtzitting verschijnen en mondeling zijn bevindingen 
komen toelichten. Dit beginsel vormt één van de redenen waarom het soms beter uit 
komt om een andere deskundige dan een öffentlich bestellte in te schakelen. Het kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat nu juist de öffentlich bestellte deskundige niet in de 
buurt woont, zodat het wat de reiskosten betreft veel voordeliger kan zijn om een 
andere deskundige in te schakelen. Dit zou één van de bijzondere omstandigheden 
kunnen zijn waar art. 73 lid 2 StPO op doelt, en die het mogelijk maken een andere 
deskundige in te schakelen dan een öffentlicht bestellte deskundige. 
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Bijlage B-4 
 
Samenvatting ingevulde vragenlijst 
H. J. Vierbuchen (Staatsanwalt in Koblenz) 
–  
– Als u in een bepaalde zaak een deskundige nodig heeft, hoe vindt u 

dan de juiste persoon? Welke stappen kunnen daarbij worden 
onderscheiden? 

Het is vaak niet gemakkelijk om de juiste deskundige voor een bepaalde zaak te 
vinden. Het wordt moeilijker om de juiste persoon te vinden naarmate het gebied 
waarop de expert deskundig moet zijn, specifieker is. Het belangrijkste en primaire 
keuzecriterium is meestal de persoonlijke beroepservaring van degene die op zoek is 
naar een geschikte deskundige. Met de jaren ontmoet hij veel verschillende 
deskundigen, die op tal van vakgebieden actief zijn. Hierdoor kan men zich op den 
duur wel een beeld vormen van de kwaliteit van de rapporten van de verschillende 
deskundigen.  
 Een ander keuzecriterium is de beschikbaarheid van de deskundige, d.w.z. de 
vraag hoeveel tijd er in een concreet geval nodig is voor het opstellen van het rapport 
en of de deskundige daarvoor voldoende tijd tot zijn beschikking heeft.  
 Uiteindelijk zal de keuze van de deskundige ook met de verdediging worden 
besproken.  
 Wanneer men zelf geen geschikte en beschikbare deskundige kent, zal men 
meestal eerst informeren bij collega’s of zij een geschikte persoon kennen. Ten slotte 
kan men ook aan ‘Berufsvertretungen’ (IHK’s, Innungen, Ärztevereinigungen, 
kassenärztliche Vereinigungen etc.) vragen of zij een geschikte deskundige kunnen 
aanwijzen. 
 
– Is het eigenlijk niet erg onpraktisch dat er zoveel verschillende 

Verbände (deskundigenorganisaties, -instanties) zijn?  

Het zou zeker handiger zijn wanneer er maar een enkel aanspreekpunt, een enkele 
lijst voor geslecteerde deskundigen zou zijn. Aan de andere kant zou dit de drempel 
voor nieuwe, jonge deskundigen moeilijker maken. Niet vergeten mag worden dat de 
deskundige ingevolge het Duitse recht een ‘Gehilfe’ van de rechtbank is, maar dat de 
rechter in zijn oordeel onafhankelijk is. Dit betekent dat de rechter het oordeel van de 
deskundige niet hoeft te volgen, maar in de regel zal hij dit meestal wel doen. 
Wanneer de rechter alleen deskundigen kan benoemen die op een bepaalde lijst 
voorkomen, rijst de vraag of de onafhankelijkheid van de rechter daardoor niet te 
zeer in het gedrang komt. Dat hangt natuurlijk af van de vraag wie de 
deskundigenlijst opstelt. Uiteindelijk lijkt mij de keuzevrijheid van de rechtbank 
voorop te moeten staan, ongeacht een, door wie dan ook, opgestelde deskundigenlijst. 
 
– Zijn de meeste gerechtelijke deskundigen öffentlich bestellt en 

beëdigd? 

Op deze vraag kan ik geen correct antwoord geven. 
 
– Welke ervaringen heeft u met öffentlich bestellte en beëdigde 

deskundigen? Wat zijn de voordelen en wat zijn de eventuele 
nadelen?  

Tot nu toe heb ik nog geen noemenswaardige verschillen kunnen constateren, 
behalve het feit dat de öffentlich bestellte en vereidigte deskundige over een grotere 



 327  

beroepservaring beschikt, aangezien hij vaker in de arm wordt genomen voor het 
opstellen van een deskundigenrapport.  
  
– Worden er ook regelmatig andere deskundigen dan öffentlich 

bestellte en beëdigde deskundigen ingeschakeld? Bijvoorbeeld EU-
gecertificeerde, Staatlich anerkannte, verbandsanerkannte of niet-
georganiseerde/vrije deskundigen? 

Aangezien de rechtbank vrij is in de keuze van de deskundige, worden deskundigen 
met verschillende kwalificaties door de rechtbank gebruikt. Precieze cijfers kan ik 
niet noemen. 
 
– Controleert u zelf nog de deskundigheid en het aanzien van de 

deskundige, of vertrouwt u bijvoorbeeld op de öffentliche Bestellung 
en beëdiging van de deskundige?  

Őffentliche bestellung en vereidigung zijn uiteindelijk geen doorslaggevende 
keuzecriteria. Uiteindelijk telt alleen welke competentie de deskundige heeft, of hij 
bekend is met nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied en of hij over voldoende 
forensische ervaring beschikt. Deze criteria worden, voor zover mogelijk, 
gecontroleerd, hetzij door eigen ervaringen met de deskundige, hetzij door het 
informeren bij collega’s etc.  
 
– Waar let u op als er meerdere deskundigen beschikbaar zijn binnen 

een bepaald vakgebied? En hoe kiest u iemand uit? 

Zie de antwoorden op de vragen 1 en 6. 
 
– Is het moeilijk om de juiste deskundige te vinden of is het Duitse 

stelsel wat dat betreft een praktisch stelsel? 

Rekening houdende met de in de vorige vragen genoemde criteria kan, in de meeste 
gevallen, een geschikte en beschikbare deskundige worden gevonden. Het meest 
voorkomende probleem dat men in de praktijk tegen komt, is het vinden van een 
deskundige die zichzelf in staat acht om, binnen een redelijke termijn, een rapport op 
te stellen. 
 
– Zijn er dingen die u graag anders zou zien? 

Zoals u uit de antwoorden op de vorige vragen hebt kunnen afleiden, ben ik in 
principe tevreden met het systeem zoals dat momenteel in Duitsland wordt gebruikt. 
In de meeste gevallen werkt het systeem prima. Ik moet er niet aan denken dat alleen 
öffentlich bestellte en vereidigte deskundigen door de rechtbank mogen worden 
benoemd. In dat verband zouden een aantal vragen kunnen worden opgeworpen, 
zoals: wie kiest de deskundigen? Wie bepaalt over welke competenties de 
deskundigen moeten beschikken om geregistreerd te worden? Voorts: wat moet er 
dan gebeuren als er in de gevallen waarin een deskundige nodig is, geen 
geregistreerde deskundige beschikbaar is?  
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Bijlage B-5 
 
Samenvatting reactie van mevr. Ansprechparterin (rechter aan het 
Amtsgericht Wiesbaden) 
 
In het strafproces wordt gewerkt met deskundigen die in beginsel door de rechter 
worden uitgekozen. In de meeste gevallen schakelt de rechter deskundigen in die hij 
of zij zelf al kent, of die hem of haar zijn aanbevolen door collega’s. Daarnaast wordt 
er vaak gebruik gemaakt van deskundigen die bekend zijn bij instituten op een 
bepaald terrein, waar navraag wordt gedaan als de rechter op dat terrein een 
deskundige nodig heeft.  
 Ook komt het voor dat de officier van justitie of de verdediging met een voorstel 
komt om een bepaalde deskundige in te schakelen.  
 
Indien de rechter een deskundige zoekt op het gebied van neurologie, psychiatrie of 
een ander medisch vakgebied, wordt er meestal een beroep gedaan op de 
‘Gerichtsmedizinische Institute’, of wordt er navraag gedaan bij de psychiatrische 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 Ook voor artsen die zijn gespecialiseerd in de forensische geneeskunde 
(Rechtsmedizin) kan de rechter terecht bij de ‘Gerichtsmedizinischem Institute’, 
waarbij deze (in de forensische geneeskunde gespecialiseerde) artsen meestal zijn 
aangesloten en waar ze in ieder geval bekend zijn. 
 Momenteel is er op bondsniveau een discussie gaande met betrekking tot het 
introduceren van de (functie van) ‘Landesgerichtsarzt’. 

Als de rechter op zoek is naar een deskundige om technische vragen op een bepaald 
gebied te beantwoorden (bijvoorbeeld over de toedracht van een verkeersongeval) 
worden de deskundigenlijsten van de Industrie- und Handelskammern of de 
Handswerkskammern geraadpleegd. De deskundigen die voorkomen op deze lijsten 
zijn öffentlich bestellt. 

Ingevolge art. 73 StPO dient bij voorkeur te worden gekozen voor öffentlich bestellte 
deskundigen. Echter, op lang niet alle gebieden zijn öffentlich bestellte deskundigen 
beschikbaar. In de strafrechtelijke zaken is het eerder uitzondering dan regel dat er 
gebruik wordt gemaakt van een öffentlich bestellte deskundige. De reden is, dat de 
meeste deskundigen die in het strafrecht gebruikt worden, zoals psychologen en 
artsen, niet zijn aangesloten bij een Industrie- und Handelskammer en (dus) ook niet 
öffentlich bestellt kunnen worden.  
 Het belangrijkste criterium voor de keuze van de rechter is de deskundigheid van 
de deskundige. Bij de keuze van een deskundige is, aldus mevrouw Von Werder, 
doorslaggevend of de deskundige in staat is om, zowel wat betreft de uitwisseling van 
de stukken, als wat betreft de mondelinge procedures, de juridische context te 
begrijpen. En of hij in staat is om de vragen die de rechter heeft, op zodanige wijze te 
beantwoorden dat de rechter er ook daadwerkelijk iets mee kan.  
 Bij deze keuze spelen de ervaringen van anderen, en in dat verband: mond-op-
mond-reclame, een belangrijke rol.  
 Het Duitse systeem is – aldus mw. Von Werder – een praktisch systeem. Er zijn 
nauwelijks voorbeelden van zaken te bedenken waarin sprake was van rechterlijke 
dwalingen met betrekking tot deskundigenrapporten. Wel kan ze zich een zaak 
herinneren waarin een deskundige een fout had gemaakt met betrekking tot de 
‘identitätsabgleichung’. Sindsdien werkt deze deskundige niet meer als gerechtelijk 
deskundige.  
 Ze kan zich ook nog een zaak herinneren waarin een forensisch arts tot de 
conclusie kwam dat er sprake zou zijn van een delict tegen het leven, terwijl later door 



 329  

een andere deskundige werd verklaard dat de dood was veroorzaakt door een 
epileptische aanval. De verdachte is toen vrijgelaten uit de voorlopige hechtenis en de 
zaak is niet in behandeling genomen (in dubio pro reo). Of er daadwerkelijk sprake 
was van een onjuist deskundigenrapport kon niet worden achterhaald. 
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Bijlage B-6 
 
Beantwoording van enkele schriftelijke vragen door mw. I. Kaps (rechter 
bij het Amtsgericht München) 
 
– Als u een deskundige nodig heeft in een bepaalde zaak, hoe vindt u 

dan de juiste persoon? En welke stappen kunnen daarin dan worden 
onderscheiden? 

 
Voorop staat dat de rechter steeds zelf op zoek moet naar deskundigen doe over de 
nodige expertise beschikken. Daartoe kan hij gebruik maken van de registers waarin 
de öffentlich bestellte en vereidigte Sachverständigen in (in dit geval) Beieren zijn 
opgenomen.  
 Sommige deskundige nemen rechtstreeks contact op met een rechtbank en 
stellen zich daar beschikbaar voor het opstellen van deskundigenrapporten. Dat 
wordt dan doorgegeven aan de desbetreffende rechters.  
 Natuurlijk worden ervaringen met deskundigen tussen rechters uitgewisseld. 
Wanneer een deskundige bijzonder goed werk heeft afgeleverd, dan worden andere 
rechters daarvan ook op de hoogte gebracht. 
 
– Is het niet onpraktisch dat er zoveel verschillende Verbände 

(deskundigenorganisaties en -instanties) zijn?  
 
Nee, hoe meer keuze, hoe beter. 
 
– Zijn de meeste gerechtelijke deskundigen öffentlich bestellt en 

beëdigd? 
 
Een groot gedeelte van de deskundigen is öffentlich bestellt en vereidigt. Het komt 
echter ook geregeld voor dat andere deskundigen optreden. Precieze cijfers kan ik 
niet noemen. 
 
– Welke ervaringen heeft u met öffentlich bestellte en beëdigde 

deskundigen? Wat zijn de voordelen en de eventuele nadelen?  
 
Dit verschilt per persoon. Het belangrijkste is niet de bestellung, maar de kennis van 
zaken die de deskundige op een bepaald vakgebied heeft. 
 
– Zijn er ook öffentliche bestellte deskundigen op het gebied van de 

medische wetenschap? Zoals bijvoorbeeld Landesgerichtsärzte? 
 
Ja. Dat geldt in de eerste plaats voor de Landgerichtsärzte.  
 Medische deskundigen kunnen echter ook worden gevonden via bijvoorbeeld de 
Landesärztekammer.  
 Kortom, sommige artsen zijn öffentlich bestellt, andere niet. 
 
– Worden er ook regelmatig andere deskundigen ingeschakeld dan 

öffentlich bestellte en beëdigde deskundigen? Bijvoorbeeld EU-
gecertificeerde of Staatlich anerkannte, verbandsanerkannte of 
ongebonden/niet-georganiseerde (vrije) deskundigen? 

 
Zoals eerder aangegeven, komt het uiteindelijk aan op de deskundigheid van de 
deskundige, niet op de vraag of de deskundige bestellt is of hoe hij gecertificeerd is. 
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– In hoeverre controleert u zelf de deskundigheid of het aanzien van de 
deskundige? Of vertrouwt u bijvoorbeeld op de öffentliche Bestellung 
en de beëdiging van de deskundige?  

 
Zoals eerder aangegeven, wisselen rechters de ervaringen uit die zij hebben opgedaan 
met deskundigen. Een rapport van een deskundige wordt niet zomaar, zonder er 
kritisch naar te kijken, geaccepteerd. Mocht de rechter twijfels of vragen hebben naar 
aanleiding van het rapport, dan doet hij daarover rondvraag bij anderen. Indien dit 
vaker het geval is, zal men in het vervolg niet meer voor de deskundige in kwestie 
kiezen. 
 
– Waar let u op als er meerdere deskundigen beschikbaar zijn binnen 

een bepaald vakgebied? Hoe kiest u de juiste persoon uit? 
 

Bij gelijkwaardige deskundigen, die ook allen over de vereiste capaciteiten beschikken 
om een goed rapport op te stellen, wisselt de rechter af. 
 
– Is het lastig om de juiste deskundige te vinden of is het Duitse stelsel 

wat dat betreft een praktisch stelsel? 
 
Dit is afhankelijk van het vakgebied. Wanneer het een zeer specifiek vakgebied 
betreft, kan het zijn dat er niet veel deskundigen zijn. Dan kan het wel eens wat 
langer duren voordat een rapport gereed is, maar verder geeft dat geen al te grote 
problemen. 
 
