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Disclosure belangen spreker

Geen (potentiële) belangenverstrengeling 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Geen

Sponsoring of onderzoeksgeld
Honorarium of andere (financiële) vergoeding 
Aandeelhouder
Andere relaAes

Geen
Geen
Geen
Geen

Model KNMG/CGR
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Landelijk Register van Gerechtelijke
Deskundigen LRGD

• Stichting opgericht in 2005
• Eerste deskundigen geregistreerd in 2007
• Momenteel 320 deskundigen geregistreerd
• Breed scala aan vakgebieden
• Rechtsgebieden: civiel recht, bestuursrecht en strafrecht
• Onafhankelijk, gefinancierd door inschrijfgelden en 

jaarlijkse bijdragen
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Statutaire doelen

• Het beheren van een openbaar register waarin 
deskundigen zijn opgenomen die voldoende toegerust 
zijn om adequaat op te kunnen treden als deskundige in 
de rechtspleging.

• Het bieden van gedragsregels. 
• Het uitoefenen van toezicht op het functioneren als 

deskundigen middels tuchtrechtspraak.
• Het stimuleren en organiseren van adequate 

opleidingsmogelijkheden voor gerechtelijke deskundigen. 
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Eisen voor registratie

• Deskundig zijn en blijven op een ten aanzien van vorm, 
norm en inhoud objectiveerbaar deskundigheidsgebied.

• Aantoonbaar beschikken en blijven beschikken over 
voldoende kennis van de juridische aspecten van het 
optreden als deskundige in rechte om die taak adequaat 
te kunnen vervullen.

• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
• Herregistratie iedere 5 jaar.
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Toets toelatingseisen

• Deskundigheidsgebied / Vakgebied; Lidmaatschap van 
beroepsorganisatie met permanente educatie en
tuchtrecht.
(Zie website voor overzicht beroepsorganisaties.)

• Juridische opleiding (3 geaccrediteerde algemene 
opleidingen). 1)

Toets uitgevoerd door LRGD Commissie van Toelating.

1) Gewone leden van de NVMSR kwalificeren
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Letselschadedeskundigen

• Verzoek van de Expertgroep Letselschade van het 
Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht 
(lovck&t). 

• Onderzoek op welke wijze en onder welke voorwaarden 
experts uit diverse vakgebieden, die kunnen optreden als 
gerechtelijke deskundige in letselschadezaken, kunnen 
worden geregistreerd bij het LRGD.

• Rechters hebben behoefte aan een goed actueel register 
waaruit een onafhankelijke en kwalitatief goede 
deskundige kan worden benoemd.
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Onderzoek

• Overleg met 28 relevante personen en organisaties.
• Verslag in concept opgesteld en voor opmerkingen 

aan 28.
• Verslag – Plan van Aanpak Expertgroep.
• Samengevoegd met ander verzoek aan LRGD.
• Wachten op beslissing Expertgroepen.
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Onderzoek

A Is het veld van 
letselschadeslachtoffers en hun 
advocaten en 
belangenbehartigers. 

B Is het veld van de verzekerings-
maatschappijen en de bij hen 
werkzame of door hen 
ingeschakelde experts.

C Is het veld van de letsel-
schadezaken die aan het oordeel 
van de rechter worden 
onderworpen.

Personenschade Instituut van 
Verzekeraars geeft een getal op van 
0,5% van alle zaken die bij de 
rechter komt.

A

C

B
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Knelpunten - selectie relevant vandaag

• Afnemende materiekennis bij belangenbehartigers / 
zaakbehandelaars.

• Intensieve discussie tussen partijen over de visie van de expert als 
zodanig, in plaats van over het slachtoffer en diens situatie.

• Afnemende kennis over het te volgen proces.
• Discussie en onduidelijkheid over juridische en medische 

causaliteit.
• Complexer wordende omgeving van het aansprakelijkheidsrecht.
• Onvoldoende vooraf bij partijen kenbare relevante informatie over 

de persoon van de door de rechter te benoemen deskundigen.
• Onvoldoende vertrouwen in door de rechter benoemde 

deskundigen (als gevolg van onvoldoende kennis over relevante 
informatie.

• Experts die te veel / te vaak zijn gericht op de positie van het 
slachtoffer of de verzekeringsmaatschappij 
(bloedgroependiscussie).
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Twee hoofdpunten - relevant voor LGRD

• Kennis van optreden als deskundige in rechte.
• Transparante informatie over persoon van de 

deskundige.
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Registratie bij LRGD

Gerelateerd aan de toelatingseisen van het LRGD
• Toets lidmaatschap beroepsorganisatie.
• Opleiding optreden als deskundige.
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Registratie bij LRGD

• Kwaliteit van deskundigen bij toetreding.
• Kwaliteitsbewaking middels permanente educatie.
• Objectiviteit en transparantie voor toetreders.
• Schrapping uit het register bij niet meer voldoen aan de 

eisen.
• Gedragscode via tuchtrecht LRGD. 
• Eén aanspreekpunt voor alle deskundigen. 
• Openbaar toegankelijke selectie.
• Openbaar toegankelijke informatie over personen.
• Openbaar toegankelijke informatie over eisen.
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Goed deskundigenbericht

Goed deskundigenbericht valt of staat met:
• De juiste deskundige voor de betreffende casus.
• Een correct uitgevoerd onderzoek door de deskundige.
• Een correct opgesteld verslag daarvan: het 

deskundigenbericht.
- Inhoudelijk vakkennis

- Procedurematig kennis optreden als deskundige in rechte

• Onbevooroordeeld en Onafhankelijk
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Stichting Landelijk Register van 
Gerechtelijke Deskundigen

Meer weten over het LRGD?

www.lrgd.nl
info@lrgd.nl

LRGD
Postbus 52080
2505 CB Den Haag

085 – 27 33 777

http://www.lrgd.nl/
mailto:info@lrgd.nl

