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Inhoud
Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken

 Begrip

 Minnelijk deskundigenonderzoek

 Gerechtelijk deskundigenonderzoek

• Rol van de rechter
• Hoger beroep 
• Aansprakelijkheid 
• Mini-expertise 

• Aanstelling
• Opdracht
• Wraking
• Verslag
• Kosten en ereloon
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HET DESKUNDIGENONDERZOEK
In burgerlijke zaken

Begrip

• Geen wettelijke definitie van begrippen
‘deskundige’ of ‘deskundigenonderzoek’

• Definities uit rechtsleer en rechtspraak
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(Cass. 15 februari 2006, Arr.Cass. 2006, afl. 2, 372)

"Iemand die wegens zijn vakkennis, maar zonder
de lasthebber van de rechter te zijn, door hem is
aangesteld om in alle onafhankelijkheid en
onpartijdigheid technisch advies te verstrekken dat die
rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen.”

Deskundige

(Vz. Kh. Brussel 16 september 2015, TBH
2016, 476)

“Een onderzoeksmaatregel waarbij de tussenkomst van
een deskundige wordt bevolen om de rechter in staat te
stellen een beter inzicht te krijgen in de technische
aspecten van het geschil dat hem wordt voorgelegd,
zowel wat de feiten als hun oorzaken en gevolgen
betreft.”

Deskundigenonderzoek
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“De persoon op wie beroep wordt gedaan wegens zijn
bijzondere technische kennis, die hem in staat stelt om
in volle onafhankelijkheid de feitelijke elementen van
een zaak vast te stellen, te ontleden en de technische
inlichtingen of adviezen te verstrekken die nodig zijn
voor het voorkomen of oplossen van een geschil tussen
partijen.”

Deskundige

“Het geheel van vaststellingen en/of een technisch
onderzoek van een bepaalde situatie door een
deskundige op vraag van een of meerdere partijen of
van de rechter.”

Deskundigenonderzoek
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Noodzaak tot deskundigenonderzoek
• Complexiteit van de samenleving

• Aanstelling van een deskundige zal aangewezen
zijn in gevallen waar de problematiek het
kennisdomein van de rechter-jurist overstijgt

• Bewijsproblemen/ bewijsnood van (een of
meerdere van) de partijen

Soorten

Gerechtelijk Buitengerechtelijk 
of minnelijk

Eénzijdig Tegensprekelijk
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HET MINNELIJK 
DESKUNDIGENONDERZOEK

Eenzijdig minnelijk 
deskundigenonderzoek

• Op initiatief van één partij

• Niet afdwingbaar t.o.v. de andere partijen

Bv. feitelijke situatie doen vaststellen voor dat het niet meer mogelijk is

Bv. aanwijzingen verkrijgen over welke partijen mogelijks nog in procedure moeten worden 
betrokken

Bv. als begin van bewijs om de aanstelling van een gerechtsdeskundige te verkrijgen
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Eenzijdig minnelijk 
deskundigenonderzoek

Bewijswaarde
• Begin van bewijs/ vermoeden 
(Cass. 22 december 1983, Arr.Cass. 1983-84, 473; Antwerpen 3 oktober 2017, T.Not
2018, afl. 9, 761)

“een deskundigenonderzoek kan worden beperkt tot het beoordelen van opwerpingen van
technische aard betreffende een in het geding overlegd stuk, zoals een in een ander geding
neergelegd deskundigenverslag; een en ander komt niet in tegenstrijd met het contradictoire
kenmerk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, noch met het recht van verdediging of op
een eerlijk proces, mits de rechter de gegevens van het eerder verrichte deskundigenonderzoek
alleen als bron van feitelijke vermoedens in aanmerking neemt en ten aanzien van het beperkte
‘aanvullende’ onderzoek de voor het deskundigenonderzoek geldende regels in acht neemt”
(Cass. 22 december 1983, Arr.Cass. 1983-1984)

Eenzijdig minnelijk 
deskundigenonderzoek

Bewijswaarde
• Begin van bewijs/ vermoeden 
(Cass. 22 december 1983, Arr.Cass. 1983-84, 473; Antwerpen 3 oktober 2017, T.Not
2018, afl. 9, 761)

• Niet afdwingbaar t.o.v. de andere partijen
• Beïnvloed door:

• Omstandigheden waarin onderzoek heeft plaatsgevonden
• Eerlijkheid, bevoegdheid en onafhankelijkheid deskundige
• Komt verslag coherent en overtuigend over?

• Rechter oordeelt over bewijswaarde
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Eenzijdig minnelijk 
deskundigenonderzoek

Kosten

• Uitgangspunt: partij die deskundige aanstelde

• Nuancering
• Wanneer kosten en erelonen een noodzakelijk gevolg zijn van de tekortkoming, 

kunnen ze deel uitmaken van de schade die moet worden vergoed door de partij 
die de fout beging 

• Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 9, 1271 (contractuele fout) 

• Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, afl. 2, 649 (buitencontractuele fout)

Eenzijdig minnelijk 
deskundigenonderzoek

Kosten

“Het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman die de benadeelde
van een contractuele fout heet betaald, kunnen worden beschouwd als een te vergoeden
bestanddeel van zijn schade, in zoverre zij het noodzakelijk gevolg zijn van de
wanuitvoering van de overeenkomst” (Cass. 2 september 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 9,
1271)
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Eenzijdig minnelijk 
deskundigenonderzoek

Kosten

“Dat een contractuele verbintenis die door de benadeelde werd aangegaan na het ontstaan
van de onrechtmatige daad ten einde het bestaan en de omvang van de schade te laten
vaststellen niet de inhoud of de strekking heeft dat de benadeelde de door hem hiervoor
gedane kosten definitief moet blijven dragen en dat de herstelplicht van de aansprakelijke
wordt weggenomen” (Cass. 28 februari 2002, Arr.Cass. 2002, afl, 2, 649)

Tegensprekelijk minnelijk 
deskundigenonderzoek

Kosten
• Partijen met tegenstrijdig belang komen overeen 

om deskundige aan te stellen
• Partijen bepalen: 

• Opdracht deskundige 
• Verloop onderzoek 
• Beslissing bindend of niet (partijen kunnen dit voorafgaand afspreken)

• Niet bindend?
Dading om geschil te beëindigen

Geschil voorleggen aan rechtbank
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Arbitrage vs. deskundigenonderzoek

• Er is sprake van arbitrage wanneer partijen aan één of meer arbiters de
rechtsprekende macht opdrachten om definitief aan een bestaand of
toekomstig geschil een einde te stellen;

• Bij een deskundigenonderzoek doet een neutrale derde vaststellingen of
verstrekt hij technisch advies omtrent een aantal feitelijkheden die
behoren tot zijn kennisgebied;

• Arbiter heeft een rechtsprekende functie;

• Arbiter moet oordelen over een geschil;

• Deskundige geeft (meestal) een niet-bindend oordeel;

• Zowel het advies van een deskundige als de arbitrale uitspraak moeten
gemotiveerd zijn.

Arbitrage vs. deskundigenonderzoek

• Functies kunnen samen voorkomen;

• Arbiter kan deskundige aanstellen;

 Zelfde regels als een gerechtelijk deskundigenonderzoek moeten
dan worden toegepast

• Parallellen tussen arbitrage en deskundigen leiden soms tot verwarring;

• Belangrijkste reden waarom partijen beroep doen op arbitrage: de
deskundigheid van de arbiter.

 Vooral nuttig bij geschillen die technisch van aard zijn;

 Bewijsvoering verloopt hierdoor vlotter;

 Advies van externe deskundige is vaak niet meer nodig;

 Kan kosten besparend zijn.
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HET GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK

Kwalificerende criteria
• Art. 962 - 991 Ger. W. 

• Aangesteld, ontheven en vervangen door de 
rechter
• Geen lasthebber van de partijen

• Gerechtelijke opdrachthouder

• Gecontroleerd door de rechter
• Actieve rechter

• Adviserende rol
• Taak van de deskundige is beperkt tot het doen van vaststellingen of het geven van 

technisch (niet-juridisch) advies

• Oordeel is niet bindend voor de rechter
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Kwalificerende criteria
• Art. 962 - 991 Ger. W. 

• Cass. 26 maart 2021 

“De artikelen 962 tot 991undecies Gerechtelijk Wetboek zijn niet van toepassing op een door de
onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, ook al kan de onderzoeksrechter in het belang van
het onderzoek en rekening houdend met de aard van het deskundigenonderzoek en in het licht van de
stand en het al dan niet hoogdringend karakter van de rechtspleging, bepalen dat het
deskundigenonderzoek contradictoir zal verlopen door aan de partijen de gelegenheid te geven te
reageren op het voorverslag van de deskundige en de deskundige op te dragen die opmerkingen te
beantwoorden.”

Kwalificerende criteria
Een deskundigenonderzoek is:
• Een onderzoeksmaatregel

• Geen doel op zich, middel om bewijselementen te verzamelen

• Een maatregel alvorens recht te doen 
(art. 19 Ger. W.) 
• Rechter put zijn rechtsmacht niet uit
• Hoger beroep pas mogelijk tegen eindvonnis

• Een proceshandeling
• Nietigheidsleer van toepassing is (pas de nullité sans texte)

• Een bewarende maatregel
• Reden waarom kosten in afwachting van de uitspraak voor meest gerede partij 

zijn
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Kwalificerende criteria
Een beslissing alvorens recht te doen:
• Art. 19
• Het vonnis is een eindvonnis inzover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een

geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
• De rechter die zijn rechtsmacht over een geschilpunt heeft uitgeput, kan terzake niet

meer worden geadieerd, behoudens de bij dit Wetboek bepaalde uitzonderingen.
• Alvorens recht te doen, kan de rechter, in elke stand van de rechtspleging, een

voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengeschil te
regelen dat betrekking heeft op een dergelijke maatregel, dan wel de toestand van de
partijen voorlopig te regelen. De meest gerede partij kan hiertoe de zaak in elke stand
van het geding voor de rechter brengen bij eenvoudig schriftelijk verzoek neergelegd ter
of toegezonden aan de griffie in zoveel exemplaren als er partijen in het geding zijn,
vermeerderd met één]3; de griffier roept de partijen en, in voorkomend geval, hun
advocaat op bij gewone brief of, ingeval de partij verstek heeft laten gaan op de
inleidingszitting en geen advocaat heeft, bij gerechtsbrief. Bij deze oproeping wordt een
exemplaar van het verzoek gevoegd.

Kwalificerende criteria
Een beslissing alvorens recht te doen:

• Cass. 11 juni 2021 
• Het Hof van Cassatie besluit dat ook de beslissing waarin de rechter de situatie

van de partijen voorlopig regelt door het toewijzen van een tussen hen omstreden
provisie (niet te begrijpen in de betekenis van een definitief verworven voorschot op
een nog nader te begroten schadevergoeding), kwalificeert als een beslissing
alvorens recht te doen, die op zichzelf en behoudens andersluidende beslissing van
de rechter, niet onmiddellijk vatbaar is voor hoger beroep (art. 1050, tweede lid
Ger.W.).
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Een deskundigenonderzoek is geen:

• Bindende derdenbeslissing

• Arbitrage

• Deurwaardersvaststelling

• Beslissing van de raad van de orde van advocaten 
over een taxatie (art. 446ter Ger. W.)
(Vred. Sint-Gillis 8 maart 1999, JLMB 1999, 934)

• Fiscale controleschatting
(Rb. Brussel 16 juni 1993, RGEN 1994, 17) 

Antwerpen 19 november 2019, TBO 2020, 363

• Een deskundigenonderzoek is geen ‘fishing
expedition’, zijnde een proactief onderzoek,
waarbij men ‘vist’ naar informatie die niet
bekend is in de hoop alsnog op bepaalde
bezwarende elementen te stuiten ter stoffering
van de aanspraak die een partij meent te hebben
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Art. 962 Ger. W.:

“De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of
ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan,
deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te
geven. De rechter kan daarbij de deskundigen aanwijzen waarover
partijen het eens zijn. Hij kan van de keuze van de partijen slechts
afwijken bij een met redenen omklede beslissing.
Behoudens overeenstemming tussen de partijen, geven de deskundigen
alleen advies over de in het vonnis bepaalde opdracht.
Hij is niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien
het strijdig is met zijn overtuiging.”

