Informatienota voor gerechtsdeskundigen
Dames en heren,

Zoals u weet, is op 29 juni 2019 de nieuwe wetgeving1 betreffende het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken in werking getreden.
Wij willen uw aandacht vestigen op de veranderingen die deze nieuwe regels nu in uw werkwijze in een gerechtelijke
procedure teweegbrengen.
1.

Eedaflegging
Vanaf 29 december 2019 moet u de eed hebben afgelegd in de handen van de eerste voorzitter van het Hof van
Beroep van het rechtsgebied van uw woonplaats om voorlopig te worden opgenomen in het nationaal register
voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken.
Wat gebeurt er indien :
1.1. U op de aan u verzonden uitnodiging gereageerd heeft en u de eed heeft afgelegd in de handen van de
eerste voorzitter van het hof van beroep van het rechtsgebied van uw woonplaats.
U bent uw wettelijke verplichtingen nagekomen. U kunt de titel van gerechtsdeskundige dragen en uw
deskundigenverslagen in deze hoedanigheid ondertekenen.
Vanaf 30 december 2019 nodigen wij u uit om uw deskundigenverslag af te sluiten door in de
onderstaande volgorde, zoals bepaald in artikel 555/11 van het Gerechtelijk Wetboek, de volgende
informatie te vermelden:
1. uw identificatienummer. Dit is het nummer dat begint met EXP….. en dat u werd meegedeeld op
uw uitnodiging voor de eedaflegging.
2. gevolgd door uw handtekening;
3. gevolgd door uw naam;
4. gevolgd door uw titel als "gerechtsdeskundige".
U moet alle andere pagina's paraferen
U moet het eedformulier aan het eind van uw verslag niet meer aanbrengen. De overige bepalingen
van artikel 978 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek blijven van toepassing.

1.2. Indien u momenteel voorlopig bent ingeschreven in het Nationaal Register en niet in staat was om de
eed af te leggen voor 29 december 2019.
In dit geval wordt uw inschrijving tijdelijk geschorst vanaf 29 december 2019, tot de datum van uw
eedaflegging. Normaalgezien wordt u in de maand januari op de hoogte gesteld van een nieuwe datum
waarop u de eed zult kunnen afleggen. Wij verzoeken u dringend uw uiterste best te doen om op deze
uitnodiging in te gaan. Na deze termijn kan het zijn dat u 2 of 3 maanden moet wachten voordat u een
nieuwe datum wordt voorgesteld. Inderdaad, de wet verplicht de eerste voorzitters om de eedaflegging
minstens 4 keer per jaar te organiseren.
U kunt nieuwe vorderingen buiten het register aanvaarden en u kunt de huidige vorderingen uitvoeren,
onder de in punt 3 beschreven voorwaarden..
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1.3. Indien u tijdelijk bent geschorst omwille van een andere reden dan deze vermeld in punt 1.2
(bijvoorbeeld: omwille van een correctionele straf, deontologische reden, etc…. ) en in afwachting bent
van een beslissing van de minister hieromtrent of indien u bent geschrapt uit het register om dezelfde
redenen.
U kunt geen nieuwe vorderingen aanvaarden. Wij zullen de gerechtelijke overheden informeren over
uw situatie zodat zij de maatregelen kunnen treffen die zij noodzakelijk achten voor wat betreft de
lopende vorderingen.

1.4. Indien uw registratieaanvraag in afwachting is van validatie
In dit geval zal de minister van Justitie, zodra hij, na analyse van uw dossier, van mening is dat u zich in
de voorwaarden bevindt om te worden opgenomen in het register, de eerste voorzitter van het
rechtsgebied van het hof van beroep van uw woonplaats vragen u uit te nodigen om de eed af te leggen.
Zodra wij een bewijs van uw eedaflegging en de neerlegging van uw handtekening hebben ontvangen,
gaan wij over tot het valideren van uw registratie in onze databank. Alleen dan bent u zichtbaar voor
de magistraten in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigde vertalers, tolken
en vertalers-tolken. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door de dienst van het nationaal register.
U kunt aanstellingen buiten het register om aanvaarden, onder de in punt 3 beschreven voorwaarden.

2.

