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Artikelen
Aansprakelijkheidvan deskundigen:regulier

beroepsrisicoof chillingfactor?
58
In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele aspecten
van de civielrechtelijkeaansprakelijkheid
van deskundigen. Eerder dit jaar is hierover in Engelandeen belangwekkende rechterlijke uitspraak gedaan in de
zaak Jonesv I(aney. Na een bespreking van de wijze
waarop in Engeland, Duitsland en Nederland wordt
omgegaan met vragen rondom de aansprakelijkheid
van deskundigen,worden inzichten uit de drie landen
benut om aanknopingspunten
te benoemenvoor het
normatieve kader van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van deskundigenin Nederland.

1.

Inleiding

De civielrechtelijkeaansprakelijkheid
van deskundigenis
een onderwerpdat in Nederlandrelatiefweinig aandacht
trekt. Op het eerstegezichtlijlft er aardigwat literatuur
over te zijn,2maar de reikwijdtevan de daarinbesproken
thema'sis vrij beperkt.Vrijwel buiten beschouwingblijft
geldenvoor de beoordeling
bijvoorbeeldwelke maatstaven
van de aansprakelijkheid
van deskundigen.
Specifiekeregelgevingontbreektvooralsnogen er is ook weinig rechtMw. prof. mr. drs. G. de Groot is seniorrechter in de RechtbankAmsterd a m e n b i j zo n d er hoogler aar Rechtspr aaken conflictoplos s i ngaan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
A . B o xme e r,'C e rechtelijkdeskundigeloopt steedsmeer r isi c o',D e Ac co u n ta n t2 OO8 -3,p. 14- 16; W .Th. Br aam s,' ( Aanspr akelijkhei ds ) nor m en
e n w a a rd e n ',NIBR 2007, 7, p.259: C. de Cr oot, ' De r echter co ntr ac teer t
n i e t, D e re ch tsv er houdingtussen r echter , deskundigeen par ti j en, bezi e n va n u i t h e t pr ocesr echt' ,TCR2004, p. 79- 86; c. de Gr oot, fr ans parantie tussen rechter, partijen en deskundige,Aansprakelijkheidsbeperking van door de civiele rechter benoemdedeskund.igen,
Den Haag: Raad
vo o r d e re ch tsp r aak2004; R.M. Her mans,' Geenaanspr ake l i j k hei ds bep e rki n g va n d o o r de civiele r echter benoemdedeskundigenm aar aansp ra ke l i j kh e i d van de Staat voor door deskundigengemaak tefouten',
WPNR200516629,p. 579-586; CJ.M. Klaassen,'De rechter als contracta n t? D e re ch tsver houdingtussen de deskundige,de r echter en de pr oce sp a rti j e nb e zi en vanuit het mater iele r echt' , ICR 2002, p.93- 102; J .
Me yst-Mi ch e l s,'Aanspr akelijkheidbij nevenwer kzaam heden.D e m ed i sch sp e ci a l i st als keur ingsar ts of als deskundige' ,M ed.is c hC ontoc t
2 0 0 0 , p . 1 0 9 8 -1 100;R.R.Ver ker k, ' Pr ocesr echtelijkewaar bor gen v oor
e e n b e tro u w b a ar deskundigenonder zoek'in:
, C.C. Hesen,S.D .Li ndenbergh en G.E.van Maanen (red.), Schodevaststelling
en de rol van de desku n d i g e ,De ve n ter : l( luwer 2008, p. 180- 181;AJ. Van, ' De tuc htr ec htel i j ke e n ci vi e l re chtelijkeaanspr akelijkheidvan m edischedes k undi gen,
T vCR2 0 0 4 , p . 5 05- 516; AJ. Van, ' De schaduwzijdevan ver a ntw oor del i j kh e i d . A a n sp rakeh.lkheid
medisch deskundigein het geding',M edi s c h
C o n ta ct2 0 0 4 , p . 816- 8.19;P. van der Zanden, ' Accountantal s des k undige', De Accoxntant 2005-2, p. 36-39.
Z i e ww w.a cco u ntant.nl/Nieuws,' Rolals getuige ook voor Neder l ands e
a cco u n ta n tg ro o t pr obleem' ,10 m aar t 20.11;C. de Cr oot en N.A. El ber s ,
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spraakoverdit onderwerp.In de praktijkvalt nu en dan te
beluisterendat de dreigingvan eenaansprakelijkstelling
tijdens deskundigenonderzoek
een verlammendewerking
kan hebben.3Voor zover bekendis hiernaarin Nederland
nauwelijksonderzoekgedaan.Het is moeilijk te zeggenof
aansprakelijkheidskwesties
daadwerkelijkeenchillingfactor
vormenvoor deskundigen
en hun beschikbaarheid
om een
functie te vervullenin de rechtspleging.
In deze bijdrage
wordt de standvan zakenonderde loep genomenen worden gezichtspunten
verkenddie een rol kunnenspelenbij
de beoordelingvan aansprakelijkheid
van deskundigen.
De
opmaat hiervoor is een spraakmakende
rechterlijkeuitspraakin Engelandover de aansprakelijkheid
van deskundigen.In Duitslandvoerenanderegedachtende boventoon
dan in Engeland,
wat aansluitendkort wordt belicht.Vervolgenskomt aan de orde hoe in Nederlandin wetgeving,
rechtspraaken literatuur wordt omgegaanmet vragen
rondom de aansprakehjkheid
van deskundigen.Inzichten
uit de drie landenwordentot slot benutom aanknopingspuntente benoemenvoor het normatievekadervan de civielrechtelijke
aansprakelijkheid
van deskundigen
in Nederland. Buitenbeschouwingblijven vragenvan causaalverbanden schade.a
Deskundigenonderzoek
in de contextvan een
(eventuele) civiele procedure
In deze bijdragewordt voornamelijkaangehaaktbij deskundigenonderzoek
dat plaatsvindtin een civielezaakol
daaraanvoorafgaand,
om de kansvan slagenvan eenciviele
procedurete onderzoeken.
Dit wordt hierna samengevat
aangeduid
alsdeskundigenonderzoek
in de contextvan een
(eventuele)civieleprocedure.In Nederlandvalt hierbij te
denkenaandrie soortendeskundigenonderzoek:
op eenzijdig verzoekvan eenpartU,op gezamenlijk
verzoekvan partijen en in opdrachtvan de rechter.
2.

Stand van zaken in Engeland

2.1
Deskundigenrapport
In Engelandplegen deskundigenin civiele zaken vooral
door partijente worden ingeschakeld.s
Bij de beoordeling
van de aansprakelijkheid
van deskundigenwerd tot voor
kort onderscheidgemaakt tussen enerzrjdsde situatie
waarin een partij een deskundigeenkel om adviesvraagt,
en anderzijdsde situatiewaarineen deskundigein de preprocessuele
of processuele
fasewordt verzochtte adviseren
en eenrapportuit te brengendat in een(eventuele)procedure kan worden gebruikt.Wanneerhet deskundigenrap-

lnschakelingvan deskundigenin de rechtsprook.Verslagvan een onderzoek naar knelpunten en verbetervoorstellen,Den Haag: Raad voor de
re ch tsp ra a k2 0 0 8, p. 1"1- l- 112.
Zie ook Hof Den Haag 13 decem ber2006,

Br j v .G . de Gr oot, 'D es k undi ghei dop v oor w aar den: aans pr ak el i j k h e i d s -

L JNF '2 4 4 3 3 r.o
, .22: een par tij die een klacht tegen de door het hofben o e md e d e sku n digewenst in te dienen, m oet het hof daar ov er i nl i c h-

s tr eek s 2004- 3,p.13- .14;H er m ans2005 ( noot l ) , p.581.
Z i e bi J v .C . de Gr oot, 'H et des k undi genadv i esi n de c i v i el e pr oc e d u re ' ,

te n .

D ev enter :I( l uw er 2008. D . 102- '103.

beper k i ng v an door de c i v i el e r ec hter benoem de des k undi gen,Re c h t -
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port wordt overgelegdin de procedurebij de rechteren de
in het gewederpartijeveneenseen deskundigenrapport
ding brengt,kan de rechterde deskundigeninstruerengezamenlijkoverlegte voeren en te laten weten op welke
puntenzij het eenskunnenwordenen op welke puntenen
waarom zij het oneensblijven (art. 35.12Civil Procedure
Rules(CPR)).

c
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en de rechterde deskunvan partUenelkaartegenspreken
digenopdraagtoverlegmet elkaarte voeren,is dat bedoeld
om de rechterin staatte stellende betekenisvan de deskundigenrapporten
voor de beslissingte beoordelenen tot
Het overeenbeslissing
te komen(art.35.3en 35.12CPR).
kan erin resulterendat een desleg tussende deskundigen
kundigezUnstandpuntbijsteltten nadelevan de opdrachtgevendepartij. In Stantonv Callaghan
is benadruktdat de
duty to the court prevaleertbovende duty of careten oppartij.De gedachteis dat er
zichtevan de opdrachtgevende
een publiekbelangis gemoeidmet het faciliterenvan een
tussende deskundivolledigeen vrije gedachtenwisseling
gen van partUen.De deskundigenmoetenniet hoevente
vrezen dat elke bijstellingvan een aanvankelijkgegeven
partij zal wordengezien
oordeeldoor de opdrachtgevende
als bewijs van wanprestatie.Dit publiekebelangis in de
zaak Sfontonv Callaghanaangemerktals rechrvaardiging
aanspravoor de volledigeuitsluitingvan civielrechtelijke
kehjkheidin de relatietusseneen deskundigeen zijn opdrachtgever.

2.2
lmmuniteit voor deskundigen
In de contractuelerelatietussenpartij en deskundigerust
behoort
op de deskundige
een duty ofcare.Eendeskundige
reasonable
skill and care te betrachtenjegens zijn cli€nt.
gevenin de situatie
Foutendie kwalificerenalsnegligence,
waarin de deskundigeeen clidnt louter adviseert,aanleivoor schadeals gevolgdaarvan.
ding tot aansprakelijkheid
Een deskundigedie een deskundigenrapport
uitbrengt in
een procedureof met het oog op een eventueelte voeren
procedure,kon daarentegen
tot voor kort vrijwel niet aansprakelijkworden gehoudenvoor schadeals gevolgvan
eventuelefouten.Aan deskundigenwerd reedsmeer dan
400 jaar geledenimmunitytoegekend.6
De achtergronderte vrijwarenvoor acties 2.4
lmmuniteit voor advocaten
van was aanvankelijkdeskundigen
werdenbewaarin zij door een voormaligeopdrachtgever
2.4.1 Aansprakelijkheidvanadvocaten
ticht van smaadof laster.T
De aansprakelijkheidsuitsluiting
in de zaakStantonv
is echterook gaangeldenvoor andereschadevergoedings- Terwijlde immuniteitvan deskundigen
werd in de zaak Hall v SiCallaghan
werd gehandhaafd,
actiesvan een partij tegende eigendeskundigeen betrof
monsr3geoordeeld
dat er niet langergegronderedenenwaalle werkzaamheden
van een deskundigegerelateerdaan
stond hierin
ren om de immuniteitvan advocatente continueren.In de
een (eventuele)procedure.8
De deskundige
niet alleen.In Engelandkon langetijd geenenkeleproces- zaakHallv SimonsbenadrukteLordHoffmann:
deelnemer- partij, advocaat,getuige,deskundigeof rech'Any immunity from suit is a derogationfrom a person's
ters - aansprakelijk
wordengehoudenvoor schadeals gefundamentalright of accessto the court which hasto be
volg van een verklaringof gedragingin de procedure.lo
De
justified.'
gedachtewas dat bijvoorbeeldeen partij zich zonderimmuniteit niet vrij zou voelenom te procederen,
of een geEvenalsde deskundigedient de advocaatzowel het belang
tuige terughoudendzou zijn in het verklarenvan de waarheid,uit vreeslaterachtervolgd
te wordenmet vorderingen van zijn cliEntals het publiekebelangdat met rechtspraak
is gemoeid.Brengendezebeide verplichtingeneen advovan de in het ongelijkgesteldepartij.rr
dan heefthij eenoverridingduty
caatin eenconflictsituatie,
to the court.Het dienenvan het belangvan de cli€nt moet
2.3
Belangenafweging
Richtinggevend
voor de uitsluiting van aansprakelijkheid hiervoorzo nodigwijken.
van deskundigenin de afgelopenjaren was met name de
zaak Sfonfonv Callaghan.lz
In deze zaak is de duty of care
2.4.2 Argumentenvoor immuniteitvan advocaten
jegenszijn opdrachtgever
gelegdnaast Welke argumentenwaren voordienredengevend
voor de
van de deskundige
Er werd
van advocaten?ra
het publiekebelangdat met rechtspraakis gemoeid.Een
uitsluitingvan aansprakelijkheid
dat alle andereprobelanggehechtaan de omstandigheid
deskundigenrapport
komt in of buiten rechtetot standop
- partij,getuige,rechter,deskundige- iminitiatiefvan een partij.Wanneerde deskundigenrapporten cesdeelnemers
muniteit genietenvoor zover hun verklaringenen gedragingennauw verbondenzijn met het verloopvan een proC u tl e r v D i xo n 1 1 58514 Co Rep 14b; 76 ER 886. Zie o.a.Jone sv Kaney
[2 0 1 1] UK S C1 3 , r.o. 133 e.v.( Lor d Hope) .
cedurebij de rechter.De reikwijdtevan de immuniteitvan
Jo n e s v l (a n e y [2 011] UKSC 13, r .o.11 ( Lor d Philips) en r .o.72 ( Lor d
advocatenwas hiertoe ook beperkt.Een belangrijkarguC o l li n s).
ment was daarnaastdat een advocaatmoest worden beP a l me r v D u rn fo rd For d [19921qB 483.
8
9
Z i e b i j v. M. F re u d enthale.a.,' Aanspr akelijkheidvan de over he i d en v an
te worden geschermdtegen het risico om aansprakelijk
re ch te rs vo o r fo u ten bij de civiele r echtsgang' ,in: J.M. van Bur en- D ee
stelddoor eencli€ntin situatieswaarinde advocaathet bee.a. (red.), Tussende polen van beschermingen vrijheid, Aspectenvon
aansprakelijkheid,Antwerpen/Croningen: Intersentia 1998, p. 259-255.