Door (één van) de partijen

Ambtshalve

De aanstelling

De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

• In procedure ten gronde

• Als zelfstandige hoofdeis voordat een procedure 
ten gronde is aangevat 
• = deskundigenonderzoek ad futurum 

• Rb. Ieper 26 april 2011, RW 2012-13, afl. 3, 112:

“Het is mogelijk om bij hoofdvordering enkel, met toepassing van art. 19, tweede lid 
Ger. W., de aanstelling van een gerechtsdeskundige te vragen, althans wanneer een 
geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, zoals een imminent geschil nopens 
eventuele schadevergoeding.”
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De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

Als zelfstandige hoofdeis:

• Doel: vrijwaren van bewijselementen die nodig
zijn voor oplossing van toekomstig geschil dat
werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan
Bv. aanstelling van deskundige voor opstellen plaatsbeschrijving bij aanvang van
werken die mogelijks schade kunnen veroorzaken

Bv. aanstelling van een deskundige om na te gaan of toekomstige uitbating van een
containerterminal burenhinder zou veroorzaken en welke preventieve maatregelen er
kunnen worden genomen

De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

Als zelfstandige hoofdeis

• Toelaatbaarheidsvereisten 
• Hoedanigheid en actueel belang (art. 17-18 Ger. W.)
bv. vrees voor teloorgaan van bewijsmateriaal 
/= vrees voor niet-uitvoering van toekomstige verbintenissen 

• Bestaand (contractueel of buitencontractueel) 
vorderingsrecht

• Feiten moeten ter zake dienend en relevant zijn
Brussel 27 juni 2017, P&B 2017, afl. 5-6, 204: 

“Eiser moet niet voorafgaand de gegrondheid van zijn vordering aantonen, 
maar moet wel aannemelijk maken dat bewijs van de feiten die men aanvoert  
d.m.v. deskundigenonderzoek toegelaten en mogelijk is.”

• Nog niet bestaand geschil
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De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

In kort geding:

Art. 584, 2° Ger. W.
“Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
zetelend in kort geding kan om het even welke 
vaststelling of deskundigenonderzoeken bevelen”
• Voorwaarden kort geding moeten vervuld zijn 

(urgentie)
• Wanneer vaststelling binnen de procedure ten 

gronde niet tijdig zou kunnen plaatsvinden

Bv. bewijsmateriaal dreigt verloren te gaan onafhankelijk van de wil van de verzoekende 
partij

De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

In kort geding:

• Opdracht deskundige: niet beperkter

• Rechtsmacht kortgedingrechter: wel beperkter
• Rechtsmacht uitgeput door het aanstellen van een deskundige

• Oordeelt niet ten gronde

• Kan wel:
• Optreden als controle- en geschillenrechter

• Loutere bindendverklaring t.a.v. belanghebbende

• Kan niet: kennis nemen van dagvaarding in gedwongen tussenkomst

• Discussie: akteren van een akkoord tussen partijen

• Kosten worden bij de grond van de zaak gevoegd 
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Antwerpen 12 december 2018, RW 2020-2021, nr.
33, 1315

• Gedingkosten zoals expertisekosten, waarop als
zodanig geen aanspraak is gemaakt, zijn na de
rechterlijke beslissing niet “aangehouden” met
toepassing van art. 1021, tweede lid Ger. W.

Art. 1021, tweede lid Ger. W.
• “Werden de kosten in het vonnis niet of slechts gedeeltelijk vereffend, dan

wordt de beslissing over de kosten, waarover niet werd gestatueerd, geacht te
zijn aangehouden. In dat geval geschiedt de vereffening, op de vordering van
de meest gerede partij, door de rechter die de uitspraak heeft gedaan, voor
zover zijn beslissing niet werd bestreden; de rechtspleging wordt hervat en
voortgezet overeenkomstig artikel 750 en volgende.”
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De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

In kort geding:
Art. 584 eerste en derde lid Ger. W.
“De zaak wordt voor de voorzitter aanhangig gemaakt in 
kort geding of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, bij 
verzoekschrift.”
• Art. 1026 e.v. Ger. W.
• In de regel een eenzijdig verzoekschrift  
• Uitzonderlijk in de praktijk 
• Vaststelling eenzijdig, onderzoek op tegenspraak (Cass. 22 

september 1977, Arr.Cass. 1978, 104)
• Aanvechten door derdenverzet

Bv. uiterst bederfelijke goederen
Bv. gevaar voor onmiddellijke instorting van een gebouw
Bv. autopsie 

De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

Eenzijdig door de Vrederechter:
Art. 594, 1° Ger. W.

“De vrederechter doet op verzoekschrift uitspraak:
1° op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen wanneer dit hem
toekomt krachtens overeenkomst tussen partijen of krachtens de wet,
of wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn
volstrekte bevoegdheid behoort;”

• Geen vereiste van spoedeisendheid of volstrekte 
noodzakelijkheid

• Uitzondering op tegenspraak 
Algemeen aangenomen dat opdracht beperkt wordt tot     
materiële vaststellingen 

Bv. redactie plaatsbeschrijving wanneer (ver)huurder weigert mee te werken 
/= nagaan oorzaak en omvang huurschade (Cass. 12 november 1990, Arr.Cass. 1990-91, 298)
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De vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige

Eenzijdig door de Vrederechter:

“De vrederechter die op eenzijdig verzoekschrift van degene die schade heeft geleden
aanstelt, mag deze enkel belasten met materiële constateringen, doch hij mag hem
geen adviezen vragen over de oorzaak en de omvang van de schade.

Een deskundigenopdracht, die de vrederechter op eenzijdig verzoekschrift heeft gegeven
met toepassing van de artt. 594, 1° en 1025 tot 1034 Ger.W., is geldig in zoverre zij
de materiële constateringen tot doel heeft, niettegenstaande dezelfde opdracht is in
zoverre zij het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade tot doel heeft”

(Cass. 12 november 1990, Arr.Cass. 1990-91, 298)

De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Toetsingscriteria

• Ontvankelijkheidsonderzoek
• Bij betwisting ontvankelijkheid, eerst beslechten 

• Wettigheidstoets:
• Is bewijs dat uit onderzoek zal volgen wettelijk toegelaten in materie van geschil? 

• Bv. rechtshandelingen die niet aan de hand van vermoedens kunnen bewezen 
worden

• Formele toelaatbaarheidsvereisten: 
• Feiten moeten welomschreven zijn

• Opportuniteitstoets
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De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Toetsingscriteria

• Rechter oordeelt op onaantastbare wijze of 
gevorderde onderzoeksmaatregel nodig is voor 
zijn oordeelsvorming

• Akkoord tussen partijen irrelevant 

• Beperkingen:
• Wettelijk verplicht (bv. artt. 1674-1678 O.BW, art. 1241 §2 Ger. W.)

• Recht op bewijsverkrijging (art. 6 EVRM)

• Bewijsovereenkomsten

De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Toetsingscriteria

• Beperkingen:
• Wettelijk verplicht (bv. artt. 1674-1678 O.BW, art. 1241 §2 Ger. W.)

• Recht op bewijsverkrijging (art. 6 EVRM)

• Bewijsovereenkomsten

Art. 1241 §2 Ger.W:

“In geval van nood of absolute onmogelijkheid om de geneeskundige verklaring bij te
voegen om redenen die de verzoeker toelicht en voor zover het verzoekschrift voldoende
elementen bevat om een beschermingsmaatregel te rechtvaardigen, duidt de rechter een
erkende arts of psychiater aan om een advies uit te brengen over de
gezondheidstoestand van de beschermde of te beschermen persoon.”
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De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Recht op bewijs
Het recht op bewijs, dat voortvloeit uit het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en uit artikel 6 EVRM, is het recht van elke procespartij om enerzijds de
bewijzen waarover zij beschikt voor te leggen en anderzijds te verzoeken dat de
bewijzen waarover zij nog niet beschikt, zouden worden vergaard aan de hand van de
nodige onderzoeksmaatregelen (Cass. 25 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1424)

De feitenrechter beoordeelt soeverein de opportuniteit van een onderzoeksmaatregel,
mits althans het eruit voortvloeiende bewijs wettig is en hij het recht op bewijs niet
miskent (Cass. 17 september 1999, Arr.Cass. 1999 en Cass. 4 maart 1999, Arr.Cass. 1999,
313).

Dat recht op bewijs verhindert onder meer dat de rechter een onderzoeksmaatregel
zou weigeren om de enkele reden dat de aangevoerde feiten niet bewezen worden of
omdat niet reeds andere bewijsmiddelen worden aangebracht (Cass. 17 september 1999,
Arr.Cass. 1999, 1122; Cass. 18 maart 1991, Arr.Cass. 1990-1991, 747).

De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Recht op bewijs
Het recht op bewijs is geen onbeperkt recht, en schakelt bijgevolg de
beoordelingsvrijheid van de rechter niet uit. Door te beslissen dat er geen reden
bestaat om een deskundigenonderzoek te gelasten aangezien de eiser zijn vordering
tot deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn
vordering aangevoerde feiten aannemelijk kan maken, miskennen de appelrechters
zijn recht op bewijs niet (Cass. 11 september 2020, C.19,0448.N)
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Subsidiariteitsbeginsel 

Art. 875bis Ger. W.

“De rechter beperkt de keuze van de onderzoeksmaatregel
en de inhoud van die maatregel tot wat volstaat om het
geschil op te lossen, mede in het licht van de verhouding
van de verwachte kosten van de maatregel tot de inzet van
het geschil en waarbij de meest eenvoudige, snelle en
goedkope maatregel de voorkeur geniet.”

Deskundigenonderzoek

De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Subsidiariteitsbeginsel

• Gerechtelijk deskundigenonderzoek is maar
mogelijk voor zover dit nuttig, volstrekt
noodzakelijk en proportioneel is om het geschil
te beslechten

• De principes van de proportionaliteit en de subsidiariteit dienen in acht te
worden genomen in verband met de verderzetting van expertiseverrichtingen.
Het is in strijd met deze principes om de gerechtsdeskundige die de vorige
periode voorzat, alle verrichtingen verder te laten volgen waar blijkt dat deze
deskundige zelf een domeindeskundige heeft aangesteld die de opvolging verder
kan leiden (Orb. Antwerpen 21 januari 2021, TBO 2021, 79-80)
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De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Subsidiariteitsbeginsel

• Rechter verplicht om meest eenvoudige, snelle en 
goedkope maatregel te hanteren

• Sanctie? Geen

• Mogelijke oplossing: ‘light’-expertise

Rb. Antwerpen 8 februari 2021, TBO 2021, 75-76

• Nutteloze prestaties en kosten moeten zoveel
mogelijk worden vermeden en er moet
voortdurend over gewaakt worden dat de
kostprijs van de onderzoeksmaatregel zich niet
disproportioneel gaat verhouden tot de waarde
van het geschil
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De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Afwijzing expertise:

• Voldoende bewijs 

• Voldoende technisch onderlegd

• Geen nuttige vaststellingen meer mogelijk
Antwerpen 2 maart 2016, TBO 2017, 185-18:

“Onmogelijkheid tot persoonlijke vaststellingen door deskundige maken zijn verslag 
niet onnuttig wanneer hij a.d.h.v. stukken en verklaringen een objectieve reconstructie 
van de feiten kan maken en op basis daarvan technisch advies verstrekt.”

Cass. 11 september 2020, TBO 2020, afl. 6, 515

• De rechter mag weigeren om een
deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de
eiser zijn vordering tot deskundigenonderzoek op
geen enkel gegeven baseert dat de tot staving van
zijn vordering aangevoerde feiten aannemelijk
kan maken of wanneer er geen dienstige reden
bestaat om die maatregel te bevelen
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De beslissing tot aanstelling door de 
rechter

Afwijzing expertise

• Aangevoerde feit is niet van belang

• Kost weegt niet op tegen inzet geschil

• Geen enkele aanwijzing van fout

Keuze deskundige
• Door rechter

• Motivatie vereist bij afwijking voorkeur partijen 
(art. 962, tweede lid Ger. W. en art. 971 laatste 
lid Ger. W.)

< wet 10 april 2014

Rechter kon eender wie hij geschikt achtte aanstellen 

> wet 10 april 2014

Te kiezen uit deskundigen opgenomen in Nationaal Register

Geregeld in artikelen 555/6 – 555/16 Ger. W. 