– Kent u gevallen van gerechtelijke dwaling die verband houden met 

deskundigenbewijs? 
 
Een tijd geleden werd er in de media melding gemaakt van een zaak waarin de 
verdachte op basis van zijn oren als dader werd geïdentificeerd. Uiteindelijk bleek dat 
onjuist te zijn. Verder zijn mij geen recente gevallen bekend van rechterlijke 
dwalingen die verband houden met deskundigenbewijs. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 8 
 
 
Bijlagen A  
Wet en regelgeving
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Bijlage A-1 

CODE DE PROCEDURE PENALE 

SECTION IX : DE L'EXPERTISE  
 
Article 156  
 

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)  
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)  
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er 

mars 1993)  
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le  

2 septembre 1993)  
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le  

1er janvier 2001)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)  
 
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre 
technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des 
parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise 
peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.  
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il 
doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 
sont applicables.  
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat 
que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.  
 
Article 157  
 

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)  
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)  
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 24 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur  

le 1er janvier 1976)  
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 54 Journal Officiel du 12 février 2004)  
 
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste 
nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel 
dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts 
judiciaires.  
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne 
figurant sur aucune de ces listes.  
 
Article 157-1  
 

(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 24 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 

1er janvier 1976)  

 
Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la 
juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, 
effectueront l'expertise.  
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Article 158  
 
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre 
technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.  
 
Article 159  
 

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)  
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)  
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 24 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en 

vigueur le 1er février 1986)  
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 39 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er 

mars 1993)  
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le  

2 septembre 1993)  
 
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise. Si les circonstances le 
justifient, il désigne plusieurs experts.  
 
Article 160  
 

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)  
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur 

le 1er janvier 1973)  
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 55 Journal Officiel du 12 février 2004)  
 
Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois 
qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts 
judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-
verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En 
cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et 
la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.  
 
Article 161  
 
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.  
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par 
décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui 
ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement 
remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Il 
doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur 
auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, 
l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes 
prévues par l'article 157.  
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat 
délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à 
même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.  
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire 
assister des experts.  
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Article 161-1  
 

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en 

vigueur le 1er juillet 2007)  

 
Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la 
République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au 
juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de 
modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux 
experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 
157.  
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux 
demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou 
l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la 
chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de 
recours.  
Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des 
conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le 
délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier 
alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.  
Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas 
d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la 
liste est fixée par décret.  
 
Article 161-2  
 

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en 

vigueur le 1er juillet 2007)  

 
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit 
auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à 
l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs 
observations en vue du rapport définitif.  
 
Article 162  
 

(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 56 Journal Officiel du 12 février 2004)  

 
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge 
peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées 
par leur compétence.  
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.  
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.  
 
Article 163  
 

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 25 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en 

vigueur le 1er février 1986)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 I Journal Officiel du 10 mars 2004)  
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Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par 
la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. 
Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.  
Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la 
réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, 
procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en 
font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les 
dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.  
 
Article 164  
 

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 2 Journal Officiel du 24 décembre 1985)  
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)  
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 189 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 

1er mars 1993)  
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le  

2 septembre 1993)  
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le  

1er janvier 2001)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 II Journal Officiel du 10 mars 2004)  
 
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur 
mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin 
assisté ou la partie civile.  
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils 
peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise 
en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. 
Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans 
les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise 
aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un 
interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.  
Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le 
témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour 
l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.  
 
Article 165 
 
Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit 
prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne 
nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre 
technique.  
 
Article 166 
 

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 26 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en 

vigueur le 1er février 1986)  
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 16 Journal Officiel du 19 mars 2003)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 III Journal Officiel du 10 mars 2004)  
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 

1er juillet 2007)  
 
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit 
contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent 
leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur 
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contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à 
l'exécution de la mission qui leur a été confiée.  
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des 
réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses 
réserves en les motivant.  
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la 
juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.  
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, 
communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de 
l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des 
parties.  
 
Article 167 
  
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)  
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)  
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 27 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en 

vigueur le 1er février 1986)  
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 40 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le  

1er mars 1993)  
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur  

le 2 septembre 1993)  
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)  

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er 

janvier 2001)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 

1er octobre 2004)  
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er 

juillet 2007)  
 
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs 
avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports 
des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait 
application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du 
rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.  
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la 
personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans 
délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité 
du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre 
recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils 
disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette 
voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1.  
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des 
observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de 
contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième 
alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des 
conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de 
l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou 
financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-
expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y 
compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément 
nouveau.  
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Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit 
intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même 
s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute 
pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir 
directement la chambre de l'instruction.  
Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues 
par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai 
pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est 
toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas 
justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 
113-6.  
 
Article 167-1 
  
(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 9 février 1995)  

(Modifié par Loi n°2008-174 du 25 février 2008, art. 4)  

 
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des 
dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité 
pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est 
effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en 
présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si 
l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours 
pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de 
contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être 
accomplie par au moins deux experts.  
 
Article 167-2 
  
(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en 

vigueur le 1er juillet 2007)  

 
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son 
rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge 
d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise 
comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les 
observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, 
l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire 
est considéré comme le rapport définitif.  
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une 
partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 
lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article  
161-1.  
 
Article 168 
  
(Loi nº 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8 avril 

1958)  
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en 

vigueur le 1er janvier 1973)  
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 VI Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er 

juillet 2007)  
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Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles 
ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur 
honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et 
ses annexes.  
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs 
conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. 
Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des 
questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1.  
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à 
se retirer.  
 
Article 169 
  
Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à 
titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue 
technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à 
la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, 
par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera 
renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à 
l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.  
 
Article 169-1 
  
(inséré par Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1972 

en vigueur le 1er janvier 1973)  

 
Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à 
procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, 
conformément aux articles 60 et 74.  
 
 
Overig artikelen uit de CPP waarnaar is verwezen in de hoofdtekst  

Article 60 

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1972)   
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 11 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en 

vigueur le 1er février 1986) 
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999) 

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, 
l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. 
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi 
appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en 
leur conscience. 
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent 
procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un 
rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent 
communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence. 
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne 
connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre 
desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre 
une infraction, ainsi qu'aux victimes.  
chapitre.  



 341  

 
Article 77-1 

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 12 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en 
vigueur le 1er février 1986) 
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999) 
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le 
procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a 
recours à toutes personnes qualifiées. 
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.  
 
Article 79  
 
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, 
elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de 
contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.  
 

Article 82 

 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 13 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 
1985 en vigueur le 1er février 1986) 
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 233 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le  

1er mars 1993) 
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 26 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er 

janvier 1994) 
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le  

2 septembre 1993) 
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 

31 mars 1997) 
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 135 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 

1er janvier 2001) 
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 110 Journal Officiel du 10 mars 2004) 
 
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, 
le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant 
utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également 
demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert. 
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-
quatre heures. 
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en 
examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions 
de l'article 144. 
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans 
préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée 
dans les cinq jours de ces réquisitions. 
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix 
jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et 
de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix 
jours à compter de sa saisine.  
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Bijlage A-2 
 
LOI 
Loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires  
Version consolidée au 19 juin 2008 
   
Article 1  
  
· Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 46 JORF 12 février 2004 
  
Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner 
pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une 
personne figurant sur l’une des listes établies en application de l’article 2. Ils peuvent, le cas 
échéant, désigner toute autre personne de leur choix. 
  
 Article 2  
  
· Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 47 JORF 12 février 2004 
  
I. - Il est établi pour l’information des juges : 
   
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 
   
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. 
   
II. - L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, 
dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans. 
  
 A l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert 
peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission 
associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées 
l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès 
et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien. 
   
Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une 
nouvelle candidature dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 
  
 III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s’il ne justifie de son inscription sur 
une liste dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à 
l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même 
durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature. 
   
IV. - La décision de refus de réinscription sur l’une des listes prévues au I est motivée. 
   
V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et 
détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. 
   
Article 3  
  
· Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 48 JORF 12 février 2004 
  
Les personnes inscrites sur l’une des listes instituées par l’article 2 de la présente loi ne 
peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : “d’expert agréé par la Cour de 
cassation” ou “d’expert près la cour d’appel de ...”. 
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La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité de l’expert. 
   
Les experts admis à l’honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le 
faire suivre par le terme “honoraire”. 
  
 Article 4  
  
Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article 3, qui aura fait usage de l’une des 
dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l’article 259 du code 
pénal [*articles abrogés, cf. articles 433-14 et 433-17 du nouveau code pénal*]. 
   
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une 
ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations 
visées à l’article 3. 
   
Article 5  
  
· Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 49 JORF 12 février 2004 
  
I. - Le retrait d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 peut être 
décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la 
Cour de cassation soit à la demande de l’expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des 
circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et 
permanentes. 
  
II. - La radiation d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 peut 
être prononcée par l’autorité ayant procédé à l’inscription : 
   
1° En cas d’incapacité légale, l’intéressé, le cas échéant assisté d’un avocat, entendu ou appelé 
à formuler ses observations ; 
   
2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l’article 6-2. 
   
La radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de 
cour d’appel. La radiation d’un expert d’une liste de cour d’appel emporte de plein droit sa 
radiation de la liste nationale. 
   
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible 
d’être radié peut être provisoirement suspendu. 
   
Article 6  
  
· Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 50 JORF 12 février 2004 
  
Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, les experts prêtent 
serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire 
leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. 
  
Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. 
  
Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le 
serment prévu au premier alinéa. 
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Article 6-1  
  
· Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 51 JORF 12 février 2004 
  
Sous réserve des dispositions de l’article 706-56 du code de procédure pénale, sont seules 
habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l’identification d’une personne par ses 
empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l’article 2 de la 
présente loi et ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 
   
Article 6-2  
  
· Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 52 JORF 12 février 2004 
  
Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, 
tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux 
missions qui lui ont été confiées, expose l’expert qui en serait l’auteur à des poursuites 
disciplinaires. 
  
Le retrait ou la radiation de l’expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont 
reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. 
   
Les peines disciplinaires sont : 
   
1° L’avertissement ; 
  
2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ; 
  
3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à 
l’article 2, ou le retrait de l’honorariat. 
   
Les poursuites sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui statue en 
commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d’un 
recours devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, selon le cas. 
   
L’expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s’il sollicite 
une nouvelle inscription sur une liste de cour d’appel. Il ne peut être inscrit sur la liste 
nationale qu’après une période d’inscription de trois années sur une liste de cour d’appel 
postérieure à sa radiation. 
   
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les 
règles de procédure applicables à l’instance disciplinaire. 
   
Article 6-3 (abrogé au 19 juin 2008)  
  
· Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 52 JORF 12 février 2004 
  
L’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de 
ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. 
   
Article 7  
  
Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par des décrets qui détermineront 
notamment les modalités des conditions d’inscription sur les listes, celles relatives à la 
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prestation de serment, à la limite d’âge et à l’honorariat. 
   
Article 8  
  
· Modifié par Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 
  
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour 
son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par 
le tribunal supérieur d’appel. 
  
La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à 
Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 
   
1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par 
le tribunal supérieur d’appel et celles dévolues au premier président par le président du 
tribunal supérieur d’appel ; 
   
2° Pour l’application à Mayotte de l’article 2, les mots : “près avis motivé d’une commission 
associant des représentants des juridictions et experts” sont supprimés. 
   
3° Au dernier alinéa de l’article 6, les mots : “celui prévu à l’article 308 du code de procédure 
civile” sont remplacés par les mots :”celui prévu par les dispositions de procédure civile 
applicables localement en matière de prestation de serment”. 
  
Le président de la République : GEORGES POMPIDOU. 
   
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS. 
   
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN. 
  
  
TRAVAUX PREPARATOIRES :” Loi n° 71-498 
   
Assemblée nationale : 
   
Proposition de loi n° 91 ; 
  
 Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois (n° 1714) ; 
   
Discussion et adoption le 18 mai 1971. 
   
Sénat : 
   
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 250 (1970-1971) ; 
   
Rapport de M. Esseul, au nom de la commission des lois, n° 303 (1970-1971) ; 
   
Discussion et adoption le 19 juin 1971. 
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Bijlage A-3 
 
DECRET 
Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires 
  
NOR: JUSC0420950D 
  
Version consolidée au 21 juillet 2007 
  
   
Le Premier ministre, 
   
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
   
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 157 ; 
   
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles R. 121-7, R. 225-2 et R. 225-3 ; 
   
Vu le nouveau code de procédure civile ; 
   
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ; 
   
Vu la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions 
judiciaires et juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des 
experts en ventes aux enchères publiques ; 
   
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, 
mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, 
notamment ses articles 83 et 84 ; 
   
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 
   
 Article 1  
   
Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d’appel sur lesquelles sont 
inscrits les experts désignés tant en matière civile qu’en matière pénale. 
   
Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des 
sceaux, ministre de la justice. 
   
TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D’EXPERTS  
  
Chapitre Ier : Conditions générales d’inscription.  
   
Article 2  
  
· Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 1 JORF 21 juillet 2007 
  
Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle 
réunit les conditions suivantes : 
   
1° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; 
   
2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou 
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administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 
   
3° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre 
II du livre VI du code de commerce ; 
  
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en 
rapport avec sa spécialité ; 
   
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une 
qualification suffisante ; 
   
6° N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de 
missions judiciaires d’expertise ; 
   
7° Sous réserve des dispositions de l’article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ; 
   
8° Pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, dans une 
rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort 
de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, y avoir sa résidence. 
   
Article 3  
  
· Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 1 JORF 21 juillet 2007 
  
En vue de l’inscription d’une personne morale sur une liste d’experts, il doit être justifié : 
   
1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 2 ; 
   
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui 
ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite 
son inscription ; 
   
3° Que cette activité n’est pas incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de 
missions judiciaires d’expertise ; 
   
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié; 
   
5° Pour l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, dans une rubrique autre que la 
traduction, qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport 
avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d’appel. 
   
En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l’indication du nom de chacune des 
personnes détenant une fraction d’au moins 10 % du capital social. 
  
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l’exécution de 
missions d’expertise ne peut être admise sur une liste d’experts. 
   
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’inscription sur une 
liste d’experts d’une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-
légales ou des examens, recherches et analyses d’identification par empreintes génétiques 
conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions 
d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes 
génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire. 
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Article 4  
   
Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant 
sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux 
articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République. 
  
Article 5  
   
Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d’appel. 
   
  
Chapitre II : Procédure d’inscription sur les listes  
  
Section 1 : Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel.  
   
Article 6  
  
· Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 2 JORF 21 juillet 2007 
  
Les demandes d’inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel pour une durée 
de deux ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République 
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité 
professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d’inscription dans la rubrique 
traduction, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la 
cour d’appel. 
   
La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants : 
  
 1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles 
l’inscription est demandée ; 
  
 2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques 
et professionnels, des différentes fonctions qu’il a remplies et de la nature de toutes les 
activités professionnelles qu’il exerce avec, le cas échéant, l’indication du nom et de l’adresse 
de ses employeurs ; 
   
3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ; 
  
4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer. 
   