Bewijs van het afleggen van de eed
Dit bewijs wordt aan de gerechtelijke overheden geleverd door uw zichtbaarheid in het nationale register. Alleen
de gegevens van de personen die een eed hebben afgelegd, zijn vanaf 29 december 2019 toegankelijk via het
nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken.
Voor alle praktische doeleinden en om tegemoet te komen aan de talrijke verzoeken die wij over dit onderwerp
hebben ontvangen, zullen wij alle personen die de eed hebben afgelegd, een attest overmaken dat bevestigd dat
ze de wettelijke verplichtingen hebben voldaan, op datum van 29-12-2019, en dat ze wel degelijk voorlopig zijn
opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalerstolken.

3.

Aanvraag buiten het register
3.1 Wat moet u doen als u een vordering als gerechtsdeskundigen ontvangt en uw inschrijving tijdelijk is
opgeschort wegens het nog niet hebben afgelegd van de eed of als uw aanvraag tot opname in het
register nog niet is gevalideerd?
3.1.1 Indien dit het geval is, dient u de vorderende instantie ervan in kennis te stellen dat u niet in het
register bent ingeschreven.
Vorderingen buiten het register zijn mogelijk in de precieze gevallen omschreven in de wet. deze
gevallen worden omschreven in het artikel 555/15 van het Gerechtelijk Wetboek. U kunt ermee
instemmen om in dit verband een expertise uit te voeren, op voorwaarde dat de magistraat zijn
verzoek rechtvaardigt in overeenstemming met de wet. Anders loopt u het risico moeilijkheden te
ondervinden bij de uitbetaling van uw kostenstaten.
De lopende vorderingen als gerechtsdeskundige waarvoor u vóór 29 december 2019 de opdracht
hebt gekregen, vallen onder het toepassingsgebied van artikel 555/15 van het Gerechtelijk
Wetboek.
3.1.2 In deze 2 gevallen (huidige aanstelling en nieuwe aanstelling gevraagd op basis van artikel 555/15
van het Gerechtelijk Wetboek) gelden volgende regels;

- u kunt alleen de titel van gerechtsdeskundige dragen voor die opdracht waarvoor u werd
aangesteld.
- Opdat uw deskundigenverslag in overeenstemming zou zijn met de wet, moet u, op straffe van
nietigheid, aan het einde van uw verslag absoluut de volgende eedformule "Ik zweer dat ik mijn
opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb vervuld", gevolgd door uw handtekening
vermelden.
3.2 Wat dient u te doen in geval u een aanstelling als gerechtsdeskundige krijgt wanneer u in de situatie
bent beschreven onder punt 1.3
U dient de vorderende gerechtelijke instantie op de hoogte brengen van de beslissing van de Minister of
van de gedelegeerde ambtenaar betreffende uw opname in het nationaal register.

4.

In het verslag op te nemen informatie
Zoals aangegeven in het vorige punt, vanaf 29 december 2019 :

4.1 Voor deskundigen die hun eed hebben afgelegd in de handen van de eerste voorzitter van het hof van
beroep van het rechtsgebied van hun woonplaats
-

U moet de eedformule aan het einde van uw deskundigenverslag niet meer aanbrengen. De overige
bepalingen van artikel 978 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek blijven van toepassing.

-

U wordt verzocht om volgende vermeldingen op te nemen in uw verslag:
1. Vermeld aan het einde van uw verslag, op de laatste pagina, de volgende informatie:
- identificatienummer (nummer dat begint met EXP .......)
- gevolgd door uw handtekening en naam
- gevolgd door de vermelding van uw titel: “gerechtsdeskundige”
2. parafeer alle andere pagina's

4.2 Deskundigen die buiten het register worden aangesteld moeten , op straffe van nietigheid:
1. aan het einde van het deskundigenverslag de volgende eedformule toevoegen:
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb."
2. na deze formule hun handtekening en hun naam plaatsen.
3. alle andere pagina's paraferen

Indien u vragen of twijfels hebt betreffende de toepassing van deze regels en procedures vanaf 29 december 2019,
kunt u contact op nemen met de dienst nationaal register via telefoon : 02 552 28 40 of per mail op het volgende
adres: NRGD-RNEJ@just.fgov.be

