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Agenda

1. Achtergrond
2. Doelstelling project 
3. Conclusie: (g)een Nederlandse Nautische Commissie?
4. Overhandiging eindrapport 
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Achtergrond project
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Achtergrond project

• Aanleiding: professionele ontmoeting rechtbank met maritieme 
advocaten d.d.  16/2/2017

• Workshop “de rol van de partij- en gerechtsdeskundige”

• Onderzoek doen in praktijk vaak lastig 
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Achtergrond

• Genoemde problemen tijdens workshop o.a.: 

- onafhankelijkheid deskundigen 
- beperkte bevoegdheden gerechtsdeskundige
- terughoudendheid rechtbank 
- hoge kosten van een deskundigenonderzoek
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Achtergrond

Huidig wettelijk kader

- gerechtelijk onderzoek art. 8:494-495 resp. 8:959-960 BW
- inwinnen voorlopig deskundigenbericht art. 202 Rv
- inwinnen deskundigenbericht art. 194 Rv

(- toepasselijk recht: art. 10:163 aanhef en onder b BW)
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• Project: “Afkoersen op vaste maritieme gerechtsdeskundigen”

• Start: februari 2018 

• Oplevering: 4 april 2019
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• Projectgroep:

Rechtbank Rotterdam: Peter Santema en Kiki Bouchla
NVV: Markwin Wattel en Jolien Kruit 
ESL: Frank Stevens en Michelle de Vries

NIVRE: Walter Dekkers, Marc Schuling en Marnix de Bakker
Tuchtcollege (Netherlands Maritime Technology): Sander den Heijer
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• Overleg in projectgroep en met, onder meer: 

- Verbond van Verzekeraars
- P&I correspondenten
- Rijkswaterstaat 
- KVNR
- Maritieme Kamer en Voorzieningenrechters Rechtbank Rotterdam
- LRGD
- NIVRE 
- Havenmeester Rotterdam 
- HBO maritieme cluster 
- Belgische Nautische Commissie 
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Doelstelling project

“Voorzieningen te treffen die het mogelijk maken dat de rechtbank 
(1) onafhankelijke
(2) nautische en/of technische deskundigen kan benoemen 
(3) die beschikken over bevoegdheden en 
(4) ondersteuning vanuit de rechtbank krijgen waardoor deze 

deskundigen in staat zijn op een voor de (internationale) maritieme 
praktijk

(5) bruikbare wijze 
onderzoek te doen naar de oorzaak, aard en omvang van aan boord 
van en/of door schepen veroorzaakte schade”
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(1) onafhankelijk en objectief 

• Het gaat om het vermijden van de schijn van partijdigheid

• Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke zaken

• Meldplicht gerechtsdeskundige

• Opleiding LRGD
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(2) nautische en/of technische deskundigen

• Kennis: 
- vakinhoudelijk (specialist/superspecialist ) en/of 
- optreden als gerechtsexpert

• Inzetbaarheid: 
- 24/7 en/of 
- in te plannen
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(2) nautische en/of technische deskundigen

• LRGD-deskundigen, Nautische Commissie

• Andere deskundigen vanuit: Tuchtcollege, Loodswezen, nautisch 
onderwijs, IVR, NIVRE
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(3) bevoegdheden en (4) ondersteuning vanuit 
de rechtbank
• Benoeming door rechtbank

NB: jurisdictie in internationale zaken?
• Aparte Leidraad voor maritiem gerechtsdeskundigen
• Aanstelling contactpersoon binnen de rechtbank 
• Verzoek tot toezicht op de uitvoering mogelijk
• Verplichting tot medewerking aan onderzoek

NB: de (Nederlandse) rechter kan aan weigering medewerking 
consequenties verbinden
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(5) bruikbare wijze

• Snel, efficiënt en niet te duur

• In overleg met, maar zonder aanwezigheid van rechtbank

• Gebruik voor buitenlandse jurisdicties

• Bij voorkeur binnen huidig wettelijk kader
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Belgische Nautische Commissie

• Brede waardering voor onafhankelijkheid, slagkracht en expertise

• Genoemde nadelen: lange duur traject, hoge kosten én cultuurverschil: 

- Nederlanders geven sneller hun mening 
- Nederlanders assertiever en meer zelfverzekerd (NB: “door 
Belgen wordt dit niet zelden ervaren als lomp of arrogant”)

- Communicatie: NL meer verbaal/BE meer intuïtie en non-verbaal
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Nederlandse Nautische Commissie?

• Opzetten vanuit oogpunt objectiviteit, onafhankelijkheid en 
beschikbaarheid gewenst, maar lastig:

- ontbrekende traditie
- brede(re) kennis gewenst
- verdienmodel? 
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?

8:494/495 BW =  cfm
NAUTISCHE COMMISSIE

202 Rv

Maritiem gerechtsdeskundige 
“volledig”

?

197 Rv =

Maritieme gerechtsdeskundige
“schriftelijk”

Uitgebreide rapportage

Voorafgaand aan 
een procedure

Deskundige gaat 
aan boord

Tijdens (=eind) van 
de procedure

Deskundige bekijkt 
dossier



NIEUW:

Maritiem gerechtsdeskundige 
“coördinator”

Maritiem gerechtsdeskundige 
“volledig”

NIEUW:

Maritiem gerechtsdeskundige 
“zitting”

Maritiem gerechtsdeskundige
“schriftelijk”

Korte inzet Uitgebreide 
rapportage / LRGD

Voorafgaand aan 
een procedure

Deskundige gaat 
aan boord!

Tijdens (halfweg of 
eind) van de 
procedure

Deskundige bekijkt 
dossier
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Maritiem gerechtsdeskundige “coördinator”

• gaat aan boord van een schip
• met vertegenwoordigers van partijen en/of hun experts
• om gegevens te verzamelen 
• eventueel monsters te nemen
• eventueel verklaringen opnemen
• trekt zelf geen conclusies uit het materiaal
• stelt het verzamelde materiaal ter beschikking aan partijen
• maakt verslag van het gevolgde proces en stelt het verslag ter 

beschikking aan de rechtbank en partijen

20



Maritiem gerechtsdeskundige “zitting”

• treedt uitsluitend  ter zitting van de rechtbank op
• wordt ongeveer 4 weken tevoren uitgenodigd op grond van zijn 

(specifieke) vakkennis
• neemt kennis van het dossier
• beantwoordt mondeling vragen van de rechtbank en hun advocaten
• brengt geen rapport uit, maar reageert op concept-proces-verbaal 

van de griffier
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Maritieme gerechtsdeskundigen; 
volledig/coördinator/schriftelijk/ter zitting

De Rechtbank Rotterdam is er klaar voor! 