Article 7  
   
Le procureur de la République instruit la demande d’inscription initiale. Il vérifie que le 
candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de 
celui-ci. 
   
Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République 
transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour 
d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel. 
  
Article 8  
  
· Modifié par Décret n°2006-1319 du 30 octobre 2006 - art. 1 JORF 31 octobre 2006 
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L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des experts au 
cours de la première quinzaine du mois de novembre. 
   
Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l’assemblée générale peut se tenir en 
commission restreinte telle que prévue à l’article R. 761-46 du code de l’organisation 
judiciaire. 
   
Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l’assemblée générale peut se réunir en une 
formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, 
si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant 
respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L’assemblée générale des 
magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La 
formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué. 
   
Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes 
du ressort de la cour d’appel sont représentés à l’assemblée générale, même si celle-ci siège en 
commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec 
voix consultative à l’examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser 
certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu’un membre au moins de chacune des 
catégories de juridiction siège à l’assemblée générale. 
  
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions 
de rapporteur. 
   
L’assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le 
ministère public. 
  
Article 9  
  
L’inscription initiale sur la liste dressée par l’assemblée générale de la cour d’appel, sa 
commission restreinte ou sa formation restreinte est faite dans la rubrique particulière prévue 
au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. 
  
   
Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d’appel.  
  
 Article 10  
  

· Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 2 JORF 21 juillet 2007 
  
Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de 
chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour 
les demandes d’inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le 
tribunal de grande instance du siège de la cour d’appel. 
   
La demande est assortie de tous documents permettant d’évaluer : 
   
1° L’expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la 
fonction d’expert depuis sa dernière inscription ; 
  
 2° La connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de 
procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien ainsi que les 
formations qu’il a suivies dans ces domaines. 
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Article 11  
   
Le procureur de la République instruit la demande de réinscription. Il transmet la candidature 
à la commission instituée au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er mai. 
   
Article 12  
   
La commission mentionnée à l’article précédent est ainsi composée : 
   
1° Un magistrat du siège de la cour d’appel désigné par le premier président, président ; 
   
2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ; 
   
3° Six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel 
désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En 
outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d’un 
tribunal de grande instance non représenté ; 
  
 4° Deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour 
d’appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la 
République près ces tribunaux ; 
   
5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d’appel désigné par le 
premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ; 
   
6° Un membre des conseils de prud’hommes du ressort de la cour d’appel désigné par le 
premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ; 
   
7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au 
moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général 
après avis des compagnies d’experts judiciaires ou d’union de compagnies d’experts 
judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif. 
   
Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six 
mois au moins avant l’expiration de son mandat, l’un des membres cesse ses fonctions ou 
n’est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans 
les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. 
  
Les membres de la commission siégeant en qualité d’experts ne peuvent pas connaître de leur 
réinscription sur la liste. 
   
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général. 
   
Article 13  
  
 La commission est informée, à la diligence du procureur général, des sanctions disciplinaires 
définitives prononcées à l’encontre des experts inscrits sur la liste. 
    
Article 14  
   
La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d’évaluation 
énoncés au deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s’assure 
que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s’en acquitte avec ponctualité. 
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Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en 
considération l’expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui 
interviennent au nom de cette personne morale. 
  
 Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l’un de ses membres. 
   
La commission émet un avis motivé sur la candidature. 
  
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
  
Article 15  
  
La commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d’un avis 
motivé au procureur général qui saisit le premier président de la cour d’appel aux fins 
d’examen par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ou sa 
commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à l’article 8. 
  
Les magistrats de la cour d’appel membres de la commission ne participent pas à la 
délibération portant sur la réinscription des experts. 
  
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions 
de rapporteur. 
   
Le rapporteur peut entendre le candidat. 
  
L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel se prononce après avoir 
entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public. 
  
L’avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de 
réinscription sur la liste. 
   
Article 16  
  

· Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 3 JORF 21 juillet 2007 
  
Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d’une cour 
d’appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l’inscription à titre 
probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de 
réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l’activité principale de 
l’intéressé ou, s’il n’a plus d’activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de 
la cour d’appel où la réinscription est demandée. 
  
 Le procureur général près la cour d’appel sur la liste de laquelle l’expert est inscrit transmet 
au parquet général compétent l’ensemble des éléments d’information dont il dispose 
permettant d’apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l’expert. 
   
Section 3 : Inscription et réinscription sur la liste nationale.  
  
Article 17  
  
Le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d’inscription ou de réinscription sur la 
liste nationale au procureur général près la Cour de cassation. 
   
Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d’inscription sur 
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une liste de cour d’appel énoncée au III de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est 
remplie au 1er janvier de l’année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l’avis 
du premier président et du procureur général près la cour d’appel où l’intéressé est inscrit et 
transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation. 
   
Article 18  
   
Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le bureau de la Cour de cassation 
dresse la liste nationale, le procureur général et le premier avocat général ne siégeant pas. 
  
Il se prononce sur le rapport de l’un de ses membres, le procureur général entendu. 
   
A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un 
candidat qui ne remplit pas la condition d’âge prévue à l’article 2 (7°). 
  
L’expert inscrit sur la liste nationale conserve le bénéfice de son inscription sur une liste 
dressée par une cour d’appel. 
   
Section 4 : Dispositions communes.  
  
Article 19  
  
 Les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue, les 
experts dont l’inscription n’a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l’objet d’une décision de 
retrait dans les conditions prévues par l’article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent 
notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision les 
concernant. 
  
Article 20  
  
· Modifié par Décret n°2006-1319 du 30 octobre 2006 - art. 2 JORF 31 octobre 2006 
  
Les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription ou de réinscription 
prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes peuvent donner lieu à un recours 
devant la Cour de cassation. 
  
Ce recours est formé dans le délai d’un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation 
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la Cour de 
cassation. 
  
Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal 
établissant la liste des experts et, à l’égard de l’expert, du jour de la notification de la décision 
qui le concerne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
  
Article 21  
  
· Modifié par Décret n°2006-1319 du 30 octobre 2006 - art. 3 JORF 31 octobre 2006 
  
La liste des experts dressée par une cour d’appel est tenue à la disposition du public dans les 
locaux du greffe de la cour ainsi que dans ceux des tribunaux de grande instance et d’instance, 
des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes du ressort de la cour. 
  
La liste nationale est adressée à toutes les cours d’appel ainsi qu’à tous les tribunaux de 
grande instance et d’instance, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes. Elle est 
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tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la Cour de cassation et dans ceux 
des juridictions précitées. 
  
  
TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS.  
  
  
Article 22  
   
Lors de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, l’expert prête, devant la 
cour d’appel de son domicile, serment d’apporter son concours à la justice, d’accomplir sa 
mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience. 
   
Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet. 
  
 En cas d’empêchement, le premier président de la cour d’appel peut autoriser l’expert à 
prêter serment par écrit. 
  
 Article 23  
  
 L’expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d’appel 
et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au 
premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre 
de rapports qu’il a déposés au cours de l’année précédente ainsi que, pour chacune des 
expertises en cours, la date de la décision qui l’a commis, la désignation de la juridiction qui a 
rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, 
il porte à leur connaissance les formations suivies dans l’année écoulée en mentionnant les 
organismes qui les ont dispensées. 
   
Le premier président de la cour d’appel et le premier président de la Cour de cassation portent 
ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l’article 2 de 
la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l’occasion de chaque 
demande de réinscription. 
  
 TITRE III : DISCIPLINE.  
  
 Article 24  
  
 Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur 
général près la cour d’appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour 
de cassation. 
  
 Article 25  
   
Selon le cas, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur général près la Cour de 
cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier 
que l’expert satisfait à ses obligations et s’en acquitte avec ponctualité. 
   
S’il lui apparaît qu’un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession 
ou à sa mission d’expert, ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits 
étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas 
échéant, il engage les poursuites à l’encontre de l’expert devant l’autorité ayant procédé à 
l’inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l’exécution des sanctions 
disciplinaires. 



 354  

   
Article 26  
   
L’expert poursuivi est appelé à comparaître, selon le cas, par le procureur général près la cour 
d’appel ou par le procureur général près la Cour de cassation. 
   
La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze 
jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés à 
l’expert. 
   
L’expert convoqué peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet 
général, selon le cas, près la cour d’appel ou la Cour de cassation. 
   
Article 27  
  
La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents 
utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l’un de ses membres à 
cette fin. 
 
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu’ils auront lieu ou 
se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’intéressé ou s’il doit résulter de leur 
publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ou s’il survient des désordres de nature à 
troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision. 
   
Article 28  
   
La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère 
public, l’expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat. 
  
Article 29  
  
· Modifié par Décret n°2006-1319 du 30 octobre 2006 - art. 3 JORF 31 octobre 2006 
  
La décision est notifiée à l’expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours 
ouvert à l’encontre de la décision. 
  
Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d’appel ou la Cour de cassation. 
   
Il est formé dans le délai d’un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée au greffe. 
  
Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l’égard 
de l’expert, du jour de la notification de la décision. 
   
Article 30  
   
La radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste 
dressée par une cour d’appel. La radiation d’un expert d’une liste dressée par une cour d’appel 
emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale. 
  
Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près 
la cour d’appel ou au procureur général près la Cour de cassation. 
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Article 31  
  
 Lorsque l’urgence le justifie, le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de 
cassation, s’il s’agit d’un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu’ils délèguent à 
cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert 
lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis 
l’intéressé en mesure de fournir ses explications. 
  
Le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du 
procureur général, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension. 
   
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou la 
procédure disciplinaire achevée. 
   
La mesure de suspension provisoire est notifiée à l’expert poursuivi par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours 
ouvert à l’encontre de la décision. 
  
Ce recours est porté, selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation. Il est 
formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent 
décret. 
   
Article 32  
  
 A la diligence du procureur général près la cour d’appel sur la liste de laquelle l’expert est 
inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la 
connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l’expert est inscrit sur la liste 
nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance 
des procureurs généraux près les cours d’appel qui en informent les magistrats du ressort. 
  
La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes 
conditions. 
  
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.  
  
Article 33  
  
Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l’honorariat après avoir atteint 
l’âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d’appel ou 
pendant dix ans sur la liste nationale. 
   
Article 34  
   
Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d’experts judiciaires sont, à la diligence des 
procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à 
l’article L. 1142-10 du code de la santé publique. 
   
Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d’appel, 
selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute 
décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur 
la liste nationale des experts en accidents médicaux. 
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Article 35  
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-7 (M) 
  
Article 36  
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*225-2 (M) 
  
Article 37  
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*225-3 (M) 
  
Article 38  
   
Les experts inscrits sur une liste de cour d’appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur 
réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 
ne leur est pas applicable. 
  
 Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année, les cinq 
premières années à compter du 1er janvier 2005, par branche de la nomenclature des experts 
et par cinquième dans l’ordre alphabétique à partir d’une lettre tirée au sort par le président 
de la commission instituée au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. 
   
Article 39  
   
Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées par décret. 
   
Article 40  
   
Sont abrogés : 
   
1° Le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ; 
   
2° Paragraphe modificateur. 
   
Article 41  
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
   
Par le Premier ministre : 
  
Jean-Pierre Raffarin 
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
  
Dominique Perbe 
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Bijlagen B 
Verslagen en samenvattingen van vraaggesprekken 
 
 
Vooraf: 
 
Ook bij dit hoofdstuk is een aantal bijlagen opgenomen met samenvattingen van 
(schriftelijke, telefonische en mondelinge) vraaggesprekken met enkele 
strafrechtelijke professionals. Daarmee is ook hier weer beoogd enig inzicht te krijgen 
in de mate waarin het (in dit hoofdstuk beschreven) wettelijk stelsel in de praktijk als 
bruikbaar wordt ervaren, dan wel aan haar doelstellingen beantwoordt. 
 Uit de vraaggesprekken blijkt dat met name de geruchtmakende Outreaux-zaak, 
een grote zedenzaak in Noord Frankrijk waaraan in de (inter)nationale pers 
uitgebreid aandacht is besteed, de kwetsbaarheid van het oude Franse stelsel van 
deskundigenbewijs blootlegde. De zaak heeft geleid tot een breed parlementair 
onderzoek, dat resulteerde in een rapport waarin nauwgezet is opgetekend wat er 
allemaal fout is gegaan. Naar aanleiding van dit Outreaux-schandaal is er een 
wetsvoorstel ingediend op grond waarvan een aantal bepalingen met betrekking tot 
het strafvorderlijke deskundigenonderzoek is gewijzigd. Het betreft de wijzigingswet 
van 5 maart 2007. Daarmee werd met name beoogd het contradictoire karakter van 
het strafvorderlijke deskundigenonderzoek te versterken door het recht op 
tegenspraak te verruimen en ook anderszins de mogelijkheid van de verdediging om 
zich te mengen in het deskundigenonderzoek te bevorderen. Daarmee - zo blijkt ook 
uit de vraaggesprekken - is tot uitdrukking gebracht dat een stelsel van kwaliteitszorg 
met betrekking tot forensische deskundigen (een stelsel van registratie van 
forensische deskundigen op basis van kwalificatie- en integriteitseisen en andere 
voorwaarden) en anderzijds het recht van tegensprekelijkheid, alsmede de eigen 
verantwoordelijkheid van de rechter op dat punt, de keerzijden zijn van dezelfde 
medaille. Anders gezegd: een deugdelijk stelsel van kwaliteitszorg is wellicht 
onontbeerlijk om rechterlijke dwalingen te voorkomen, maar op zichzelf niet steeds 
voldoende.  
 De wetswijzigingen naar aanleiding van de Outreaux-zaak hebben geleid tot het 
enigszins gewijzigde stelsel zoals dat in de hoofdtekst van dit hoofdstuk is besproken. 
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Bijlage B-1 
 
Interview met David Touvet, de Magistrat de Liaison bij de Franse ambassade in 
Nederland. 
 
 
– Hoe vaak gebeurt het dat een rechter een deskundige benoemt die 

niet afkomstig is van de lijsten bij een Hof van Appel of de nationale 
lijst van het Hof van Cassatie en dus niet is geregistreerd? 