10

Jo n e s v K a n e y [2 0111UKSC 13, r .o..ll- 14: X ( M inor s) v Bedfor ds hi r e
C o u n ty C o u n ci l [9 95] 2 AC 633.

ll

Jo n e svK a n e y[2 0 ]1]UKSC.l3.r .o.15- 17.
S ta n to n v Ca l l a g han [2000] QB 75. Zie ook Palm er v Dur nfor d F or d

12

[1 9 9 2 1QB 4 8 3 .

l3
14

Ar thur J .SH al l and C o.v Si m onsI200013 AER673, [2002] I AC 615 .
H edl ey By r ne & C o Ltd v H el l er & Par tner sLtd {19641AC 465; R on d e lv
W or s l ey l l 969l I AC '191;Sai fAl i v . Sy dneySm i th M i tc hel l & C o. I1 9 8 0 1
AC 198.

A,fl.8-oktober201.l
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op eenrUgezeten hun positieop
lang van zijn cli€nt had achtergesteld
bij de nalevingvan
mentenvoordeskundigen
zijn duty to the court. Met de immuniryfrom suif werd ook
66nlijn gebrachtmet die van advocaten.lG
getrachtte voorkomendat een advocaatde druk van een
cli€nt niet kon weerstaanom bij eenbelangenconflict
voor2.5
Jonesv Kaney
rangte gevenaanhet belangvan de clidntbovende duryto
the court.Verderlag een argumentin de vreesdat zonder 2.5.1 Defeiteninlonesv Kaney"
in zijn letselschadeKaneyhadJonesbijgestaan
immuniteit stapelingvan procedureszou plaatsvindenin
Deskundige
de vorm van een grote hoeveelheidberoepsaansprakelijk- zaak.Joneswas op 14 maart2001op zijn motorfietsaangeheidszaken.Daarmeezoudende belangenvan effectieve redendoor eenauto die door Bennettwerd bestuurd.Benin het gedingkunnett was dronken,zijn auto was onverzekerden hij reed
rechtspraak
en finalegeschilbeslechting
nen komen.
zondergeldigrijbewijs.Na het ongevalhadJonesffsiekeen
psychische
klachten.De aarden omvangvan de psychische
2.4.3 Hsllv Simons
klachtenwarenniet zondermeerte begrijpenalsongevalspsycholoogKaney
gevolg.De advocaatvanJonesschakelde
In de zaak Hall v Simonswerden dezeargumentenniet langer voldoenderedengevendgeacht.Vooropwerd gesteld in, die ondermeerrapporteerde
dat Joneseen posttraumahet recht
tischestressstoornis
had.In de proceduretegenBennetten
dat een algeheleuitsluitingvan aansprakelijkheid
in geFortiswaren de ongevalsgevolgen
op toegangtot de rechterter vaststellingvan burgerlijke diensverzekeraar
rechtenen verplichtingen(art.6 lid 1 EVRM)beperkt.Daar- schil. Kaneybracht een nader rapport uit, waarin onder
had
voor moet eendeugdelijkerechwaardiging
bestaan.
Vervol- meer stond dat Joneseen deel van de verschijnselen
genswerden de tot dan toe gebezigdeargumentenlangs die pastenbij de diagnoseposttraumatische
stressstoornis
deze lat gelegd.Het argumentdat alle procesdeelnemers en depressiefwas. Fortisliet een rapport uitbrengendoor
waarin stond dat Joneszijn klachtenoverimmuniteitgenieten,moestwijken voor eenkenmerkin de
een psychiater,
opdrachtom te
relatietussenadvocaaten cli€ntdat ontbreektin de relatie dreef.De rechtergafde beidedeskundigen
tussenpartij en getuigeof tussenpart| en rechter:de advooverleggenen een gezamenlijkrapportuit te brengen.Het
caat heeft een contractueleduty of care ten opzichte van
overlegvond telefonischplaats.De psychiaterstelde het
zijn cli€nt. Een advocaatkan in beginseldus ook, anders conceptop van het gezamenlijkerapport. Kaney ondertedan een getuigeof de rechter,wanprestatieplegenjegens kendedat ongewijzigden zondercommentaar.In het gezazijn cli€nt,waardoorde cli€nt schadekan lijden.Het argumenlijkerapportstonddat de klachtenvan Jonesniet waen dat
stressstoornis
ment dat de aansprakelijkheidsuitsluiting
noodzakelijkwas
ren te duidenalseenposttraumatische
om te verzekerendat advocatenhun dufy to the court zoumoestworden betwijfeld of hij oprechtwas in het uiten van
den respecteren,
sneuveldein een vergelijkingmet andere zijn klachten.De advocaatvan JonesconfronteerdeKaney
professionele
Artsen bijvoorbeeldkunnen met de discrepantietussenhaar eerdererapportenen het
dienstverleners.
rapport.Daaropgaf zij te kennendat zij tijevenzeerin de situatiekomendat het belangvan de pati€nt gezamenlijke
De beroeps- dens het telefonischoverlegniet bekendwas met de inconflicteertmet normenvan de beroepsgroep.
aansprakelijkheid
van andereprofessionele
dienswerleners houd van de rapportendie de psychiatereerderhad uitgewas echterniet uitgesloten.Het werd niet meer van deze bracht,dat het gezamenlijkrapport niet weergafwaarmee
zij in het telefonischoverlegakkoordwas gegaanen dat zij
tijd geachtom advocatenop dit punt wezenlijkanderste
rapportniet te
zich niet vrij had gevoeldhet gezamenlUke
behandelendan andereprofessionele
dienstverleners.
Ook
Haar indruk was dat Joneseerder ontwijwerd het ongewenstgeacht dat cli€nten van advocaten ondertekenen.
genotendan cli€ntenvan ankenddan misleidendwas in het uiten van zijn klachten.Zij
minder rechtsbescherming
had
stressstoornis
dere professionele
dienstverleners.
De vreesvoor stapeling vond datJoneswel eenposttraumatische
van procedurewerd gepasseerd
met ondermeerrechtsver- en was bereidnadereopmerkingente makenbij het gezagelijkendeargumenten.In anderelanden in de Europese menlijkerapport.
Unie gold geenimmuniteitvoor advocaten.
Er warengeen
vanJonesen Kaney
aanwijzingendat dit problematischuitwerkte.Voor zover
2.5.2 De standpunten
tegen KaandereAngelsaksische
landenaansprakelijkheid
van advo- Jonesbegoneen beroepsaansprakelijkheidszaak
catenkendenof hebbengekend,ontbrakendie aanwijzin- ney.Hij steldezich daarinop het standpuntdat hij de zaak
genevenzeer,
tegenFortisop eenveel lagerbedraghad moetenschikken
rapdan zouzijn geschied
wanneerl(aneyhet gezamenlijke
In de jaren na Hall v Simonswerd in de literatuurkritiek
port niet had ondertekend.
geleverdop het voortbestaan
Aanvankelijkstuitte de vordevan de immuniteit van desOmdatde zaak
ring af op de immuniteitvan deskundigen.
kundigen.lsIn zijn beslissingvan 30 maart 2011 heeft de
werd casSupremeCourtin de zaakJones
v Kaneyde relevanteargueen kwestiebetrofvangeneralpublicimportance,
De advocaatvan Kaneydeedeen beroep
satietoegestaan.ts
op'the chillingfactor that potential liability in negligence
15

T. Hodgkinson and M. James,ExpertEvidence.Low ond Practice,Londen:
Sweet & Maxwell 2OO7,p.402-407 en p. 648-649: A. Zuckerman, Zuckermon on Civil Procedure. Principles oJ Proctice, Londen: Sweet & Maxwell 2006, p. 737, met verwijzing naar Philips v Symes, [20041 EWHC
2 3 3 0 , C h . Z i e o ok De Gr oot 2008 ( noot 4) , p.213.
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v K aney[2011]U K S C
13.
Jones
v K aney[2011]U K sc13,r.o.3-'10.
Jones
13,r.o.1.
v K aney[20111
UKSC
Jones
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wouldintroducein respectof expertevidence'.1s
Volgenshem
zou de bereidheidonder deskundigen
afnemenom hun
dienstente verlenen,wanneerde immuniteitzou verdwijnen.Ookzou eendeskundige
mindergemakkelijkrapporteren over kwestiesdie niet in het belangvan zijn cli€ntzijn,
uit vreesvoor een aansprakelijkstelling
van zijn cliEnt.Dit
risicowas volgensde advocaatvan Kaneygrotergeworden
sindsde aanbevelingen
van Lord Woolf waren neergelegd
in de CPRen de nadrukwas komente liggenop de'paramountimportanceof the duty of an expertto givefrank and
objectiveadviceto the court'.2o
Deskundigen
moesteneen
prikkeltot nalevingvan dezeverplichtingkunnenontlenen
aan de geruststellende
wetenschapdat zij zich niet blootsteldenaan het risicovan aansprakelijkstelling
wanneerzij
hun verplichtingten opzichtevan de rechterlietenprevaleren bovenhet dienenvan de belaneenvan de clidnt.
2.5.3 Deoveruegingen
inJonesv Kaney
In de overwegingen
van de Supreme
Courtzijn dezeen andere argumentenuitvoerigtegenhet licht gehouden,zoals
hierna zal worden toegelicht.Evenalsin Hall v Simonsis
overwegendtot uitgangspuntgenomendat een algehele
uitsluitingvan aansprakeh.ykheid
het recht op toegangtot
de rechterter vaststellingvan burgerlijkerechtenen verplichtingenbeperkten dat er daaromeen rechtvaardiging
moetbestaanom de immuniteitvan deskundieen
te handha v e n . 2 l

