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VO O RWO O R D
Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) krijgt meer taken. Naast de toename van
het aantal gecer tificeerde deskundigheidsgebieden in het strafrecht is er nu ook een verzoek van het
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rappor tage (NVMSR), die actief
is in het bestuursrecht en het civiel recht, voor opname van een honderdtal medisch specialisten in het
register. Het College is bereid deze groep medisch specialisten in het register op te nemen. Er vindt
overleg plaats met het ministerie over de mogelijkheden om deze groep aan het register toe te voegen.
Daarnaast blijft het NRGD nationaal en internationaal actief als bruggenbouwer tussen forensische
wetenschap en recht. De organisatie werkt mee aan de totstandkoming van ISO-normen voor
forensisch onderzoek van de Plaats Delict (PD) tot en met de terechtzitting. Hierdoor wordt
uitwisseling van forensisch bewijs tussen landen vereenvoudigd. Het NRGD heeft geadviseerd bij de
formulering van de departementale visie op forensisch onderzoek en de instelling van een opleiding
voor forensisch ar tsen.
Tegelijkertijd vraagt de autonome groei van nieuwe deskundigheidsgebieden en onderhoud aan
bestaande deskundigheidsgebieden een toenemende inspanning. Punt van zorg is het naar verhouding
grote aantal herregistraties van FPPO-gedragsdeskundigen dat niet leidt tot een onvoorwaardelijke
registratie. Het NRGD en het NIFP zijn hierover in gesprek.
Aan de vooravond van zijn tweede lustrum blijft het NRGD actief en gedreven bijdragen aan het
optimaliseren van de forensische deskundigheid binnen het recht. De structurele budgetverhoging die
medio 2019 is toegekend door het depar tement van Justitie en Veiligheid, is een blijk van erkenning
en vergroot de kracht waarmee het NRGD kan investeren in de kwaliteitsborging van de forensische
expertise.
Eric Bakker, Voorzitter College gerechtelijk deskundigen

Els van Nieuwkerk, beleidsmedewerker NRGD, over procedures:
Het NRGD omarmt zorgvuldige en efficiënte procedures. Daarom is er beleid ontwikkeld voor het erkennen
van forensische opleidingen, zoals de PJ-opleiding van het NIFP, en het versneld afdoen van een aanvraag om
registratie na een eerdere afwijzing of het laten verlopen van de registratie. Daarmee wordt de instroom in het
register op een zorgvuldige manier eenvoudiger gemaakt.

Dit jaarverslag biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op
www.NRGD.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de NRGD-nieuwsbrief.
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OVER HET NRGD
Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) versterkt de kwaliteit van de inbreng van
gerechtelijk deskundigen in Nederland en daarbuiten. Het normeer t expertisegebieden, signaleer t en
geeft advies. Ook stimuleer t het NRGD de kennisuitwisseling tussen forensische wetenschap en recht.
Het NRGD verbindt de forensische wetenschap en de rechtspraak. Het NRGD stelt kwaliteitsnormen
op voor deskundigheidsgebieden en toetst experts. Gecer tificeerde deskundigen dragen bij aan
een zorgvuldige en betere rechtspraak. 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.

Nick Laan, beleidsmedewerker NRGD, over beginnen bij het NRGD:
Ik werk sinds kort bij het NRGD. Het is heel anders dan ik voorheen dacht. Hiervoor werkte ik voor de
Rechtspraak steeds solitair, in opdracht van een raadsheer en samen met een griffier. Bij het NRGD werk
je als team samen naar iets toe. Het is een klein instituut met een breed werkveld. We houden met 5
beleidsmedewerkers alle deskundigheidsgebieden in de gaten en voegen nieuwe gebieden toe. Daar
zijn er nog veel van, waarvan de algemene opvatting is dat die ook in het NRGD zouden moeten om
dezelfde kwaliteitsborging te hebben. Ik ben gepromoveerd in vloeistofdynamica. Die heb ik toegepast in
bloedspoorpatroonanalyse, een deskundigheidsgebied dat we willen toevoegen aan het NRGD-register. Daar
ga ik me mee bezig houden. Het lijkt me fantastisch om te doen. Maar ik zie nu al dat er krapte komt in
hoe ik met mijn tijd om ga. Daarin moeten we keuzes maken.
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RESULTATEN 2018
Resultaten en nieuwe ontwikkelingen 2018
• Uitbreiding naar bestuurs- en civiel recht
• NIFP gestar t met NRGD erkenningsprocedure PJ-opleiding
• Normeringstraject Gun Shot Residu (schotresten) gestart
• Samenwerking met Nationale Politie bekrachtigd
• Normering van DNA-activity gestar t
• Versnelde procedure na afwijzing en van rechtswege verlopen registratie
• Eerste rechtspsychologen in register
• Eerste fase registratie digitaal deskundigen afgerond
• Advisering over beleidsstandpunt Minister ‘Visie op forensisch onderzoek’
• Project Ad-Hoc-deskundigheid van star t
• Exper tmeeting lijkschouw en gerechtelijke sectie
• Star t NRGD 2020