  
In principe moet de onderzoeksrechter een geregistreerde deskundige benoemen, dat 
wil zeggen een regionaal geregistreerde deskundige bij een Hof van Appel of een 
nationaal geregistreerde deskundige bij het Hof van Cassatie. Indien de rechter een 
deskundige wil benoemen die niet is geregistreerd, dan zal hij deze keuze moet 
motiveren. De rechter benoemt in de praktijk alleen een niet-geregistreerde 
deskundige indien een bepaalde deskundige onder enorme werkdruk staat en 
daardoor geen tijd heeft of er te weinig deskundigen met een bepaalde kwaliteit staan 
ingeschreven. De rechter doet dit ook als er sprake is van een zodanig ingewikkelde 
technische vraag dat geregistreerde deskundigen de technische vraag gewoonweg niet 
kunnen beantwoorden. Een voorbeeld: psychiaters en psychologen hebben dikwijls te 
maken met grote stapels deskundigenwerk. In 99 % van de zaken waarbij 
bijvoorbeeld seksueel misbruik in het spel is, zijn dit soort psychologische of 
psychiatrische onderzoeken nodig, en zelfs verplicht, aangezien dit kan worden 
aangemerkt als een ‘crime’. De dader zal in zo’n zaak om een deskundigenonderzoek 
verzoeken, maar ook het slachtoffer vraagt daar in de meeste gevallen om. Dit lijdt tot 
grote werkdruk voor psychologen en psychiaters. Hoewel het niet verplicht is voor de 
onderzoeksrechter om aan deze verzoeken te voldoen, gebeurt dat gewoonlijk wel. 
Ook kan de rechter zelf een contra-expertise op gang brengen als de onderzoeken van 
de deskundigen van de dader en het slachtoffer met tegenovergestelde conclusies 
komen of er nog onduidelijkheid bestaat over bepaalde vragen. In de praktijk komt 
het daarom vooral op dit specifieke terrein voor dat de geregistreerde deskundigen 
overbezet zijn en dat de rechter om die reden niet een geregistreerde deskundige 
benoemt. De enige formaliteit waar de deskundige in dat geval aan hoeft te voldoen, 
is dan dat hij een op schrift gestelde eed dient af te leggen.  
 Een ander voorbeeld betreft de zeer specifieke technische onderzoeken in een 
computer, een boot of een vliegtuig. Hiervoor zijn zeer deskundige specialisten nodig.  
De geregistreerde deskundigen zullen dan in veel gevallen niet aan de eisen voldoen.  
Wat betreft (het inschakelen van) deze niet geregistreerde deskundigen gelden verder 
geen bijzondere regels. De rechter dient enkel te motiveren waarom nu juist de 
deskundige die hij benoemt, over de vereiste kwaliteiten beschikt. Er gelden dus geen 
specifieke criteria waaraan een niet geregistreerde deskundige moet voldoen. In de 
praktijk vraagt de rechter wel om referenties en dergelijke, maar dat is niet wettelijk 
voorgeschreven. De rechter doet dat om de benoeming van de desbetreffende 
deskundige te rechtvaardigen, met name tegenover de partijen. De partijen kunnen, 
als ze de bekwaamheid van deze deskundige betwisten, uiteraard verzoeken om een 
contra-expertise of indien dat niet wordt gehonoreerd, in beroep gaan bij de 
Onderzoekskamer. Hieruit blijkt ook het ‘adversial’ karakter van het gerechtelijk 
vooronderzoek.   
 Opmerking verdient nog dat als een rechter een deskundige benoemt die niet is 
geregistreerd, dit dan vaak wordt betwist door bijvoorbeeld de advocaat van de 
verdediging. Deze wil uiteraard dat er een deskundige wordt benoemd die minimaal 
aan bepaalde eisen voldoet.  
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– Zijn dat vaak deskundigen afkomstig uit het buitenland?  
 
Nee, dit komt niet vaak voor. Een rechter benoemt alleen buitenlandse deskundigen 
indien daar een praktische reden voor is. Hierbij kun je denken aan een zeer speciale 
technische vragen waar alleen buitenlanders in gespecialiseerd zijn of zaken waarin 
taal een belangrijke rol speelt.  
 
– Wat zijn uw ervaringen met het gebruik van geregistreerde 

deskundigen? Wat zijn de ervaren voordelen ervan? 
 
Een goed punt van het systeem van geregistreerde deskundigen is dat de rechter en 
partijen kunnen steunen op deskundigen die al veel ervaring hebben opgedaan met 
gerechtelijke onderzoeken, wat een specifieke bekwaamheid is. Zij hebben al ervaring 
in de praktijk. Iemand kan wel een heel erg goede psycholoog zijn of erg 
gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld wapens, maar het is ook belangrijk dat men 
gewend is aan gerechtelijke procedures en onderzoeken en dat deskundigen daardoor 
weten wat er van hen wordt verwacht. Ervaring met gerechtelijke onderzoeken is dus 
een extra kwalificatie en dat hebben nu juist geregistreerde deskundigen, omdat ze 
vaker wordt geraadpleegd. 
 
– Welke bezwaren kleven daar aan? 
 
Er moet worden gecontroleerd of deskundigen nog wel aan de kwaliteitseisen voldoen 
indien zij eenmaal op de lijst staan. In de praktijk gaat het om een zeer bescheiden 
onderzoek dat wordt uitgevoerd, voordat men op een regionale lijst kan worden 
ingeschreven. De procedure heeft meer voeten in de aarde indien een deskundige 
ingeschreven wenst te worden op de nationale lijst bij het Hof van Cassatie. In dat 
geval moet hij ook veel meer referenties hebben en meer hebben gepubliceerd. Bij de 
Hoven van Appel is er de Officier van Justitie die is belast met het vormen van de 
lijsten, en het controleren van de inzet, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de 
deskundigen. In de praktijk houdt dit in dat zij gegevens en referenties controleren en 
dat is het dan. Het risico is niet denkbeeldig dat er deskundigen op de lijst staan die 
er alleen maar op staan om extra geld te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan een 
psycholoog met weinig cliënten. Dat kan een drijfveer zijn om zich te laten 
inschrijven om zodoende extra inkomen de verwerven.  
 In de praktijk zijn de deskundigen die ingeschreven staan bij het Hof van Cassatie 
beter gekwalificeerd. Het Hof van Cassatie zal met name acht slaan op referenties van 
deskundigen, bijvoorbeeld publicaties in internationale tijdschriften en ook op de 
beoordeling die is gegeven door het Hof van Appel waar de deskundige staat 
ingeschreven. Deskundigen die dus op de nationale lijst staan, hebben eerst een 
aantal jaren op een regionale lijst moeten staan. Als deskundige moet je dan een 
goede reputatie hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor de nationale 
lijst.  
 Normaal gesproken benoemt de onderzoeksrechter deskundigen die regionaal 
staan geregistreerd. Maar als hij een onderzoek extra kracht bij wil zetten, kan hij ook 
een deskundige benoemen die nationaal staat geregistreerd. In de praktijk gaat het 
als volgt. Stel dat er een deskundigenonderzoek heeft plaatsgevonden op initiatief van 
het openbaar ministerie. Dan zal de verdachte ook vaak een contra-expertise 
aanvragen. Als de rapporten van de desbetreffende deskundigen tot 
tegenovergestelde conclusies leiden, benoemt de rechter een deskundige van de 
nationale lijst, welke deskundige wordt verondersteld meer autoriteit te hebben om 
uiteindelijk uitsluitsel te geven in het technische debat.  
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 Meestal benoemt de rechter in dat geval twee deskundigen van de nationale lijst, 
om zich zodoende te verzekeren van een extra waarborg dat de materiële waarheid 
ook daadwerkelijk aan het licht komt.  
 
– Hoe kan het openbaar ministerie een deskundige inschakelen? Wat is 

de rol van het OM ten opzichte van de partijen?  
 
Een gerechtelijk vooronderzoek vindt slechts plaats in 4 a 5 %  van de zaken. In dat 
geval leidt de onderzoeksrechter het onderzoek.  
 In de grote meerderheid van de zaken, waarbij dus geen gerechtelijk 
vooronderzoek plaats vindt, leidt de officier van justitie het onderzoek. Hij kan in dat 
verband ook ‘deskundigen’ inschakelen. Hij neemt in dat geval het initiatief tot een 
soort deskundigenonderzoek, dat ‘exam technique’ wordt genoemd. Dit is een advies 
van een deskundige, hetgeen in feite neer komt op (de uitkomst van) een 
deskundigenonderzoek, maar dan in een gesimplificeerde vorm. Een voorbeeld is een 
medisch onderzoek. Dat komt vaak voor. Een uitgebreid deskundigenonderzoek is 
dan vaak helemaal niet nodig. Maar als in een zaak een gedetailleerd advies over 
bijvoorbeeld wapens nodig is, dan is dat een reden voor het openbaar ministerie om 
een gerechtelijk vooronderzoek te starten. Dat hangt dus helemaal af van de 
complexiteit van de zaak.  
 De partijen kunnen in deze fase van het onderzoek niets doen. De verdachte kan 
alleen in het kader van  een gerechtelijk vooronderzoek om een (door de staat 
bekostigd) deskundigenonderzoek verzoeken. In de daaraan voorafgaande fase (het 
door het OM geleide opsporingsonderzoek ) zijn de partijen in de eerste plaats 
nauwelijks op de hoogte van de inhoud van het dossier, zodat ze niet of nauwelijks 
kunnen beoordelen of er reden voor is een deskundigenonderzoek uit te lokken. Maar 
afgezien daarvan is er in die fase geen wettelijke titel op grond waarvan zij kunnen 
verzoeken een (door de staat bekostigde) deskundige in te schakelen. Dat wil niet 
zeggen dat de verdediging tijdens het opsporingsonderzoek in het geheel geen 
deskundigen kan raadplegen en/of geen deskundigenonderzoek kan doen starten, 
maar wel dat de kosten daarvan voor eigen rekening komen. In de Franse wet wordt 
(nog) niet voorzien in een bepaling die regelt dat de verdachte de Officier van Justitie 
kan verzoeken om een deskundige te raadplegen voor een bepaalde vraag.  
 
– Wat is rol van het OM ten opzichte van de rechter?  
 
Wanneer de Officier van Justitie aan de onderzoeksrechter vraagt een gerechtelijk 
vooronderzoek te starten, dan is het niet zo, zoals in Nederland, dat hij de leiding 
houdt over het onderzoek. De onderzoeksrechter neemt in Frankrijk de leiding van 
het onderzoek over. De onderzoeksrechter bepaalt zelf wat goed is voor het onderzoek 
en wanneer deze eindigt. De rechter bepaalt ook welke deskundigen zullen worden 
benoemd. De Officier van Justitie kan natuurlijk altijd aan de onderzoeksrechter 
vragen bepaalde onderzoekshandelingen te verrrichten, maar de rechter heeft de 
macht om te bepalen of dit nodig is voor het onderzoek. De Officier van Justitie kan 
dus bijvoorbeeld om een deskundigenonderzoek verzoeken, maar de rechter hoeft 
hier niet altijd gehoor aan te geven. Hij moet deze beslissing dan wel motiveren. 
Beroep is dan mogelijk bij het Hof van Appel.  
 In de praktijk komt het wel voor dat een rechter weigert om een bepaalde 
deskundige te benoemen. Dit betreft dan meestal met name verzoeken van de 
advocaat van de verdachte of van de advocaat van het slachtoffer, waarbij de rechter 
van mening is dat het deskundigenonderzoek niet in het belang is van het onderzoek. 
Bovendien kan een extra deskundige met zich meebrengen dat een onderzoek langer 
gaat duren.  
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 Als er onenigheid is tussen de rechter en bijvoorbeeld een advocaat, dan kan de 
advocaat het Hof van Appel vragen om hierover een beslissing te nemen.  
 
– Zijn er naast de wettelijke deskundigenregister nog andere vormen 

van registratie? 
 
Nee, die zijn er niet. De enige officiële lijsten zijn de registers bij de Hoven van Appel 
en het Hof van Cassatie. Natuurlijk zijn er wel andere lijsten van deskundigen - 
bijvoorbeeld op het internet - die zich in bepaalde associaties verenigen. Deze lijsten 
hebben geen wettelijke status, maar zijn puur vanwege private redenen opgesteld. Er 
zijn veel organisaties van deskundigen actief, ook op Europees niveau. Voorts worden 
op dat terrein verschillende activiteiten georganiseerd. In dat verband kan 
bijvoorbeeld worden gewezen op Franse ENM (L’École nationale de la magistrature) 
die in juni de eerste internationale seminaar over deskundigenonderzoek organiseert, 
waaraan veel deskundigen zullen deelnemen. Deze Franse ‘Nationale school van de 
magistratuur’ heeft contact met diverse associaties van deskundigen. De lijsten die 
deze associaties opstellen, kunnen door rechters worden gebruikt indien zij geen 
geregistreerde deskundige willen of kunnen benoemen. Dat maakt het zoeken naar 
geschikte deskundigen wat gemakkelijker, maar nogmaals: deze lijsten hebben geen 
enkele wettelijke betekenis.     
 
– Worden de doelen die zijn beoogd met registratie van deskundigen, 

naar uw mening in de praktijk ook bereikt?  
 
Dat is de moeilijkste vraag die je kunt stellen. Het antwoord op deze vraag moet ik 
overlaten aan anderen die weten daar meer over. De vorige Magistrat de Liaison, de 
eerste, werkt nu ook in de praktijk. Zij kan wellicht antwoord geven op deze vraag en 
andere vragen.  
 
– Hoe wordt nagegaan of deze doelen ook worden bereikt?  
 
Deze vraag is eveneens erg moeilijk om te beantwoorden. Dit soort informatie heb ik 
niet helaas.  
 
– Kent u relevante jurisprudentie over ‘rechterlijke dwalingen’ met 

betrekking tot deskundigenbewijs?  
 
Er zijn nauwelijks gerechtelijke schandalen met betrekking tot dit onderwerp, dat wil 
zeggen met betrekking tot deskundigenbewijs. Echter, de manier waarop 
deskundigen hun werk hebben gedaan in de zaak ‘Outreau’, is wel een recent 
voorbeeld. Deze zaak heeft tot een parlementair onderzoek geleid over het hervormen 
van de Franse strafprocedure. Sommigen menen dat deze zaak zelfs heeft geleid tot 
het parlementaire voorstel om de onderzoeksrechter te beperken in zijn macht.  
 Er is in deze zaak met name het nogal wat mis gegaan met betrekking tot het 
psychologisch onderzoek in deze zaak. Sommige deskundigen werden bekritiseerd 
omdat zij in hun rapport tot de conclusie waren gekomen, dat de jongens die 
beweerden dat ze slachtoffer waren van seksueel misbruik, niet logen. Met name de 
wijze waarop deze deskundigen dat hadden geformuleerd, werd bekritiseerd. Want de 
vraag is of een psycholoog die als gerechtelijk deskundige wordt ingeschakeld, wel 
bevoegd is om dergelijke conclusie te trekken? En voorts: welke consequenties de 
rechter aan deze gang van zakenmoet verbinden, wat hij nog kan en moet met deze 
informatie, etc.  
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 Ik verwijs wat dat betreft naar de stukken betreffende het verhoor van de 
deskundigen door de parlementaire onderzoekscommissie, waarin de werkwijze van 
de betreffende deskundigen aan de kaak werd gesteld.  
 
– Kent u relevante jurisprudentie over fouten van deskundigen?  
 
Hiervoor zij verwezen naar dezelfde zaak. 
 
– Hoe verloopt de communicatie tussen deskundigen en de rechter in 

de praktijk? 
 