2.5.3.7 Reikwijdteimmuniteit
In de overwegingenvan Lord Philipsis een eerstekwestie
de reikwijdtevan immuniteit.Wanneerdeskundigen
immuniteitgenieten,dient de reikwijdtedaarvanniet beperkt
te zUntot verklaringenofgedragingenin rechte.Om effectief te zijn, dient de immuniteitook de verklaringenen gedragingenvan de deskundigevoorafgaandaan de procedure te omvatten.Het laat zich echterniet altijd eenvoudig
onderscheiden
wanneereendeskundige
louteradviseerten
wanneerhij adviseerten rapporteertin de contextvan een
eventueleprocedure.Dat betekentdat de reikwijdte van
immuniteittot op zekerehoogtealtijd diffuuszal zUnen tot
procedures
aanleidingkangeven.22
2.5.3.2 Uithollingvanimmuniteit
Eentvveedekwestiebetreftde vraagof de immuniteitvan
deskundigenfeitelijk al is uitgehold,doordat immuniteit
eendeskundigeniet vrijwaartvan tuchtrechtelUke
aansprakelijkheid23
en evenminvan zogenoemde
wastedcostsor'19
20

Jo n e sv K a n e y [2 0 ] I ] UKSC13, r .o. 39.
' 13,r .o.40. Zie over de r egelingvan des k unJo n e sv K a n e y [2 0]l I UKSC
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27

Jo n e s v K a n e y [20111 UKSC 13, r .o.61 ( Lor d Philips) , r .o.68 ( Lor d
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r.o . 1 5 9 e n 1 6 1 (L or d Hope) .
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Jo n e s v K a n e y [2 011] UKSC 13, t.o. 42- 43 en 45. Zie ook r .o. 71 ( Lor d
C o l l i n s),r.o .'1 0 4 -105( Lor d Dyson)en r .o..187( Lady Hale) .
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ders.2a
Lord Philips vond deze beide aspectenniet voldoendezwaarwegendin de discussieover immuniteitvan
deskundigen,
omdatdie discussie
in essentieerom draaitof
deskundigenuit vreesvoor civielrechtelijke
aansprakelijkheid onvoldoendein staatzullenzijn hun dienstenaan de
rechtspraakfrank en vrij te verlenen.2s
Lord Collinsheeft
erop gewezendat de suggestievan een cftillingeffectvan
aansprakelijkheid
van deskundigen
niet strooktmet het feit
dat de immuniteit voor civielrechtelUke
aansprakelijkheid
nimmer heeft belet dat een deskundigestrafrechteluk
kan
worden vervolgdwegensmeineeden ook tuchtrechtelijk
aansprakelijk
kan wordengehouden.De potenti€leeffecten
daarvanzijn volgenshemverstrekkender
dan van eenschadevergoedingsactie
van een ontevredenclient, omdat het
tuchtrechten het strafrechtvan invloedkunnenzijn op de
broodwinningen de reputatievan een deskundige.26
Lord
Hopedaarentegen
meendedat de tuchtrechtehjke
en strafrechtelijkerisico'swezenlijkanderszijn dan het risicodat
eendeskundige
door een teleurgestelde
cli€ntwordt blootgesteldaanvervelende
procedures.2T
en tijdrovende
procedurelschikking
2.5.3.3 Verhouding
Als derdekwestieheeft Lord Philipsin ogenschouwgenomen dat het merendeelvan de civielezakenwordt geschikt
zonder dat een procedure aanhangigwordt gemaakt.
Slechtsin eenkleineminderheidvan de zakenkan zich dus
de situatievoordoendat een deskundige
optreedtin rechte
en afwegingenmoet makentussenzijn duty of careen zijn
duty to thecourt.Daarmeeheefteendeskundigenrapport
in
de grotemeerderheid
van zakengeeninvloedop eenbeslissingvan de rechter,maarop de beslissing
van de cli€ntom
een zaakte schikken.Het effectvan immuniteit is in die
meerderheid
van zakendat een clidntde deskundige
niet
aansprakelijk
kan stellenwanneereen zaakals gevolgvan
negligence
van de deskundigeniet wordt uitgeprocedeerd,
maarwordt geschikt.VolgensLordPhilipsis het de vraagof
dit nodigis om de objectiviteitvan deskundigen
te verzekeren in de kleineminderheidvan zakenwaarinwordt geprocedeerd.28
2.5.3.4 Vergelijking
metandereprocesdeelnemers
In het kadervan het argumentdat ook andereprocesdeelnemersimmuniteitgenieten,
is relevantgeachtdat de positie van eendeskundige
aanzienlijkmeergelijkenisvertoont
met die van eenadvocaatdan van eengetuige.Eengetuige
is verplichtnaarwaarheidte verklaren.Hij heeftgeencontractuelerelatiemet een partij en heeft naastde getuigplicht en de waarheidsplicht
geenandereeigenverplichtingenjegensde rechterof het publiek.Voor een advocaaten
eendeskundige
ligt dat anders.Zij zijn uit vrije wil eencontractuelerelatiemet eenclientaangegaan.
Komthet tot een
procedure,
dan hebbenzij jegensde rechteren de publieke
zaakeigenverplichtingen,
die hen kunnenverplichtentot

25
27

J ones v Kaney I20l 1l U KSC13,r .o.44.
J onesv Kaney I201I I U KSC13, r .o. 83- 84
J onesv l ( aney [2011] U I( SC13, r .o. 165.

28
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verklaringenof gedragingen
die afbreukkunnendoen aan
de kansvan slagenvan de zaakvan de clidnt.De verplichtingen van deskundigenvolgensde CPRonderstrepen
dit,
zoalshet overlegmet de deskundige
van de wederpartij,de
verplichtingom samenmet die deskundige
te onderzoeken
op welke puntenovereenstemming
kan wordenbereikt,de
verklaringaan het slot van het rapportdat de deskundige
zijn duty to the court(art. 35.3CPR)begrijpten heeftnagegebruikdat eendesleefd,en het hiermeesamenhangende
kundigein het contractmet de clidnt opneemtdat hij zijn
duty to the courtzal naleven.2s
LordHopeheeftdaartegenover van belanggeachtdat een wijzigingin de immuniteit
van deskundigenimplicatieskan hebbenvoor de immuniteit van getuigenen daarmeeeendestabiliserend
effectkan
hebbenop de bescherming
die in het algemeenaan getuigenwordt verleend.3o
Hierbijmoetwordenbedachtdat een
(expertwitness)in Engelandvan oudsherwordt
deskundige
gezienals een bijzondersoort getuige.Ook zijn volgens
hem de verplichtingenvan een advocaatjegensde rechter
mindervergaanddan de verplichtingendie eendeskundige
jegensde rechterheeft.3l

deskundigenzeer divers.Sommigenbehorentot een professionele
organisatieen tredenregelmatigop als deskundige,maar anderendoen dat misschienmaar €€n keer in
hun leven.3a
Ook meendeLordHopedat niet is in te schatten of zich een chillingeffectzalvoordoen,omdatdaarvoor
gegevens
onvoldoende
voorhandenzijn.3s
LordPhilipsen LordDysonmemorerendat er geenbewijsis
dat deskundigenhun duty to the court beter nalevenwanneerzij immuniteitgenieten,maardat er ook geenbewijsis
van het tegendeel.
LordPhilipsvindt het echterparadoxaal
om aan te nemen dat een deskundigeimmuniteit nodig
heeftom zijn duty to the courtna te leven.Eenintegeredeskundigezal volgenshem zijn meningzo nodig bijstellen,
ook wanneerdat niet gunstigis voor zijn cli€nt.Het zal ook
duidelijkzijn in welkegevalleneendeskundige
zijn mening
bijsteltter nalevingvan zijn duty to thecourten hij ziet niet
in waarom nalevingvan die verplichtingaanleidingzou
kunnengeventot aansprakelijkheid.
Hij wijst erop dat de
niet tot geafschaffing
van de immuniteitvan advocaten36
volg heeftgehaddat de bereidheidvan advocatenis afgenomenom hun dienstente verlenen.3T
VolgensLord Brown zal een positiefeffectzijn van poten2.5.3.5 Pn'kkels
voordeskundigen
van een deskundigevoor handelen
ti€le aansprakelijkheid
VolgensLordPhilipsis er geenredenom aante nemendat
in strijd met de verplichtingom ressonable
skilland carete
de beschikbaarheid
van deskundigen
zal afnemenwanneer betrachten,een'sharpened
awareness
of the isks of pitching
zij aansprakelijk
kunnenwordengehoudenvoor schadeals
their initial viewsof the meritsof their client'scasetoo highor
gevolgvan negligence.
Ook andereprofessionele
dienswer- too inflexiblylest theseviewscometo exposeand embarrass
lenersstaanbloot aan dat risicoen zij plegendaartoeeen
themat a laterdate'.38
LordCollinsmeentdat eenconscidnberoepsaansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten.In uittieuzedeskundige
zich niet laat afschrikkendoor het risico
zonderlijkegevallenkunnen het risico van aansprakelijk- dat hij door een teleurgestelde
cli€nt aansprakelijk
wordt
stellingen de kostenvan een verzekeringweliswaarzoda- gestelden zich daarvanniet zal laten weerhoudenzijn
nig zijn dat het niet aantrekkelijkis om alsdeskundige
op te
dienstente verlenenaaneenanderecli€nt.Als de mogelijktreden,maarin het algemeenis niet in te ziendat het risico
heid van civieleaansprakelijkheid
al een effectzal hebben,
van deskundigenwerkzaamheden
als hogerzal worden erzal dat volgenshem de neigingzijn om nog meer zorgvulvarendan het risicovan andereberoepsmatige
werkzaam- digheidte betrachtenbij de voorbereidingvan een rapport
heden.Bovendienovertrefthet aanbodvan deskundigen
op
voor de cli€ntofvan het rapportdat in samenspraak
met de
de meestegebiedende vraagnaardeskundigen.
Lord Phildeskundige
van de wederpartutot standkomt.3e
ipsbesluit:
2.5.3.6 Stapeling
vanprocedures
'Thecasethat immunity is necessary
to preventa chillDenkbaaris dat deskundigenworden blootgesteldaan
ing effecton the supplyof expertwitnessesis not made
lichtvaardigeaansprakelijkstellingen
wanneerzij geen imout.'32
muniteitmeergenieten.LordPhilipsheeftechterbetwijfeld
of dat in veelzakenzalgebeuren,
omdathet voor eenpartu
LordCollinsheeftzichhierbijaangesloten,
na te hebbenuitnog niet zo eenvoudigis om aan te tonen dat een deskuneengezetdat gerechtenin de VerenigdeStatenvan Amerika dige fouten heeft gemaakt die als negligencekwalificeren.
verdeeldzijn over de vraagof aandeskundigen
immuniteit
Daartoezal meestalbijstandvan een anderedeskundige
toekomt voor civielrechtelijke
aansprakelijkheid
voor founodigzijn en dat is kostbaar.
Er zijn volgenshem bovendien
geentekenendat teleurgestelde
ten die kwalificerenalsnegligence.33
Lord Hopeheeftdaarcli€ntenna de afschaffing
entegenbetwUfeldof kan wordenaangenomen
dat deskun- van de immuniteitvan advocatengroteaantallenzakentedigen zich verzekerentegen het risico van aansprakelijk- genhun voormaligeadvocaataanhangig
hebbengemaakt.ao
heid.Andersdan bij advocaten,
voor wie een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
verplicht is, is de groep
34
35
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2.5.4

De uitkomst
De Supreme Court heeft in een stemverhouding van vijf tegen twee geoordeelddat de algeheleuitsluiting van civielrechtelijke aansprakelijkheidvan deskundigen in geval van
breachof duty niet langer gerechtvaardigdis. De twee leden
die tegenstemden,vonden dat er te veel onzekerhedenwaren om de reikwijdte van deze beslissing te kunnen overzien en meenden daarom dat de kwestie de rechtsvormende taak van de rechterte buiten ging.al
De uitspraak in de zaakJonesv lhney heeft tot gevolg dat
deskundigennaar Engels recht voortaan door hun client
aansprakelijkkunnen worden gehouden voor schadeals gevolg van negligence,gepleegd tijdens een procedure of in
een rapport dat is uitgebracht ten behoeve van een eventuele procedure.De uitsluiting van civielrechtelUkeaansprakelijkheid blijft wel bestaan voor de gevallen waarvoor zij
oorspronkelijk in het leven was geroepen: uitgesloten blijft
aansprakelijkheidvoor schade als gevolg van laster of
smaad (delomofion),gepleegd door verklaringen of gedragingen van de deskundige in het kader van een procedure.a2De zaakJonesv l(aney betrof zoals gezegd alleen de
aansprakelijkheidvan een deskundige jegens de eigen
client. Daarmeeis dus niet geoordeeldover de aansprakehjkheid van een deskundigevoor fouten die kwalificeren als
forf jegens derden, onder wie de wederpartij.a3

3.

