
MODEL  

DESKUNDIGENBERICHT1 

 
Verklaring van tekens: 
*   = invullen niet verplicht  
Φ = kies tussen alternatieven  

 
 
Aan de rechtbank /het gerechtshof  

sector civiel/kanton/familie  
te  
t.a.v.  
Postbus  
(postcode + plaats) 

Zaaknummer  
Rol-/rekestnr.  
Namen partijen                                    /

 

1 Gegevens van de deskundige2 

  

voorletters en naam  

beroep  

correspondentieadres  

telefoonnummer  

faxnummer*  

e-mailadres*  

                                                 
1 De voetnoten bevatten informatie van het gerecht voor de deskundige en kunnen desgewenst worden 
verwijderd door de deskundige. De deskundige kan bij de griffier een model verkrijgen waarin de zaaksgegevens 
al zijn ingevuld. 
2 Alle gegevens in dit deskundigenbericht, dus ook de hier vermelde persoonsgegevens, zullen deel uitmaken van 
het procesdossier en kunnen ter kennis komen van partijen en hun advocaten of gemachtigden. 



  

2 Gegevens van partijen3 en hun belangenbehartigers4 

 

partij: 

naam  

van eiser/verzoeker/appellant 

 

 

belangenbehartiger: 

(advocaat of gemachtigde van eiser/verzoeker/appellant) 

naam 

corr.adres 

telefoonnummer 

faxnummer* 

e-mailadres* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

partij: 

naam  

van gedaagde/verweerder/geïntimeerde 

 

 

 

                                                 
3 In het model wordt uitgegaan van een zaak met twee partijen. Als er blijkens de uitspraak waarin u bent 
benoemd meer dan twee partijen zijn, vult u het model zelf aan met de gegevens van de overige partijen. 
4 In de Leidraad deskundigen vindt u informatie over uw communicatie met partijen en hun belangenbehartigers. 
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(advocaat of gemachtigde van gedaagde/verweerder/geïntimeerde) 

naam 

corr.adres 

telefoonnummer 

faxnummer* 

e-mailadres* 
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belangenbehartiger: 



  
 

3 Stukken5 

datum uitspraak waarin de 

deskundige is benoemd  

 

processtukken waarvan de 

deskundige kennis heeft 

genomen t.b.v. het 

deskundigenbericht6
 

 

 

                                                

-  

-  

andere stukken7  

stukken waarnaar in het rapport 

wordt verwezen8

 

stukken waarop de deskundige 

geen acht slaat9 

reden daarvan 

 

 

 

 

 
5 Hier worden de stukken opgesomd die u in het kader van het deskundigenonderzoek heeft verzameld. 
6 Heeft de rechter bepaald dat u het onderzoek doet zonder kennisneming van processtukken, dan volstaat hier 
‘n.v.t.’. In alle andere gevallen duidt u hier de korte inhoud aan van het procesdossier dat aan u is toegezonden. 
U kunt volstaan met het opschrift van de stukken, bijv. dagvaarding, conclusie van antwoord, etc. Een 
hulpmiddel hierbij zijn de rechterlijke uitspraken. Daarin vindt u steeds een opsomming van de stukken die in 
het procesdossier aanwezig moeten zijn. 
7 Hier noemt u in voorkomende gevallen de stukken die niet tot het procesdossier behoren en die u heeft 
ontvangen met het oog op het deskundigenonderzoek. Een korte aanduiding volstaat (bijv. brief van x (=datum) 
van y (=afzender) aan z (=geadresseerde)). Het kan gaan om door uzelf bij bijv. een partij opgevraagde stukken, 
om stukken die een partij of advocaat op eigen initiatief aan u heeft gezonden, etc.  U mag alleen acht slaan op 
stukken waarvan u bekend is dat beide partijen erover beschikken. Dit kan echter anders zijn in het medisch 
onderzoek. Meer informatie vindt u in de Leidraad deskundigen onder Hoor en wederhoor. 
8 Hier vermeldt u in voorkomende gevallen eventuele stukken (bijv. literatuur) waarnaar u in het rapport verwijst 
en de vindplaatsen daarvan. 
9 In beginsel betrekt de deskundige alle hem ter beschikking gestelde stukken in het onderzoek. Doet zich geen 
uitzondering op dit beginsel voor, dan vermeldt u hier ‘n.v.t.‘. Voorbeelden van uitzonderingen: de rechter kan 
hebben bepaald dat u op bepaalde onderdelen van de aan u ter beschikking gestelde stukken geen acht dient te 
slaan; het kan ook gebeuren dat u desgevraagd geen duidelijkheid verkrijgt of een partij een kopie van een aan u 
gezonden stuk ook aan de wederpartij heeft gezonden. In zulke gevallen duidt u hier de stukken aan waarop u 
geen acht slaat, onder vermelding van de reden daarvan. 
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4 De door de rechter(s) gestelde vragen10 