In de praktijk houdt dit een uitwisseling van geschriften in. Helaas mag ik wel zeggen, 
want het is wenselijk dat deskundigen en de rechter direct kunnen communiceren en 
discussiëren. Bijvoorbeeld over wat van de deskundige wordt verwacht en hoe de 
rechter de conclusie van de deskundige moet interpreteren. Maar in de praktijk zal 
dit  dus alleen een schriftelijke communicatie inhouden. De rechter schrijft een 
opdracht voor de deskundige door middel van vragen en stelt een deadline. Hopelijk 
kan de deskundige binnen deze tijd de vragen beantwoorden. De tijd die de 
deskundige krijgt, hangt af van wat nodig is voor een bepaald onderzoek. De rechter 
krijgt niet altijd de resultaten binnen voor de deadline. Soms is er meer tijd nodig. Als 
deskundigen met meer onderzoeken tegelijk bezig zijn, kan het heel lang duren.  
 Als het onderzoek heel specifiek is, en erg lastig te begrijpen voor de rechter, dan 
kan de deskundige ook worden gehoord als getuige. Dat gebeurt meestal nadat hij 
zijn rapport heeft opgestuurd en de rechter daarover nog wat vragen heeft. Maar het 
kan ook terwijl de deskundige nog met het onderzoek bezig is.  
 De rechter kan een deskundige desgewenst horen in het bijzijn van bijvoorbeeld 
de dader of het slachtoffer. De rechter heeft wat dat betreft, en meer algemeen wat 
betreft de wijze waarop hij de deskundige wil horen, veel vrijheid.  
 Afgezien van het horen van de deskundige als getuige, is er ook andere 
mondelinge communicatie mogelijk, bijvoorbeeld via de telefoon. De deskundige kan 
bijvoorbeeld aan de rechter kenbaar maken dat hij twijfels heeft over hoe hij bepaalde 
vragen die hij moet beantwoorden, moet begrijpen (omdat ze bijvoorbeeld 
onduidelijk zijn geformuleerd), dat hij geen antwoord kan geven op sommige vragen, 
of dat er een andere deskundige zal moeten worden ingeschakeld om een bepaalde 
vraag te kunnen beantworden.  
 Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat het resultaat van het rapport 
bruikbaar is voor de zaak. 
 De onderzoeksrechter heeft, als gezegd, veel vrijheid tijdens het gerechtelijk 
onderzoek. De rechter zal vaak een lijst met vragen opstellen die hij aan de 
deskundige wil voorleggen, en die hij vooraf aan de partijen ter inzage stuurt. Hij kan 
dan vragen of zij nog andere vragen gesteld willen zien. De rechter kan dat doen om 
te voorkomen dat hijzelf of de zittingsrechter een onvolledig rapport krijgt en dat er 
daarna nog een extra deskundigenonderzoek noodzakelijk het manco te herstellen. 
Dit kan dan maanden extra tijd kosten.  
 Ook op een ander punt blijkt de grote discretionaire vrijheid van de 
onderzoeksrechter. In moordzaken bijvoorbeeld is altijd een autopsie van het dode 
lichaam nodig en het rapport daarvan wordt naar de rechter gestuurd. Maar het kan 
ook zijn dat de rechter zelf de patholoog anatoom aan het werk wil zien. Hij kan hem 
dan direct vragen stellen op de plaats delict. Dat betekent dat hij directe invloed kan 
hebben op het autopsierapport.  
 
 
– Welke sancties worden in de praktijk opgelegd aan deskundigen 

indien zij niet aan hun verplichtingen voldoen? Gebeurt dit vaak?  
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De zwaarste sanctie is dat een deskundige wordt doorgehaald op de lijst. Dat komt 
niet zo vaak voor. Het gebeurt eigenlijk alleen als een deskundige bijvoorbeeld is 
veroordeeld en in de gevangenis terecht komt. Een andere (interne) reden kan zijn 
dat er veel klachten binnen komen bij het openbaar ministerie over een bepaalde 
deskundige, bijvoorbeeld omdat een deskundige niet naar de rechter luistert of veel te 
traag is in zijn werk. Maar ook dat gebeurt volgens mij niet zo vaak. De deskundige 
moet het dan wel heel erg bont hebben gemaakt. Daar zijn wel voorbeelden van. Bij 
elk Hof van Appel zal dat zo eens in de drie a vier jaar voorkomen. Ik kan me niet 
herinneren dat het op nationaal niveau al eens is voorgevallen.  
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Bijlage B-2 
 
Interview met Etienne Kowalski, strafrechtadvocaat in Frankrijk. 
 
– Hoe vaak gebeurt het dat een rechter een deskundige benoemt die 

niet afkomstig is van de lijsten bij een Hof van appel of de nationale 
lijst van het Hof van Cassatie en dus niet is geregistreerd?  

 
Dat gebeurt normaliter niet. Normaal gesproken benoemen rechters alleen 
deskundigen die geregistreerd staan. Indien ze dat niet doen, dienen ze dat goed te 
motiveren. Een rechter benoemt alleen een niet geregistreerde deskundige als er geen 
deskundigen beschikbaar zijn voor een bepaalde onderzoek of indien bepaalde 
deskundigen niet gespecialiseerd genoeg zijn binnen een bepaald gebied. Een 
voorbeeld uit mijn praktijk is een zaak waarin werd gezocht naar een deskundige in 
de epistemologie. Op de officiële lijsten stond geen deskundige die hierin was 
gespecialiseerd, dus de rechter kon niet anders dan een niet geregistreerde 
deskundige te benoemen. In noodgevallen kan het ook gebeuren dat een niet 
geregistreerde deskundige wordt benoemd omdat geregistreerde deskundigen geen 
tijd hebben.  
 Rechters benoemen in de praktijk overigens vaak dezelfde deskundigen. Partijen 
kunnen de benoeming door de rechter aanvechten wanneer ze het niet eens zijn met 
diens keuze, of als ze willen dat de rechter in plaats van een niet geregistreerde 
deskundige een geregistreerde deskundige benoemen. Ze kunnen dat doen bij de 
onderzoekskamer bij het Hof van Appel. 
 De rechter kan alleen deskundigen inschakelen voor ‘technisch’ onderzoek, dus 
bijvoorbeeld niet op het gebied van het franse recht of iets dergelijks.  
    
– Zijn dat vaak deskundigen afkomstig uit het buitenland?  
 
Ik heb in de praktijk nog nooit een buitenlandse deskundige meegemaakt, maar ik 
denk dat het wel gebeurt. Echter, alleen in zaken waarin zeer deskundige personen 
nodig zijn. Of in zaken met betrekking tot bijvoorbeeld internationaal transport. Een 
buitenlandse deskundige kan overigens niet geregistreerd kan staan op de officiële 
lijsten. Dus als de rechter een buitenlandse deskundige benoemt, gaat het altijd om 
een niet geregistreerde deskundige.  
 
– Wat zijn uw ervaringen met het gebruik van geregistreerde 

deskundigen? 
 
Daar heb ik inderdaad wel enige ervaring mee. Algemeen gesproken zijn mijn 
ervaringen erg goed. Echter, niet alle deskundigen op de lijsten zijn allemaal even 
bekwaam. Er zijn deskundigen die goed zijn in hun werk, maar ook deskundigen die 
veel minder goed werk afleveren, of die niet voldoende gespecialiseerd zijn maar 
desondanks toch op de lijsten staan.  
 Een probleem is wel, dat rechters vaak niet gericht zoeken naar deskundigen die 
het best zijn toegerust voor een concrete opdracht. Als ze bijvoorbeeld goede 
ervaringen hebben met bepaalde deskundigen, zijn ze geneigd steeds weer diezelfde 
deskundigen te benoemen met betrekking tot een bepaalde terreinen.  
 
– Wat zijn de ervaren voordelen ervan? 
 
Een goed punt is dat er sinds een paar jaar een nieuwe wet is in Frankrijk, waarin is 
geregeld dat indien de rechter een deskundige benoemt, partijen altijd te kennen 
kunnen geven dat zij  ook een andere deskundige benoemd willen zien. Het kan dus 
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zijn dat er twee of drie deskundigen met hetzelfde onderzoek bezig zijn. Dit zorgt voor 
balans in het proces.  
 
– Welke bezwaren kleven daar aan? 
 
De deskundigen op de lijsten worden geregistreerd in bepaalde categorieën 
specialismen. Echter, deze deelterreinen zijn heel breed. Als een deskundige dus 
onder de categorie gerechtelijke geneeskundigen staat geregistreerd, betekent dat 
eigenlijk nog niet zoveel.  
 De lijsten bieden in dat opzicht eigenlijk helemaal niet zoveel informatie over de 
deskundigen die daarop staan geregistreerd. Pas door ervaringen met een bepaalde 
deskundigen komt men te weten wat een deskundige precies weet en welke vragen hij 
kan beantwoorden.  
 Ook als je als partij een gespecialiseerde deskundige nodig hebt, ben je 
aangewezen op deze vrij breed omschreven categorieën, omdat de lijsten niet 
concreet genoeg zijn, en in die zin weinig houvast bieden. Alleen indien partijen een 
deskundige reeds kennen, weet men hoe bekwaam iemand in werkelijkheid is. Het 
zou handiger zijn als op de lijsten vermeld zou staan wat voor werk een deskundige 
bijvoorbeeld precies heeft gedaan, zodat ook de partijen weten wie ze als deskundige 
eventueel kunnen aanbevelen bij de rechter.  
 
– Is een systeem met registers beter naar uw mening dan het systeem 

voor 2004? 
 
Jazeker; geregistreerde deskundigen moeten aan bepaalde criteria voldoen voordat ze 
kunnen worden ingeschreven bij een Hof van Appel. Geregistreerde deskundigen 
moeten ook de basisdingen weten van de strafrechtelijke procedure, wat erg 
belangrijk is omdat dit fouten kan voorkomen. Geregistreerde deskundigen moeten 
ook een eed afleggen, wat een extra waarborg inhoudt. Dit garandeert namelijk dat zij 
onafhankelijk zijn en ze hoeven het niet bij elk onderzoek opnieuw af te leggen. Niet 
geregistreerde deskundigen moeten overigens wel bij elk onderzoek een eed afleggen. 
Over het geheel genomen denk ik dat het wel goed zit met de lijsten. Geregistreerde 
deskundigen zijn mensen die ervaring hebben met de Franse strafprocedures. Ik 
denk dat deskundigen die niet op de lijsten staan, veel minder goed weten hoe zo’n 
gerechtelijk vooronderzoek eigenlijk werkt. Ik heb recentelijk een zaak meegemaakt 
waarin er inderdaad iets fout ging met een niet geregistreerde deskundige. Er was in 
die zaak sprake van een auto-ongeluk. Bij het derde deskundigenonderzoek had de 
(derde) deskundige vertegenwoordigers van de producent laten komen als een 
specialisten. Maar deze mensen hadden de auto aangeraakt. Een goede deskundige 
zou echt nooit zo iemand naar het plaats delict laten komen en de auto laten 
aanraken. Geregistreerde deskundigen weten echt meer van de strafrechtelijke 
procedures.  
 Ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van deskundigen in het strafproces is 
er een nationaal instituut van deskundigen dat trainingen verzorgt voor deskundigen. 
Om op de lijst te komen moeten deskundigen zo’n training volgen.  
 
– Hoe kan het openbaar ministerie een deskundige inschakelen?  
 
Tijdens het opsporingsonderzoek kan de officier van justitie iedereen die hij maar wil, 
als deskundige inschakelen. Hij is dus niet verplicht om voor een geregistreerde 
deskundige te kiezen. In de praktijk noemen we dit gewoon een ‘expertise’, omdat het 
onderzoek dat dan door een deskundige wordt uitgevoerd, gewoon onderdeel wordt 
van het dossier. Maar het is waar dat dit soort technisch onderzoek in deze fase van 
minder grote betekenis is dan echte deskundigenonderzoeken. Dat is ook af te leiden 
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uit het feit dat daarvoor niet de voorwaarde geldt dat alleen geregistreerde 
deskundigen kunnen worden ingeschakeld. Maar het betreft wel degelijk belangrijk 
onderzoek, mede omdat in het grootste gedeelte van alle zaken er helemaal geen 
gerechtelijk vooronderzoek is. Het komt overigens geregeld voor dat de officier van 
justitie in dat verband wel geregistreerde deskundigen inschakelt. Maar er zijn ook 
zaken waarbij een officier iemand aanstelt waar hij goed mee kan werken of die 
gewoon een vriend of een kennis van hem is. Er zijn bepaalde typen onderzoek die 
vaak worden uitbesteed aan niet geregistreerde deskundigen, zoals bijvoorbeeld 
toxicologisch onderzoek. Of wanneer gaat het om een zeer smal onderzoek.  
 Ook voor het opsporingsonderzoek geldt dat het in de praktijk vaak voorkomt dat 
steeds dezelfde deskundigen worden benaderd. 
 
– Wat is de rol van het OM ten opzichte van de partijen?  
 
In het opsporingsonderzoek, de voorfase van een eventueel gerechtelijk 
vooronderzoek, hebben partijen in het geheel nog geen recht om een deskundige te 
benoemen. Alleen de officier van justitie kan in die fase ‘deskundigen’ inschakelen.. 
Het is als partij wel mogelijk om een onderzoek te starten met een persoonlijk 
aangestelde deskundige die je zelf betaalt, maar je hebt als partij in die fase nog geen 
toegang tot het onderzoeksdossier.  
 Eigenlijk is er in die fase van het onderzoek nog helemaal geen sprake van 
‘partijen’, maar spreek je over de verdachte of het slachtoffer.  
 De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek en de rechten van de 
partijen zijn zeer beperkt.  
 
– Wat is de rol van het OM ten opzichte van de rechter?  
 
De officier van justitie geeft leiding aan, en houdt toezicht op het 
opsporingsonderzoek. Daarna, gedurende het eventuele gerechtelijk vooronderzoek, 
blijft hij ook invloed uitoefenen op het onderzoek. De officier vraagt de rechter in de 
praktijk meestal wel om een deskundigenonderzoek en dus om een deskundige te 
benoemen. De officier heeft ook de mogelijkheid om de keuzes van de rechter te 
bekritiseren, bijvoorbeeld als hij van mening is dat de benoemde deskundige niet 
bekwaam genoeg is om een bepaalde onderzoeksopdracht te voltooien.  
 De rechter is uiteindelijk degene die de leiding heeft in deze fase van het 
onderzoek. Wel wordt de officier van justitie voortdurend door de rechter 
geïnformeerd over het verloop van het onderzoek en ontvangt hij informatie over 
diens beslissingen en onderzoekshandelingen. De officier kan de rechter weliswaar 
verzoeken bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten, maar de rechter neemt 
uiteindelijk de beslissing. Als de rechter weigert, kan de officier de zaak voorleggen 
aan het Hof van Appel.  
 De rechter moet wel altijd motiveren waarom hij weigert een bepaalde 
deskundige te benoemen.  
 Het gebeurt in de praktijk wel eens dat de rechter een verzoek van de officier om 
een deskundige te benoemen afwijst, maar vaak komt dit niet voor.  
 
Overigens kunnen de ‘partijen’ gedurende het gerechtelijk vooronderzoek ook 
voorstellen doen met betrekking tot het benoemen van een deskundige. Er vindt ook 
communicatie plaats tussen de rechter en de partijen omtrent de benoeming van 
deskundigen. Zo kan de rechter aan de partijen de vraag voorleggen of ze ermee 
akkoord gaan dat hij een bepaalde deskundige benoemt. De deskundige die op 
verzoek van een partij wordt benoemd, doet een contra-expertise en heeft precies 
dezelfde rechten als een deskundige die ambtshalve door de rechter is benoemd.   
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 De partijen en de officier van justitie hebben tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek dezelfde rechten.  
 
– Welke vormen van registratie zijn er eventueel nog meer? 
 