Stand van zaken in Duitsland

R EG U LIER BER O EPSR ISIC O OF C H ILLIN G F A C TO R ?

niet heeft geprobeerdde schadete beperken door het gebruik van een rechtsmiddel.asVan een fout is sprake als het
deskundigenadviesniet unparteiischund nach bestem Wissen und Gewissentot stand is gebracht, bijvoorbeeld als is
uitgegaanvan een kenbaar onjuist feitencomplex, als uit de
relevante feiten onverdedigbare, foute conclusies zijn getrokken, of als niet de techniek,wetenschapof ervaring in
het advies is betrokken naar de stand die volgens de opdracht gebodenwas.o6
In de toelichting op het wetsvoorstel is vermeld dat de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking
noodzakelijkwerd geacht om te waarborgen dat de deskundige de innerlijke vrijheid heeft die nodig is om onafhankelijk en zonder druk
van het verhaalsrisicozijn werk te doen. Hierbij is in aanmerking genomen dat de deskundigein Duitsland veelal
verplicht is de benoeming te aanvaarden.aT
lmplicatiesvan par.839a BCB
3.3
De omstandigheiddat aansprakelijkheid
op de voet van par.
B39a BGB is uitgesloten wanneer een partij niet heeft geprobeerd de schade te beperken door het gebruik van een
rechtsmiddel, heeft ertoe geleid dat een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht (selbsfrindrges
Beweisverfahren)over de vraag of een deskundige met opzet of grove schuld een fout heeft gemaakt, bij gebrek aan
belang niet wordt toegewezen zolang de gestelde fout kan
worden gecorrigeerd door aanwending van een rechtsmiddel in de bodemprocedurewaarin de deskundigedoor de
rechter is benoemd (par. 485 lid 2 ZPO).48

3.1
Duitslsnden Nederlund
Terwijl de mogelijkhedenvoor aansprakelijkheid
van een
deskundige
in Engeland
wordenverruimd,is de tendensin
3.4
Geengedwongen tussenkomst
Duitslandomgekeerderop gericht de mogelijkheden
voor
Er zijn ook pogingen gedaan om in de procedure waarin de
aansprakelijkheid
van een deskundige
aan bandente legdeskundigedoor de rechter is benoemd,de vraag voor te
gen.De situatiein Duitslandis ondermeerinteressant
omleggen of de deskundige met opzet of grove schuld een fout
heeft gemaakt. Daartoe is getracht de door de rechter bedat daar de vraagis beantwoordof een deskundige
als
derdein de rechtsstrijdvan partijenkan wordenbetrokken. noemde deskundigeals derde in de rechtsstrijd van partijen
Dit punt leeftvoor zovermij bekendook wel in de Neder- te betrekken (par.72 ZPO).Die pogingen zijn echter gelandserechtspraktijk,
met namewanneerontevredenheid strand. Een deskundigeis een noodzakelijkehulppersoon
bestaatoverde bruikbaarheid
van eendeskundigenbericht van de rechter,die gebondenis aan de instructiesvan de
voor het verdereverloopvan eenprocedure.
rechter en onpartijdig moet zijn. Wanneer een deskundige
3. 2

W ett e lij k e aansp r ake lij kh ei dsbep er ki ng
Een wettelijke uitsluiting van aansprakelqkheidis sinds 1
augustus 200244neergelegdin par. 839a BGB.De uitsluiting
heeft betrekking op aansprakelijkheidvan een deskundige
uit onrechtmatigedaad voor schadevan een partij als gevolg van fouten van de deskundige in geval de rechter zijn
uitspraak heeft gebaseerdop het deskundigenbericht.De
reikwijdte van de uitsluiting is beperkt tot fouten waarbij
geen sprakeis van opzet ofgrove schuldvan de deskundige.
Aansprakelijkheidis steedsuitgeslotenwanneer een parrij

als derde in de bodemprocedurezou kunnen worden betrokken, kan dat aanleiding geven tot een gegronde wraking van de deskundige.Zo zou een partij een deskundige
eenvoudig uit de procedure kunnen weren.aeDit is in 2006
gecodificeerdin par.72 lid 2 ZPO: een door de rechter benoemde deskundigeis geen derde die met toepassingvan
4l

O nder r ec hts m i ddelw or dt D i et s l ec htseen hoger e v oor z i eni n g b e g re pen, m aar bi j v oor beel d ook de m ogel i j k hei d om een m ondel i n g e t o e te v er l angen (B C H 5
l i c hti ng v an een s c hr i ftel i j k des l <undi genadv i es
j ul i 2007, ttt Z R 24ol o1) .

46
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754.

41
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par.72lid 1 ZPOin de rechtsstrijdkanwordenbetrokken.so
Met deze wetswijzigingwerd beoogdvertragingvan de
proceduretegente gaanen misbruikvan de algemenemogelijkheidvan par.72 lid 1 ZPOom een derdein de rechtsstrijd te betrekken.slIn de wetsgeschiedenis
is vermelddat
het middel om de deskundigein de rechtsstrijdte betrekken, met namewerd gebruiktwanneereen partij vergeefs
had getrachteendeskundige
te wraken.Daaruitwerd afgeleid dat het middelwerd gebruiktvoor eenanderdoel dan
waarvoorhet was gegeven,namelijkbeinvloedingof terzijdestellingvan de deskundige.s2
Debedoelingvan de wetgever was ook om er geenmisverstandover te laten bestaan
dat de aansprakelijkheid
van een deskundigeniet aan de
orde kan komen in de procedurewaarin de deskundige
door de rechteris benoemd,maarslechtsin een afzonderlijke bodemprocedure
tegende deskundige.
4.

Standvan zaken in Nederland

4.1
Aansprakelijkheid
Als hoofdregelkan een deskundigeaansprakelijkzijn uit
wanprestatie(art. 6'.74BW) wanneertusseneen partUen
een deskundigeeen contractuele
relatiebestaat,en uit onrechtmatigedaad(art.6:162BW)wanneerhij doorde rechter is benoemd.ttBUeen deskundigenbericht
op eenzijdig
of gezamenlijkpartijverzoek
is meestalsprakevan eencontractuelerelatietussende deskundigeen die partij(en).Elders heb ik betoogddat bij het deskundigenonderzoek
in
opdrachtvan de rechternaarmijn meningeencontractuele
relatietussenrechteren deskundigeontbreekt.De achtergrondendaarvanzijn diversen zal ik hier niet herhalen.sa
Eencontractuelerelatieontbreektnaarmijn opvattingook
tussendeskundige
en bestuursorgaan
wanneereendeskundigewordt ingeschakeld
door eenbestuursorgaan
op grond
van een bestuursrechtelijke
bevoegdheid,
of tussenofficier
van justitie en deskundigebij inschakeling
van de deskundigedoor het openbaarministeriein eenstrafzaak.
Denkbaaris dat de privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke
contextvan de inzet van een deskundige
van invloedis op
de aard en inhoud van de zorgplichtvan een deskundige.
De zorgplichtis immersmedeafhankelijkvan de opdracht.
De opdrachtvan (eenvan) partijenofde rechterin de context van een (eventuele)procedurestaatmedein het teken
van het publiekebelangdat met rechtspraakis gemoeid,
andersdan de opdrachtin eenloutereadviesrelatie.

Aanspr akelij khei dsbeper king

4.2
4.2.1

Aansprakelijkheidsbep
erkingin eencontrsctuele
relatie
van de
In Nederlandis niet bij wet voorzienin beperkingss
ImmucivielrechtelUke
aansprakelijkheid
van deskundigen.
niteit is er dan ook niet.s6In een contractuelerelatiemet
partUkan eendeskundigeop zichzelf
eenopdrachtgevende
een aansprakelijkheidsbeperking
overeenkomen.
In het algemeengeldtdat in eenlatergeschiltussenopdrachtnemer
en opdrachtgeverover de (on)aanvaardbaarheid
van het
beroepdaarop(art. 6:248 lid 2 BW),alle omstandigheden
van het gevalin ogenschouwworden genomen.sT
Dat zal
voor deskundigen
niet anderszijn. De ernstvan het verwijt
is eenbelangrijkgezichtspuntin de beoordeling.
Tot de relevanteomstandigheden
behorenverder onder meer de
hoedanigheid
van partijenen hun onderlingeverhouding,
de wederzijdskenbarebelangenvan partijenen de aarden
ernstvan de voorzienbare
schade.Eenberoepop een contractueleaansprakelijkheidsbeperking
in een gevalwaarin
gehandeld
grove
is
met opzet,
schuldof bewusteroekeloosheid,wordt tussencommercieel
handelendepartijenin beginselnaar maatstavenvan redelijkheiden billijkheid ongeacht(6:248lid 2 BW).s8Er is weinig voor
aanvaardbaar
nodig om bij een deskundigetot een soortgelijkeuitkomst
te komenwanneerhij zich bezighoudtmet waarheidsvinding in de contextvan een (eventuele)procedure.De deskundigewordt dan immers door (een van) partijen ingeschakeldmet het oog op een zorgvuldigevaststellingvan
geschilde feitendie relevantzijn voor de conflictoplossing,
beslechting
of berechtingvan strafbarefeiten.Eenaansprakelijkheidsbeperking
voor gevallenwaarin is gehandeld
met bewuste roekeloosheid,
opzet of grove schuld past
daarbijin beginselniet,omdatde deskundige
zijn taakdan
niet heeftverrichtmet de nauwgezetheid
en inzet die mag
wordenverlangdvan een over voldoendeinzicht en ervaring beschikkende
deskundige.Naar deze maatstafis de
persoonlijkeaansprakelijkheid
van een faillissementscuraDe takenvan de faillissementscurator
en
tor beoordeeld.se
de deskundigehebbenop het eerstegezichtweinig met
elkaargemeen.Beidenverrichtenechteronderzoekin opdrachtvan (een)derde(n)in een contextwaarin personen
met tegengestelde
belangenstrijden om een goede uitgangspositie
voor het vervolg.Bovendienis aansprakelijkeidsbeperking
in de rechtspraakeen tavan deskundigen
melijk onontgonnen
terrein.Danis het naarmijn opvatting
de moeitewaard om associatief
te verkennenof uit deze
maatstafzo nodigkanwordengeput.
In deze bijdrage wordt onder aansprakelijkheidsbeperkingook aansprakelijkheidsuitsluitingbegrepen,tenzij anders vermeld.

50
5l

Zweites Cesetz zur Modernisierung der Justiz van 22 december 2006,
B C B I.r 3 4 1 6 .
B u n d e sta gDr ucksache16/3038,p. 1.

52

B u n d e sta gDr ucksache16/3038,p.36- 37.