Specifieke voorwaarden
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Keuze deskundige
Art. 555/6 Ger.W.:

“Behoudens de uitzondering bedoeld in artikel 555/15, zijn uitsluitend de personen
die, na beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar
en zulks na advies van de aanvaardingscommissie, opgenomen zijn in het nationaal
register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken,
gemachtigd om de titel van gerechtsdeskundige te voeren en bevoegd om opdrachten
als gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit te voeren of om de titel van beëdigd
vertaler, tolk of vertaler-tolk te voeren en bevoegd om de hen bij de wet toevertrouwde
vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten die hen bij wet zijn toevertrouwd.”

Keuze deskundige
• Principe: één deskundige (art. 982 Ger. W.)

“De rechter stelt slechts één deskundige aan, tenzij hij het nodig acht om meerdere
deskundigen aan te stellen.

De deskundigen maken één enkel verslag op, zij geven één enkel advies bij meerderheid van
stemmen. Bij verschil van mening vermelden zij de onderscheiden meningen met de
gronden ervan. Het verslag wordt door alle deskundigen ondertekend.

Voor verscheidene deskundigen in een zelfde zaak wordt een gedetailleerde gezamenlijke
staat van de kosten en het ereloon opgemaakt, met een duidelijke opgave van ieders
aandeel.”
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Keuze deskundige
• Indien nodig, meerdere 

• Werken als college

• Eén verslag en één advies

• Verschil in mening wordt meegedeeld

• Coördinerende deskundige (art. 964 Ger. W.)

“Wanneer de rechter meerdere deskundigen aanstelt, kan hij een coördinerende deskundige aanstellen.

De coördinerende deskundige heeft als opdracht de werkzaamheden van de door de rechter aangestelde
deskundigen te coördineren en te pogen alle partijen te verzoenen, overeenkomstig artikel 977.

De coördinerende deskundige bereidt in voorkomend geval de installatievergadering zoals voorzien in
artikel 972 voor. Op die vergadering doet hij ook de nodige voorstellen voor het verder verloop van de
werkzaamheden van de door de rechter aangestelde deskundigen en voor het pogen te verzoenen van alle
partijen.

De coördinerende deskundige is onderworpen aan alle bepalingen van dit Wetboek die van toepassing zijn op
de deskundigen.”

Keuze deskundige
• Deskundige kan zich beroepen op “sapiteur”

• Technisch raadgever/domeindeskundige

• Voor gespecialiseerd deel van onderzoek (bv. Laboratoriumonderzoek)

• Hulppersoon waar deskundige beroep op doet voor uitvoering opdracht –
Brussel 19 januari 2016, TBO 2016, afl. 4, 335

• Rechtbank beslist over aanstelling

• Bij aanstellingsvonnis of bij rechterlijke beslissing na 
installatievergadering (art. 972, §2, achtste lid en zevende lid, 3°
Ger. W.)

• Indien rechtbank zich hierover niet uitsprak: verzoek door 
gerechtsdeskundige bij gewone, gemotiveerde brief

• Vormt geen college

• Sapiteur moet ook onafhankelijk zijn
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Deontologie
• KB 25 april 2017 tot vaststelling van de

deontologische code van de gerechtsdeskundigen
(hierna: ‘DC’)

• Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

• Beroepsgeheim en discretieplicht

• Bepaling van het ereloon

• Diligentieplicht

• Permanente vorming

• Verzekeringsplicht

Onafhankelijkheid
• Onafhankelijk opstellen in de uitvoering van zijn

opdracht (art. 5 DC)

“De gerechtsdeskundige stelt zich bij de uitvoering van de opdracht
steeds op als een onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig en integer
gerechtsdeskundige”

• Onafhankelijkheid bewaren en zich niet laten
beïnvloeden in zijn werkzaamheden en zijn
besluitvorming door enige druk, voorspraak of
vermoeden van persoonlijke baat (art. 6 DC)
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Onafhankelijkheid
• Voorbeeld: door de consignatie ter griffie of bij een bankinstelling van het 

voorschot dat door de rechter bepaald wordt, wordt de onafhankelijkheid van 
de deskundige ten aanzien van de partijen verzekerd 

Onafhankelijkheid
• Onverenigbaarheden (art. 11 DC)

“De gerechtsdeskundige moet iedere mogelijke verwarring tussen een optreden als
gerechtsdeskundige en een optreden als technisch adviseur van een van de partijen
vermijden.”
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Onafhankelijkheid
• Gedrag buiten de opdracht (art. 12 DC)

“De gerechtsdeskundige zal ook buiten zijn gerechtelijke opdrachten er over waken
geen handelingen te stellen die de waardigheid van zijn functie in gevaar brengen.
Hij brengt onmiddellijk de minister van justitie in kennis van het feit dat hij in
verdenking werd gesteld of het voorwerp heeft uitgemaakt van een strafrechtelijke
veroordeling wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het
wegverkeer”

Brussel 19 september 2017, RABG 2018, afl. 20,
1805

• De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn 
vakkennis, maar zonder lasthebber te zijn van de 
rechter, door hem wordt aangeduid om in alle 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid technisch 
advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt 
zijn opdracht te vervullen (overeenkomstig art. 962, derde lid 
Ger. W.)
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Onpartijdigheid
• Onpartijdig opstellen in de uitvoering van zijn 

opdracht (art. 5 DC)

• Waken over het recht op tegenspraak (art. 6 DC)

• Geen voordelen, giften of geschenken aannemen 
van parijen of belanghebbende derden (art. 6 DC)

• Wrakingsgronden (zie infra) (art. 966 - 971 Ger. W. en art. 4 
DC)

Onpartijdigheid
• Onpartijdig opstellen in de uitvoering van zijn 

opdracht (art. 5 DC)

De gerechtsdeskundige stelt zich bij de uitvoering van de opdracht steeds op als een onafhankelijk,
onpartijdig, zorgvuldig en integer gerechtsdeskundige. Inzonderheid zal de gerechtsdeskundige binnen
het kader van de burgerlijke of strafrechtelijk procedureregel:

- de rechten en plichten van partijen respecteren;
- het geheim van het onderzoek en het vooronderzoek eerbiedigen;
- zijn taak volbrengen in volledige objectiviteit, onpartijdigheid en met volle kennis van zaken;
- alle partijen gelijk behandelen in zijn benadering en werkmethode;
- handelen volgens een heldere en nauwkeurige werkmethode conform de vereisten eigen aan    

zijn domein of de technische normen waaraan hij onderworpen is ;
- zijn opdracht vervullen binnen de door de opdrachtgever opgelegde of wettelijk bepaalde 

termijnen, rekening houdend met de complexiteit van de opdracht en de houding van de 
partijen;

- waken over de sereniteit tijdens de procedure, evenals over de vooruitgang en de economie 
ervan.
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Onpartijdigheid
• Onpartijdig opstellen in de uitvoering van zijn 

opdracht (art. 5 DC)

• Waken over het recht op tegenspraak (art. 6 DC)

• Geen voordelen, giften of geschenken aannemen 
van parijen of belanghebbende derden (art. 6 DC)

• Wrakingsgronden (zie infra) (art. 966 - 971 Ger. W. en art. 4 
DC)

Onpartijdigheid
• Waken over het recht op tegenspraak (art. 6 DC)

• Geen voordelen, giften of geschenken aannemen 
van parijen of belanghebbende derden (art. 6 DC)

“De gerechtsdeskundige moet zijn onafhankelijkheid bewaren en mag zich niet laten beïnvloeden in
zijn werkzaamheden en zijn besluitvorming door enige druk, voorspraak of vermoeden van persoonlijke
baat. Hij zal alle contacten met een van de partijen vermijden buiten de aanwezigheid van de andere
partij of partijen. Hij neemt bij de uitoefening van zijn functie geen voordelen, giften of geschenken
aan van partijen of van belanghebbende derden. De onafhankelijkheid, de objectiviteit en de
evenwichtigheid van de gerechtsdeskundige primeren op de deontologische regels eigen aan zijn beroep
indien er collega's uit dezelfde beroepsgroep tussenkomen hetzij als partij hetzij als technisch raadgever.

Aldus zal de gerechtsdeskundige meer bepaald wanneer hij de partijen en hun technische raadslieden
uitnodigt voor een technische vergadering erover waken met de wensen van de partijen slechts rekening
te houden in zover dit redelijk is en verzoenbaar met de hem opgelegde termijnen. Hij zal hun
aandacht vestigen op het feit dat vergaderingen in het kader van een deskundigenonderzoek
vergelijkbaar zijn met gerechtelijke oproepingen.”
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Rb. Brussel 20 maart 2017, T.Gez. 2018-2019, afl.
2, 112

• Vereiste van onpartijdigheid van de
gerechtsdeskundige mag niet worden gelijkgesteld
met de door art. 6.1 EVRM voorgeschreven
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter (de reden hiervoor is mede gelegen in het
feit dat het advies van de deskundige de rechter
niet bindt)

Beroepsgeheim en discretieplicht
• Niet rechtstreeks geviseerd in art. 458 Sw.

• Distinguo tussen beroepsgeheim en discretieplicht

– Wie enkel een discretieplicht heeft kan zich niet onttrekken 
aan zijn wettelijke medewerkingsplicht aan de bewijsvoering, 
zoals de verplichting een getuigenis in rechte af te leggen
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Beroepsgeheim en discretieplicht
• Enkel discretieplicht
– Van een beroepsgeheim kan slechts gewag worden gemaakt 

indien de beroepsbeoefenaar de vertrouwenspersoon is van de 
persoon die bij dit onderzoek is betrokken

– Gerechtelijke opdracht: geen vertrouwenspersoon van de 
partijen

Beroepsgeheim en discretieplicht
• Gebonden door de discretieplicht (art. 15 DC)

“Gezien het gevoelig karakter van de gegevens die hij behandelt, zal de
gerechtsdeskundige de nodige organisatorische en technische maatregelen nemen om te
verzekeren dat hij bij de behandeling van de gegevens een hoog veiligheidsniveau
wordt bereikt om iedere kennisname door een niet geautoriseerde derde te verhinderen.
De gerechtsdeskundige is gebonden door discretieplicht. Hij zal slechts overleg plegen
met andere deskundige in een college of domeindeskundige in zover deze ook gebonden
zijn door discretieplicht.
Bij contact met andere derden zal hij erover waken enkel de persoonsgegevens mee te
delen die absoluut noodzakelijk zijn voor dit overleg en hij laat hun een
confidentialiteitsverklaring tekenen.”

• Geheim van het vooronderzoek respecteren (art. 5 DC)
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Beroepsgeheim en discretieplicht
• Wel beroepsgeheim?
– In de mate dat de aan de gerechtsdeskundige overgemaakte

informatie geheim is en aan de deskundige in die specifieke
hoedanigheid is toevertrouwd (waar hij deze informatie
buiten die hoedanigheid niet zou hebben vernomen) en in de
mate dat die informatie niet bestemd is om publiek te
worden gemaakt (en niet toegankelijk is via de publieke
informatiekanalen)

Beroepsgeheim en discretieplicht
• Functionele noodzaak om geheimen te delen met

de gerechtsdeskundige

• Rechtzoekende moet de zekerheid hebben dat
zijn geheimen kunnen worden toevertrouwd
zonder gevaar van openbaarmaking aan derden

• Noodzakelijke vertrouwenspersoon of confident
nécessaire
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Sancties wegens miskenning van het 
beroepsgeheim

• Strafrechtelijke sanctionering

• Civielrechtelijke sanctionering

• Tuchtrechtelijke sanctionering

• Schorsing en schrapping van de titel van 
gerechtsdeskundige

Bepaling van het ereloon
• Transparant en voor strafzaken volgens wettelijk tarief (art. 

987 – 991bis Ger. W. en art. 9 DC)

In toepassing van de artikelen 972, 987 en 988 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de
rechter het voorschot van de gerechtsdeskundige en raamt hij de totale kostprijs van het
deskundigenonderzoek. Bij aanstelling in een burgerlijke procedure zal de gerechtsdeskundige bij
de aanvang van zijn werkzaamheden de rechter en de partijen op de hoogte stellen van de
berekeningswijze van zijn kosten en erelonen. Hij zal zich houden aan de reglementaire tarieven
voor zover van toepassing.
In burgerlijke zaken zal de gerechtsdeskundige zijn aanvraag om voorschot en eindafrekening
opstellen volgens de wettelijke bepalingen ter zake, zoals bepaald onder meer in artikel 991, § 2,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Hij vermeldt in detail zijn uurloon, de
verplaatsingskosten, de verblijfkosten, de algemene kosten, de bedragen die aan derden zijn
betaald en de verrekening van de vrijgegeven bedragen.
In burgerlijke zaken is het de gerechtsdeskundige verboden voorschotten rechtstreeks van partijen
te ontvangen. De eindafrekening mag rechtstreeks betaald worden aan de gerechtsdeskundige na
begroting door de rechter.
Bij aanstelling in strafzaken zal hij zijn kosten en erelonen begroten volgens het daartoe bepaald
wettelijk tarief en volgens de procedure voorgeschreven in de reglementering van de gerechtskosten
in strafzaken.
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Rb. Antwerpen 8 februari 2021, TBO 2021, 75-76

• Art. 991, §2 Ger. W. bepaalt dat de rechter bij de
begroting van de kosten en het ereloon van de
deskundige rekening kan houden met de waarde
van het geschil

Diligentieplicht
• Aansporing in het Gerechtelijk Wetboek
• Inzake de termijn voor weigering van de opdracht (8 dagen: art. 972, §1,

derde lid Ger. W.)