  

 

5 Inrichting van het onderzoek*11 

 

 

6 De beantwoording van de vragen12  

6.1 Waarvan de deskundige uitgaat*13 

 

6.2 Eigen beschouwing*14 

 

6.3 Antwoorden op de vragen15 

 

                                                 
10 Neem hier de vragen over die in de uitspraak aan u zijn gesteld.  
11 Hier kunt u indien gewenst uw plan van behandeling vermelden, of de verrichte onderzoeksactiviteiten 
opsommen. Maakt u hiervan gebruik, vermeldt dan ook of u partijen gelegenheid heeft gegeven voorafgaand aan 
het onderzoek hun eventuele onderzoekswensen kenbaar te maken. 
12 De kopjes van 6.1 en 6.2 kunt u vanzelfsprekend aanpassen aan de wijze waarop u het verslag van uw 
onderzoek en de beantwoording van de vragen wenst in te richten. Wel dient u de vragen in ieder geval expliciet 
te beantwoorden (6.3).  
13 Hier vermeldt u desgewenst van welk feitencomplex u uitgaat. Het staat u vrij uit te gaan van feiten die 
blijkens rechterlijke uitspraak tussen partijen vaststaan. Feiten die tussen partijen in geschil zijn, mag u niet als 
vaststaand aannemen. 
14 Hier geeft u desgewenst een eigen beschouwing die voorafgaat aan de beantwoording van de vragen van de 
rechter. U vermeldt zoveel mogelijk waarop uw beschouwing is gebaseerd, bijv. een processtuk, een gesprek met 
een persoon, foto’s, eigen waarneming, onderzoek ter plaatse. 
15 De antwoorden dienen steeds zoveel mogelijk te worden gemotiveerd. Indien motivering niet mogelijk is, 
dient dit te worden vermeld. 
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7 Inzage- en blokkeringsrecht 

 

1. het inzage- en 

blokkeringsrecht is op dit 

onderzoek van toepassing16  

   nee (ga door naar 8) 

   ja (ga door naar 7.2) 

 

2. toepassing inzage- en 

blokkeringsrecht 

a. bij brief van                  heb ik degene op wie het onderzoek 

betrekking heeft, gelegenheid gegeven tot inzage in mijn rapport

en gevraagd mij mede te delen of het rapport wordt geblokkeerd

b. van deze brief heb ik bij brief van                 een kopie aan de 

advocaat van de wederpartij gezonden 

c. aan mij is bij brief van                  door     

meegedeeld dat geen beroep op het blokkeringsrecht wordt 

gedaan (ga door naar 8) 
  
d. aan mij is bij brief van                   door 

meegedeeld dat wel een beroep op het blokkeringsrecht wordt 

gedaan. Daarmee eindigen mijn werkzaamheden als deskundige in

deze zaak (ga door naar 10, eindnota). 