Cijfers
Tussen 2010 en 2018 kreeg het NRGD circa 1800 aanvragen voor (her-) registratie als forensisch
deskundige. In 2018 deed het NRGD 205 aanvragen af, verdeeld over 10 deskundigheidsgebieden.
Over de exper tisegebieden heen werden in 2018 31 aanvragen (15%) afgewezen.
Het grootste deel van de aanvragen betrof registratieverzoeken op het deskundigheidsgebied
Forensische Psychiatrie, Psychologie en Or thopedagogiek (FPPO). Dat deskundigheidsgebied
ontving 168 aanvragen, waarvan 21 aanvragen (13%) werden afgewezen. Er werden 129 aanvragen
om herregistratie ontvangen. Bij 17 FPPO-aanvragen (13%) leidde het ingediende verzoek om
herregistratie tot een voorwaardelijke registratie. Eveneens in 17 gevallen leidde het verzoek om
herregistratie tot een afwijzing.
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Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag bedroeg in 2018 5,5 maanden, maar daalde in de loop
van het jaar naar 3,9 maanden door een actieve sturing op doorlooptijden in combinatie met een
nieuw zaaksgericht beheersysteem.

FPPO herregistraties:

17 afwijzingen
13%
95 inwilligingen

74%

13%

17 voorwaardelijk

Els van Nieuwkerk, beleidsmedewerker NRGD, over FPPO en procedures:
Gezien het grote aantal afwijzingen van gedragsdeskundigen probeert het NRGD deskundigen die niet aan
de normen voldoen eerder in beeld te krijgen en aangesloten te houden. Dit doen we door samen met het
NIFP te kijken naar hoe we de opleiding van rapporteurs en supervisoren, feedback op de rapporten en de
begeleiding van afgewezen en voorwaardelijk geregistreerde rapporteurs kunnen verbeteren.
Het beroep bij de Raad van State was het eerste hoger beroep voor het NRGD. Als bestuursrechtjurist ben
je uiteraard geïnteresseerd in wat de RvS vindt van onze procedures. We waren dan ook zeer blij dat de RvS
in haar uitspraak de NRGD procedures heeft ‘goedgekeurd’.

Bezwaar, beroep en klachten
In 2018 ontving het NRGD elf bezwaarschriften. Eén daarvan werd niet-ontvankelijk verklaard, zes
bezwaren werden ongegrond verklaard en één bezwaarschrift werd ingetrokken. Het beroep bij de
Raad van State was het eerste hoger beroep voor het NRGD.
De behandeling van de resterende drie bezwaarschriften liep nog op 1 januari 2019. Dat geldt ook
voor één bij de rechtbank ingestelde beroep en één hoger beroep.
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Certificering en registratie
•		Afronding eerste fase registratie exper tisegebieden Rechtspsychologie
		en Digitaal Forensisch Onderzoek;
•		Versnelde route na afwijzing. Het NRGD heeft de mogelijkheid gecreëerd na een afwijzing
		eerder een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor taan kan een deskundige onder voorwaarden met
		3 rappor ten i.p.v. 10 rapporten een nieuwe aanvraag indienen;
•		Vaststelling competenties voor het deskundigheidsgebied DNA-activity;
•		Star t normering voor het exper tisegebied Gun Shot Residu (GSR, schotresten);
•		Star t van het project Ad-Hoc-deskundigheid;
•		Exper tmeeting DNA-activity;
•		ISO-normen forensisch technisch onderzoek opgesteld.
Expertisegebieden
Sinds zijn oprichting in 2010 heeft het NRGD in overleg met deskundigen uit de praktijk tien
deskundigheidsgebieden genormeerd:
• Forensische Psychiatrie, Psychologie en Or thopedagogiek
• DNA-analyse en interpretatie (bronniveau)
• Handschriftonderzoek
• Verdovende Middelen
• Toxicologie
• Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek
• Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie
• Forensische Pathologie
• Digitaal Forensisch onderzoek
• Rechtspsychologie (Legal Psychology)