• Inzake de kennisgeving van de aanvang van werkzaamheden (art. 972, §1,
vierde lid Ger. W.)

• Aansporing in de Deontologische Code (art. 5 DC)

• De rechten en plichten van partijen respecteren

• Zijn taak volbrengen in volledige objectiviteit, onpartijdigheid en met volle
kennis van zaken

• Alle partijen gelijk beandelen in zijn benadering en werkmethode
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Diligentieplicht
• Handelen volgens een heldere en nauwkeurige werkmethode conform de

vereisten eigen aan zijn domein of de technische normen waaraan hij
onderworpen is

• Zijn opdracht vervullen binnen de bepaalde termijnen, rekening houdend met
de complexiteit van de opdracht en de houding van de partijen

• Waken over de sereniteit tijdens de procedure, evenals de vooruitgang en de
economie ervan

Diligentieplicht
• Aansporing in de Deontologische Code (art. 7 DC)

“De gerechtsdeskundige zal geen beroep doen op technische adviseurs of
domeindeskundigen waarvan hij de technische kennis nodig heeft om zijn
onderzoek te verrichten of tot besluiten te komen, dan na voorafgaande toelating
door de opdrachtgever en in burgerlijke zaken overeenkomstig artikel 972, § 2,
alinea 7, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek. De technische adviseurs of
domeindeskundigen handelen onder de verantwoordelijkheid van de
gerechtsdeskundige. In burgerlijke zaken worden hun kosten en ereloon door de
gerechtsdeskundige voldaan. In strafzaken worden hun kosten en erelonen betaald
door de gerechtsdeskundige, tenzij zij zelf door de magistraat worden aangesteld.”
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Diligentieplicht
• Aansporing in de Deontologische Code (art. 8 DC)

“De gerechtsdeskundige zal zorgvuldig omgaan met het door hem verzameld
onderzoeksmateriaal en hij houdt dit in zijn geheel of een representatief staal
ervan ter beschikking voor tegenonderzoek. Indien dit onmogelijk is, vermeldt hij
het in het verslag.”

Sancties wegens miskenning van de 
diligentieplicht

• Vervanging (zie infra) (art. 979 Ger. W.)

• Herleiding van de staat van kosten en ereloon
• Een relatief beperkte vertraging in de uitvoering an de opdracht werd niet

beschouwd als een reden om het ereloon te herleiden (Vred. Zottegem-Herzele
27 januari 2010, RW 2011-12, 189)

• Substantiële overschrijding van de termijn voor neerlegging van het
eindverslag wordt doorgaans gesanctioneerd met een reductie van de staat van
kosten en ereloon ex aequo et bono (T. TOREMANS, “De begroting van de
staat van ereloon en kosten van de vervangen gerechtsdeskundige” (noot onder
Pol. Brussel 16 november 2015), P&B 2016, 163-166)
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Sancties wegens miskenning van de 
diligentieplicht

• Schadevergoeding
• Indien er sprake is van een foutieve laattijdigheid en deze schade heeft

berokkend aan (een van) de partijen (Vred. Sint-Truiden 26 november 2002,
RW 2004-05, 1034)

• Het onverantwoord onbeantwoord laten van de briefwisseling tussen de
partijen (Antwerpen 9 februari 2009, Ius & Actores 2010, 13)

Permanente vorming
• Zowel in zijn eigen vakgebied als op juridisch vlak 

(art. 13 DC)

“De gerechtsdeskundige verbindt er zich toe permanente vorming te volgen zowel
in zijn vakgebied als op juridisch vlak. Hij brengt jaarlijks de FOD Justitie op de
hoogte van de gevolgde opleidingen. Het attest van zijn beroepsinstituut waaruit
blijkt dat hij de vereiste opleidingen heeft gevolgd, kan volstaan op voorwaarde
dat deze opleidingen minstens deels betrekking hebben op het gerechtelijk
deskundigenonderzoek en de materies waarvoor hij is opgenomen in het register.”
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Verzekeringsplicht
• Verplichting burgerlijke aansprakelijkheid te 

verzekeren (zie infra) (art. 14 DC)

“De gerechtsdeskundige dient zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren.
Indien hij zijn activiteit uitoefent in het kader van een vennootschap dient deze
haar wettelijke verplichtingen op basis van het Wetboek van vennootschappen na
te komen.”

• Mogelijkheid zijn activiteit uit te oefenen in het 
kader van een vennootschap

Plichten ten aanzien van partijen
• Zuinigheidsplicht
– Tijdens de ganse duur van het deskundigenonderzoek

als waakzame en verantwoordelijke medewerker van
de rechtsbedeling waken over het feit dat de globale
kosten van deze onderzoeksmaatregel niet in
wanverhouding komen te staan t.o.v. de waarde of
inzet van het geschil (Luik 4 maart 2019, Ius & Actores 2019,
87; T. LYSENS en L. NAUDTS, Deskundigenonderzoek in burgerlijke
zaken, Mechelen, Kluwer, 2010, 219, nr. 457)
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Plichten ten aanzien van partijen
• Antwoordplicht
– Voldoende inzicht verschaffen in zijn redenering

achter het advies zodat dit voor de partijen en voor de
rechter controleerbaar is

– Advies motiveren

– Opmerking van partijen op zijn voorlopig advies op
gemotiveerde wijze beantwoorden

Pol. Luik 7 februari 2001, T.Vred. 2001, 230

• De deskundige is verplicht de redenering die tot
de conclusies van zijn verslag leidt nauwkeurig te
motiveren. De deskundige kan niet volstaan met
een loutere verwijzing naar zijn “innerlijke
overtuiging”
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Wraking en vervanging
• Wraking (art. 966 - 971 Ger. W.)

“De deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als de rechters”

• Vervanging (art. 979 Ger. W.)

“Indien een partij hierom verzoekt, kan de rechter de deskundige die zijn opdracht
niet naar behoren vervult, vervangen.”

Wraking
Wrakingsgronden
• “De deskundigen kunnen gewraakt worden om

dezelfde redenen als de rechters” (art. 966 Ger.
W.)

• Wrakingsgronden art. 828 Ger. W. ook op
gerechtsdeskundigen van toepassing
• Wrakingsgrond art. 828, 9° Ger. W. is niet van toepassing op gerechtsdeskundige die

herhaaldelijk in die hoedanigheid in dezelfde zaak is opgetreden – Cass. 2 september
2009 (AR P.09.1238.F)

• Rechter mag wraking niet weigeren op enkele grond dat desbetreffende deskundige de
enige is die hem zou kunnen inlichten – Cass. 17 september 1993 (AR 8403)

• Vereiste van onpartijdigheid van deskundige ≠ vereiste onpartijdige en onafhankelijke
rechter – Cass. 20 december 2007 (AR C.07.0307.N)
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Wraking
Art. 828 Ger.W.:
Iedere rechter kan worden gewraakt om de volgende redenen:
1° Wegens wettelijke verdenking;
2° Indien de rechter of zijn echtgenoot persoonlijk belang hebben bij het geschil;
3° Indien de rechter of zijn echtgenoot bloed- of aanverwant van de partijen of van een hunner in de rechte lijn is (…) of in de zijlijn tot in de vierde
graad, of indien de rechter bloed- of aanverwant in de voormelde graad is van de echtgenoot van een der partijen;
4° Indien de rechter, zijn echtgenoot, hun bloed- of aanverwanten in de opgaande en de nederdalende lijn, een geschil hebben, over gelijksoortige
aangelegenheden als waarover de partijen in geschil zijn;
5° Indien in hun naam een geding aanhangig is voor een rechtbank waarin een van de partijen rechter is; indien zij schuldeiser of schuldenaar van
een der partijen zijn;
6° indien een crimineel geding is gevoerd tussen hen en een van de partijen of hun echtgenoten, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn;
7° indien er een burgerlijk geding hangende is tussen de rechter, zijn echtgenoot, hun bloedverwanten in de opgaande en de nederdalende lijn of hun
aanverwanten in dezelfde lijn, en een van de partijen, en dat geding, indien het door de partij is ingesteld, begonnen is voor het geding waarin de
wraking wordt voorgedragen; indien dat geding, in geval het afgehandeld is, binnen zes maanden voor de wraking afgedaan is;
8° Indien de rechter voogd, toeziende voogd of curator, bewindvoerder, begiftigde of vermoedelijk erfgenaam, meester of vennoot van een der partijen
is; indien hij beheerder of commissaris is van enigerlei instelling, vennootschap of vereniging die partij is in het geding; indien een der partijen zijn
begiftigde of vermoedelijk erfgenaam is;
9° Indien de rechter raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil; indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of als
scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg:

1. heeft medegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen;
2. na uitspraak te hebben gedaan bij verstek, van de zaak kennis neemt op verzet;
3. na uitspraak te hebben gedaan op voorziening, later van dezelfde zaak kennis neemt in verenigde kamers;

10° Indien de rechter heeft deelgenomen aan een vonnis in eerste aanleg en hij van het geschil kennis neemt in hoger beroep;
11° Indien hij als getuige is opgetreden; indien hij, sedert de aanvang van het geding, door een partij op haar kosten ontvangen is of geschenken van
haar heeft aangenomen;
12° Indien er tussen hem en een van de partijen een hoge graad van vijandschap bestaat; indien er zijnerzijds aanrandingen, mondelinge of
schriftelijke beledigingen of bedreigingen hebben plaatsgehad sinds de aanleg van het geding of binnen zes maanden voor de voordracht van wraking;
13° Wegens tegenstrijdigheid van belangen.

Wraking
• Spontane meldingsplicht deskundige art. 967 

Ger. W.:
• “Iedere deskundige die weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is ertoe

gehouden zulks onverwijld aan de partijen mee te delen en zich van de zaak te
onthouden indien de partijen hem geen vrijstelling verlenen.”

• Art. 968 Ger. W.: 
• “De deskundige die de partijen kiezen, kan alleen worden gewraakt om redenen die

ontstaan zijn of bekend geworden zijn sedert zijn aanwijzing.”

• Art. 969 Ger. W.:
• “Na de installatievergadering, of, bij gebreke daarvan, na aanvang van de

werkzaamheden van de deskundige, mag geen wraking meer worden voorgedragen
tenzij de partij eerst nadien kennis heeft gekregen van de wrakingsgronden.”
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Wraking
Wrakingsprocedure (art. 970 Ger. W.)

“De partij die middelen van wraking wil aanvoeren, moet ze voordragen in een
verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen, tenzij deze zich
zonder formaliteiten onthoudt.

Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen acht dagen nadat de partij
kennis heeft gekregen van de redenen van de wraking.”

