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In ‘De deskundige in dispuut’ vertellen 35 litigators over hun ervaring
met het inzetten van deskundigen. Van de selectie, de briefing, het
deskundigenverslag tot en met het proces. Met deze bundel wil Grant
Thornton een bijdrage leveren aan de kwaliteit van en de opinievorming
rond het deskundigenwerk. Daarom stellen wij ons kwetsbaar op en
zijn de interviews onvervormd weergegeven: bij de redactie hadden de
geïnterviewde litigators het laatste woord. Wij zien ernaar uit om in de
nabije toekomst onze expertise weer ten dienste te stellen van u en uw
cliënt. Die cliënt moet inderdaad niet worden beschouwd als ‘melkkoe’
– zoals een litigator terecht stelt – maar als iemand wiens belang wordt
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De deskundige in dispuut

Het gezegde ‘Wie procedeert om een koe, geeft er een toe’ waarschuwt
voor de financiële gevolgen van procedures. Het is een echt Nederlands
gezegde, maar lijkt toch geen opgeld te doen in de praktijk van de in deze
bundel geïnterviewde litigators als het gaat om de inzet van deskundigen.
Wellicht is er nog terughoudendheid om een deskundige in te schakelen
bij zaken met een klein belang, maar naarmate dat belang groter wordt,
is de inzet van de deskundige meer verantwoord. In grote zaken is de inzet
van een deskundige eerder regel dan uitzondering. De hier opgevoerde
advocaten hebben allen een vooraanstaande procespraktijk en (dus)
ervaring met een breed scala aan deskundigen. Dat maakt hun mening en
ervaring relevant.
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De deskundige
in dispuut
Over sommige huwelijken wordt wel gezegd
dat de partners niet met maar ook niet zonder
elkaar kunnen leven. Dat lijkt ook een beetje te
gelden voor de samenwerking tussen advocaten
en deskundigen na lezing van interviews met
35 vooraanstaande litigators. Er zijn ‘horror
stories’, maar er worden ook vele voorbeelden
genoemd van zaken waarin de interventie van
een deskundige de zaak in het voordeel van de
betrokken cliënt deed kantelen. Of de ervaringen
nu goed waren of vatbaar voor verbetering,
de conclusie dringt zich op dat de deskundige
niet meer is weg te denken uit de huidige
procespraktijk. En dat zijn rol, naar wordt
voorzien, alleen maar verder zal toenemen.
De geïnterviewde advocaten hebben ervaring met
een breed veld van deskundigen. Accountants,
schadeberekenaars en waarderingsdeskundigen
nemen in dit veld een prominente plaats in,
maar daarnaast wordt er met meer of mindere
regelmaat een beroep gedaan op bouwkundigen,
ingenieurs, scheikundigen, medici, farmacologen,
(forensische) IT-specialisten, handschriftdeskundigen of experts van nog exotischer
achtergrond.
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Een goede binnenkomer in de gesprekken
bleek steeds de vraag: wat wil je nooit meer
meemaken als je werkt met een deskundige?
Die vraag was soms de trigger voor het luchten
van frustratie over duur, kwaliteit of kosten van
het deskundigenwerk. Toch was dat niet het
overheersende gevoel. In het algemeen bestaat
er veel waardering voor de interventie van
de deskundige. Sterker, naar de overtuiging
van velen is een zaak in het huidige juridische
krachtenveld niet meer te winnen zonder de
inbreng van een deskundige. Daarom wordt er
veel tijd en aandacht besteed aan de selectie. En
dan blijken het eigen netwerk van de advocaat
en het track record van de betrokken deskundige
meestal de doorslag te geven. De wijze waarop de
deskundige wordt ingehuurd, komt dus eigenlijk
in beginsel niet anders tot stand dan het inhuren
van de schilder of loodgieter; dat zijn immers ook
vakmensen op hun gebied.