Naoual Saghir en Emilie Coelingh Bennink, beheermedewerkers NRGD, over aanvragen:
We checken elke aanvraag. Daarna proberen we zoveel mogelijk aanvragen waar niets mee is via een
standaard procedure af te handelen. Het nieuwe IT-beheersysteem ondersteunt ons daarbij. Daardoor
houden we tijd over voor aanvragen waar iets bijzonders mee is. We zijn geen stempelmachine. De
procedures laten maatwerk toe.

In 2018 werkte het NRGD aan de normering van de deskundigheidsgebieden DNA-activity en Gun
Shot Residu (GSR, Schotresten). Voor DNA-activity zijn de competenties vastgesteld. Voor GSR is de
normering gestar t.
NRGD actief binnen bestuursrecht en civiel recht
De dilemma’s waarmee de rechterlijke macht in het strafrecht kampt zijn niet uniek. Ook in het
bestuursrecht en het civiele recht is de kwaliteit van de deskundige belangrijk. Vanaf de start van
het NRGD hebben bestuursrechters de noodzaak geuit en aangedrongen op één register voor alle
rechtsgebieden: het NRGD zou daarmee kunnen fungeren als één register voor de gehele rechtspraak.
Het NRGD heeft contact met de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische rappor tage
(NVMSR). Deze organisatie van specialisten die rappor teren in het bestuursrecht en het civiele recht
heeft het NRGD gevraagd te bezien hoe de medisch specialisten in het register kunnen worden
ondergebracht. Het depar tement van Justitie en Veiligheid ondersteunt deze ontwikkeling.
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Dyon Deckers, beleidsmedewerker over nieuwe rechtsgebieden:
Het gaat bij de NVMSR vooral om rapporteren in het sociaal verzekeringsrecht en over letselschade. Over
de centrale vraag of iemand geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Acht jaar geleden was er al behoefte
om helderheid in de normering te brengen. Hoe vertaal je medische kennis in het juiste juridische kader?
Hoe rapporteer je dat helder medisch-juridisch in een rapport? Het NRGD heeft toen al meegedacht bij
het opzetten van een kwaliteitssysteem. Nu hebben wij genoeg ervaring de stap buiten het strafrecht te
zetten. Van beide kanten is het een natuurlijk moment om over te gaan tot NRGD-registratie. En ik denk
dat het belangrijk is dat we in Nederland uiteindelijk toegaan naar één register voor alle rechtsgebieden.
Deskundigheid speelt niet uitsluitend in strafrecht, maar ook in bestuursrecht en civiel recht. Het NRGD
ontwikkelt zich gestaag in de richting van één register voor de rechtspraak.
Normeren
Het NRGD ontwikkelt normen als instrument voor kwaliteitsborging. Maar hoe komen die normen
tot stand? Welke stappen doorloopt het proces van de ‘wens tot normering’ naar een in de praktijk
toepasbaar kwaliteitsinstrument?

1. Enquête of verzoek

6. Praktijk en evaluatie
door het veld

2. Normeringsadviescommissie
(NAC)
Beoordelingskader met:
• Boundaries
• Methoden
• Competenties
• Opleiding
• Toetskader

NFI

3. Consultatie in
het veld

4. Vaststelling door
College
College gerechtelijk
deskundigen

5. Toepassing door
Toetsingsadviescommissie (TAC)

Hoe komt een
NRGD-norm tot stand?
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ADVISERING
Ad Hoc
De minister van Justitie en Veiligheid heeft het NRGD verzocht een normeringssystematiek voor
Ad Hoc deskundigen op te stellen. De organisatie is in 2018 gestar t met de uitvoering van een plan
van aanpak voor kwaliteitsborging voor deze sporadisch in het recht ingezette en gespecialiseerde
deskundigen.