Wraking
Wrakingsprocedure (art. 970 Ger. W.)
• Verzoek tot wraking aan rechter die deskundige heeft

aangesteld
• 8 dagen na kennisname van reden wraking

– Niet op straffe van verval
– Wrakingsverzoek buiten termijn toelaatbaar indien niet “manifest laattijdig”

• Niet meer mogelijk na neerlegging eindverslag,
vordering zonder voorwerp – Cass. 26 januari 2017
(AR. C.16.0062)

• Kennis van reden = voldoende zekerheid om zich
overtuiging te kunnen vormen
≠ mogelijkheid het bewijs te leveren – Cass. 6 maart 2014 (AR C.12.0613.N)
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Wraking
Wrakingsprocedure (art. 971 Ger . W.)
• Griffier zendt eensluidend afschrift van

verzoekschrift aan deskundige
• Deskundige moet binnen 8 dagen standpunt

meedelen:
• Berusten of;
• Betwisten

• Betwisting: rechter doet uitspraak na horen partijen
en deskundige in raadkamer
• Verwerping wraking: verzoekende partij kan veroordeeld worden tot schadevergoeding t.a.v.

deskundige indien hij dit vordert
• Deskundige kan niet aanblijven in zaak dan (partijdigheid)

• Bij wraking: rechter wijst ambtshalve nieuwe deskundige aan, tenzij partijen in
overeenstemming
• Mogelijkheid alsnog afwijking rechter van keuze partijen

Wraking
Voorbeeld: wraking o.w.v. een hoge graad van 
vijandschap
• Een hoge graad van vijandschap veronderstelt feiten

die duidelijk en op een voldoende ernstige wijze aan
het licht brengen dat er bij de deskundige een echte
vijandigheid bestaat t.a.v. de partij die van dien aard
is dat zijn mening t.o.v. de partij sterk vertekend zou
zijn en van dien aard dat zij de onpartijdigheid van
zijn vaststellingen en conclusies zou aantasten (Kh.
Luik (afd. Neufchâteau) 15 september 2017, Ius & Actores 2017, 31)
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Wraking
Rechtsmiddelen (art. 963, §1 Ger. W.)

• Gewone rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen voor de gerechtsdeskundige

• Geen procespartij (onpartijdig)

• Echter is het aannemelijk dat hij in de
mogelijkheid verkeert om een rechtsmiddel (met
name derdenverzet) aan te wenden tegen de
beslissing waarbij hij wordt gewraakt

Wraking sapiteur
• Een sapiteur of domeindeskundige is een technische raadgever van

de gerechtsdeskundige (art. 972, § 2 Ger.W.)

• Een sapiteur treedt onder de verantwoordelijkheid van de
gerechtsdeskundige op

• Een sapiteur kan niet worden gewraakt

• Een sapiteur moet ook onpartijdig en objectief zijn
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Wraking sapiteur
– Het advies van deze technische raadgevers en het gedeelte van het

deskundigenonderzoek dat hierop gebaseerd is, moeten slechts
afgewezen worden indien de tussenkomst van deze technische
raadgevers de kwaliteit van het onderzoek en de eerbiediging van
de essentiële verplichtingen van de gerechtsdeskundige aantast.
(Antwerpen 29 oktober 2019, TBO 2019, 429; Arbh. Luik 16
februari 2004, RGAR 2006, 14.086)

Vervanging
• Bij weigering van opdracht (art. 972, §1, derde lid 

Ger. W.)
• Bij niet-toegestane afwezigheid op 

installatievergadering (art. 972, §2, vijfde lid Ger. 
W.)

• Verder geen wettelijke gespecificeerde gronden 
tot vervanging
• Algemeen criterium art. 979, §1, eerste lid Ger. W.:

“Indien een partij hierom verzoekt, kan de rechter de deskundige die zijn opdracht niet 
naar behoren vervult, vervangen.”

• Soepele interpretatie:
• Niet enkel toerekenbare tekortkoming
• Ook familiale omstandigheden, ziekte, overlijden…
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Vervanging
Verloop (art. 979 Ger. W.)
• Een of meerdere partijen verzoekt vervanging

• Rechter oordeelt soeverein

• Alle partijen verzoeken gezamenlijk (bij gewone 
brief):
• Rechter moet deskundige vervangen 

• Rechter ambtshalve: oproeping conform art. 973, §2 
Ger. W.)
• Zeer uitzonderlijk bij ernstige vertragingen bijvoorbeeld.

• Deskundige zelf:
• Niet voorzien in wettekst
• Theoretisch perfect mogelijk dat deskundige zijn vervanging verzoekt bij rechter 

procedure ambtshalve

Vervanging
Verloop (art. 979 Ger. W.)

• Bij vervanging: neerlegging ter griffie binnen 15
dagen door deskundige van:
• Stukken en nota’s van partijen

• Gedetailleerde staat van kosten en het ereloon (per aangetekende post aan partijen, per
gewone post aan raadslieden)

• Vergoeding voor nuttig verrichte prestaties
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Vervanging
Rechtsmiddelen (art. 963, §1 Ger. W.)

• Gewone rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen voor de gerechtsdeskundige

• Geen procespartij (onpartijdig)

• Echter is het aannemelijk dat hij in de 
mogelijkheid verkeert om een rechtsmiddel (met 
name derdenverzet) aan te wenden tegen de 
beslissing waarbij hij wordt gewraakt

Verloop deskundigenonderzoek
• Inwerkingstelling

• Omschrijving opdracht

• Installatievergadering

• Werkzaamheden

• Verslag

• Vrijgave
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Inwerkingstelling (art. 972 Ger. W.)
• Vonnis waarin deskundige wordt aangesteld,

bevat:
• Omstandigheden die deskundigenonderzoek noodzaken

• Identiteit deskundige

• Nauwkeurige omschrijving opdracht

• Uitvoerbaar bij voorraad (art. 963, §2 Ger. W.
juncto art. 1397 in fine Ger. W.)

• Geen devolutieve werking hoger beroep (art. 963,
§2 Ger. W. = afwijking art. 1068, eerste lid Ger.
W.)

Arbh. Antwerpen 25 februari 2019, NJW 2021,
afl. 438, 217

• Het aantekenen van verzet tegen de aanstelling
van een gerechtsdeskundige pas toegelaten nadat
de beslissing in laatste aanleg is gewezen
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SAGAERT, V. en SCHEERS, D., “Is een beslissing
alvorens recht te spreken een eindbeslissing?”, RW
2020-21, nr. 29, 1122.
• De rechter die een voorafgaande maatregel

beveelt om de vordering te onderzoeken of om
een tussengeschil omtrent een dergelijke
maatregel te regelen neemt een beslissing
alvorens recht, ook al beslecht hij daarbij
definitief een betwisting omtrent de
voorafgaande maatregel (Cass. 12 februari 2021, TBO 2021,
afl. 1, 41)

Cass. 3 december 2020, JT 2021, afl. 6843, 97

• Ook al werd een voorafgaande maatregel bevolen,
art. 19, derde lid Ger. W. sluit niet uit dat het
vonnis dat de rechter aldus verwijst een
eindvonnis is in de zin van de eerste twee leden
van deze bepaling wanneer het de rechtsmacht
van de rechter over een betwisting uitput, en
bijgevolg onmiddellijk vatbaar is voor hoger
beroep op grond van art. 1050, eerste lid Ger. W.
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Cass. 12 februari 2021, TBO 2021, afl. 1, 41

• De rechter die een voorafgaande maatregel
beveelt om de vordering te onderzoeken of om
een tussengeschil omtrent een dergelijke
maatregel te regelen, neemt een beslissing
alvorens recht te doen, ook al beslecht hij daarbij
definitief een betwisting omtrent de
voorafgaande maatregel

Inwerkingstelling (art. 972 Ger. W.)
• Griffier brengt partijen en raadslieden binnen 8 dagen op 

de hoogte d.m.v. gewone brief of gerechtsbrief bij verstek
• Tenzij partijen om opschorting van kennisgeving vroegen
• Bv. nog onderhandelen over eventuele regeling
• Nadien kennisgeving vragen bij conclusies, gewone brief of mondeling tijdens debatten

• Deskundige heeft 8 dagen om te weigeren of redenen 
wraking mee te delen

• Partijen worden hiervan binnen 5 dagen op de hoogte 
gebracht bij gewone brief of gerechtsbrief bij verstek

• Partijen hebben 8 dagen om opmerkingen te formuleren 
aan de rechter, die nieuwe deskundige aanstelt
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Inwerkingstelling (art. 972 Ger. W.)
• Indien geen installatievergadering: deskundige 

beschikt na kennisgeving over 15 dagen om 
plaats, dag en uur van aanvang werkzaamheden 
mee te delen per aangetekende brief aan partijen 
en gewone brief aan rechter en raadslieden
• Termijn loopt vanaf datum kennisgeving vonnis

• Overschrijden termijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid

Partijen
Algemeen

• Aangeduid in vonnis van aanstelling

• Partijwerkzaamheid
• In eerste instantie zelf instaan voor bewijsgaring

• Gent 29 september 2016, T.Verz. 2017, afl. 2, 199: 
“Een gerechtelijke expertise heeft niet als doel tegemoet te komen aan de falende 
bewijslast van de eisende partij.”

• Eens onderzoeksmaatregel opgelegd, verplicht 
om mee te werken
• Art. 972bis Ger. W.: 

“Bij gebreke daarvan kan de rechter daaruit de conclusies trekken die hij geraden 
acht.”
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Antwerpen, 10 november 2020, RW 2020-21, afl.
29, 1148

• Een persoon kan niet gedwongen worden een
gerechtelijk deskundigenonderzoek op zijn
persoon (DNA-staal) te ondergaan

• Echter is de weigering zich te onderwerpen aan
een deskundigenonderzoek en bijgevolg
medewerking te verlenen aan een
onderzoeksmaatregel, bevolen door de rechter,
geen gratuite of vrijblijvende aangelegenheid

Antwerpen, 10 november 2020, RW 2020-21, afl.
29, 1148

• De rechter kan materieelrechtelijke gevolgen
verbinden aan het deloyaal procesgedrag van een
procespartij

• Uit het gebrek aan medewerking aan de
(uitvoering van de) onderzoeksmaatregel kan een
feitelijk vermoeden worden afgeleid
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Partijen
Algemeen

• 8 dagen voor installatievergadering of aanvang
werkzaamheden geïnventariseerd stukkenbundel
overmaken

• Partijwerkzaamheid
• Sanctie? Geen, maar 972bis Ger. W.

• Alles op tegenspraak (art. 6.1 EVRM)

Partijen
Algemeen
• Partijwerkzaamheid

• Sanctie? Geen, maar 972bis Ger. W.:

“§ 1De partijen zijn verplicht mee te werken aan het deskundigenonderzoek. Bij gebreke daarvan kan de rechter
daaruit de conclusies trekken die hij geraden acht.
De partijen overhandigen ten minste acht dagen voor de installatievergadering en, bij gebreke daarvan, bij de
aanvang van de werkzaamheden, een geïnventariseerd dossier met alle relevante stukken aan de deskundige.
§ 2De oproeping voor verdere werkzaamheden gebeurt overeenkomstig artikel 972, § 1, laatste lid, tenzij de
deskundige van de partijen en de raadslieden toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van een andere
oproepingswijze.
Indien alle partijen of hun raadslieden om uitstel verzoeken, dan moet de deskundige dit toestaan. In alle andere
gevallen kan hij het uitstel weigeren of toestaan en geeft hij de rechter bij gewone brief kennis van zijn beslissing.
De deskundige stelt een verslag op van de vergaderingen die hij organiseert. Hij stuurt bij gewone brief een afschrift
ervan aan de rechter, de partijen en de raadslieden, en, in voorkomend geval, bij een ter post aangetekende brief aan
de partijen die verstek hebben laten gaan.”
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Partijen
Verstek

Art. 980 Ger. W.
“Wanneer het deskundigenonderzoek is bevolen bij verstek ten
aanzien van een of meer partijen, kunnen deze zonder verdere
formaliteiten deel hebben aan elke stand van het
deskundigenonderzoek, hetzij door er bij aanwezig te zijn of zich
te laten vertegenwoordigen, hetzij door schriftelijke opmerkingen
te laten kennen. In dat geval verlopen ten aanzien van die
partijen het onderzoek en de verdere rechtspleging op
tegenspraak en kunnen die partijen tegen de voorgaande
beslissingen en handelingen geen verzet aantekenen.”

Partijen
Verstek

• Verzet
• Combinatie art. 1047 en 1050 Ger. W. maakt verzet zo goed als onmogelijk

• Voorbehoud 
• Verschijnen op expertisebijeenkomsten en formuleren van schriftelijke opmerkingen kan 

gezien worden als impliciet afstand van voorbehoud  

• Gent 17 mei 1985, T.Aann. 1987, 191 en Rb. Dendermonde 8 februari 1983, 
T.Aann. 1987, 191:

“Voorbehoud heeft enkel betrekking op de grond van de zaak. Dit maakt een partij niet 
minder aanwezig in de expertise.” 
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Partijen
Tussenkomst
• Tussenkomst is de proceshandeling waarbij een derde vrijwillig

of gedwongen partij wordt in een hangend rechtsgeding

Art. 812 Ger. W.:
“Tussenkomst kan geschieden voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de rechtspleging, zonder
dat echter reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mogen doen aan de rechten van de
verdediging.”