53

P a rl e me n ta ir eGeschiedenisnieuw bewijsr echt 1988,p. 3 34- 335.
.l
De Croot, TCR2OO4( noot ), p. 79-86: De Croot, Rvdr 2004 ( noot 1 ), p.
1 0 -1 5 .Z te o ok: Her mans 2005 ( noot 1) , p.584; S.CJJ.Kor tm ann, H el
professioneeljuridisch advies (Preadvies NJV 2004-l), p. 208; Verkerk

54

2 0 0 8 (n o o t 1) , p.181.Ander s: Klaassen2002 ( noot 1) , p.93- 102.
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As s er /H ar tk am pen Si ebur gh6- l l l 2010, nr .415- 4.16.Bi j v . H R. l i f e b ru ari 2000, NJ 20001294: HR '12 mei 20OO,NJ 2000141,2,r.o. 3.4; HR 18
j uni 2004, N J 2004/s 85,r .o.3.6.
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die door de OnderneWat hiervanook zij, eenvolledigeuitsluitingvan aanspra- hedente melden.De onderzoeker
kelijkheidzal contractueel
dus in het algemeenniet te vermingskamerwordt benoemd in een enqu6teprocedure,
wezenlijken
zijn voor eendeskundige.
Wellichtzijn hierop heefteengrotevrijheid in de inrichtingvan het onderzoek
is zelfverantwoordeuitzonderingen
denkbaarin gevallenwaarinhet risicoop
en de verslaglegging.
Deonderzoeker
aansprakelijkstelling
zeerhoog is en verzekerbaarheid
van
lijk voor de wijze waarophij daaraaninvullinggeeft.62De
(art.194
het risico ontbreekt,maar voor zover bekendis er geen wettelijkebepalingen
van het deskundigenbericht
nietvantoepassing.
rechtspraak
over de vraagof een volledigeuitsluitingvan
e.v.Rv)zijnop het onderzoek
wordt geaansprakelijkheid
vandeskundigen
standhoudt.
Eventuele
aansprakelijkheid
van de onderzoeker
grond op onrechtmatigedaad.63De verzekerbaarheid
van
4.2.2 Aansprakelijkheidsbeperkingbuiten
contract
het aansprakelijkheidsrisico
van de onderzoeker
kan proDe deskundigedie geen contractuelerelatieheeft met de
blematischzijn,vooralomdathet lastigkan zijn de omvang
opdrachtgever,kan geen civielrechtelijkeaansprakelijk- ervanin te schattenof omdat het risico hoog wordt ingeheidsbeperking
overeenkomen.
Dit is zoalsgezegdnaar schat.De dreigingvan eenaansprakelijkstelling
of van een
wordengebruikt
mijn opvattinghet gevalwanneerde deskundige
wordt betuchtklachtkan vrij eenvoudigstrategisch
noemddoor de rechter.Hrj kan echtereenvergelijkbaar
reals drukmiddeltijdenshet onderzoek.De aansprakelijkin de
sultaatbereikendoor aan de aanvaardingvan de benoe- heidsdreiging
en de grotevrijheidvan de onderzoeker
ming eenaansprakelijkheidsbeperkende
voorwaardete verinrichtingvanhet onderzoek
vragenvolgenssommigen
om
op het onderzoek
binden.6oMocht de aansprakelijkheidsbeperkende
voormeerregievan de Ondernemingskamer
waarde al gevallenvan opzet, grove schuld of bewuste van de onderzoeker.6a
In eenempirischonderzoek
naarde
roekeloosheidomvattenen wordt de voorwaardein een
van het enqu€terecht
is naarvorengekomendat
toepassing
dergelijkgevalingeroepenin een aansprakelijkheidszaakhet aanzienlijk
moeilijkerlijkt te zUngewordenom eenontegende deskundige,
dan zal het beroepop de voorwaarde derzoekerte vindenvoor eenonderzoekbij eenbeursgenobij gebrekevan een contractuelerelatiemogelijkafstuiten teerdevennootschap.
ln het verslagvan dat onderzoek
geachtdat het aansprakelijkheidsriop art. 3:40 lid 1 BW: de aansprakelijkheidsbeperkende
wordt het aannemelijk
voorwaardeis nietig wanneerdezedoor inhoud of streksico bij het doen van onderzoeknaar een beursvennootkingin strijdis met de goedezedenof de openbare
orde.In
schapmeerdan vroegerals een beletselwordt ervarenom
In voorbehet uitzonderlijkegeval waarin aan een deskundigenrap- eenaanstelling
alsonderzoeker
te aanvaarden.Gs
port verwijtbaarheidzou kleven die met opzet, gfove
reiding is een Wetsvoorstelherzieningenqu6terecht,
(via art. 2:350lid
gepaardgaat,komt imschuldof bewusteroekeloosheid
waarinwordt voorgesteld
de onderzoeker
mers het belangvan effectieveen efficidnterechtspraak 3 BW)niet meerte belasten'met de redelijkeen in redelijk- een belangvan openbareorde - in het gedingwanneer heid gemaaktekostenvan verweervan de met het ondergeenrechtsbescherming
daartegen
zouwordengeboden.
zoekbelastepersonen
terzakede vaststelling
van aansprakelijkheidvanwegede uitvoeringvan het onderzoekof het
Die komendan
4.2.3 Hulpverleners
in dezin vanart.7:446lid 1 BW
verslagvan de uitkomstvan het onderzoek'.
vanuit de gedachtedat de
Eenuitzondering
op het voorgaande
vormt de rechtspositie ten lastevan de rechtspersoon,
en
van de medischdeskundige.
Hrl kan zijn aansprakelijkheid enqu€teplaatsvindtin het belangvan de rechtspersoon
De verwachting
vermoedelijkniet met succesbeperken,ongeachtof hij
de daarbij betrokkenbelanghebbenden.
werkzaamhedenverricht in opdrachtvan partUenof de
van de ministeris dat de rechtspersoon
hiertoede kosten
rechter.Voor hulpverlenersin de zin van art.7:446 lid 'l
die de
zal betalenvan een aansprakelijkheidsverzekering
BW onderwie artsen,geldt namelijkhet wettelijkeexone- kostenvanverweervande onderzoeker
dekt.66
ratieverbodvan art. 7:463BW.Naarverwachtingstrekthet
In rondetafelgesprekken
bij het MinisterievanJustitieover
exoneratieverbod
zichook uit tot de hulpverlener
die funde toepassing
van het enqu€terecht
is eenverdergaande
begeert als deskundigein opdrachtvan partijenof de rechperkingvan het aansprakelijkheidsrisico
van de onderzoeter.61Het risicovan aansprakelijkheid
is voor een medisch ker bepleit.In het concept-wetsvoorstel
wordt echteraangenomendat daarvoorgeenaanleiding
deskundige
is en dient als uitechterop zichzelfverzekerbaar.
Afhankelijkvan
is voor de
de polisvoorwaarden
kan het eventueelonderde dekking gangspunt
dat de onderzoeker
verantwoordelijk
van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
vallen.Daarnaastzijn er verzekeringen
waaronderspecifiekhet aansprakelijkheidsrisico
vande medischdeskundige
wordt geH R 4 j uni 1997,N J 1997167| m .nt.J .M .M .M aeU er( fex f l i fe) , r .o .4 . 6 . 1 .
62
dekt.
63
Z i e o.a. M . H ol tz er ,'D e aans pr ak el i j k hei dv an de onder z oek eri n d e e n 4.2.4 Enqu€terecht
Ookoverde aansprakelijkheidsbeperking
van de onderzoe(art.2:344e.v.BW)zijn bijzonderker in het enqu€terecht

qu6tepr oc edur e',i n: C .J .M .Kl aas s ene.a.,Aans pr ak el i j k hei di n b e ro e p ,
bedr i j f of am bt, D ev enter :Kl uw er 2003, p. 251- 268.
64

65
,
L e i d ra a dd e skundigenin civiele zaken ( www.r echtspr aak .nl )p.20;
De
C ro o t 2 0 0 4 (noot 3) : Ver ker k ( noot I ) , p. 181.
61

D e C ro o t, R vdr 2004 ( noot I ) , p. l8- 20.
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Bi j v . A. Bi i c k ere.a,,Spec i di i s oti ieoont2l , D en H aag: R aadv oor d e re c h t s pr aak ,R es ear c hM em or anda 201011,p. 188 190 en 193; D e C ro o t e n
El ber s2008 ( noot 2) , p.138- 139.
Kam er s tuk k enl l 2008/09, 29 752, nr .8; I( . C ool s e.a.,H et r ec h t v a n e n qu,te. Eenem pi ns c honder z oekD
, ev enter :Kl uw er 2009, p.54.
C onc ept- M v T p.26
,
en 34- 35 ( w w w .i nter netc ons ul tati e.nl )Z. ie o v e r d e
s tand v an z ak en r ond het c onc ept- w ets v oor s telK0m er s r uk k e nI I 2 o 1 o l
I l , 32 014, nr . 12, p.9- 10.
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4.3.2 Toetsingskader:
onzorgvuldigen (dus)onrechtmatig
In de praktijk is herhaaldelijkals maatstafgehanteerdof
eendeskundigenbericht'onzorgvuldig
en (dus)onrechtma4.3
Toetsingskaderinrechtspraak
tig' is.72Bij eenjuiste toepassing
van dezemaatstafdient de
Overde civielrechtelijke
aansprakelijkheid
van deskundigen rechteraan de hand van alle voor de beslissingrelevante
is weinig rechtspraak
voorhanden,
ongeachtof het gaatom
feitenen omstandigheden
inzichtte gevenin zijn gedachtedeskundigenonderzoek
in opdrachtvan (eenvan) partijen, gangdie leidt tot het oordeelof er onzorgvuldigis gehande rechterofderden.Hiernawordt ingegaan
op enkelevarideld.De motiveringbevatdus niet alleeneen opsomming
antenvoor het toetsingskader
in de rechtspraak.
van die feitenof omstandigheden,
maarbehoortook inzicht
geven
in
te
de weging van de ernst ervan.Voor zover te
4.3;l
Toetsingskader:
redelijkhandelend
en redelijk
is
die van het
overzien de sprongin de oordeelsvorming
bekwaamdeskundige
naar
het
onzorgvuldigheidsoordeel
onrechtmatigheidsoorEendenkbaartoetsingskader
is of de deskundigeheeftgedeel leidt, niet nader gemotiveerdin uitsprakenwaarin
handeldin strijd met hetgeenondergelijkeomstandighe- dezemaatstafis gebruikt.Omwillevan de rechtszekerheid
den van een redelijkhandelenden redelijkbekwaamdeszou het naarmijn meningbeterzijn om te expliciterendat
kundige mocht worden verwacht.Dan wordt aansluiting hier schendingvan eenzorgplichtwordt aangenomen
en in
gezochtbij de maatstafdie gebruikelijkis bij de beoordeling de overwegingente omschrijvenwat die zorgplicht invan beroepsaansprakelijkheid
in een contractuelerelatie. houdt: gaat het om handelenin strijd met de zorgvuldigHet hof Arnhem heeft deze maatstafgehanteerdin een
heiddie in het maatschappelijk
verkeervan eendeskundige
zaaktegendrie deskundigen
die in opdrachtvan de rechter magwordenverwacht,handelenin strijd met de wettelijke
in een medischeaansprakelijkheidszaak
een deskundigen- plicht de opdrachtonpartudigen naarbesteweten te verberichthaddenuitgebracht.6s
In cassatieis de juistheidvan
vullen,of misschien
om nogietsanders?
de maatstafnietbestreden,
waardoorde HogeRaadniet erpublicatie
over heeftgeoordeeld.
VolgensHermanskan bij toepassing 4.3.3 Toetsingskader:
onrechtmatige
van dezemaatstafslechtssprakezijn van aansprakelijkheid Een deskundigenbericht
kan op zichzelfook een onrechtwanneergeen redelijk handelendgerechtelijkdeskundige matigepublicatiezijn. Dit toetsingskader
richt zich niet op
in vergelijkbare
omstandigheden
tot eenzelfdeoordeelzou
de persoonvan de deskundige,
maarop het objectvan zijn
zijn gekomen.6s
handelen.Een deskundigenbericht
is veelal niet bestemd
Bij deskundigenonderzoek
in opdrachtvan de rechterlijkt
voor publicatiebuitende verhoudingtussenpartijenof een
het mij juisterte toetsenof eendeskundige
heeftgehandeld procesdossier.
De maatstafdoet daaromop het eerstegein strijd met de wettelijkeverplichtinghet onderzoekonzicht misschienwat vreemdaan,maar is gehanteerdin de
partudigen naar besteweten te vervullen(art. 198 lid 1
zaakVan de B./S.,de aansprakelijkheidszaak
tegen een lid
Rv).7oBil onderzoekin opdrachtvan (eenvan) partijenof
die een rapporthad uitgevan de onderzoeksgroep-Fijnaut,
derdenligt echtervoor de hand dat conformde gebruike- brachtin opdrachtvan de Parlementaire
Enqu€tecommissie
(Commissie-Van
lijke maatstafvoor beroepsaansprakelijkheid
wordt beoor- Opsporingsmethoden
Traa).73
Het rapport
deeldof de deskundigeheeftgehandeldin strijd met hetwas gepubliceerd,
doordathet als bijlagewas opgenomen
geende opdrachtgever
onder gelijkeomstandigheden
van
Traa.Ta
In dezezaak
bij het rapportvan de Commissie-Van
een redelijk handelenden redelijk bekwaamdeskundige ging het dus niet om aansprakelijkheid
van eendeskundige
jegenseen procespartU
mochtverwachten.Materieelzal de toetsingmisschienniet
De deskundige
of opdrachtgever.
gestelddoor derden,die onder meer
wezenlijkverschillenvan de beoordelingvan de hiervoor werd aansprakelUk
genoemdepersoonlijkeaansprakelijkheid
van een faillisse- meendendat de deskundige
een onderdeel('geval25') van
mentscurator:is de taakverrichtmet de nauwgezetheid
zijn onderzoeknaarde feitenzeeronzorgvuldighad uitgeen
inzet die magwordenverlangdvan eenovervoldoendeinvoerd,zijn conclusiezonderdeugdelUkfundamenthad gezicht en ervaringbeschikkende
curator?7rEvenalsde curatrokken en onvoldoendemaatregelenhad genomen ter
tor moet de deskundige
bij de uitoefeningvan zijn taakuitwaarborgingvan hun anonimiteit.In de zaakVan de B./S.
eenlopende,soms tegenstrijdigebelangenin aanmerking heefthet hof op dit punt evenalsde rechtbankgeoordeeld
nemen en ook rekeninghoudenmet belangenvan maatdat het opnemenvan geval25 in de rapportage'onzorgvulgeval
schappelijke
aard,waaronderin het
van een deskun- dig en dus onrechtmatig'wasjegensS..Het werd onzorgdige het belangvan de waarheidsvinding
wanneerhij opevuldiggeachtom in het rapportherkenbaareenverbinding
procedure.
reertin de contextvan een(eventuele)
te leggentusseneen advocaatdie optrad als commissaris
van eenvennootschap
en de veronderstelling
dat onoppassend gelegenheidwerd gebodentot het witwassenvan
wijze waarophij het onderzoekverrichten de wijze waarop
hij rapporteertoverde onderzoeksresultaten.6T