Nathalie Raats en Nick Laan, beleidsmedewerkers NRGD, over Ad Hoc
In strafrechtzaken treden soms deskundigen op die daar nooit eerder of slechts zelden hebben
gerapporteerd en ineens voor het blok worden gezet. Een zogenaamde Ad Hoc deskundige is niet gewend
te opereren in een forensische context, maar is deskundig op een gespecialiseerd gebied. Bijvoorbeeld
een getijdendeskundige, die kan berekenen waar een lichaam in het water is beland. De politie heeft een
deskundigheidsmakelaar, die helpt deze specialisten te vinden en in te zetten gedurende de opsporingsfase.
Ons gaat het om de deskundige ter zitting. Dit vraagt om een andere aanpak dan het dagelijkse werk.
Het Ad Hoc project heeft als eerste doel rechters, OM en advocatuur hulpmiddelen te geven om te
controleren of deze deskundigen echt deskundig zijn ten aanzien van het gevraagde. Daarnaast bieden we
de deskundige als hulpmiddel een rapportageformat aan, waarmee de Ad Hoc deskundige weet hoe hij of
zij de rechter op de juiste wijze informeert. Verder wordt een e-module ontwikkeld om de deskundige op zijn
rol in de rechtscontext voor te bereiden.

Kwaliteitstraject Nationale Politie
Eind 2018 heeft de Nationale Politie het NRGD uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de ingezette
doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem van de politie1.
1

https://nrgd.nl/actueel/interview
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Nathalie Raats, beleidsmedewerker NRGD, over de Politie
Een onderdeel van de reorganisatie van de politie is herijking van het kwaliteitsmanagementsysteem. De
politie heeft ons gevraagd mee te denken hoe de politie dit kan realiseren. De tijd is er rijp voor. Des te meer
doordat nu digitaal een steeds grotere poot wordt naast de klassieke forensische opsporing. Als je een plaats
delict betreedt gaat het niet alleen om sporen zien en verzamelen, maar ook je ervan bewust zijn dat je
telefoon een WIFI-router aanstraalt en daarbij sporen achterlaat, wat het opsporingsbeeld kan verstoren.
Toekomstvisie forensisch onderzoek
In 2013 adviseerde de Commissie Winsemius2 elke 3 jaar onderzoek te doen naar relevante
ontwikkelingen. Het eerste onderzoeksrappor t van het NFI, Politie, OM en par ticuliere instituten werd
in 2017 besproken door de Tweede Kamer3 en leidde tot het besluit een toekomstvisie voor forensisch
onderzoek te ontwikkelen. Het NRGD nam deel aan de hiervoor ingestelde stuurgroep en werkgroep
en gaf hierbij advies. Deze visie is in november 2018 gepubliceerd4. Een belangrijk onderdeel van deze
visie betreft het opstellen van een kwaliteitssysteem van plaats delict tot en met terechtzitting.
Taskforce lijkschouw
In februari 2018 presenteerde de minister van Justitie en Veiligheid het rapport ‘De dood als startpunt’5, van
de Taskforce Lijkschouw. Het NRGD trad op als adviseur van de Taskforce, die op verzoek van de ministeries
van Justitie en Veiligheid, Welzijn, Volksgezondheid en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
aanbevelingen deed voor de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie. Onder leiding van het NRGD
vond begin juli 2018 een brede expertmeeting plaats over lijkschouw en gerechtelijke sectie.

Michel Smithuis, directeur NRGD over Taskforce Lijkschouw
Het NRGD heeft de Taskforce achtergrondkennis kunnen leveren over het belang van goede scholing van
schouwartsen. De discussie daarover liep al langer dan 20 jaar. De bestaande opleiding van 8 weken
zonder examen was zwaar ontoereikend. Nu ligt er een opleiding van 2 jaar die misschien verder wordt
uitgebreid naar 4 jaar. Een enorme sprong vooruit, in vergelijking met vroeger. Ook nog eens beter geborgd
met praktijkervaring en examens. Ik hoop en denk dat wij extra argumenten hebben gegeven om in het
opleidingstraject te investeren. Sluitstuk van een met goed gevolg voltooide opleiding zou kunnen zijn
opname in het NRGD-register.