= toelaatbaarheid van de vordering

Art. 981 Ger. W.:
“Het deskundigenonderzoek kan niet tegengeworpen worden aan de partij die gedwongen
tussenkomt nadat de deskundige zijn voorlopig advies heeft verstuurd, tenzij zij van het middel
van de niet-tegenwerpbaarheid afziet. De derde die tussenkomst kan niet eisen dat reeds gedane
werkzaamheden in zijn bijzijn worden overgedaan, tenzij hij aantoont daar belang bij te
hebben.”

= toelaatbaarheid van de vordering

Partijen
Tussenkomst

Cass. 30 januari 2015, Arr.Cass. 2015, afl. 1, 248:
“Gedwongen tussenkomst in het deskundigenonderzoek kan zolang geen afbreuk wordt
gedaan aan het recht van verdediging. Hieruit volgt dat een gedwongen tussenkomst niet is
uitgesloten in het geval dat de gerechtsdeskundige reeds een voorlopige mening heeft
geformuleerd, wanneer blijkt dat het recht van verdediging van de in gedwongen
tussenkomst gedaagde partij is geëerbiedigd.”

Antwerpen 7 mei 2019, TBO 2020, afl. 3, 263:
“Een gedwongen tussenkomst na neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige
doet afbreuk aan het recht van verdediging van de derde die laattijdig tot tussenkomst werd
gedwongen.”
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Partijen
Tussenkomst
• Louter feit dat al een deskundige werd aangesteld is

onvoldoende
• In concreto beoordeling van rechten van verdediging

vereist
• Bij weigering

• Nieuw deskundigenonderzoek vorderen met andere deskundige
• Brussel 9 juni 1993, P&B 1994, 2:

“Wanneer een deskundige zijn onderzoek reeds heeft uitgevoerd, kan
deze expertise niet worden uitgevoerd ten aanzien van een derde door
middel van een nieuwe aanstelling van dezelfde deskundige. Er
bestaat immers de terechte vrees dat de deskundige zijn ingenomen
standpunt niet meer zou wijzigen, wat de rechten van verdediging van
de derde zou schenden.”

Partijen
Tussenkomst

• Vordering tot bindendverklaring
• Meerderheid rechtspraak & rechtsleer: enkel voor zover rechten van verdediging niet 

zijn geschonden

• Criterium: mate waarin deskundige al met werkzaamheden was begonnen 

• Niet voor het eerst in graad van beroep (art. 812 
tweede lid Ger. W.)

• Niet voor kortgedingrechter nadat expertise al 
werd bevolen
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Opdracht
Rb. Brussel 19 december 2014, TBO 2016, 722:

“De taak van de gerechtsdeskundige bestaat erin duidelijkheid
te verschaffen over technische vraagstukken die de kennis van de
rechter overstijgen, maar waarover de rechter wel geïnformeerd
dient te zijn om te kunnen oordelen of een partij slaagt in het
bewijs van de feiten die zij aanvoert.”

• Beperkt tot:
• Het doen van vaststellingen

• Het verlenen van een technisch (niet-juridisch) advies

• Geen uitspraken over grond van de zaak

Opdracht
• Nauwkeurig omschreven in vonnis (art. 972 Ger.

W.)
• Een cassatieberoep gericht tegen een rechterlijke beslissing tot omschrijving

van de opdracht van de deskundige is voorbarig en derhalve niet ontvankelijk
(Cass. 8 februari 2021, RW 2020-21, nr. 35, 1372)
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Opdracht
• Rechter houdt rekening met:

• Verbod tot overdracht rechtsmacht
- Geen juridisch advies (Cass. 10 juni 2010, Arr.Cass. 2010, afl. 6-7-8, 1690; Cass. 15

juni 2018, P&B 2018, afl. 5-6, 202)

/= deskundige die in bouwgeschil volgens zijn opdracht uitspraak doet over welke
feitelijke handeling de oorzaak van de schade is geweest

/= rechter die college van deskundigen vraagt of er tussen fout en schade een zeker en
noodzakelijk verband bestaat (Cass. 15 december 1998 (AR P.96.1206.N))

• Subsidiariteitsbeginsel

• Beschikkingsbeginsel

Opdracht
• Deskundige moet zich aan opdracht houden

• Geen nieuwe betwistingen doen ontstaan (Rb. Dendermonde 25 februari 1993, RW
1993-94, 1369).

• Sanctie: deel van verslag moet worden genegeerd (Antwerpen 20 oktober 2003, IRDI
2004, 40)
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Opdracht
• Deskundige moet zich aan opdracht houden

• Geen nieuwe betwistingen doen ontstaan (Rb. Dendermonde 25 februari 1993, RW
1993-94, 1369).

“Een deskundig onderzoek kan ten aanzien van deze partijen worden bevolen, doch enkel
aangaande de punten welke door aanlegster in haar dagvaarding zijn opgesomd, aangezien
ook het deskundig onderzoek berust op accusatoire gronden en een deskundige niet behoort
de rol van de architect over te nemen om in diens plaats alle mogelijke fouten of
tekortkomingen op te zoeken.”

Opdracht
• Deskundige moet zich aan opdracht houden

• Sanctie: deel van verslag moet worden genegeerd (Antwerpen 20 oktober 2003, IRDI
2004, 40)

“Geïntimeerde stelt dat de deskundige haar opdracht is te buiten gegaan, met name de
beweerde namaak materieel vast te stellen en niet, zoals de deskundige deed, haar mening
over de rechten te formuleren.

De gerechtsdeskundige ging over tot de beschrijving van de namaak van verdachte goederen.
Deze beschrijving is nuttig voor de beoordeling van de vordering.

Aan de gerechtsdeskundige werd niet opgedragen advies te geven nopens de al dan niet
namaak door geïntimeerde. Met haar persoonlijke bedenkingen die niet tot de opdracht
behoorden, houdt het hof geen rekening.

De vermelding ervan in het deskundigenverslag maakt dit verslag niet ongeldig.”
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Opdracht
Uitbreiding/wijziging
• Voor aanvang werkzaamheden

• Op installatievergadering

• Na aanvang werkzaamheden
• Beschikkingsbeginsel
• Art. 962 Ger. W.:
“Behoudens overeenstemming tussen de partijen, geven de deskundigen alleen advies over de in
het vonnis bepaalde opdracht.”
• Bij betwisting: controle- en geschillenrechter (art. 973 §2 Ger. W.)

• Rechter kan niet weigeren indien alle partijen
akkoord zijn om opdracht te wijzigen (Cass. 1 maart 1999,
Arr.Cass. 1999, 290)

• Enkel openbare orde ambtshalve

Installatievergadering (art. 972, §2 
Ger. W.)

• Draaiboek wordt uitgewerkt:
• Plaats, dag en uur verdere werkzaamheden

• Wijziging opdracht?

• Technische raadgevers?

• Raming kostprijs

• Bedrag voorschot

• Termijnen

• In raadkamer 
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Installatievergadering (art. 972, §2 
Ger. W.)

• Aanwezigheid deskundige? 
– Principieel verplicht

– Rechter kan de deskundige ook vrijstelling verlenen indien hij 
van oordeel is dat een telefonisch contact of een ander 
communicatiemiddel volstaat

• Indien rechter het nodig acht of partijen er om 
vragen 

• Indien geen: in vonnis

• Uitzonderlijk geworden

Consignatie van het voorschot
• Ter griffie of bij een bankinstelling

• Geen specifieke voorschriften

129

130



66

Werkzaamheden
• Onderzoek

• Technisch onderzoek

• Poging verzoening 

• Verslagen 

• Vrijgave

Technisch onderzoek
• De essentie = Technisch onderzoek verrichten

m.o.o. afleveren van verslag

• Oproeping van alle partijen voor alle
verrichtingen per aangetekende brief, tenzij
toestemming door partijen tot andere
oproepingswijze (art. 972bis, § 2 Ger. W.)

(“vrijstelling van pleegvormen”)
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Technisch onderzoek
• Gewoonlijk technische vaststellingen zonder 

advocaten: enkel partijen en technische 
raadslieden
• Geen verplichting, louter gebruik

• Uitstel:
• Verzoek van alle partijen: deskundige moet toestaan (art. 972bis, §2, tweede lid Ger. 

W.)

• Andere gevallen: vrije keuze toestaan of weigeren rechter in kennis stellen van 
beslissing

Technisch onderzoek
• Deskundige kan alle nodige inlichtingen

inwinnen bij derde, zelfs zonder expliciet vermeld
in opdracht (niet getuigenverhoor) - Cass. 16
oktober 1970, Arr.Cass. 1971, I, 135

• Mogelijkheid voor partijen en raadslieden om aanwezig te zijn bij ondervraging derde
• Niet op straffe van nietigheid – Cass. 9 februari 1995, Arr.Cass. 1995, 158
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Technisch onderzoek
• Deskundige kan als autonome gerechtelijke

opdrachthouder kennis nemen van een stuk dat
de rechter eerder uit het debat van de
rechtspleging weerde (Antwerpen 16 februari 2021, RW 2020-
21, nr. 30, 1193-1194)

Poging tot verzoening
Art. 977 Ger. W.:

§1 De deskundige poogt de partijen te verzoenen.
Indien de partijen zich verzoenen, wordt hun overeenkomst schriftelijk vastgelegd. De
partijen kunnen handelen overeenkomstig artikel 1043.

§2 De vaststelling van verzoening en een gedetailleerde staat van de kosten en het
ereloon van de deskundige, worden ter griffie neergelegd.

Op de dag van de neerlegging van de vaststelling van verzoening zendt de deskundige
bij een ter post aangetekende brief een afschrift van de vaststelling van verzoening en
een gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon aan de partijen, en bij gewone
brief aan hun raadslieden.

De originele stukken die de partijen aan de deskundige bezorgden, worden hen
terugbezorgd.”
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Poging tot verzoening
• Plicht van de gerechtsdeskundige
• Vaak uitdrukkelijk opgenomen in opdracht, doch 

ook zonder is deze plicht van toepassing
• Nergens in de wet wordt bepaald hoe, wat, waar, 

wanneer…
• Deskundige bepaalt zelf in functie van het geschil
• Geen sanctie op niet ondernemen poging tot 

verzoening
• Het niet opnemen in verslag van poging is geen 

onregelmatigheid

Poging tot verzoening
• Schriftelijke vastlegging van de overeenkomst 

indien verzoening
• Mogelijk conform artikel 1043 Ger. W.

• Neerlegging ter griffie van:
• Vaststelling van de verzoening

• Gedetailleerde staat van kosten en ereloon deskundige

• Op dag van neerlegging:
• Verzending per aangetekend brief aan partijen

• Verzending per gewone brief aan raadslieden
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Verslag deskundige
• Tussentijdse verslagen

• Voorverslag

• Eindverslag

• Bewijskracht en bewijswaarde

Tussentijdse verslagen
Art. 974, §1 Ger. W:

“Indien de termijn voor het indienen van het eindverslag op 
meer dan zes maanden is bepaald, bezorgt de deskundige om de 
zes maanden een tussentijds verslag over de stand van zaken 
aan de rechter, de partijen en de raadslieden. Deze stand van 
zaken vermeldt:

– de reeds uitgevoerde werkzaamheden;

– de werkzaamheden die uitgevoerd zijn sinds het laatste 
tussentijds verslag;

– de nog uit te voeren werkzaamheden.”
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Voorverslag
Art. 976 Ger. W:

“Na afloop van zijn werkzaamheden stuurt de deskundige zijn bevindingen,
waarbij hij reeds een voorlopig advies voegt, ter lezing aan de rechter, aan de
partijen en aan hun raadslieden. Tenzij de rechter vooraf een termijn heeft
vastgesteld, bepaalt de deskundige, rekening houdende met de aard van het
geschil, een redelijke termijn waarbinnen de partijen hun opmerkingen moeten
maken. Behoudens andersluidende beslissing van de rechter of door de deskundige
in zijn voorlopig advies bedoelde bijzondere omstandigheden, bedraagt die termijn
ten minste vijftien dagen.

De deskundige ontvangt de opmerkingen van de partijen en van hun technische
raadgevers voor het verstrijken van deze termijn. De deskundige houdt geen
rekening met de opmerkingen die hij te laat ontvangt. De rechter kan deze
ambtshalve uit de debatten weren.

Wanneer de deskundige na ontvangst van de opmerkingen van de partijen
nieuwe verrichtingen onontbeerlijk acht, verzoekt hij de rechter daarvoor om
toestemming overeenkomstig artikel 973, § 2.”