72
67

C o n ce p t-M vT,p.33( www.inter netconsultatie.nl) .

68

Te kennen uit HR 24 december 2004, tJN AR7387.
H e rma n s2005 ( noot I ) , p. 581.

69
7O
71
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Ove r d e i n houd van die ver plichting: De Cr oot 2008 ( n oot 4) , p. 249.
H R 1 9 a p ril 1996,NJ 1996/727m .nt. W .M. Kleijn, r .o.3.6 ( M oc l ou) .

R b. Ar nhem 'l apr i l '1999en H of Ar nhem 16 j anuar i 2001, t e k e n n e n u i t
HR 28 juni 2002, NJ 20021577 m.nt. T. Koopmans: Hof Den Bosch 25

73

november 2003, l.JNAN9553.
HR 28 juni 2002, Nl 20021577m.nt. T. Koopmans (Van de B./5.).
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aande beraadslaging,
kunnenniet in rechtewordenvervolgdofaangesproken
voor hetgeenzij in de vergaderingen van de Staten-Generaal
of van commissiesdaaruit
hebbengezegdof aan deze schriftelijkhebbenovergelegd.'

drugsopbrengsten
wanneerdie veronderstelling
uitsluitend
speculatief
van aardis.Dit elementkomteropneerdat een
rapportdient te zijn voorzienvan eentoereikende
feitelijke
grondslag.Daartegenover
stond weliswaarde vrijheid van
meningsuiting
vande deskundige,
maardaaropwasin deze
zaak geen beroepgedaan.Bij schendingvan dit gedeelte
van de zorgplichtgaathet in wezeneromof de deskundige
foutenheeftgemaaktin de uitoefeningvan zijn taakom de
relevantefeiten te verzamelenen te ordenen,op te helderen en/of te verklaren,relevantekennisof ervaringsregels
te verschaffenen/of logischeen deugdelijkgemotiveerde
conclusies
te trekkenuit vaststaande
of doorde deskundige
opgehelderde
feiten.Ts

De deskundigeheeft vergeefsgetrachtaansprakelijkheid
met een beroephieropaf te wentelen.De HogeRaadheeft
evenalshet hof overwogendat de deskundigeniet behoordetot de kring van personenwaaropart. 71 CW ziet,
omdat hij niet was aangewezen
om de parlementaireen(het parlequ€tecommissie
bij te staanin de beraadslaging
was betoogddat de
mentairedebat).In het cassatiemiddel
immuniteitvan de ledenvan de parlementaire
enqu€te4.3.4 Hetgewichtvaneenfout
commissiein belangrijkemateillusoirzouwordenwanneer
Hoeonzorgvuldig
moetde handelwijze
vaneendeskundige de deskundige
zich niet op een afgeleideimmuniteitzou
nu zijn om onrechtmatigte zijn? ln de zaakVan de B./S. kunnenberoepen.Volgensde HogeRaadwerd echteraan
heeft de HogeRaadhet oordeelvan het hol dat het hande waarborgenvoor een optimale uitingsvrijheidvan de
geen afgeziende doorhet hof in aanmer- deelnemersaan de parlementaireberaadslaging
delenvan de deskundige
king genomenfeiten en omstandigheden
onzorgvuldigen
breuk gedaandoor aansprakelijkheid
van de deskundige
van een
onrechtmatigwas,van eeneigensamenvatting
voorzien:
die in opdrachten onder verantwoordelijkheid
deelnemer
een rapportuitbrengt.Immuniteitvan de des'4.6.3Hetgeenhet Hof in rov.5.7 heeftoverwogenkomt
van
kundigewerd evenminnodiggeachtom de bereidheid
te verrichtenveieropneerdat het Hofopgrondvande aldaaropgesomde anderenom soortgelijkewerkzaamheden
feiten en omstandigheden
tot het oordeelis gekomen lig te stellen.Eenandereuitlegvan de reikwijdtevan art. 71
dat het door B. verrichteonderzoekvolstrektonvol- GW zou in de opvattingvan de Hoge Raadde rechtsvordoendegrondoplevertvoor het vermoedendat in "geval mendetaakvan de rechterte buitengaan.
25?, zoalsdoor hem beschreven
in DeelrapportI en in
par.11.5.3
van Deelrapport
II, sprakeis geweestvan het
4.3.6 Feitelijkeimmuniteit
witwassen
vandrugsopbrengsten.
van het Hof DenHaagis af te leidendat
Uit eenbeslissing
feitelijkwel immuniteitkan genietenwanNaarblijkt uit de door het Hof vermeldefeiten en omeendeskundige
standigheden
heefthet Hof (...) ook onderzocht
of het
neerzijn uitlatingenin eenstrafzaakzijn gebruiktvoor een
door B. in zijn rapportagevermeldevermoedensteun bewezenverklaring
van strafbarefeiten en de strafrechteis.77De appellantin deze
vond in het feitenmateriaal
dat B. bij het schrijvenvan
lijke veroordeling
onherroepelijk
zaakwas door het Hof Den Boschin een strafzaakveroordie deelrapporten
ter beschikking
stond.'76
gevangenisstraf.
In de veroordeling
deeld tot levenslange
Het gebruikvan het woord'volstrekt'
duidt er in mijn visie warenschriftelijkevertalingenbetrokkenvan opnamenvan
op dat volgensde HogeRaadbepaaldniet elke fout voltelefoongesprekken
die appellantzou hebbengevoerd.Het
was
doendeis voorhet onrechtmatigheidsoordeel.
Er moetkenverweerdat de opnamenzoudenzijn gemanipuleerd
nelijkmeerzijn dan eenenkelefout.Hiermeein lijn is de
verworpenmet gebruikvan uitlatingenvan eendeskundige
Instituut,die hadgerapporreedsaangehaalde
opvattingvan de Ministervan Veiligheid van het Nederlands
Forensisch
en Justitieten aanzienvan de onderzoeker
in de enqu€te- teerd dat er geen indicatiesvoor manipulatiewaren. De
proceduredat een fout die niet ernstigis geenaanleiding veroordelingwas onherroepelijk.Het cassatieberoep
van
kangeventot aansprakelijkheid.
appellantwas verworpenen zijn klachtbij het EHRMwas
niet toelaatbaarverklaard.In de civielezaakvorderdehij
4.3.5 lmmuniteit
van de Staaten de deskundige.
Hij legde
schadevergoeding
ln de zaakVan de B./S.maaktede deskundige
zoalsgezegd aan de vorderingten grondslagdat de deskundigein de
deel uit van een onderzoeksgroep
aanwie door de Parle- strafzaakgeenadequaatonderzoekhad verrichtnaarde tementaireEnqu€tecommissie
was gelefoontapsen ter zittingvan het Hof Den Boschonjuisteen
Opsporingsmethoden
vraagdeenrapportuit te brengen.Aande ledenvan de paronvolledigeverklaringenhad afgelegd.De rechtbankwees
lementaireenqu€tecommissie
kwam immuniteittoe op
de vorderingaf op de gronddat de civielerechtermoet uitgrondvanart.71 GW.Dit artikelbepaalt:
gaanvan de juistheiden rechtmatigheid
van de onherroepelijkeveroordeling
in de strafzaak
en appellantnietduide'De leden van de Staten-Generaal,
de ministers,de
lijk had gemaaktdat hij door het gesteldeonrechtmatig
meerof andereschadeheeft
staatssecretarissen
en andereoersonendie deelnemen handelenvan de deskundige
geledendan schadeals gevolgvan de onherroepelijke
ver75
76

D e Gro o t2 0 0 8 ( noot4) , par . 4.7.3 enpat.7.5.2.5.
H R 2 8 j u n i 2 OO2,Nl 20021577m.nt. T. Koopmans,r .o.4.6.3,
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oordeling.Het Hof DenHaagverenigdezich met dit oordeel
en voegdedaaraantoe dat de civielerechterin verbandmet
het geslotenstelselvan rechtsmiddelenen de wettelijke
taakverdeling
tussende burgerlijkeen de strafrechtergeen
oordeelmag gevenover het geschilpuntvan de telefoontaps,dat in de strafzaakaan de orde is geweest.Daarmee
zou de civielerechterzich begevenop het terrein van de
strafrechteren indirecteenoordeelgevenoverde juistheid
van een onherroepelijke
strafrechtelUke
uitspraak.Eenuitzonderinghieropis volgenshet hof slechtsdenkbaarwanneereen uitspraakvan het EHRM,waarmeede strafrechter
nog geenrekeningheeftkunnenhouden,noopttot de slotsom dat de veroordelingtot standis gekomenop zodanige
wijze dat niet meerkan wordengesprokenvan eeneerlijke
behandeling
van de zaakin de zin van art. 6 lid 1 EVRM.ln
dit gevalwas daarvanvolgenshet hof echtergeensprake.
Het hof wilde niet vooruitlopenop de vraagof ook plaatsis
voor een uitzonderingwanneer een herzieningsverzoek
wordt toegewezen.
4.3.7
Rechtmatig
en onrechtmatiggaanniet samen
Dezezaakillustreertdat de civielerechtergrote terughoudendheidaan de dag legt bij de beoordelingvan de civielrechtelijkeaansprakelijkheid
van deskundigendie in een
strafzaakzijn opgetredenin opdrachtvan het Openbaar
Ministerieof de rechter.In de visie van het Hof Den Haagis
een voorwaardevoor civielrechtelijkeaansprakelijkheid
van zulkedeskundigen
eigenlijkdat eerstde strafrechtelUke
veroordelingwordt aangetastop een wijze die in het straf
(proces)recht
is voorzien.De achtergronddaarvanzal zijn
dat het onwenselijkwordt geachtwanneereen onherroepelijkestrafrechtelijke
veroordelingter discussiekan worden gestelddoor de juistheidvan een deskundigenrapport
te betwistendat als bewijsmiddelin de strafzaakis gebezigd.78Hierbijmoet wordenbedachtdat het strafrechtandere regelskent over onrechtmatigverkregenbewijs dan
het civielerechten het bestuursrecht.Ts
Wanneerde rechtmatigheidvan een deskundigenrapport
in een strafzaak
volopter discussie
kan wordengestelden onherroepelijk
is
vastgesteld
door de strafrechter,
ligt het in de rede dat de
burgerlijkerechterniet snelaanleidingziet om uit het oogpunt van een goederechtsbedeling
aanvullenderechtsbeschermingte verlenenen voorranggeeft aan het belang
van finale geschilbeslechting.
Bij een deskundigenrapport
dat ten grondslagis gelegdaaneenbeslissing
in eenciviele
of bestuursrechtelijke
zaakligt dat anders.In die beslissing
wordt de rechtmatigheid
van een rapportin het algemeen
niet alszodanigbeoordeeld
en vastgesteld.
Het is dan moeilijk voorstelbaardat de civielrechtelijke
aansprakelijkheid
van een deskundigewiens rapportten grondslagis gelegd
V g l . L o rd Philips inJones v Kaney [2011] UKSC 13, r .o.60: nodel oz e
claims van strafrechtelijk veroordeelden tegen deskundigen zijn te besch o u we n als m isbr uik van pr ocesr echt,tenzij aanwendi ng v an een
re ch tsmi d delnadien tot vr ijspr aakheeft geleid.
GJ.M. Corstens, Het Nederlonds strafprocesrecht,Deventer: Kluwer
2008, p. 703-715; M. I(remer, Onrechtmotigverkregen bewijs in civiele
zcke n ,De venter :W.EJ.Tjeenk Willink ' |999.Zie ook HR 19 m aar t 1999,
NJ 1999/496; HR 31 mei 2OO2,Nl 20031589; HR 8 oktober 2010, tJN
B N 6 'l l 9 (conclusieA- G Str ikwer daonder 21) .