Alleen de lijsten bij de Hoven van Appel en bij het Hof van Cassatie zijn officiële 
lijsten. Er bestaan wel andere lijsten, maar die hebben geen formele waarde voor 
deskundigenonderzoeken. Er zijn wel internetsites waar deskundigen op staan 
vermeld, maar de rechter kan daar niet op leunen. Rechters kunnen deze lijsten wel 
raadplegen als zij op zoek zijn naar een bepaalde gespecialiseerde deskundige. Er zijn 
rechters die dat doen. Maar het gebeurt ook dat rechters een bekende deskundige 
benaderen met de vraag of hij nog iemand kent die gespecialiseerd is op een bepaald 
terrein.  
 
– Worden de doelen die worden beoogd met registratie van 

deskundigen, naar uw mening in de praktijk ook bereikt?  
 
Ja, ik denk dat het een goed systeem is. Het systeem zorgt ervoor dat er lijsten 
beschikbaar zijn waar de rechter gebruik van kan maken. Ook zorgt registratie ervoor 
dat deskundigen getraind raken in strafrechtelijke procedures. Het is niet zo dat 
geregistreerde deskundigen per se beter gekwalificeerd zijn dan niet geregistreerde 
deskundigen. Dat hangt ervan af. Er zijn ook deskundigen die graag op een lijst willen 
staan omdat ze al gepensioneerd zijn en/of meer geld willen verdienen. Dat zijn niet 
de besten. Je hebt ook deskundigen die denken dat het erg belangrijk is om 
geregistreerd te zijn als gerechtelijk deskundige. Ik denk dus niet dat de lijsten een 
garantie zijn voor kwaliteit van deskundigen. Maar het is wel een heel handig middel.  
 
– Denkt u dat de kwaliteitseisen in de Franse wet een goed middel zijn? 
 
Voordat je als deskundige op een lijst kan staan, moet je een verzoek indienen bij een 
Hof van Appel. Deze zal toetsen aan verschillende criteria, o.a. de ervaring van de 
deskundige, hoe lang een deskundige al bezig is, en zijn of haar CV. Het Hof zal naar 
het hele dossier van de deskundige kijken indien deze een verzoek indient. Het Hof 
kan op grond van de criteria uit de wet oordelen dat iemand niet kan worden 
geregistreerd. De criteria zijn wel belangrijk. 
 
– Hoe wordt nagegaan of deze doelen ook worden bereikt?  
 
Ik weet eigenlijk niet of de werking van deskundigenregisters wordt geëvalueerd, daar 
heb ik nog nooit iets over gehoord. Er is wel discussie over de betrouwbaarheid van 
deskundigen. De rol van deskundigen is om de rechter te assisteren bij het 
achterhalen van de materiële waarheid en technische vragen te beantwoorden. Het is 
dus belangrijk om de kwaliteit hoog te houden, maar ik weet dus niet hoe dat wordt 
nagegaan.  
 
– Kent u relevante jurisprudentie over ‘rechterlijke dwalingen’ met 

betrekking tot deskundigenbewijs of over fouten van deskundigen? 
 
Een paar jaar geleden was er een bekende zaak, de Outreaux zaak. Er werd in deze 
zaak beweerd dat er kinderen waren verkracht. Deze kinderen werden gehoord door 
deskundigen in psychiatrie. Na het proces werden de deskundigen die deze kinderen 
hadden gehoord, en daar een rapport over hadden uitgebracht, bekritiseerd. Eén van 
de deskundigen heeft op televisie gezegd: ‘Sorry, maar ik werd slechts betaald als een 
schoonmaakster, dus ik heb ook een rapport opgesteld van (als) een schoonmaakster.’ 



 368  

Dit was een geregistreerde deskundige. Aan deze de deskundige zijn overigens geen 
sancties opgelegd en hij is niet van de lijst gehaald.  
 Er is wel een zaak waarbij een deskundige van de lijst werd gehaald, omdat hij 
niet onafhankelijk genoeg was. Deze deskundige heeft beroep ingesteld tegen de 
beslissing van het Hof van Appel bij het Hof van Cassatie in Versailles omdat hij het 
niet eens was met de beslissing.  
 
Mij zijn geen gevallen van rechterlijke dwalingen bekend. Maar het is zeker niet 
ondenkbaar dat een rechter het deskundigenrapport niet goed genoeg leest of het 
rapport verkeerd interpreteert. De rechter is vrij om te bepalen wat hij met de 
uitkomsten van een deskundigenrapport doet. Hij kan bijvoorbeeld oordelen dat de 
bevindingen van een deskundige ontoereikend zijn en dat hij er niets mee kan. In dit 
kader is het goed om de beschikking te hebben over geregistreerde deskundigen, 
omdat zij normaal gesproken precies weten hoe ze het rapport het beste kunnen 
opstellen, zodat de rechter het begrijpt. Zij weten beter welke formuleringen ze 
moeten gebruiken en dat helpt om rechterlijke dwalingen te voorkomen.  
 
– Hoe verloopt de communicatie tussen deskundigen en de rechter in 

de praktijk? 
 
De rechter vraagt aan de deskundige of hij beschikbaar is om een 
deskundigenonderzoek te doen en of hij dat ook snel kan doen binnen een bepaalde 
periode. Dat gebeurt allemaal gewoon door middel van een telefoontje. Daarna, 
gedurende het onderzoek, blijven ze communiceren. Ook dat gebeurt vaak via de 
telefoon. Als de deskundige bijvoorbeeld van mening is dat de vraagstelling wat moet 
worden aangepast of wanneer de rechter zijns inziens een andere deskundige moet 
benoemen, dan zal de deskundige zich tot de rechter moeten wenden. De rechter 
neemt dan een beslissing.  
 De deskundige hoeft in principe alleen maar de aan hem gestelde vragen te 
beantwoorden, niet minder en niet meer. Echter, er vindt wel voortdurend 
communicatie plaats tussen de rechter en de deskundige. Als de deskundige tegen 
een probleem aanloopt, zal hij altijd de rechter bellen. Dit moet hij ook doen, want de 
rechter heeft de leiding.  
 De deskundige kan ook worden gehoord door de rechter en kan dan zijn 
bevindingen uitleggen aan de rechter.  
 
– Welke sancties worden in de praktijk opgelegd aan deskundigen 

indien zij niet aan hun verplichtingen voldoen? Gebeurt dit vaak?  
 
Er zijn geen specifieke sancties, maar het kan gebeuren dat als een deskundige zijn 
rapport niet op tijd naar de rechter stuurt, de rechter hem dan van de zaak afhaalt en 
een andere deskundige benoemt. Ik weet niet of hij dan nog wordt betaald.  
Het komt niet zo vaak voor dat een deskundige van de lijst wordt gehaald. Dat was 
dus wel het geval in die zaak die hiervoor al even aan de orde kwam. Toen die 
deskundige opnieuw geregistreerd wilde worden voor een nieuwe periode, werd hem 
dat geweigerd en werd hij dus van de lijst afgehaald. Dit is wel de belangrijkste 
sanctie. Het komt wellicht vaker voor dan ik weet, want advocaten zijn er over het 
algemeen niet van op de hoogte.  
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Bijlage B-3 
 
Een enkele aanvullende opmerking over en naar aanleiding van de 
spraakmakende Outraux-zaak, die in beide vorige bijlagen 
(vraaggesprekken) al even zijdelings aan de orde kwam 
 
De Outreaux-zaak betrof een grote zedenzaak in Noord Frankrijk met een omvangrijk 
dossier over allerlei vormen van seksueel misbruik. Op een gegeven moment was er 
sprake van zo’n veertig verdachten en een groot aantal slachtoffers. De deskundigen 
die in deze zaak waren ingeschakeld, bevestigden op cruciale momenten dat de 
kinderen en de volwassen die verklaringen hadden afgelegd, de waarheid spraken. De 
zaak heeft in eerste instantie dan ook geleid tot een aantal veroordelingen. Echter, 
naar later bleek, was alles van a tot z verzonnen. Het is een groot schandaal geworden 
waar in de binnen- en buitenlandse pers veel aandacht aan is besteed, en waar de hele 
samenleving overheen is gevallen. De zaak heeft geleid tot een uitgebreid 
parlementair onderzoek, dat resulteerde in een rapport waarin nauwgezet is 
opgetekend wat er allemaal fout is gegaan. In het rapport wordt ook een aantal 
aanbevelingen gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld passages gewijd aan de (gewenste) 
deskundigheid van magistraten om op een juiste manier om te gaan met 
deskundigenonderzoeken. De meeste van de aanbevelingen hebben echter nog niet 
geleid tot wettelijke regelingen. 
 Naar aanleiding van dit Outreaux-schandaal is er wel een wetsvoorstel ingediend 
op grond waarvan een aantal bepalingen met betrekking tot het strafvorderlijke 
deskundigenonderzoek is gewijzigd. Het betreft de wijzigingswet van 5 maart 2007. 
Zo is bijvoorbeeld art. 161-2 CPP e.v. gewijzigd en daarnaast nog een aantal andere 
artikelen/leden. Daarmee werd met name beoogd het contradictoire karakter van het 
strafvorderlijke deskundigenonderzoek te versterken door het recht op tegenspraak te 
verruimen en ook anderszins de mogelijkheid van de verdediging om zich te mengen 
in het deskundigenonderzoek te bevorderen  
 
In deze zaak is ook een voorstel gedaan om in ieder geval één van de deskundigen van 
de lijst te schrappen als disciplinaire maatregel.   
 
Algemeen gesproken kan worden gesteld dat er in Franse strafprocesrechtelijke 
kringen veel minder open wordt gediscussieerd over (bijvoorbeeld) rechterlijke 
dwalingen dan in Nederland. Er verschijnen daaromtrent ook veel minder 
populairwetenschappelijke artikelen dan in Nederland. Dus het parlementaire 
onderzoeksrapport in de zaak Outreaux biedt een zeldzaam inkijkje in wat er zich in 
de praktijk allemaal afspeelt in het Franse strafproces.  
 
Mede op grond daarvan bestaat de indruk dat in Frankrijk veel ‘losse’ deskundigen 
staan geregistreerd op de lijsten van de Hoven van Appel in die zin, dat ze allemaal 
wel een bepaalde specialisatie hebben of iets weten over een bepaald onderwerp, 
maar binnen die specialisatie vaak heel verschillende achtergronden hebben. Het is 
bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat een schade-expert van een schade-herstelbedrijf 
gewoon ergens op een lijst staat als zijnde een expert bij verkeersongevallen. De 
rechter weet daardoor niet goed welk type deskundige hij precies benoemt. De vraag 
is dus of de met de lijsten beoogde professionalisering van gerechtelijke deskundigen 
wel goed uit de verf komt zolang er nog wordt gewerkt met dit enigszins ‘archaïsch’ 
aandoend ‘werkplateau’. Er kunnen dan wel lijsten zijn van deskundigen die een eed 
hebben afgelegd bij de Hoven van Appel en een papiertje hebben overgelegd waaruit 
hun bekwaamheid blijkt, maar de vraag is of daarmee wordt bevorderd dat er ook 
daadwerkelijk ‘gestandaardiseerd’ wordt gewerkt. Een deskundigenregister beoogt 
immers meer te zijn dan een telefoongids. 
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 Aan de andere kant biedt het huidige Franse stelsel toch nog steeds grote 
voordelen. Zo zijn er wel degelijk tal van deskundigen die ‘gestandaardiseerd’ werken. 
Dat betekent dat deze deskundigen methodisch werken, dat hun bekwaamheid is 
vastgesteld aan de hand van een aantal strenge eisen die aan hen worden gesteld, en 
dat zij vanuit een groter geheel (een vergelijkbare achtergrond) opereren. Hierdoor 
kunnen rechters wat gemakkelijker vertrouwen op de bekwaamheid van de 
deskundige. Als deskundigen dan ook nog eens op een eenduidige wijze rapporteren, 
dan heeft de rechter ook minder problemen met het duiden van de informatie die de 
deskundige geeft. 
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Bijlage B-4 
Samenvatting van het schriftelijk interview met Jerôme Pelisse (onderzoeker).536 
 
 
– Hoe vaak gebeurt het dat een rechter een deskundige benoemt die 

niet afkomstig is van de lijsten bij een Hof van Appel of de nationale 
lijst van het Hof van Cassatie en dus niet is geregistreerd?  

 
Dat hangt van het desbetreffende deskundigheidsgebied af. Bij de psychiatrie 
bijvoorbeeld gebeurt het eigenlijk nooit. Bij economen en andere financiële experts 
komt het eveneens zelden voor. Maar als er een taaldeskundige nodig is, gebeurt dat 
wel regelmatig. Zo zijn tolken in het algemeen niet (alleen) geregistreerd op de 
officiële regionale en landelijke lijsten, maar (ook) op ‘lijsten van de Officier van 
justitie’, waarvan in het bijzonder de politie, maar ook rechters gebruik maken als zij 
een tolk nodig hebben (bij vertaalwerk is dat enigszins anders, omdat bij vertalers de 
directe beschikbaarheid minder essentieel is. Maar ook dan komt het voor dat er 
vertalers worden benoemd die niet officieel zijn geregistreerd).  
 Kortom, rechters benoemen ook deskundigen die niet op een officiële lijsten zijn 
terug te vinden, bijvoorbeeld iemand die ze zelf kennen of iemand die deel uitmaakt 
van hun netwerk. Er zijn geen cijfers te geven van het aantal keren dat een niet 
geregistreerde deskundige wordt benoemd, maar het is wel duidelijk dat de aantallen 
nogal verschillen per specialisme. 
 
– Wat zijn uw ervaringen met het gebruik van geregistreerde 

deskundigen? 
 
Wij hebben ter zake enig onderzoek verricht door middel van vragenlijsten en 
interviews. Het is overigens de vraag of dat als representatief kan gelden, aangezien 
de vragenlijsten slechts een respons opleverden van zo’n 15-18%, ondanks alle moeite 
die we hebben gedaan om het onderzoek voor te bereiden en onder de aandacht te 
brengen van de betrokkenen. Desondanks legde het onderzoek een aantal 
interessante dingen bloot. Zo bleek bijvoorbeeld dat de officiële regionale en 
landelijke lijsten niet altijd goed worden bijgehouden. Dat geldt voor het ene 
onderzochte specialisme (m.n. talen) wat meer dan voor andere specialismen. Dat 
bleek onder meer door de ‘retour afzender’ meldingen die wij kregen na het 
verzenden van de vragenlijsten. De personen in kwestie woonden niet langer op het 
adres dat was vermeld in de registers. 
 
– Wat zijn de ervaren voordelen ervan? 
 
Een duidelijk voordeel van de registers is, dat de registers de rechters in staat stellen 
een deskundige aan te stellen die beschikt over voldoende bekwaamheid (omdat de 
registratie een zekere basisbekwaamheid waarborgt). Voorts stellen de registers de 
rechters in staat te kiezen voor de deskundige die het meest in toegerust voor het 
onderzoek dat in het specifieke geval nodig of wenselijk is (omdat deskundigen in de 
registers zijn gecategoriseerd in verschillende sub-specialismen). Daarnaast is het 
‘netwerkeffect’ belangrijk. Een ander voordeel is dat de deskundigen worden 
geindentificeerd en gecontroleerd. Zij moeten zich voortdurend (gecontroleerd) 
verder ontwikkelen en bekwamen. Ten slotte maken de registers het voor het 
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 Jérôme Pelisse heeft onlangs (met drie andere onderzoekers) onderzoek verricht naar gerechtelijk 

deskundigenonderzoek in Frankijk met betrekking tot drie categorieën deskundige/specialismen : 

tolken, psychiaters, economen en andere financiële experts. Meer informatie met betrekking tot dit 

onderzoek is te vinden op de website van ‘la Mission de Recherche Droit et Justice’. 
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Ministerie van Justitie gemakkelijker om beleid te ontwikkelen ten aanzien van 
gerechtelijke deskundigen.  
 