Voorverslag
• Mededeling van de voorlopige visie van de

gerechtsdeskundige i.v.m. beantwoording
opdracht

• Partijen toestaan opmerkingen te geven

• Garantie tegensprekelijk karakter en rechten van
verdediging
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Voorverslag
Termijn voor opmerkingen

• Redelijke termijn

• Op basis van aard van geschil

• Door deskundige bepaald, tenzij reeds in 
aanstellingsvonnis door rechter bepaald werd

• Minstens 15 dagen, behoudens:
• Andersluidende beslissing rechter

• Door deskundige in voorlopig advies bedoelde omstandigheden

• Laattijdige opmerkingen:
• Deskundige houdt geen rekening mee

• Rechter kan o.g.v. bijzondere omstandigheden gerechtsdeskundigen opdragen te beantwoorden (Cass. 3 mei 
2019 (C.18.0195.N))

• Rechter kan weren uit debatten

Voorverslag
Vormvoorschriften mededeling + inhoud
• Niet uitdrukkelijk in wet bepaald

• Niet op straffe van nietigheid

• Niet mededeling = schending van rechten van 
verdediging bijkomend onderzoek passend

• Inhoud is niet voorgeschreven, wel terugkerende 
elementen in beginsel:
• Inventaris stukken alle partijen

• Weergave verklaringen, opmerkingen, vragen van partijen

• Overzicht (chronologisch) van vaststellingen en verrichtingen van deskundige
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Eindverslag
Art. 978 Ger. W. :
“Het eindverslag wordt gedagtekend en vermeldt de tegenwoordigheid van de
partijen bij de werkzaamheden, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen.
Het bevat bovendien een opgave van de stukken en nota's die de partijen aan de
deskundigen hebben overhandigd; het mag de tekst ervan slechts overnemen in
zoverre dat nodig is voor de bespreking.

Het verslag wordt op straffe van nietigheid door de deskundige ondertekend.

§ 2 De minuut van het verslag [...] en een gedetailleerde staat van de kosten en
het ereloon van de deskundige, worden ter griffie neergelegd. Op de dag van de
neerlegging van het verslag zendt de deskundige bij een ter post aangetekende brief
een afschrift van het verslag en een gedetailleerde staat van de kosten en het
ereloon aan de partijen, en bij gewone brief aan hun raadslieden.
De originele stukken die de partijen aan de deskundige bezorgden, worden hen
terugbezorgd.”

Eindverslag
• Einde opdracht

• Schriftelijke neerslag van advies gevraagd door 
rechter

• Eindverslag mag afwijken van voorverslag
• Antwerpen 21 november 2016, NJW 2017, afl. 366, 542

• I.t.t voorverslag wel voorwaarden i.v.m. vorm en 
inhoud
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Eindverslag
Vorm en inhoud

Neerlegging

• Neerlegging ter griffie van:
• Minuut van het verslag

• Gedetailleerde staat van ereloon en kosten

• Op dag van neerlegging:
• Verzending per aangetekend brief aan partijen

• Verzending per gewone brief aan raadslieden

• Deskundige bezorgt de originele stukken terug 
aan partijen

Eindverslag
Vorm en inhoud

Inhoud

• Tegenwoordigheid van partijen bij de 
werkzaamheden

• Mondelinge verklaringen en vorderingen van 
partijen

• Opgave van stukken en nota’s die werden 
bezorgd aan deskundige
• Overname tekst enkel indien nodig voor bespreking

• Niet  gehouden bijlage te voegen van alle stukken
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Eindverslag
Vorm en inhoud

Inhoud

• Voldoende motivering verslag

• Antwoorden op tijdig geformuleerde 
opmerkingen van partijen
• Niet verplicht in verslag opnemen, in bijlage bij verslag is voldoende – Cass. 20 maart 

2015 (C.14.0436.N)

• Meerdere deskundigen (art. 982 Ger. W.):
• Eén advies bij meerderheid van stemmen

• Vermelding in verslag van verschillende meningen + motivatie

• Ondertekend door alle deskundigen

Eindverslag
Vorm en inhoud

Vorm: ondertekening + eedformule?

• Dagtekening 

• Ondertekening door gerechtsdeskundige

• Eedformule afgeschaft per wet 10.04.2014

• Formaliteiten afhankelijk van al dan niet 
inschrijving in Nationaal Register

• Ondertekening op straffe van nietigheid
• Enkel indien belangen schaadt, dan nog mogelijkheid regularisatie (art. 861 Ger. W.)

• Gebrek handtekening kan ter zitting geregulariseerd worden (art. 863 Ger. W.)
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Eindverslag
Vorm en inhoud

Deskundige is ingeschreven in Nationaal Register

• Afsluiting eindverslag met formaliteiten art. 
555/11, §3 Ger. W. in volgorde:
1. Identificatienummer

2. Handtekening

3. Naam

4. Titel 

• Niet langer vereiste van schriftelijke eed

Eindverslag
Vorm en inhoud

Deskundige is niet ingeschreven in Nationaal 
Register

• Afsluiting eindverslag met formaliteiten art. 
555/15 Ger. W.:
1. schriftelijke eed: 

• “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal 
vervullen” of

• “Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience , avec exactiude
et probité” of

• “Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, 
genau und ehrlich erfült habe”

2. Handtekening en naam
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Eindverslag
Vorm en inhoud

Taal
• Deskundigenverslag = akte van rechtspleging = Taalwet 

Gerechtszaken is van toepassing

• Art. 33 Taalwet 15 juni 1395:
“De verslagen der deskundigen en der vaklieden worden gesteld in de taal van de
rechtspleging. De rechter kan nochtans, voor buitengewone vakken en wegens
bijzondere redenen, de deskundige ertoe machtigen de taal zijner keus te bezigen.

De beslissing van de rechter moet met redenen omkleed zijn; zij is voor verzet
noch voor beroep vatbaar.”

• Een deskundig verslag in een ander taal dan die van de rechtspleging
opgesteld, is nietig op grond van artikel 40 van de Taalwet
Gerechtszaken

Eindverslag
Vorm en inhoud

Taal

• Absolute nietigheid (art. 40 Taalwet 
Gerechtszaken): ambtshalve door rechter

“Vorenstaande regels zijn voorgeschreven op straf van nietigheid. Deze wordt van ambtswege door de
rechter uitgesproken.”

• Deskundige kan zelf geen beslissingen nemen omtrent de toepassing van de 
Taalwet Gerechtszaken 

• Rechter kan deskundige verplichten om schending Taalwet recht te zetten 
door gerechtsdeskundige het bevel op te leggen op eigen kosten een nieuw 
verslag op te stellen in de taal van de rechtspleging 

• Wet 25 mei 2018: relatieve nietigheid: toepassing van o.a. art. 861 Ger. W.

• Vernietiging bij Arrest GwH 120/2019 19 september 2019, JLMB 2019, afl. 
37, 1740
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Eindverslag
Vorm en inhoud

Taal
• Overeenkomstig artikel 861 Ger.W. kan de rechter een

proceshandeling alleen dan nietig verklaren, indien het
aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die de nietigheidsexceptie
opwerpt;

• De rechter, die vaststelt dat de bewezen belangenschade kan
worden hersteld, op kosten van de opsteller van de
onregelmatige akte (wat dan de gerechtsdeskundige zal zijn per
definitie), de verwerping van de exceptie van nietigheid
afhankelijk mag stellen van de uitvoering van de maatregelen
waarvan hij de inhoud en de termijn bepaalt;

• De nietigheid is gedekt indien zij niet tegelijk en voor enig
ander middel, d.w.z. in limine litis, is voorgedragen.

Bewijskracht en bewijswaarde

• De bewijskracht moet de rechter eerbiedigen

• De bewijswaarde beoordeelt de rechter soeverein, maar:

– Verplichting om te antwoorden op de middelen van de partijen
– Recht van verdediging niet schenden
– Bewijskracht van het deskundigenverslag eerbiedigen

• De rechter is niet verplicht het advies van de deskundige te volgen indien
het strijdig is met zijn overtuiging (art. 962, vierde lid Ger. W.)

• Vaststellingen van deskundige hebben authentieke bewijswaarde 
hieruit afgeleide advies wordt soeverein door rechter beoordeeld – Cass.
22 oktober 2013, Arr.Cass. 2013, afl. 10, 2161
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Antwerpen 19 oktober 2020, TBO 2020, afl. 6, 524
• De rechter is niet verplicht het advies van de gerechtsdeskundige te

volgen indien het strijdig is met zijn overtuiging (overeenkomstig art.
962, laatste lid Ger. W.)

“Art. 962
De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en
dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te
geven.
De rechter kan daarbij de deskundigen aanwijzen waarover partijen het eens zijn. Hij kan van de
keuze van de partijen slechts afwijken bij een met redenen omklede beslissing.
Behoudens overeenstemming tussen de partijen, geven de deskundigen alleen advies over de in het
vonnis bepaalde opdracht.
Hij is niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met zijn
overtuiging.”

• Dit geldt in het bijzonder wanneer het recht op tegenspraak niet is
gegarandeerd omdat de gerechtsdeskundige zich voor de uitvoering van
zijn opdracht heeft geïnformeerd bij niet nader geïdentificeerde derden,

Orb. Antwerpen, 28 augustus 2020, TBO 2020,
afl. 6, 549

• De rechtbank beschikt over een volstrekte
vrijheid om de waarde van het deskundig verslag
te beoordelen

• Het loutere feit dat er kritiek wordt uitgeoefend
op de prestaties van de gerechtsdeskundige en op
de inhoud van het verslag vormt geen voldoende
reden om van het deskundig eindverslag af te
wijken
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Bewijskracht en bewijswaarde

• Rechter die anders oordeelt dan advies miskent
bewijskracht niet – Cass. 24 maart 1981, Arr.Cass.
1980-81, 827

• Rechter mag geen uitlegging geven aan verslag die
volstrekt onverenigbaar is met bewoordingen –
Cass. 13 september 1979, Arr.Cass. 1979-80, 42

Bewijskracht en bewijswaarde
Tegenstelbaarheid aan derden
• Verslag kan niet worden tegengeworpen aan derden
• Derden = geen partij bij deskundigenonderzoek
• Specifieke rechtsgevolgen deskundigenverslag niet als

bewijsmiddel tegen derde
• Onderzoek en vaststellingen zijn wel bestaande

feiten, waarmee rechter rekening kan houden indien
in geding gebracht (cfr. Bewijs door vermoedens)

• Niet tegenstelbaar aan partij die gedwongen
tussenkomt na verzending voorlopig advies,
behoudens afstand hiervan (art. 981, eerste lid Ger.
W.)
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Vrijgave van de onderzochte zaak

• Niet wettelijk vastgelegd

• Al dan niet op verzoek van partijen

• Wel steeds na vraag akkoord alle partijen

• Indien alle vaststellingen zijn gebeurd

• Werken vóór vrijgave zijn op eigen risico

Uitvoeren van werken onder toezicht 
van de deskundige

Onderzoekswerken

• Werken om onderzoek mogelijk te maken
• Bvb. plaatsen van stellingen

• Werken om oorzaak schade te achterhalen
• Bvb. Wegkappen beton, graafwerken…

• Kan door opdrachtgever zelf, aannemer zelf, 
derden…
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Uitvoeren van werken onder toezicht 
van de deskundige

Herstellingswerken o.l.v. deskundige
• Verantwoordelijke partij(en) recht om 

noodzakelijke herstellingen uit te voeren
• Wegens gebrek aan vertrouwen vaak voorgesteld: 

o.l.v. deskundige uitvoeren
• Bedenkingen deskundige:

• Buiten rol neutrale raadgever rechtbank
• Eigen verantwoordelijkheid in werken

• Betere oplossing:
• Deskundige laat werken uitvoeren
• Beperkt zich tot toetsing aan adviezen en regels van kunst
• Eventueel bijzonder verslag voor rechtbank en partijen

“Light-expertise”/Vereenvoudigd 
deskundigenonderzoek

• Aanvullend deskundigenonderzoek

• Horen van deskundige ter zitting

• Aanwezigheid van deskundige bij 
onderzoeksmaatregel of om mondeling verslag te 
doen op zitting
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Aanvullend deskundigenonderzoek
Art. 984 Ger. W:

“Indien de rechter in het verslag niet voldoende opheldering
vindt, kan hij een aanvullend onderzoek door dezelfde
deskundige ofwel een nieuw onderzoek door een andere
deskundige bevelen.