ISO-normering forensisch technisch onderzoek
Eind november 2018 nam het NRGD deel aan een internationale ISO-bijeenkomst over aanvullende
normen voor forensisch technisch onderzoek, van plaats delict tot in de rechtszaal6/7. Nederland
onderkent het belang van goede normen en draagt met twee commissies onder leiding van het NRGD
actief bij aan de ontwikkeling van normen voor analyse en interpretatie. Een derde commissie werkt
aan een norm voor rapportage.
2 Toekomstige inrichting forensisch onderzoek. Advies aan de minister van Veiligheid en Justitie, 11 september 2013
3 Expertgroep forensisch onderzoek en innovatie, Driejaarlijkse signalering, 30 maart 2016
4 De visie is in gezamenlijk overleg opgesteld door het Openbaar Ministerie, de politie, het NFI, het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen,
het forensisch laboratorium voor DNA-analyse van het Leids Universitair Medisch Centrum en Eurofins/TMFI
5 Zie: De dood als startpunt. Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2 februari 2018
6 De ISO (International Organisation for Standardization) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die wereldwijde normen opstelt.
Deze vormen een kader voor kwaliteitsbeleid en de standaardisatie van organisaties en processen. Zie www.iso.org
7 Zie: www.NRGD.nl voor een verslag van deze bijeenkomst
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Michel Smithuis over ISO-normen
Voor Nederland zijn specifiek forensische ISO-normen heel belangrijk. We zijn een klein land en hebben
daardoor veel grensoverschrijdende criminaliteit. In 2018 is de eerste ISO deelnorm voor de ‘plaats delict’
gepubliceerd. Toen de ISO-technical committee besloot verder te willen werken aan het opstellen van
forensische normen voor analyse en interpretatie hebben wij aangeboden als trekker daarvan op te treden.
Internationale deskundigen die daaraan schrijven en de brede Nederlandse ISO-commissie stoppen daar
veel tijd in. Het leidt soms tot pittige discussies, omdat landen verschillende gedachten hebben over het
niveau en tempo van normering. Voor het forensische veld vormen deze normen een benchmark voor
verdere verbetering of afstemming.

