
Deskundigen bij rechtspleging
voor rechters, advocaten en partijen
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Behoefte aan deskundigen
De rechterlijke macht, maar ook de advocatuur en rechtzoekende 

partijen, maken meer en meer gebruik van forensische expertise. 

Door deze ontwikkeling, de toenemende inhoudelijke complexiteit 

van de zaken en de grote financiële belangen voor betrokkenen, 

neemt de behoefte aan onderzoek door deskundige deskundigen 

sterk toe. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de 

procedures en weten wat van hem/haar wordt verwacht.

Op zoek naar een gerechtelijke deskundige?
Het is lang niet altijd op voorhand duidelijk wie als deskundige in 

een gegeven zaak kan optreden. Dan kan het lastig zoeken zijn. 

Welke persoon is deskundig op het gevraagde terrein? En is ook 

in staat om op de geëigende manier onderzoek te doen en te 

rapporteren? 

Register van deskundigen in de rechtspleging
Sinds de oprichting in 2007 beheert de Stichting Landelijk 

Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) het register voor 

deskundigen die bekwaam zijn om onderzoek uit te voeren en te 

rapporteren bij procedures binnen de kaders van strafrecht, civiel 

recht en bestuursrecht.

Het register bevat deskundigen op een scala aan vakgebieden: van 

(forensische) accountancy tot werktuigbouwkunde, van business 

valuation tot toxicologie en van informatica tot milieu.



Kwaliteit van het register
In het register worden alleen natuurlijke personen toegelaten van 

wie het LRGD kan vaststellen dat zij:

- voldoen aan de maatschappelijke eisen voor deskundigheid  

 op het betreffende vakgebied (overheidserkenningen en/  

 of lidmaatschap beroepsorganisatie(s) en/of maatschappelijk  

 draagvlak);

- een juridische opleiding hebben gevolgd, specifiek gericht op  

 het werken als deskundige in de rechtspleging;

- in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  

 voor het optreden als deskundige;

- de gedragscode onderschrijven en volgen.

Bij het LRGD geregistreerde deskundigen hebben een verplichting 

tot Permanente Educatie en vallen (mede) onder het LRGD 

Tuchtrecht.

Zoeken in het register
Het register van het LRGD is openbaar en makkelijk toegankelijk 

via internet. Met de uitgebreide zoekfunctie op www.lrgd.nl 

kunt u online bladeren door alle ingeschreven gerechtelijke 

deskundigen. Van elke deskundige staan bovendien de individuele 

specialisaties en contactgegevens vermeld. Zo vindt u snel de 

expert die u zoekt!

Onafhankelijkheid van het register
De Stichting LRGD is een privaat initiatief en wordt volledig 

gefinancierd door de inschrijfgelden en jaarlijkse bijdragen van 

de ingeschreven deskundigen. Door deze onafhankelijke positie 

is de kwaliteit van de LRGD-registratie extra gewaarborgd, zowel 

voor de geregistreerde deskundige als voor de opdrachtgever.



Meer weten over het LRGD?
Kijk op www.lrgd.nl of stuur een mail naar info@lrgd.nl. 

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat:

Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen

Postbus 52080

2505 CB  ‘s-Gravenhage

T 085 - 2733777

De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen 

(LRGD) is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 28106454.
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