– Welke bezwaren kleven er aan? 
 
De lijsten trekken geen strikte grenzen: een rechter kan altijd een persoon benoemen 
die niet op een lijst staat. Een nadeel is dus dat de registers niet alle terreinen en 
specialismen omvatten waaruit kan worden geput. Dat rechters soms genoodzaakt 
zijn deskundigen te benoemen die niet zijn geregistreerd op de officiële lijsten, maakt 
duidelijk dat er nog andere competenties en netwerken van deskundigen voorkomen 
die niet binnen het werkingsbereik van de registers vallen.  
 Een ander nadeel was tot voor kort, dat deskundigen die eenmaal op de lijst 
stonden, daar ook op bleven staan en niet snel van de lijst werden geschrapt, ook niet 
wanneer zij 65 jaar waren geworden. Maar de hervorming van de wet van 2004 heeft 
ervoor gezorgd dat er nu om de vijf jaar een herinschrijving plaatsvindt. Binnen die 
periode dient de deskundige een aantal onderzoeken te hebben gedaan, moet hij zich 
verder hebben bekwaamd en ontwikkeld en mag hij geen problemen hebben 
veroorzaakt. Anders kan hij niet opnieuw worden ingeschreven.  
 
– Hoe kan het openbaar ministerie een deskundige inschakelen?  
 
In het Franse rechtssysteem zijn het de rechters die een deskundige benoemen en 
niet de Officieren van Justitie. Wel kan het Openbaar Ministerie - als het om een 
strafzaak gaat - daarin tot op zekere hoogte interveniëren. 
 
– Wat is de rol van deskundigen ten opzichte van de partijen?   
 
De deskundige stelt zich ten opzichte van de partijen onafhankelijk en neutraal op en 
past de kennis waarover hij beschikt, toe zonder vooringenomenheid jegens elk van 
beide partijen. Het hangt van de aard van de specialiteit van de deskundige af in 
hoeverre de partijen bij het deskundigenonderzoek worden betrokken. Voor 
psychiatrisch onderzoek geldt bijvoorbeeld dat de Officier van Justitie daar nauw bij 
betrokken is. Dat geldt ook voor tolkenwerk. Echter voor economen, accountants en 
andere financiële deskundigen, die in het bijzonder worden ingeschakeld in civiele en 
handelszaken, geldt dat in die gevallen beide partijen directer bij het onderzoek 
worden betrokken. De deskundige organiseert dan bijeenkomsten met de partijen om 
te communiceren over de stukken en analyses te maken ter verduidelijking voor de 
rechter.  
 
– Wat is de rol van deskundigen ten opzichte van de rechter?  
 
Een deskundige is een technicus naast de rechter: hij moet verhelderen, preciseren en 
vragen van de rechter beantwoorden op basis van zijn eigen kennis. Een deskundige 
zal in geen geval de rechter kunnen vervangen of een oordeel vellen over de zaak 
en/of de rechter adviseren bij zijn beslissing.  
 
– Welke vormen van registratie zijn er eventueel nog meer? 
 
Er bestaan verschillende lijsten: lijsten bij de Hoven van Appel (35), een lijst bij het 
Hof van Cassatie (1),  lijsten bij de Administratieve Hoven van Appel (8 naar ons 
weten, terwijl er 22 Administratieve Hoven van Appel zijn). Daarnaast zijn er nog de 
‘lijsten van de Officier van Justitie’ (de registers voor tolken). Deze laatste categorie is 
het meest informeel. 
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– Worden de doelen die zijn beoogd met registratie van deskundigen, 

naar uw mening in de praktijk ook bereikt?  
 
Vóór de hervorming van 2004, zou men daarover kunnen twijfelen. Sindsdien zijn er 
‘schone’ lijsten gekomen, waarvan deskundigen met onvoldoende bekwaamheid zijn 
geschrapt. Het is wel zaak om de doelstellingen van de registers helder en duidelijker 
dan tot nu toe te expliciteren, zowel vanuit het gezichtspunt van het Ministerie van 
Justitie, als vanuit het gezichtspunt van de deskundigen en van de rechters zelf. 
 
– Hoe wordt nagegaan of deze doelen ook worden bereikt?  
 
Het stelsel dat is ingevoerd met de hervorming van 2004 brengt met zich mee dat 
deskundigen zich om de vijf jaar kandidaat dienen te stellen voor herinschrijving, 
indien zij opnieuw wensen te worden ingeschreven. Dit biedt (o.a.) het Hof de 
gelegenheid om te onderzoeken of de deskundige zijn taken naar behoren en naar 
tevredenheid van de rechters en andere strafrechtelijke functionarissen heeft 
verricht, dan wel: of de deskundige wellicht voor problemen heeft gezorgd 
(vertragingen, niet-naleving van de procedures, technische problemen, etc.). Dit gaat 
dus om een beoordeling in concreto. 
 
– Hoe verloopt de communicatie tussen deskundigen en de rechter in 

de praktijk? 
 
Dit hangt af van het specialisme en welke soort rechter een deskundige benoemt 
(strafrechter, civiele rechter, handelsrechter). Zie verder de bijlage, die een uittreksel 
bevat van ons rapport over dit onderwerp. 
 
– Welke sancties worden in de praktijk opgelegd aan deskundigen 

indien zij niet aan hun verplichtingen voldoen? Gebeurt dit vaak?  
 
De sancties zijn verschillend: 
 Allereerst: sancties met betrekking tot de status van gerechtelijke deskundige (de 
meest voorkomende sanctie in dat verband is dat een deskundige niet wordt 
benoemd. Daarnaast: dat een deskundige wordt niet heringeschreven. Dit kan sinds 
de hervorming van 2004. Voorts: schorsing voor een bepaalde tijd (een, twee, drie 
jaar) of zelfs schrapping van de lijst). 
 Daarnaast kan de deskundige in theorie civielrechtelijk of strafrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld, maar in de praktijk gebeurt dat zelden of nooit, nog 
afgezien van het feit dat - gezien de plaats van de gerechtelijke expertise in het Franse 
rechtssysteem - de deskundige nooit aansprakelijk wordt gehouden voor (alle) schade 
die voortvloeit uit zijn nalatigheid of onbekwaamheid. 
 Ook kan de deskundige ‘administratief’ verantwoordelijk worden gehouden als 
bijvoorbeeld deadlines niet worden gehaald. Dat is ook het geval als een rapport 
bijvoorbeeld onbruikbaar wordt als gevolg van ernstige fouten of nalatigheid of 
onbekwaamheid van de deskundige. Dat alles kan tot disciplinaire maatregelen 
leiden, al komt ook dat in de praktijk zelden voor.  
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ANNEXE 
 
 
Des relations plutôt distantes avec les magistrats 
 
De prime abord, les relations avec les magistrats (« habituels » ou non), et plus 
largement les acteurs de l’institution judiciaire (policiers et gendarmes, avocats, 
greffiers, voire les prévenus et leurs familles ou les parties) sont bien différentes, 
selon les experts. D’une part, parce qu’ils ne sont pas en contact réguliers avec les 
mêmes acteurs – les juges des tribunaux de commerce, que seuls les économistes 
sont susceptibles de rencontrer, en pratique, sont issus d’autres mondes sociaux que 
les juges d’instruction, les juges aux affaires familiaux ou les policiers qui recourent à 
des experts interprètes traducteurs dans le cas de gardes à vue. Mais aussi parce que 
les mandats donnés aux experts, les questions posées, voire l’usage de leurs rapports 
sont éminemment différents selon les juges, les affaires ou les raisons qui ont présidé 
à la nomination d’un expert. Pour autant, des dimensions communes doivent être 
notées si l’on s’appuie sur les dires des experts : la faiblesse des relations directes 
entre experts et juges, et l’expression d’une forme de distance que tous les experts 
partagent. 
  
 Les experts du chiffre voient ainsi bien peu les magistrats, n’entretenant des 
relations que distantes, avec les juges qui les nomment régulièrement autant qu’avec 
ceux qu’ils ne voient qu’occasionnellement. La plupart des interactions sont 
ponctuelles et épistolaires, voire téléphoniques, mais ne sont que minoritairement 
régulières ou de visu. 28% des experts ayant répondu au questionnaire indiquent 
même n’avoir aucun contact avec les magistrats qui les sollicitent régulièrement, 
tandis que 13% disent que certaines relations avec les juges sont difficiles (10% 
s’abstenant également sur cette question). En entretiens, cette distance est ressortie à 
plusieurs reprises, plus souvent pour s’en plaindre et la regretter que pour s’en 
féliciter, tel ce comptable qui a beaucoup insisté sur l’absence de retour de la part des 
magistrats concernant la qualité de son travail et de ses rapports.  

« E : Pour revenir à votre question initiale, sur les difficultés que rencontrent 
les experts de justice, moi, ce que j’ai toujours regretté depuis que j’ai 
commencé cette fonction, depuis environ 6 ans, c’est qu’on n’ait pas un retour, 
sur le degré de satisfaction des magistrats. Vraiment je le regrette, ça se fait de 
manière feutrée, indirecte, et ils en parlent que de manière générale si vous 
voulez. Moi ça ne me dérangerait pas au contraire, ça m’arrangerait si un 
magistrat pouvait suite à un rapport d’expertise que je rende, qu’il me dise 
« écoutez, votre rapport bien, ou peut mieux faire ». J’aimerais bien savoir si je 
rappelle suffisamment bien les notions fondamentales de base par exemple. 
(…)Ce dont nous souffrons en tant qu’experts de justice, c’est qu’on aimerait 
avoir, même si c’est des critiques… 
Q : Vous ne recevez jamais le jugement, je crois qu’il y a un article 
du NCPC qui autorise l’expert à dire ça m’intéresserait d’avoir le 
jugement 
E : Oui, oui ça y contribue, on le reçoit pas automatiquement, faut le consulter, 
sachant que même si on recevait le jugement ou d’après ce que nous disent les 
magistrats, dans 90-95% des suivis par rapport à nos conclusions, ce qui ne 
donne rien sur la qualité et la lisibilité de notre rapport. Si notre rapport est 
abscons et confus etc., ça change rien à la difficulté du magistrat. J’en ai parlé 
un peu avec les autres, tout le monde en parle mais personne ne dit rien, je suis 
un petit peu déçu » (un expert en finance, province) 

Dernière indice de ces relations distantes, que les experts en économie subissent 
plutôt qu’ils ne les revendiquent, le fait que la moitié d’entre eux déplore que la 
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législation ne requiert pas actuellement qu’un candidat à l’inscription soit auditionné 
par les magistrats537. 
 
 Pour les psychiatres, un constat similaire, et peut-être plus étonnant, peut être 
dressé. Ce constat est plus étonnant car, d’une part les psychiatres sont surtout 
nommés au pénal et rencontrent donc a priori plus souvent le juge, et d’autre part 
parce que notre questionnaire confirme l’existence du couple « juge / expert », si 
décrié lors de l’affaire d’Outreau. Les experts disent en effet travailler en moyenne 
dans 70 % des affaires avec un magistrat habituel, contre 30% des affaires, en 
moyenne, où ils déclarent côtoyer un magistrat occasionnel. Pour autant, le type de 
relations qui les unit au magistrat habituel est marqué par des « contacts 
téléphoniques réduits » (dans 27% des cas) et des « échanges épistolaires réduits » 
(dans 18% des cas). Seuls 17% des répondants déclarent rencontrer de visu et 15% 
contacter au téléphone régulièrement le magistrat qui les nomme habituellement. On 
est bien loin ici d’une connivence amicale généralisée qui se créerait autour de 
déjeuners réguliers avec le magistrat.  

 
 Enfin, les interprètes traducteurs n’entrent en interaction que rarement avec les 
juges. Certes, ils les voient lors des procès ; mais comme on le montrera dans le 
chapitre 4, ils sont bien souvent transparents aux yeux des magistrats, en étant réduit 
à une fonction purement instrumentale qui leur permet rarement d’établir des 
relations personnelles avec eux. De fait, ce sont bien plus les policiers ou les 
gendarmes d’une part, et les greffiers d’autre part, qui constituent des interlocuteurs 
pour les interprètes traducteurs. Comme le montre le tableau suivant, ce sont donc 
des relations peu investies, qualifiées majoritairement de « cordiales » qui marquent 
les interactions entre interprètes traducteurs et acteurs de justice. 

 
Nature des relations entre experts interprètes traducteurs et 

acteurs de l’institution judiciaire 
 

Les relations 

avec les… 

sont… 

amicales cordiales distantes in-

différentes 

Parfois ou 

régulière 

ment 

conflictuelles 

non 

réponses 

total 

Magistrats 6,7% 46,3% 28,2% 11,4% 0,7% 6,7% 100% 

Avocats 13,2% 57,6% 13,2% 7,9% 0% 7,9% 100% 

Gendarmes 

ou policiers 

12,9% 60,4% 11,5% 7,6% 0,7% 6,9% 100% 

Greffiers 9,5% 57,1% 17% 7,5% 2,7% 6,1% 100% 

Source : les experts interprètes traducteurs ayant répondu au questionnaire 
 

Il n’en est pas moins intéressant de relever que la distance et l’indifférence sont les 
plus marquées vis-à-vis des magistrats d’une part, et des greffiers d’autre part, 
avocats, gendarmes et policiers bénéficiant plus souvent de relations amicales et 
cordiales. 
 
Cette distance partagée des experts à l’égard des juges (et des greffiers, pour les 
interprètes traducteurs) se redouble de relations systématiquement plus souvent 
conflictuelles avec les avocats, surtout pour les économistes et les psychiatres. Un 
tiers des premiers disent ainsi que certaines relations sont difficiles avec les avocats, 

                                                 
537

 Nous avons en effet posé cette question ainsi : « Il n'est pas actuellement requis par la législation 

qu'un candidat à l'inscription soit auditionné par les magistrats. Cette règle vous paraît-elle adéquate ? 
Oui / Non ». 
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tandis que dans les réponses à la question ouverte sur ce point dans leur 
questionnaire, les psychiatres se partagent entre des relations avec les avocats, 
pendant l’enquête, qualifiées de distanciées ou inexistantes (20% des psychiatres, 
mais 16% disent avoir quant à eux de bonnes ou de très bonnes relations) et lors des 
procès, de variables à parfois difficiles (20%, mais 17% disent quant à eux avoir de 
bonnes à très bonnes relations). Bref, si les avocats sont les acteurs avec lesquels les 
experts ont les moins bonnes relations - certains comptables en particulier ont 
d’ailleurs longuement développé ce point en entretien -, la courtoisie reste de mise 
entre acteurs du processus judiciaire. 
 