De nieuwe deskundige mag aan de vroeger benoemde
deskundige de inlichtingen vragen die hij dienstig acht.”

Aanvullend deskundigenonderzoek
• Betreft een volwaardig deskundigenonderzoek

• Vloeit voort uit het feit dat het deskundig verslag 
onvoldoende informatie bevat om het geschil te 
beslechten. 
– Kan het gevolg zijn van een slecht omschreven 

opdracht

– Kan het gevolg zijn van het feit dat nieuwe elementen 
zijn opgedoken na de neerlegging van het deskundig 
verslag
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Cass. 19 december 2019, RW 2020-21, nr. 34, 1350

• De rechter die een nieuw deskundigenonderzoek
beveelt, terwijl in een eerdere fase van de
procedure reeds een deskundigenonderzoek werd
bevolen, moet de omstandigheden vermelden die
tot een nieuw onderzoek nopen en aangeven
waarom het eerdere deskundigenverslag niet kan
dienen

Horen van deskundige ter zitting
Art. 985 Ger. W:

“De rechter kan de deskundige ter zitting horen. De deskundige, de
partijen en hun raadslieden worden ter zitting opgeroepen
overeenkomstig artikel 973, § 2, derde en vierde lid.

De deskundige mag zich bij het verhoor van stukken bedienen. […]

De verklaringen van de deskundige worden vermeld in een proces-
verbaal dat de rechter, de griffier en hijzelf ondertekenen na lezing en
eventuele opmerkingen.

Het ereloon en de kosten van de deskundige worden door de rechter
onmiddellijk begroot […]

Op verzoek van de deskundige of van de partijen kan de rechter hun
technische raadgevers horen. […]”
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Horen van deskundige ter zitting
• Voorbeeld:

– Om zijn verslag toe te lichten omdat het
verslag onduidelijk is of omdat er een
verschillende interpretatie aan wordt gegeven
door de partijen

– Om het eerder neergelegd deskundig verslag te
actualiseren

Rb. Brussel (Fr), 1 februari 2021, TGZ 2021, nr. 1,
58-59

• Het voorstel van de expert om de
expertisevergadering via videoconferentie te
houden is begrijpelijk in het licht van de huidige
volksgezondheidssituatie en de maatregelen die
zijn genomen om de verspreiding van het
COVID-19-virus tegen te gaan.

• Zal dit zo blijven in de toekomst?
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Rb. Brussel (Fr) 1 februari 2021, TGZ 2021, nr. 1,
58-59

• Stemmen de partijen hier evenwel niet mee in,
dan dient men er toch de voorkeur aan te geven
deze vergadering te organiseren met fysieke
aanwezigheid van de betrokkenen, dit om zowel
de vertrouwelijkheid als de kwaliteit te
garanderen van het verhoor van de patiënt en de
gesprekken tussen de verschillende betrokkenen

Kenmerken vereenvoudigd 
deskundigenonderzoek 

• Mondeling

• Van verklaring wordt enkel PV opgemaakt

• Op tegenspraak:
• Alle partijen worden opgeroepen

• Stukken kunnen voor de zitting aan de partijen 
beschikbaar gesteld worden

• Geen formele taxatieprocedure
 Er is enkel een taxatieprocedure voorzien bij klassieke 
gerechtelijke deskundigenonderzoeken waarbij de deskundige 
een volwaarde en volledige opdracht krijgt,
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Aanwezigheid van deskundige
Art. 986 Ger. W:

“De rechter kan een deskundige aanwijzen die aanwezig moet zijn bij een
onderzoeksmaatregel die hij heeft bevolen om technische toelichting te
verstrekken. De rechter kan eveneens een deskundige aanwijzen om
mondeling verslag te doen op de daartoe vastgestelde zitting. De rechter kan
deze deskundigen gelasten tijdens hun verhoor stukken over te leggen die
dienstig zijn voor de oplossing van het geschil.
De deskundige mag zich van stukken bedienen. Deze stukken worden na de
tussenkomst van de deskundige ter griffie neergelegd. De partijen of hun
raadslieden kunnen hiervan kennis nemen.
Van de verklaring van de deskundige wordt proces-verbaal opgemaakt.
Het ereloon en de kosten van de deskundige worden door de rechter
onmiddellijk begroot onderaan het proces-verbaal met bevel tot
tenuitvoerlegging ten laste van de partij of partijen die hij aanwijst en in de
verhouding die hij bepaalt. Deze bedragen zullen in de eindbeslissing als
gerechtskosten worden begroot.”

Kenmerken
• Passieve rol deskundige

• Gebrekkige wettelijke regeling:
• Geen verplichte aanwezigheid partijen;

• Geen voorafgaande neerlegging stukken

• Taxatieprocedure 
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Verzekering
Art. 14 KB 25 april 2017 tot vaststelling van de
deontologische code van de gerechtsdeskundigen:

“De gerechtsdeskundige dient zijn burgerlijke aansprakelijkheid
te verzekeren. Indien hij zijn activiteit uitoefent in het kader
van een vennootschap dient deze haar wettelijke verplichtingen
op basis van het Wetboek van vennootschappen na te komen.”

Aansprakelijkheid van de 
gerechtsdeskundige

• Buitencontractuele aansprakelijkheid (art. 1382 
ev. O.B.W.)

• Maatstaf
– Normale zorgzame en omzichtige deskundige met

dezelfde specialiteit die nodig is voor de opdracht (Rb.
Leuven 3 februari 2010, Con.M. 2012, 57; Antwerpen 9 februari 2009, Ius & Actores
2010, 13)

• Fout
– Schending van een rechtsnorm
– Schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm
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Aansprakelijkheid van de 
gerechtsdeskundige

Voorbeelden:

• Verkeerde adviesverlening
– M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de 

deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. GULDIX (ed.), 
Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, (141) 168-173.

• Verzuim aan de plicht een aanstelling te weigeren 
bij gebrek aan afdoende kennis/ specialisatie

Aansprakelijkheid van de 
gerechtsdeskundige

Voorbeelden:
• Verzuim aan de meldingsplicht van mogelijke

wrakingsgronden
– M. BEERENS en L. CORNELIS, “De aansprakelijkheid van de

deskundige in privaatrechtelijke geschillen” in E. GULDIX (ed.),
Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen,
Intersentia, 2000, (141) 173.

• Schending van de fundamentele regels van
procesrecht
– Bijv. het taalgebruik in gerechtszaken (Kh. Dendermonde 18 april 2007,

RW 2007-2008, 545)
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Aansprakelijkheid van de 
gerechtsdeskundige

Voorbeelden:
• Teloorgaan stukken/ bewijsmateriaal

– Bijv. wanneer hij onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen tot het
bewaren van bewijsmateriaal (Gent 7 april 1992, TGR 1992, 91)

• Onvoldoende diligent handelen
– Bijv. ongerechtvaardigde vertragingen in de afhandeling van het

deskundigenonderzoek (Vred. Sint-Truiden 26 november 2002, RW 2004-
2005, 1034)

– Bijv. het onverantwoord onbeantwoord laten van de briefwisseling tussen de
partijen kan een fout uitmaken (Antwerpen 9 februari 2009, Ius & Actores
2010, 13)

• Laster/ toebrengen van reputatieschade

Case :

Bedrijvencentrum 
opgericht

Partij A 
(eiseres)

Partij C: 
stabiliteitsingenieur

Partij B:      
architect

Partij D: 
aannemer
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Partij C: 
stabiliteitsingenieur

Partij B:      
architect

Partij D: 
aannemer

Luifel aan gebouw 
doorgezakt

Feiten: 18 december 2015

Dagvaarding 20 januari 2018
aanstelling gerechtsdeskundige  

Partij A 
(eiseres)

Partij C: 
stabiliteitsingenieur

Partij B:      
architect
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Vonnis RBEA dd. 20 maart 2019: aanstelling gerechtsdeskundige  

Partij B (architect)              partij D (aannemer) tussenkomen?

Partij D (aannemer): 15 april 2019 vzs vrijwillige tussenkomst 
‘onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis’

Partij D (stabiliteitsingenieur)          verzekeraar tussenkomen? 

Verzekeraar weigert tussen te komen

Partij D (aannemer) dagvaarding dd. 5 juni 2019 in tussenkomst 
en vrijwaring verzekeraar         Vonnis RBEA dd. 5 sept. 2019
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Partij B (architect)          verzekeraar tussenkomen? 

Verzekeraar weigert officieel tussen te komen 

Verzekeraar zal de expertiseverrichtingen vrijwillig bijwonen

Opgelet! Discussie over aanwezigheid in expertise

Startvergadering
• Partijen met raadsdeskundige 
• Na rondgang blijkt: bouten aan luifel hebben het 

begeven 

Foutieve plaatsing? 

Foutieve berekening? 

• Nog partijen in procedure? 
• Zeer specifieke materie, wat nu? 
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Na startvergadering: nog partijen? 
• Architect        enkele berekeningen door derde partij
• Aannemer        enkele werken door onderaannemer

• Onmiddellijk aangeven nog partijen te betrekken &
aangewezen gerechtsdeskundige geen vaststellingen meer laten
doen!

• Wraking van de gerechtsdeskundige? Wanneer de
installatievergadering voorbij is, of wanneer er geen
installatievergadering is, na de aanvang van de
werkzaamheden kan meer geen wraking meer opwerpen tenzij
men pas daarna kennis kreeg van bepaalde gegevens.

Na startvergadering: nog partijen? 
Art. 812 Ger. W.:

“Tussenkomst kan geschieden voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de 
rechtspleging, zonder dat echter reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mogen 
doen aan de rechten van de verdediging (…)”

Art. 981 Ger. W.

“Het deskundigenonderzoek kan niet tegengeworpen worden aan de partij die 
gedwongen tussenkomt nadat de deskundige zijn voorlopig advies heeft verstuurd, 
tenzij zij van het middel van de niet-tegenwerpbaarheid afziet. De derde die 
tussenkomt kan niet eisen dat reeds gedane werkzaamheden in zijn bijzijn worden 
overgedaan, tenzij hij aantoont daar belang bij te hebben.”
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Na startvergadering: 
(te) specifieke materie?

• Gerechtsdeskundige  beroep op derden voor advies

• Sapiteur
– Onder gezag van gerechtsdeskundige 

– Onder verantwoordelijkheid van gerechtsdeskundige

Na startvergadering: 
(te) specifieke materie?

• Gerechtsdeskundige: 
– Partij D (stabiliteitsingenieur) als sapiteur? 
– Niet mee akkoord

– Art. 973, §2 Ger. W.: 
“§ 2. Alle betwistingen die in de loop van het deskundigenonderzoek met 
betrekking tot dit onderzoek ontstaan tussen de partijen of tussen de 
partijen en de deskundigen, met inbegrip van het verzoek tot vervanging 
van de deskundigen en van elke betwisting aangaande de uitbreiding of de 
verlenging van de opdracht, worden door de rechter beslecht.

De partijen en de deskundigen kunnen zich daartoe bij gewone brief, met 
vermelding van de redenen, tot de rechter wenden. De rechter gelast 
onmiddellijk de oproeping van de partijen en de deskundigen”
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Opmerkingen op verslag
• Partijen opmerkingen geformuleerd

• Eiseres: in definitief verslag geen rekening 
gehouden met opmerkingen 

• Wat nu? 

Opmerkingen op verslag
• Art. 973, §2, derde en vierde lid Ger. W. 

• Eiseres verzoekt rechter om deskundige en 
sapiteur ter terechtzitting te horen 
– Opheldering verslag 

– Vermeld in PV 

• Deskundig verslag = advies voor rechter
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Na eindverslag
• Deskundigenverslag is niet volledig

• Artikel 984 Ger.W.:
“Indien de rechter in het verslag niet voldoende opheldering vindt,
kan hij een aanvullend onderzoek door dezelfde deskundige ofwel
een nieuw onderzoek door een andere deskundige bevelen.
De nieuwe deskundige mag aan de vroeger benoemde deskundige de
inlichtingen vragen die hij dienstig acht.”

• Indien partijen aanvullingen wensen: minnelijke
overeenkomst tot uitbreiding van de opdracht van de
deskundige;

• Indien geen akkoord over uitbreiding zending en
deskundigenonderzoek niet volledig afgerond: brief
richten aan Voorzitter met verzoek tot uitbreiding;

• Nieuw verzoekschrift tot aanstelling van (dezelfde)
deskundige (in het geval dat deskundigenonderzoek
volledig is afgesloten).

Q&A ?

?

?

?

?

?

?
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