of bestuursrechteaaneenbeslissing
in eencivielrechtelijke
van die
lijke zaak,zou afstuitenop de onherroepelijkheid
beslissing.

5.

Aanknopingspuntenvoor de beoordeling
van de aansprakeliikheidvan deskundigen
in Nederland

5.1
Toegang
tot de rechter
Welke aanknopingspunten
zijn er na dit allesvoor Nederlandte onderscheiden
wanneerhet gaatom de beoordeling
van de aansprakelijkheid
van deskundigen?
In eenbeschouwing daaroverstaatvooropdat degenedie meent dat een
deskundigeeen fout heeftgemaakten hij als gevolgdaarvan schadelijdt, een fundamenteelrecht heeft op toegang
van burgerlijkerechten
tot de civielerechterter vaststelling
en verplichtingen(art.6lid 1 EVRM).ZoalsLordHoffmann
treffendheeftbenadruktin de zaakHall v Simons,lijdt het
geentwufel dat een beperkingvan het rechtop toegangtot
de rechter- in de vorm van een uitsluitingof beperking
van deskundigen
- om eenrechtvan de aansprakelijkheid
vaardigingvraagt. Een en ander is onderdeelvan vaste
rechtspraak
van het EuropeseHof voor de Rechtenvan de
immuniteit.
Mens,ondermeerin zakenover parlementaire
Het recht op toegangtot de rechteris onderdeelvan het
rechtop een eerlijkprocesin de zin van art. 6 lid 1 EVRM,
maaris niet absoluut.Beperkingen
mogende toegangtot de
rechter niet feitelijk illusoir maken. Met een beperking
moet bovendieneen legitiem doel worden gediend.Hoe
verder een immuniteit reikt, hoe meer eisenworden gesteld aan de rechtvaardiging
ervan.Een middel ter beperking van de toegangtot de rechtermoet ook proportioneel
zijn in relatietot het doelvan de beperking.so
Derechtvaardiging
kan in hoofdzaakzijn gelegenin het beof in
langvan effici€nteen effectieveoverheidsrechtspraak
Dezebelanhet belang(de rechtspositie)
van deskundigen.
gen moetenworden afgewogentegen het belangvan een
partij die meent nadeelte hebbenondervondenvan een
In Engelandzijn het belangvan effideskundigenrapport.
en het belangvan deskunciEnteen effectieverechtspraak
digen niet langer redengevendgeachtvoor een algehele
uitsluitingvan aansprakelijkheid.
Hierbijis ondermeeraangenomendat het aansprakelijkheidsrisico
niet
deskundigen
belet om hun dienstenaan de rechtspraakte verlenenen
risicobetreft.Ook is aangenomen
dat het eenverzekerbaar
van een
dat de vrije en onafhankelijkeoordeelsvorming
deskundigeniet afhankelijkis van de wetenschapdat op
rust.In Duitslandis daarhem eenaansprakelijkheidsrisico
80

Bijv. EHRM 21 februari 1975, NJ 19751462m.nt. E.A. Alkema (Golderl
Groot-BrittanniC)iEHRM 21 september 1994, app.nr. 1710119Q(Fayed/
Groot-BrittanniC)iEHRM 18 februari 1999, app.nr. 26083/94 (Woite A
Kennedy/Duitslond);EHRM 17 december 2002, app.nr. 35373197,EHRC
2003i'16 m.nt. J.L.W. Broeksteeg, NJCM-Bulletin2004, p. -i,002--l0-i.6
m.nt. W. Voermans (A./Groot-Brittannig): EHRM 30 januari 2003,
app.nrs. 40877/98 en 45649/99, EHRC2003/25 (Cordovalrdlid): EHRM
3 december 2009, app.nr. 89171o5 (Kart/Turkue); EHRM 11 februari
2010, app.nr. 24895107(Syngelidislcriekenldnd):EHRM 23 maart 2010,
. i e ook H R l 7 j uni 2 0 1 1 , t J N
app.nr . '15869/02 ( C udok l Li touw en) Z
BQ 23O 2.
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De maatstafom de aansprakelijkheid
te beoordelen,zal
naarmijn opvattingmedeafhankelijkzijn van de rechtsverhoudingtussende deskundigeen de persoondoor wie hij
ter en de Duitse wetgever zijn in hoofdzaak uitgegaan van
aansprakelijk
wordt gesteld.Wordt hij in een contractuele
eigen aannamesen veronderstellingenen niet van empirigestelddoor de opdrachtgever,
relatieaansprakelijk
dan zal
sche gegevensof andere onderzoeksresultaten.Het verschil
de maatstafnaarverwachting
zijn of de deskundige
bij de
is echter dat het gebrek aan gegevensde Engelserechter
uitvoeringvan de opdrachtde zorg heeft betrachtdie op
niet heeft belet te kiezen voor het primaat van het recht op
dat momentmochtwordenverwachtvan een redeliikhantoegang tot de rechter, terwijl de Duitse wetgever ondanks
delenden redelijkbekwaamopdrachtnemer.
een gebrek aan gegevenseen rechtvaardigingmeent te zien
Is het onderzoekverricht in opdrachtvan de rechter en
voor een beperkingvan dat recht.
wordt de deskundige
uit onrechtmatige
daadaansprakelijk
In Nederland is niet goed denkbaar dat de wetgever een
gestelddoor eenvan de procespartijen,
dan zal de maatstaf
algemenerechtvaardigingzou kunnen vinden om het recht
naarmijn opvattingzijn of de deskundige
heeftgehandeld
op toegang tot de rechter te beperken door de aansprakein strijdmet de verplichting
om de opdrachtonpartijdig
en
lijkheid van deskundigenwettelijk te beperken of uit te
naarbestewetente vervullen(art.198lid 1 Rv).Wanneer
sluiten.8l Daartoe zou toch ten minste uit onderzoek moede deskundige
het onderzoekheeftverrichtop verzoekvan
ten blijken dat zonder wettelijke aansprakelijkheidsbeper- partUensamenen is voldaanaande eisendie wordengeking onvoldoendegeschiktedeskundigenbereid zijn bij te
steldaaneenonderzoek
in opdrachtvan de rechter,is indragenaan de rechtspleging.Hier is onder meer van belang
tussenniet te verwachtendat het verschilin toetsingskader
dat de deskundigein Nederlandvrij is of hij een opdracht
van wezenlijkbelangis bij de toepassing
van de maatstaf.
van (een van) partijen of de rechter aanvaardt.82DaargelaDanis er immersfeitelijkgeenverschilin de zorgplicht
van
ten dat dan tevensrelevantis of er anderegeschiktemiddede deskundige.Evenalsbij de persoonlijkeaansprakelijklen zijn om die bereidheidzo nodig te stimuleren,is zo'n
heidvande faillissementscurators3
zalvanbelangzijn of de
onderzoek in zijn algemeenheid moeilijk uitvoerbaar. Desdeskundigezijn taak heeft verrichtmet de nauwgezetheid
kundigen zijn immers uit allerlei verschillendeberoepsen inzet die mocht worden verlangdvan een over volgroepen en deskundigheidsgebieden
afkomstig en kennen
doendeinzichten ervaringbeschikkende
deskundige.
Het
uiteenlopenderegelsen normen op hun vakgebied.Bovenkomt dusaanop de kennis,ervaring,
vaardigheden
en attidien treden sommigenveelvuldigals deskundigeop en antudevande deskundige,
zowelbezienop zijn vakgebied
als
deren zelden,wat het inzicht bemoeilukt in de bereidheid
in de contextvan een procedure.
Soortgelijke
eisenworden
in algemenezin om een bijdrage aan de rechtsplegingte
overigensaan de deskundigein het strafrechtgesteld(art.
leveren. Zoals hiervoor ter sprake kwam bij de positie van
12 lid 2 Besluitregisterdeskundige
in strafzaken).
Bij de inde onderzoekerin het enqu€terecht,wordt in Nederlandin
vullingvan de zorgplichtzalevenalsin Engeland
naarmijn
de rechtspositievan de betrokkeneniet snel een aanknoopvattingverdervan belangzijn of de deskundige
heeftgepingspunt gezien om een wettelijke aansprakelijkheidsbe- rapporteerd
in de contextvan een(eventuele)procedure.Is
perking te rechtvaardigen.
dit het geval,dan zou de reikwijdtevan de toets niet beDaarmee is het recht op toegang tot de rechter van degene
perkt moetenzijn tot de vraagof de deskundigemet het
die meent dat een deskundigeeen fout heeft gemaakt en hij
rapporthet belangvan de clidnt optimaalheeftgediend.
als gevolg daarvan schade lijdt, in Nederland gewaarborgd.
Het gaatdan immersook eromof de deskundige
zichvolEr zijn geen beletselenom de civielrechtelUkeaansprake- doenderekenschap
heeft gegevenvan het belangdat het
lijkheid van een deskundigeaan de rechter ter beoordeling
rapporteen rol van betekeniskan vervullenin die procevoor te leggen,zij het dat hiermee nog niets is gezegd over
dure.Hierbijvalt bijvoorbeeldte bedenkendat een rapport
de kans van slagen. Die kans lijkt zoals gezegdzeer gering
dat wordt uitgebrachtin opdrachtvan een partij en wordt
wanneer de deskundige is opgetreden in een strafzaak
gebruiktin een civieleprocedure,
niet uitsluitendin de
waarin de rechtmatigheidvan het deskundigenrapportis
sleutelvan de partijautonomiestaat,maar ook moet volbeoordeeld.
doenaande eisenvanwaarheidsvindine
in eencivieleorocedure.
entegen een wettelUke aansprakelijkheidsbeperkingnoodzakelijk geacht om de vrije en onafhankelijke oordeelsvorming van een deskundige te waarborgen. De Engelserech-

C

rO

5.2

Zorgplicht bij onderzoek in opdracht van (een van)
partijen of de rechter

In beginselzal de rechter in aansprakelijkheidszaken
tegen
deskundigenaan de hand van alle voor de beslissingrelevante feiten en omstandighedenin geschil beoordelenof
sprakeis van aansprakelijkheid,
causaalverbanden schade.
81

Z i e o ve r we ttelUke aanspr akelijkheidsbeper kende
m aa tr egel en bi j v .
J.C.C.Kamphuisen. ls her wenseiijk wettelijke maotregelente treflen tot
beperkingvan de aansprokelijkheidvan beoefenarenvon vrije beroepen?,
P re a d vi e sN e der landseJur isten- Ver eniging,HondelingenN J V 1987, p.