Pour en revenir aux relations avec les magistrats et l’institution judiciaire - qui sont 
ceux qui les nomment, les contrôlent, les réinscrivent, les rémunèrent aussi -, une 
dernière dimension peut être présentée, à propos des différends qu’ont pu rencontrer 
les experts avec l’institution judiciaire. Si une majorité d’experts n’expriment pas de 
différends, les écarts sont en effet intéressantes pour pointer l’existence possible 
d’une culture spécifique des experts psychiatres dans leurs relations avec l’institution 
judiciaire, une culture qui leur permettrait davantage d’affronter les magistrats ou 
l’institution et d’affirmer une indépendance qui les éloignent quelque peu du modèle 
du bon expert, surtout pour la génération des experts ayant plus de 25 ans 
d’ancienneté (voir chapitre 3).  
 

Avez-vous eu des différends avec l’institution judiciaire ? 
 

 Economistes Psychiatres Interprètes traducteurs 

Oui 16% 28% 19% 

Non 82% 67% 80% 

Non réponses 2% 5% 1% 

Ensemble 100% 100% 100% 

Source : experts ayant répondu aux questionnaires 
 
Les motifs conduisant à ces différends sont par contre partagés de manière 
comparables par les experts : que ce soit les économistes, les psychiatres ou les 
interprètes traducteurs, entre 12% (pour les premiers) et 18% (pour les seconds) 
d’entre eux indiquent avoir rencontré des différends liés aux honoraires. Mais les 
psychiatres disent plus que les autres - même si ces cas restent très minoritaires - 
avoir rencontré des problèmes de réinscription, d’indépendance, de sanctions 
disciplinaires. 
 
A travers ces différends à la prévalence différenciée, et l’analyse des relations 
communes, marquée une certaine distance, qui lient l’ensemble des experts et les 
magistrats, réapparaissent des hypothèses, comme le fait que les experts en économie 
et finance incarneraient, une nouvelle fois, le modèle du bon expert bien plus que les 
deux autres spécialités. Mais en partageant des relations de même type avec les 
magistrats (du moins grossièrement, car lors des entretiens, la nuance et la 
complexité sont bien plus de mises), les trois spécialités étudiées ne montrent-elles 
pas un rapport commun, sinon des pratiques partagées (même si elles sont 
susceptibles d’être subies) à l’institution judiciaire ? C’est donc par la question de la 
professionnalisation que nous terminerons ce chapitre comparatif, qui s’est organisé 
autour d’une recherche des points communs et des singularités les plus évidentes qui 
liaient et distinguaient experts en comptabilité, économie et finances, experts 
psychiatres et pédopsychiatres, et experts interprètes traducteurs. 
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Bijlage bij hoofdstuk 9   
 
 
The Law Commission 
Consultation Paper N0 190 
 
The admissibility of expert evidence in Criminal proceedings in England and Wales 
 
A new Approach to the Determination of Evidentiary Reliability538 
 
Samenvatting: 
 
J S Publications’ summary of the Law Commission’s Proposals 

 

The problem with expert evidence in criminal trials  

The steady stream of criminal appeals over recent years featuring the criticism of expert 
evidence has led many commentators to call for the accreditation of individual expert 
witnesses. However, much of the criticism of expert evidence has been unfounded. It 
often was not the expert opinion itself that was the root cause of a miscarriage, but the 
court's willingness to choose between the conflicting opinions of (often) eminent 
experts. When this happens in a case featuring little evidence other than the expert 
evidence, then there is a much-increased risk of a miscarriage of justice being 
perpetrated. 

Dangers in the current system – the need for change 

The criminal courts in England and Wales currently adopt a liberal approach to the 
admission of expert evidence. In effect, providing the court is convinced that the 
proposed expert evidence is relevant to some issue in the case, it will allow the evidence 
to be adduced. It is then for the parties to test the expert evidence through the 
adversarial process, and finally for the court to determine what evidential weight ought 
to be applied. 

Expert evidence is unique in that it can be, and often is, opinion evidence. We believe 
that the unique nature of expert evidence requires special treatment if it is 
to inform, rather than mislead, the court. The practical effect of the liberal 
approach is that it is fairly easy for a party to get speculative opinion evidence admitted 
into a trial, it just has to be relevant and potentially useful. But in the current procedural 
framework, it is not until the trial itself arrives that the competing expert evidence is 
tested.  

When testing factual evidence at trial, it is unlikely that the court will be drawn into 
philosophical considerations – all that is to be tested is whether the witness is honest 
and truthful. When testing conflicting opinion evidence, it is very likely that the court 
will be dragged into consideration of the methodological underpinnings of the science 
and whether the opinion being offered is logically consistent with the results of the 
analytical methods adopted. Such matters can become complex, and those involved 
deserve the opportunity for quiet reflection. The trial is not, we think, that well suited to 

  

                                                 
538  De volledige ‘Consultation Paper No 190’ is te vinden op:  

 http://www.jspubs.com/downloads/PDFs/LCApr09.pdf 
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this task. 

It seems clear that there is scope to improve the way in which the criminal courts handle 
expert evidence. 

Admissibility of expert evidence 

The Law Commission highlights four factors that control the admissibility of expert 
evidence in common law in England and Wales. These are (to paraphrase the Bonython 
case1 for the first three), that: 

• the subject matter requires expertise to understand  
• the subject matter is drawn from a body of work that is sufficiently 

well developed as to be ‘reliable’  
• the person giving the evidence is an expert in the subject matter, and  
• the expert must be capable of giving an impartial opinion.  

The Law Commission’s proposals for change relate only to the second of these factors, 
the underlying reliability of the proffered expert evidence. 

The Law Commission starts by explaining why it believes the present approach to 
determining the evidentiary reliability of expert evidence (by reference to whether or not 
it comes from a reliable body of knowledge) is proving problematic. It then looks at four 
possible options for change: 

Option 1: reformulate in statute the current common law discretion a judge has to 
exclude expert evidence that is found to be ‘irrelevant’ but give no guidance on how to 
determine irrelevance. 

Option 2: reformulate in statute the current common law discretion a judge has to 
exclude expert evidence that is found to be ‘irrelevant’ but provide structured guidance 
on how to decide evidentiary reliability. 

Option 3: defer to the consensus of experts on whether any given evidence should be 
admissible. 

Option 4: introduce a test that requires the trial judge to address the reliability of the 
evidence in question, instead of simply deferring to the general view of experts in the 
field. The court is therefore fully accountable for its decision to admit or exclude any 
expert evidence tendered before it. 

Ultimately the Law Commission chooses Option 4, and proposes a new statutory test for 
determining the admissibility of expert evidence in criminal proceedings. This test 
would provide that expert evidence is admissible only if the court is satisfied that the 
evidence is sufficiently reliable to be admitted. In determining if the test is satisfied, the 
court would have to refer to a statutory list of guidelines. In effect, the Law Commission 
proposes creating a new 'gate-keeper' function for the court. The Law Commission 
believes that this process should apply equally to the prosecution and the defence. 
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Types of gate-keeping 

There are two main gate-keeper tests that are commonly discussed: the Frye test and 
the Daubert test. Both are based upon decisions of the US Supreme Court. 

The Frye test admits evidence based upon theory that is sufficiently established to have 
gained general acceptance in the particular field in which it belongs. This kind of test 
excludes novel science. It is, in effect, the deference test in Option 3 above. 

The Daubert test entails a preliminary assessment of whether the reasoning or 
methodology underlying the testimony is scientifically valid and of whether that 
reasoning or methodology can be applied properly to the facts in issue. The Law 
Commission test is a form of the Daubert test. 

Whilst making plain that many factors will bear on a Daubert assessment, the US 
Supreme Court has given four observations on possible factors. 

• Can the theory or technique in question be tested?  
• Has the theory or technique been subjected to peer review and 

publication?  
• In the case of a particular scientific technique, what are the known or 

potential rates of error and do standards of maintenance exist to 
control the technique’s operation?  

• Widespread acceptance can be an important factor in ruling 
particular evidence admissible. A known technique which has been able to 
attract only minimal support within the relevant scientific community may 
properly be viewed with scepticism.  

The Daubert approach is not without its distractors. There are concerns about what is 
meant by ‘scientific method’ because clearly not all expert evidence is scientific. There is 
also criticism of the use of peer review as any measure of evidentiary reliability. And 
there are those who do not believe that the judiciary (who are generally not scientists) 
have the ability to apply the test in practice. 

The Law Commission Proposals 

Proposal 1: A gate-keeper role 

The Law Commission’s key proposal is that there should be an explicit 'gate-keeping' 
role for the trial judge with a clearly defined test for determining whether proffered 
expert evidence is sufficiently reliable to be admitted. The application of this test would 
determine whether the tendered evidence is admissible as a matter of law. 

After first determining that the proposed expert evidence is logically relevant to the 
disputed matter, that it would provide the jury with substantial assistance and that the 
witness is truly expert and able to provide an impartial opinion, the judge would need to 
address the gate-keeping question. The question is: Is the evidence is sufficiently 
reliable to be considered, and ultimately accepted, by a Crown Court jury? 

So the Law Commission proposes that there should be a statutory provision along the 
following lines: 
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(1) The opinion evidence of an expert witness is admissible only if the court is satisfied 
that it is sufficiently reliable to be admitted. 

(2) The opinion evidence of an expert witness is sufficiently reliable to be admitted if:– 

(a) the evidence is predicated on sound principles, techniques and assumptions; 

(b) those principles, techniques and assumptions have been properly applied to the facts 
of the case; and 

(c) the evidence is supported by those principles, techniques and assumptions as applied 
to the facts of the case. 

(3) It is for the party wishing to rely on the opinion evidence of an expert witness to 
show that it is sufficiently reliable to be admitted. 

Thus, the trial judge would not only consider the reliability of the expert’s hypothesis, 
methodology and assumptions, but he would examine how the expert has applied them 
to the case and, if properly applied, whether the expert’s conclusion is logically 
sustainable. 

Such a test would put experts on notice that they will be expected to provide the trial 
judge with evidence about the basis of their expert opinion sufficient to enable the judge 
to conclude that their evidence would provide the jury with reliable information. 

ACKNOWLEDGE THE DISTINCTION BETWEEN SCIENTIFIC 
AND EXPERIENTIAL EXPERTISE 

While much expert evidence is based in science, there is also the type of expert evidence 
based on experience (e.g. forensic accountancy or experts in custom and practice for a 
particular trade). The Law Commission recognises this. It proposes two distinct sets of 
guidelines to cover each type of expert evidence. 

For scientific expert evidence it proposes the following: 

In determining whether scientific (or purportedly scientific) expert evidence is 
sufficiently reliable to be admitted, the court shall consider the following factors and any 
other factors considered to be relevant: 

(a) whether the principles, techniques and assumptions relied on have been properly 
tested, and, if so, the extent to which the results of those tests demonstrate that they are 
sound; 

(b) the margin of error associated with the application of, and conclusions drawn from, 
the principles, techniques and assumptions; 

(c) whether there is a body of specialised literature relating to the field; 

(d) the extent to which the principles, techniques and assumptions have been 
considered by other scientists – for example in peer-reviewed publications – and, if so, 
the extent to which they are regarded as sound in the scientific community; 
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(e) the expert witness’s relevant qualifications, experience and publications and his or 
her standing in the scientific community; 

(f) the scientific validity of opposing views (if any) and the relevant qualifications and 
experience and professional standing in the scientific community of the scientists who 
hold those views; and 

(g) whether there is evidence to suggest that the expert witness has failed to act in 
accordance with his or her overriding duty of impartiality 

It would be for the trial judge to determine whether a field of expertise is to be classified 
as scientific and assessed in accordance with these guidelines. With regard to factor (a), 
the expert would need to show that the experimental or observational tests were 
conducted in an objective, scientifically valid way with appropriate comparators (for 
example, control groups) and safeguards (for example, measures to protect against 
contamination). 

For experiential expert evidence it proposes the following guidance: 

 
In determining whether experience-based expert evidence is sufficiently reliable to be 
admitted, the court shall consider the following factors (where applicable) and any other 
factors considered to be relevant: 

(a) the expert’s qualifications, practical experience, training and publications and his or 
her standing in the professional or other expert community; 

(b) the extent to which the basis and validity of the expert’s opinion can be explained, 
with particular reference to:  

i. the extent to which the basis of the opinion (for example, any assumption relied upon) 
has been verified or discredited; 

ii. the specific instances which support the claim to experience-based expertise; 

iii. the bearing those instances have on the matter(s) in issue; and 

iv. whether the expert’s methodology or reasoning has previously resulted in a 
demonstrably valid or erroneous opinion; 

(c) whether there is a body of specialised literature relating to the field of expertise and, 
if so:  

i. the extent to which it supports or undermines the expert’s methodology and 
reasoning; and 

ii. the extent to which the expert’s methodology and reasoning are recognised as 
acceptable amongst his or her peers; 

(d) whether there is evidence to suggest that the expert has failed to act in accordance 
with his or her overriding duty of impartiality. 

Based on this guidance, the reliability of expert testimony on forensic document 
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examination would be determined on the basis of, amongst other things, the witness’s 
experience, the number of standard points of comparison used and a detailed 
description of the process by which the expert reached the given opinion. 

In the areas of professional, non-scientific expertise where there are well-accepted 
practices and methodologies, e.g. accountancy, it should be sufficient that the expert 
followed accepted practices and has provided a sufficient explanation of what was done. 

Proposal 2: The onus of persuasion 

The Law Commission proposes that any party to an action, or the judge, should be able 
to raise the question of evidential reliability as a preliminary issue. If raised, 

• the judge could take 'judicial notice' of the evidentiary reliability of the proposed 
evidence if reliability has already been clearly established (and no new 
developments have arisen), or  

• if the expert evidence is patently unreliable (e.g. a party wishes to adduce expert 
evidence from an astrologer), the judge could hold that it is inadmissible without 
the need for detailed investigation, or  

• the judge would investigate the evidentiary reliability of the proffered expert 
evidence in accordance with the three-stage test. The party tendering the 
evidence would need to demonstrate that the expert’s hypothesis and 
methodology comprise a reliable basis for the expert testimony. In accordance 
with the Criminal Procedure Rules, the expert would have a duty to provide 
details of research findings that undermine the validity of his hypothesis or 
reasoning.  

Importantly, at no stage of this inquiry into the reliability of the underpinning body of 
knowledge is it incumbent on the judge, the parties or the experts to show or determine 
if the opinion given by the expert is actually correct. The test is only whether the opinion 
is grounded in a body of knowledge that is itself deemed reliable. 

Further issues 

COURT-APPOINTED ASSESSOR 

It would be for the trial judge to provide a reasoned decision on admissibility with 
reference to the criteria for assessing evidentiary reliability. Nevertheless, in 
determining whether expert scientific evidence is sufficiently reliable to be admitted, the 
Law Commission sees merit in an argument that the judge should exceptionally (that is, 
in cases where the evidence or field is particularly difficult) be permitted to call upon an 
independent assessor to provide assistance and guidance. 

EDUCATION 

The Law Commission believes that judges (and criminal practitioners) should receive 
practical training on the methodology of science, the standards for determining the 
statistical significance of research findings and how to determine the reliability of 
experience-based expertise. 
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ACCREDITATION 

The Law Commission believes that if a system of non-compulsory accreditation of expert 
witnesses is encouraged, and the process of accreditation were to provide a further 
hallmark of reliability, there is no reason why the judge should not take into account, as 
an additional relevant consideration, the fact that an expert witness is or is not 
accredited when addressing the evidentiary reliability of his expert evidence. 

Footnotes  

1 (1984) 38 SASR 45, 46 to 47 (Supreme Court of South Australia) 

  

 

   
 
 
 


