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De civiele rechter kan naar huidig recht als uit-
gangspunt nemen dat een te benoemen des-
kundige zijn eventuele aansprakelijkheid
jegens de procespartijen op voorhand kan
beperken. ‘De deskundige kan daartoe aan de
aanvaarding van zijn benoeming een voorwaar-

de van aansprakelijkheidsbeperking verbin-
den.’ Dat schrijft mr. drs. De Groot, die in
opdracht van de Raad voor de Rechtspraak
onderzoek deed naar de aansprakelijkheid van
deskundigen. De Raad heeft het onderzoek
laten doen omdat deskundigen zich in toene-

mende mate afvragen ‘in hoeverre zij hun even-
tuele aansprakelijkheid ten opzichte van de
procespartijen kunnen beperken’. Beperking
van aansprakelijkheid is er niet als er een wette-
lijk exoneratieverbod voor deskundigen geldt,
aldus De Groot (zie artikel 7:463 BW).

Advies: aansprakelijkheid deskundige op voorhand beperken 

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft
het EHRM zes klachten tegen Nederland
gegrond bevonden. Dat blijkt uit de jaarlijkse
rapportage van het ministerie van Buitenland-
se Zaken aan de Tweede Kamer. In totaal ont-
ving het Hof 530 verzoekschriften (2003: 428).
Van die 530 werden 322 verzoekschriften niet-

ontvankelijk verklaard en/of van de rol
geschrapt, 58 verzoekschriften werden ter ken-
nis gebracht aan de regering (2003: 19). In tien
gevallen deed het hof uitspraak: zes constate-
ringen dat een schending van het EVRM had
plaatsgevonden, drie constateringen dat er
geen schending had plaatsgevonden en één

minnelijke schikking. Het aantal aanhangige
Nederlandse verzoekschriften bedroeg op 
1 januari 2004 248 en op 31 december 2004
maar liefst 626.
Zie ook verderop in dit nummer het artikel over het
indienen van klachten bij het EHRM.

Zes gegronde EHRM-klachten 
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Het Journaal Vreemdelingenrecht 
richt zich met praktische informatie 
op het complete veld van het 
Vreemdelingenrecht. In het Journaal
Vreemdelingenrecht komen beleid, 
jurisprudentie, praktijkvraagstukken 
en een overzicht van relevante 
vakinformatie en congressen samen. 
Door middel van artikelen en korte 
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