Contra-expertise
Technisch bewijs speelt een steeds grotere rol in de bewijsvoering. Het NFI verricht gezien de
beperkte omvang van Nederland een hoofdrol in het forensisch onderzoek. De verdediging moet
met hulp van contra-deskundigen het bewijs kritisch kunnen herbeoordelen. Ook het OM heeft
regelmatig behoefte aan een second opinion. Ten slotte wordt volgens de commissie Winsemius
het NFI ‘scherp’ gehouden door contra-onderzoek. De kwaliteit van private contra-aanbieders kan
worden geborgd door in de aanbesteding dezelfde kwaliteitsborging op te nemen zoals accreditatie en
NRGD-certificering. Ondanks de financiering vanuit genoemde one-stop-shop gelden, blijft het aantal
deskundigen buiten het NFI en NIFP heel erg beperkt, zoals uit het NRGD register blijkt. De bestaande
registraties staan bovendien onder druk doordat te weinig zaken worden doorgezet aan niet-NFI
deskundigen. Bij gedragsdeskundigen doet zich een vergelijkbaar probleem voor. Het blijkt lastig
voldoende deskundigen te vinden die voor de verdediging willen werken. In 2018 heeft het NRGD hier
opnieuw aandacht voor gevraagd.
Kennisdeling
Voor de vaststelling van iemands betrokkenheid in strafzaken is niet alleen van belang te weten van
wie DNA afkomstig is, maar ook hoe het sporenmateriaal op een plaats delict is terechtgekomen.
Dat is DNA-activity. Wat dit deskundigheidsgebied complex maakt, is dat contextuele informatie bij
het onderzoek betrokken moet worden. Vaak wordt daarbij ook experimenteel onderzoek gebruikt.
In januari 2018 organiseerde het NRGD een exper tmeeting rond dit thema. Met meer dan dertig
aanwezige deskundigen en juristen uit binnen- en buitenland was het een geslaagde dag, waarin onder
meer ter sprake kwam of het deskundigheidsgebied DNA-activity voldoende rijp is om tot normering
over te gaan. Leidende vragen daarbij:
• Vaststelling van de wetenschappelijke basis van DNA-activity. Is die er in voldoende mate,
of kan die verder worden ontwikkeld? Wat kan of moet een deskundige doen als er niet of
nauwelijks wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is?
• Bestaan er voldoende opleidingen? Zo nee, hoe kunnen deskundigen hun kennis dan vergroten?
• Wat verstaan we onder ‘rapporteren op activiteitsniveau’?
• Welke competenties moet een DNA-deskundige op activiteitsniveau hebben? En hoe verhouden
die zich tot DNA-deskundigheid op bronniveau?
• Hoe overbruggen we de kenniskloof tussen deskundigen en gebruikers?
• Hoe zorgen deskundigen voor afdoende transparantie in de rappor ten op activiteitsniveau?
• Welk aandeel hebben deskundigen, rechters en advocaten bij het formuleren van hypotheses?
Uit de expertmeeting bleek dat er op hoofdlijnen voldoende consensus bestaat over de richting en het
vervolg om het register met DNA-activity uit te breiden. In 2019 ontwikkelt het NRGD voorstellen om
de normering van het deskundigheidsgebied te ontwikkelen.
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Professionele ontmoeting digitaal forensisch onderzoek
Criminaliteit digitaliseer t. Dat blijkt wel uit internetfraude, de verspreiding van kinderporno en hacken.
Daarmee verander t ook de aard van het bewijs, wat van rechters vraagt dat ze bijvoorbeeld data uit
wifi-modems, van aangestraalde zendmasten, of uit boordcomputers van auto’s op waarde kunnen
schatten.
Het NRGD verbindt recht en wetenschap. In januari 2018 vond in Maastricht de tweede professionele
ontmoeting over Digitaal Forensisch Onderzoek plaats, met deskundigen en rechters. Het NRGD
organiseer t deze ontmoetingen om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen deskundigen en
gebruikers. Nadat eerder rechters in Amsterdam al hun vragen over digitale criminaliteit, digitale
opsporing en bewijs konden stellen aan digitaal forensisch deskundigen, waren in een tweede meeting
45 Maastrichtse collega’s in de gelegenheid om in gesprek te gaan met deskundigen van de Nationale
Politie en het Nederlands Forensisch Instituut.
Met dit soor t bijeenkomsten wil het NRGD digitale bewustwording stimuleren. Zo gaat het
opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (SSR) in samenwerking met het
NRGD onderzoeken hoe hun opleidingen kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.
EAFS: Forensisch onderzoek in Europees verband
Eind augustus 2018 nam het NRGD deel aan de 8e editie van de European Academy of Forensic Science
Conference (EAFS) in Lyon. De NRGD bijdrage bestond uit een presentatie over DNA-rappor tage met
de titel ‘Standardizing DNA-reporting on activity level: a challenging opportunity’. Daarnaast verzorgde
het NRGD een toelichting op de onderwerpen: ‘Developments towards a European Forensic Science
Area 2020; stimulating quality assurance for individual experts’ en ‘The 9 year Odyssey of the Netherlands
Register of Court Experts (NRGD)’
NRGD op Digital Forensic Research Workshop (DFRWS) Conference 2018
In maart 2018 presenteerde NRGD-Collegelid en digitaal forensisch onderzoeker dr. Hans Henseler
zijn paper ‘Educating Judges, Prosecutors and Lawyers in the Use of Digital Forensic Experts’, dat hij samen
met het Bureau NRGD schreef. De paper voorspelt een digitale explosie van bewijs in rechtszaken in
de nabije toekomst en informeer t strafrechtjuristen over wat zij kunnen verwachten van een digitaal
forensisch expert en welke vraag je wel of juist niet aan een digitaal forensisch deskundige kunt stellen.
NRGD en de AVG
Om zijn werk te kunnen doen, gebruikt het NRGD persoonsgegevens. Bij werken aan kwaliteit hoor t
dat het NRGD daar op een veilige en zorgvuldige manier mee omgaat. Dit bewustzijn is met de
inwerkingtreding van de AVG alleen nog maar vergroot. Uiteraard moet er nog het nodige gebeuren,
maar eind 2018 was het NRGD in control. Dit heeft het NRGD mede kunnen bereiken door veel in
samenwerkingsverband te werken met KleinLef (een samenwerkingsverband van inmiddels
34 overheidsorganisaties tot 500 medewerkers) en het ministerie van JenV. Het NRGD is op dit
moment voorzitter van KleinLef.
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CONTACT
Postadres

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Postbus 12080
3501 AB Utrecht

Bezoekadres

Catharijnesingel 56
3511 GE Utrecht
Algemeen telefoonnummer : 030-2567040
Website: www.nrgd.nl
E-mail: deskundigenregister@nrgd.nl
LinkedIn

