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NRGD verbindt recht en wetenschap
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Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) versterkt
de kwaliteit van de inbreng van gerechtelijk deskundigen in Nederland en
daarbuiten. Het normeert expertisegebieden, signaleert en geeft advies.
Ook stimuleert het NRGD de kennisuitwisseling tussen forensische
wetenschap en recht.

NRGD in 2017
Het NRGD werkt komend jaar verder aan de registratie van nieuwe deskundigen en
(verdere) normering van deskundigheidsgebieden. Daarnaast zet het NRGD in 2017
extra in op drie thema’s:

Versterkt digitaal
forensisch onderzoek
Cybercrime

Ontwikkeling
kwaliteitssysteem
Ad Hoc deskundigen

Verdere normering
gedragskundig
forensisch onderzoek

Cybercrime (Digitaal Forensisch Onderzoek)
Cybercrime neemt snel toe. Dat vraagt om de inzet van veel digitaal
deskundigen en meer kennisoverdracht aan de rechterlijke macht en de
advocatuur. Het NRGD zorgt dat digitale experts voldoen aan alle
kwaliteitseisen om als gerechtelijk deskundigen op te treden. In 2017 gaat het
NRGD intensief digitale experts werven. Ook organiseert het NRGD
bijeenkomsten waar OM, ZM en advocatuur digitaal forensisch onderzoekers
ontmoeten en hun kennis op dit complexe en snel veranderende terrein
kunnen vergroten.
Waarborgen kwaliteit Ad Hoc deskundigen
Ad Hoc deskundigen zijn experts op terreinen waarvoor geen normering kan
worden opgesteld. Die (zeldzaam gevraagde, of zeer specialistische)
deskundigheid kan wel noodzakelijk zijn voor de rechtspleging. Op verzoek 		
van de Minister van Veiligheid en Justitie ontwikkelen het NRGD en ZM in
2017 een kwaliteitssysteem waarmee ook de kwaliteit van deze deskundigen
voor de rechtspleging gewaarborgd is.
Gedragskundig Forensisch Onderzoek
Gedragskundig forensisch onderzoek kent het grootste aantal deskundigen.
Vanaf 2017 heeft het NRGD extra aandacht voor TBS-verlengingsrapporten.
In 2017 zal ook het deskundigheidsgebied Rechtspsychologie worden
opengesteld.
En het NRGD heeft oog voor belangrijke actuele ontwikkelingen die spelen
binnen nog niet genormeerde deskundigheidsgebieden. Het recente rapport
‘De lijkschouw en gerechtelijke sectie beschouwd’ van het NFI laat zien dat
het nodig is te investeren in de kwaliteit van forensisch geneeskundigen.
Het NRGD pleit daarom voor vakinhoudelijke professionalisering en
voldoende praktijkervaring, gevolgd door onafhankelijke, wettelijke
NRGD-borging door toetsing en inschrijving in het NRGD.
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Het NRGD verbindt de forensische wetenschap en de rechtspraak. Het NRGD stelt
kwaliteitsnormen op voor deskundigheidsgebieden en toetst experts. Gecertificeerde
deskundigen dragen bij aan een zorgvuldige en betere rechtspraak. Certificering is geen
automatisme: in 2016 werd 10% van de aanvragen afgewezen. Zo biedt het NRGD
kwaliteitswaarborgen bij de inzet van forensische kennis, van DNA tot gigabyte en van
handschrift tot vuurwapen. Kwaliteit blijft op peil door nationale en internationale kennisdeling,
signalering, certificering en accreditatie. Ook daarvoor zet het NRGD zich in.  
In 2017 en daarna staat het NRGD voor belangrijke uitdagingen. De mate waarin alle ambities
worden gerealiseerd, is mede afhankelijk van onze middelen. Het NRGD kiest voor een
thematische aanpak. Daarmee wordt ons budget zo efficiënt mogelijk benut en versterken
onze activiteiten elkaar. Onze bedrijfsvoering is gestroomlijnd. Maar het meerjarig financieel
kader betekent ook dat we keuzes moeten maken. Het NRGD is een sterke kwaliteitsschakel
in de forensische keten en wil graag opvolging geven aan signalen van het NFI (over
lijkschouw), het OM (over kindermishandeling en huiselijk geweld), ZM (over deskundigen in
civiel- en bestuursrecht), Politie (forensisch onderzoek) en de EU (actieplan forensische
expertise). Belangrijke politiek-maatschappelijke onderwerpen, die vereisen dat de kwaliteit
van deskundigen gewaarborgd is.

Resultaten 2016

Register
• Opengesteld voor digitaal
forensisch onderzoek
• Normering rechtspsychologie
gestart
• Eenvoudiger toetsingsprocedure
• 128 deskundigen
gecertificeerd
• 147 (her)aanvragen
• 577 deskundigen in
9 deskundigheidsgebieden

Advisering over
• Europees actieplan
forensische expertise
• inzet van Ad Hoc deskundigen
in de rechtspraak
• toekomstvisie forensische
geneeskunde
• NIFP-opleiding forensisch
psychiaters en psychologen

Kennisdeling en publicaties
• Kwaliteitssymposium 2016
• Expertmeeting verkort
rapporteren (DNA)
• ‘Registratie gerechtelijk
deskundigen Digitaal
Forensisch Onderzoek’Expertise en Recht,
oktober 2016
• ‘Zicht op forensische
expertise’
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