 

                                                 
16 Raadpleegt u over het inzage- en blokkeringsrecht zonodig s.v.p. de Leidraad deskundigen. 
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8 Hoor en wederhoor17  

 

1. onderzoek ter plaatse   Φ nee, n.v.t. (ga door naar 8.2) 

Φ ja: 

a. ik heb op                een bezoek gebracht aan  
      met als doel 
b. partijen zijn door mij bij brief van  

in de gelegenheid gesteld het onderzoek ter plaatse bij te wonen;  

c. het onderzoek ter plaatse is bijgewoond door 

2. bijeenkomst(en) met partijen Φ nee, n.v.t. (ga door naar 8.3) 

Φ ja: 

a. ik heb partijen bij brief van

uitgenodigd voor een bijeenkomst met als doel 

b. de bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 

 en is bijgewoond door 

c. Φ dit was de enige bijeenkomst  

Φ vervolgbijeenkomsten met als doel  

zijn gehouden op                     en bijgewoond door  

3. medisch onderzoek van één 

partij 

Φ nee, n.v.t. (ga door naar 8.4) 

Φ ja: 

a. ik heb de persoon op wie het onderzoek betrekking 

heeft onderzocht op 

b. de wederpartij was bij brief van 
      door mij op de hoogte gesteld van de datum van het onderzoek

                                                 
17 Raadpleegt u over dit onderwerp s.v.p. de Leidraad deskundigen. Het is essentieel dat een deskundigenbericht 
tot stand komt met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.  
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4. opmerkingen en verzoeken18
 

                                                

a. ik heb bij brief van                         mijn rapport aan partijen 

gezonden en in de brief vermeld dat zij gelegenheid hebben 

tot het maken van opmerkingen en het doen van verzoeken

binnen een door mij gestelde termijn 

b. ik heb opmerkingen/verzoeken ontvangen van  

bij brief van  

c. ik heb opmerkingen/verzoeken ontvangen van  

bij brief van 

d. ik hecht een kopie van de ontvangen opmerkingen en 

verzoeken als bijlage aan dit deskundigenbericht  

e. mijn reactie op de opmerkingen en verzoeken19:  

Φ is hierna vermeld onder 9  

Φ heb ik hiervoor onder 5 in mijn rapport verwerkt  

 

9 *Reactie van deskundige op opmerkingen en verzoeken 

 

10 Eindnota 

1. eindnota bijgevoegd? Φja  

Φ nee, omdat 

 
18 U bent op grond van de wet verplicht partijen gelegenheid te geven tot het maken van opmerkingen en het 
doen van verzoeken. Raadpleegt u hierover zo nodig s.v.p. de Leidraad deskundigen. 
19 In veel gevallen is het voor de rechter en partijen helder en inzichtelijk indien u uw oorspronkelijke rapport 
intact laat en afzonderlijk reageert op de opmerkingen en verzoeken van partijen. Daarvoor is hierna onder 9 
plaats. Als u er echter voor kiest uw reactie op de opmerkingen en verzoeken hiervoor onder 5 te verwerken in 
uw rapport, kunt u onder 9 volstaan met verwijzing naar onderdeel 5. 
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2. specificatie eindnota 

bijgevoegd?20 

Φ ja  

Φ nee, omdat 

3. wilt u BTW ontvangen? Φ nee 

Φ ja: 

- het toepasselijke BTW-tarief is  ..  procent : 

Φ over het gehele bedrag van de eindnota 

Φ over € …. 

- het bedrag van de eindnota is  

Φ inclusief BTW 

Φ exclusief BTW 

 
 
11 Bijlagen 

Φ Bij dit deskundigenbericht horen geen bijlagen. 

Φ Bij dit deskundigenbericht horen wel bijlagen, namelijk:21  

-   

- 

- 

 

 

                                                 
20 Zie over de wijze van specificatie s.v.p. de Leidraad deskundigen. 
21 U wo rdt verzocht hier kort aan te duiden welke bijlagen het betreft. 
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12 Ondertekening deskundigenbericht 

 

Ik zend dit deskundigenbericht in drievoud aan het gerecht.22  

Opgemaakt op ..                                              te  

 

(handtekening) 

(naam) 

 

   
22 Het gerecht draagt zorg voor doorzending van een exemplaar aan partijen.  
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