5.3
Zorgplichtjegensderden
Wordtde deskundige
uit onrechtmatige
daadaansprakelijk
gestelddooreenderde,danzalmedevan de stellingen
van
jede derdeafhangenwat de zorgplichtvan de deskundige
gensde derdeinhielden ofdie is geschonden.
Hiergaathet
waarschijnlijk
meestalom de zorgvuldigheid
die de deskundigein het maatschappelijk
verkeerbetaamt.Van beIangzal ondermeerzijn of de deskundige
wist of kon weten in welke matehij in het onderzoeken het rapportreke-

65 106.

82

De Cro o t 2 0 0 8 ( noot 4) , p.69.

83
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havedeniedto him by rule of law, his proper remedy.
Suchcasesareto my mind likelyto be highlyexceptional
and for my part I would urge the courtsto be alert to
protectexpertwitnessesagainstspeciousclaimsby disappointedlitigants- not to mentionto stampvigorously upon any sort of attempt to pressuriseexpertsto
adopt or alter opinionsother than those genuinely

ning moesthoudenmet de rechtenste respecteren
belangen van de derde.ln de zaakVan de B./S.was op dit punt
bijvoorbeeldrelevantdat het rapportzou wordengepubliceerd,dat uit het rapportwas af te leidenwie de derdewas
en dat het om ernstigeaantijgingenging. Is de derde de
processuele
wederpartijvan de partij voor wie de deskundigeeenrapportheeftopgesteldop grondvan eenovereenkomstvan opdracht,dan zal ondermeervan belangzijn of
de deskundige
wist of kon wetendat het rapportin de procedurevan partUenzou wordengebruikt.Hier kan wellicht
ook een rol spelenof de geschondennorm strekt tot be(art.6:163BW).84
scherming
tegende geledenschade

hel d.'86

De Nederlandse
wetgeveren de HogeRaadzitten evenals
Lord Brown en de Duitsewetgeverop het spoor dat voor
van een deskundigeeen ernstigefout is
aansprakelijkheid
kleeft,zoalshiervereistwaaraande nodigelaakbaarheid
5.4
Het gewichtvan eenfout
voor ter sprakekwam bij de besprekingvan de positievan
Als de rechterin eenzaaktot het oordeelkomt dat de aande onderzoeker
in het enqu6terecht,
de zaakVande B./S.en
sprakelijkgesteldedeskundigeeen fout heeft gemaakt, de persoonlijkeaansprakelijkheid
van de faillissementscumaakt het dan verschilof het gaatom een situatiemet of
rator (die evenalsde deskundigeeen onmisbareschakelis
zonder aansprakelijkheidsbeperking?
In beide gevallen in de rechtspleging).
Dan gaat het al snel om een fout
moet worden beoordeeldof de fout kwalificeertals wanwaarop onvoldoendeis geanticipeerden die is gemaakt
prestatieof onrechtmatigedaad,al naargelangde rechts- met bewusteroekeloosheid.
Dat is in het algemeenvolverhoudingwaarin de aansprakelijkheid
speelt.Heeft de
doendevoor doorbrekingvan eenaansprakelijkheidsbeperdeskundigezijn aansprakelijkheid
op voorhandbeperkt, king.87
In Nederland,
Engeland
en Duitslandlatenzich de
dan zal daarnaast
in de regelmoetenwordenbeoordeeld
of
nodige gezichtspuntenontwaren tegen de achtergrond
de fout is gemaaktmet opzet,groveschuldof bewusteroewaarvanhet benodigdegewichtvan een fout kan worden
keloosheid.
Naarmijn indrukzaldit verschil- wel of geen verklaard.Vooropstaatweliswaarhet belangdat een partU
aansprakelijkheidsbeperking
- voor de uitkomst niet of
die meent dat een deskundigeeen fout heeft gemaaktals
nauwelijks van betekeniszijn. Aansprakelijkheidsbeper- gevolgwaarvanzij schadedenkt te lijden, recht heeft op
kendevoorwaardenzijn wellicht voor deskundigennuttig
toegangtot de rechteren niet minder rechtsbescherming
om zich vrij te voelentijdenshet onderzoeken de kansop
behoortte genietendan wanneerde deskundigein de dagelijkseuitoefeningvan zijn beroepfouten maakt en aanaansprakelijkheidsdreigingen
te beperken.ss
Daarmeevervullen ze mogelijkook een functiein het beperkenvan de
sprakelijkis voor de schadeals gevolgdaarvan.Daarstaat
kansdat het tot een aansprakelijkheidszaak
tegende desechtertegenoverdat een deskundigehet belangvan effeckundigekomt. Het ligt echterniet voor de hand dat de citieve en efficidnterechtspraakredelmoet kunnendienen.
viele rechter deskundigenmet en zonder aansprakelijk- Hiervooris nodig dat een deskundigedie een rapport uitheidsbeperking
wezenlijkanderszal behandelen.
Dat zou
brengt in de contextvan een (eventuele)procedure,zijn
als bijkomendvoordeelhebbendat de rechtspositie
van de
oordeelin vrijheidkan vormen,onafhankelijk
van belangen
hulpverlenerin de zin van art. 7:446 lid 1 WCBO,op wie
van partijenof derden,en zich rekenschapgeeft van het
eenwettelijk exoneratieverbod
zwaarwegende
belangdat de
van toepassing
is, in wezen
algemenemaatschappelijke
niet verschiltvan die van anderedeskundigen.
waarheidin rechteaan het licht komt ten dienstevan een
goederechtsbedeling.s8
Dezetaak verricht de deskundige
5.5
WeI of geen aansprakelijkheidsbeperking
in eenconflictsituatie,
wat veelalandersis dan wanneerhij
Waarommaaktde aansprakelijkheidsbeperking
niet of nauzijn taak verrichtin de dagelijkseuitoefeningvan zijn bewelijksverschil?Hierverdientom te beginnenvermelding roep.Wanneerzijn kennis,ervaring,vaardigheden
en attiwat Lord Brown in de zaakJonesv l(aneymeegafaan Entude zijn toegesneden
op de uitoefeningvan zijn beroepin
gelserechters
die na de beEindiging
vande immuniteitover
een conflictsituatie,
is er op zichzelfgeengoedegrond om
de aansprakelijkheid
van deskundigenzullen moetenoorte verlangendat hij zrln taak alsdeskundigezou verrichten
delen:
onder invloed van een wezenlijk grotere aansprakelijkheidsdreiging
dan in de dagelijkseuitoefeningvan zijn be'68.The other signaladvantageof denyingimmunity to
roep.Het enkelefeit dat hij alsdeskundigeoptreedt,vormt
expertwitnessesis, of course,that in the no doubt rare
daarvoorgeen deugdelijkerechwaardiging.Wanneer de
casewherethe witnessbehavesin an egregiousmanner deskundigezijn rechtspositie
kan versterkendoor een versuchas is allegedin the instantcaseor, indeed,otherzekeringaf te sluitentegeneen premiedie hij kan verdiswisecauses
his clientlossby adoptingor adheringto an
opinionoutsidethe permissiblerangeof reasonable
ex86 J ones v l ( aney [2011] U KSC13.
pert opinions,the wrongedclientwill enjoy,ratherthan
87
M aar ni et z onder m eer , z i e bi j v . H R 31 dec em ber 199 3 , N J 1 9 9 5 / 3 8 9
m .nt. C J .H .Br unner .
88
84
85
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conterenin het tariefvan zijn werkzaamheden
als deskundige,legt een hogeraansprakelijkheidsrisico
echteralweer
minder gewicht in de schaal.Bovendienis van belangdat
'deskundige'geen
gevestigd
beroepis dat is voorzienvan
een systeemvan kwaliteitsborging.8s
Bij inschakelingvan
een deskundigekan in meer of minderemate onzekerzijn
of de deskundigedaadwerkelijkzal beschikkenoverde benodigde kennis, ervaring,vaardighedenen attitude. Het
blijft kiezen tussengedragsprikkels
waarvanvrijwel niet
bekendis hoe ze uitwerken,maarwaarmeehet aansprakelijkheidsrecht
toch zo goedmogelijkrekeningwil houden.eo
Minder van belangvoor het benodigdegewicht van een
fout is waarschijnlijkdat de deskundige
in Nederlandvrij is
in de aanvaarding
van de benoeming.
In Duitslandis hij dat
vaakniet, maar in Engelandbepaalteen deskundigeeveneenszelf of hij zrln dienstenwil verlenen.slIn de drie langeden worden echter vergelijkbareaanknopingspunten
hanteerdbij het bepalenvan de omvangvan het aansprakelijkheidsrisico.
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voorkant,wanneerhij wordt ingeschakeld,
inzichtgeeft in
zijn opleidingen ervaring.Eendisclosure
statementkan hier
een probaathulpmiddelzijn. Een deskundigegeeft daarin
een overzichtvan zijn opleiding,werkervaring,publicaties,
inschrijvingen
in registersen dergelijke.s2
Dat is een kwestie van eenmaligopstellenen actueelhouden.Het overzicht
kan bijvoorbeeldworden verschaftaan iemand die overweegtde deskundige
in te schakelen.
Verwachtingenmanagementis natuurlijkgeen oplossingop zichzelf.Wanneer
de vlam in de pan is en keuzesblijken te zijn gemaaktop
basisvan toereikendeinformatie,zal dat echterongetwijfeld relevantzijn.

5.6
Conclusie
In dit spectrumligt het voor de hand dat een deskundige
die door zijn opleidingen ervaringis toegerustop zijn taak
en zijn werkzaamheden
met nauwgezetheid
en inzet heeft
verricht, in rechte wordt beschermdtegen lichtvaardige
aansprakelijkstellingen.
Aansprakelijkheid
zaldan niet worden aangenomenin gevallenwaarin de deskundigegeen
ernstigefout heeftgemaaktwaaryanhem een serieusverwijt kan worden gemaakt.De mogelijkeschaduwwerking
hiervanis dat het belangvan partUenof derdenafneemt
om een deskundigenonderzoek
te frustrerenof een aansprakelijkheidszaak
te beginnenin situatieswaarin onvoldoendeaanknopingspunten
voorhandenzijn om te onderbouwendat sprakeis van die fout en dat verwijt. De kans
van slagenweegtdan immersniet spoedigop tegende bestedeenergie,tijd en kosten.Voor een partij kan hier bovendienmeewegendat het riskantis om de indruk achter
te latendat een deskundigenonderzoek
is gefrustreerd.
Dat
verdraagtzich immersslechtmet de verplichtingvan partijen om mee te werken aan een deskundigenonderzoek
(art.198lid 3 Rv).

6.

,O

Tot slot

Denkenin scenario's
overde aansprakelijkheid
van deskundigen onderstreepthet belangdat een deskundigeaan de
Het ontbreken van een systeem van kwaliteitsborging werd door de
H o g e R a a dg ezien als een ar gum ent om het belang van d e w aar hei ds vi n d i n g te l a ten pr evaler enboven het belangvan een med i ator om z i c h
te ku n n e n b er oepen op een ver schoningsr echt( HR.l0 apr i l 2009, N J
20101471).
Z i e b i j v. E . Rassin,' De juiste keuze' ,en I. Ciesen,' Attr ibu ti e,j ur i di s c he
ca u sa l i te i te n pr eventievewer king. Over causaliteitstoer ek eni ng
v anui t
p sych o l o g i schper spectiefen de mogelijke gevolgen daa r v an v oor ( de
p re ve n ti e vewer king van) het aanspr akelijkheidsr echt'bei
, den i n: W .H .
van Boom, I. Giesen en AJ. Verheij (red.), Gedragen privootrecht.Over
gedragspresumpties
en gedragseffecten
bij privootrechtelijkeleerstukken,
D e n Ha a g :B oomJur idischeuitgever s2008.
9'l

T. Hodgkinson and M.James,Expert Evidence:Law and Proctice,Londen:
S we e t & Ma xwell 2007, p.145- 146.
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Kl uw er 2008, p. l 5- 30: D e C r oot en El ber s2008 ( noot 2) , par . 5 . 3 . . 1 .e1n
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