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Vakbekwame professionals bij het LRGD.
Bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) zijn vakbekwame professionals
geregistreerd die zich naast hun beroepspraktijk hebben bekwaamd in het uitbrengen van
Deskundigenberichten voor de rechterlijke macht. In een Deskundigenbericht wordt de rechter voorgelicht
over een vraagstuk op het vakgebied van de deskundige.
Het uitbrengen van deze deskundigenberichten vergt kennis
omtrent de denkwereld van juristen en de wijze waarop juridische
procedures plaatsvinden. Om zorg te dragen dat de bij het LRGD
geregistreerde deskundigen over die juridische kennis beschikken,
hebben zij een daarop gerichte opleiding gevolgd. Deze juridische
opleiding staat los van de vakbekwaamheid van de individuele
professional.
Op velerlei terreinen waken beroepsorganisaties over de kwaliteit
van vakkennis van de leden. Personen die als deskundige optreden
dienen aan de eisen van een betreffende beroepsorganisatie te
voldoen. Beroepsorganisaties kennen in de meeste gevallen ook een
verplichting tot permanente educatie. Op deze wijze wordt
bewerkstelligd dat de beroepsbeoefenaar bij blijft op zijn of haar
vakgebied. Daarnaast kent ook het LRGD een eigen verplichting tot
permanente educatie. Geregistreerde deskundigen moeten ook op
juridisch gebied bijblijven.

Voorbeeld: Makelaar
Wanneer een makelaar optreedt als
aankoopmakelaar gebruikt hij dezelfde
vakkennis die hij gebruikt wanneer hij
optreedt als verkoopmakelaar. In het ene
geval in opdracht van een potentiele koper,
in het andere geval in opdracht van een
eigenaar. Deze dienstverlening kan uit de
aard der zaak niet tegelijkertijd worden
verricht. Diezelfde persoon kan echter ook
optreden als een door de rechter benoemde
deskundige, wanneer er een geschil is tussen
partijen over de aan- en verkoop van een
woonhuis. In dat laatste geval gebruikt hij
immers zijn vakkennis om op technisch
gebied de rechter voor te lichten.

Een persoon die door een rechtbank of gerechtshof wordt benoemd als gerechtelijk deskundige dient zich in
deze procedure te houden aan de algemene rechtsbeginselen en de opdracht strikt uit te voeren volgens de
daarvoor geldende regels. Het belangrijkste aspect hiervan is de onafhankelijkheid van de deskundige ten
opzichte van beide partijen in de juridische procedure. In de praktijk betekent dit dat een door een rechter te
benoemen persoon vooraf door de griffier wordt geraadpleegd of hij vrij staat ten opzichte van beide partijen.
Alleen in het geval van een bevestigend antwoord kan die persoon worden benoemd.
Beroepsbeoefenaars die zijn of worden geregistreerd bij het LRGD hebben in alle gevallen een eigen
beroepspraktijk (als zelfstandige dan wel in dienstverband); het zelfstandige beroep “ gerechtelijk deskundige”
bestaat niet. Zij zijn werkzaam op hun eigen vakgebied in hun eigen praktijk en treden daarnaast, doorgaans
met enige regelmaat, op in juridische procedures.
Professionals die in opdracht van één partij hebben opgetreden (dit wil zeggen als partijdeskundige) kunnen bij
een mogelijk ontstaan van een geschil van diezelfde partij doorgaans niet meer als onafhankelijk gerechtelijk
deskundige optreden.
De werkzaamheden als gerechtelijke deskundige belemmeren een professional echter nooit bij de vakkundige
uitoefening van zijn beroep.

Nadere informatie over bij het LRGD geregistreerde deskundigen is te vinden op de website www.lrgd.nl
Wilt u meer weten raadpleegt u dan uw professional. U kunt ook contact opnemen met het LRGD. Gebruikt u
daarvoor bij voorkeur het mailadres info@lrgd.nl. Maar bellen met het secretariaat kan ook: 085 – 27 33 777