Als er iets is dat steeds weer aanleiding geeft
tot discussie, dan zijn het wel de redactionele
vaardigheden van de deskundige. Die discussie
heeft plaats op (minstens) twee niveaus. In
de eerste plaats slagen, naar zeggen van de
geïnterviewde advocaten, veel deskundigen er
niet in om fatsoenlijk Nederlands te schrijven. En
in de tweede plaats, nog belangrijker, doorzien zij
vaak niet de implicaties van hun teksten voor de
procedure. Daarom zien veel advocaten er niet
tegen op om uitvoerige suggesties te doen voor
nieuwe teksten of zelf de pen ter hand te nemen.
Dat laatste heeft wel een grens. Tekstcorrecties
zijn prima, zolang dat niet ten koste gaat van de
onafhankelijkheid van de deskundige. Als met
andere woorden de deskundige te veel meebuigt
met de advocaat of diens druk niet kan weerstaan,
dan verliest het rapport zijn geloofwaardigheid
en schiet het zijn doel voorbij. Er is dus consensus
onder procesadvocaten dat de deskundige
zijn rug recht moet houden. En ook hier zijn er
rekkelijken en preciezen. Sommigen stellen zich
terughoudend op bij de totstandkoming van het
rapport (met als uiterste consequentie dat het
onder omstandigheden onwelgevallig is en dus
beter in de la kan blijven), anderen nemen het niet
zo nauw. In de door de wederpartij geproduceerde
deskundigenberichten wordt regelmatig de hand
van een advocaat vermoed.

Consensus blijkt er ook te zijn over de volgende
punten:
• De
	 deskundige mag een redelijk belegde
boterham verdienen. En naarmate het belang
van de procedure groter wordt, spelen de kosten
een minder grote rol. In zaken met een belang
van vele miljoenen, spelen die kosten slechts een
ondergeschikte rol.
• Accountantsregels blijven een bron van
discussie. Weliswaar bestaat er begrip voor –
zeker bij die litigators die accountants onder
hun cliënten hebben – maar als er een rapport
wordt opgeleverd, dat vervolgens met verwijzing
naar die regels niet mag worden gebruikt, dan
stuit dat op onbegrip.
• De toekomst voor deskundigen wordt zonnig
ingezien. Nu al worden deskundigen ingezet
in een meerderheid van de grotere zaken en
men ziet dat aandeel alleen maar toenemen.
Daarnaast zien sommigen ook duidelijk het
voordeel van vroegtijdige inschakeling van een
deskundige voor het verloop van een procedure
of – beter nog – het voorkomen ervan.
Ik veroorloof mij hier ook een hartenkreet die
voortkomt uit mijn eigen deskundigenwerk.
Regelmatig komt het voor – vooral bij de door
de rechtbank benoemde deskundige – dat hij
wordt geconfronteerd met een vraagstelling die
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niet kan worden beantwoord of die onvoldoende
aansluit bij het doel van zijn werkzaamheden.
Zo’n onuitvoerbare opdracht komt vaak tot stand
doordat de rechtbank de input van partijen
verwerkt tot een vraagstelling aan de deskundige
die door gebrek aan materiedeskundigheid
niet helemaal juist is verwoord. Er zijn dan
twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan de
deskundige die staat voor zijn deskundigheid de
opdracht teruggeven. En in de tweede plaats zie
ik ruimte voor het fenomeen van de ‘regiezitting’
vooraf, waarbij de opdracht onder leiding van de
rechter wordt geformuleerd met inbreng van de
partijen en de beoogde deskundige. Het nut van
deze suggestie wordt, zo blijkt uit de interviews,
door veel advocaten onderschreven.
Deskundigen zijn niet onomstreden en daarom wel
eens in dispuut. Anderzijds blijken deskundigen
in dispuut vaak van doorslaggevend belang.
Tussen deze twee situaties bevindt zich spanning
en dat levert spannende gesprekken op met
advocaten die vaak deskundigen inhuren. Zeker
als de interviewer zelf regelmatig optreedt als
deskundige. Die spanning, soms een gevoel
van ongemak als het gaat om tekortschietende
deskundigen, treft niet alleen de deskundige,
maar ook regelmatig de geïnterviewde advocaat.
Vooral in civiele procedures en arbitrages waarbij
de advocaat beperkt conclusie mag nemen,
beseffen veel advocaten dat inschakeling van
een deskundige in eerste aanleg de veelal te
prefereren aanpak is. Dan is de documentatie
nog actueel, de economische werkelijkheid recent
en dat beperkt de discussie over hindsight bias.
Bovendien kunnen deskundigen vaak ook van meet
af aan een nuttige bijdrage aan de procedure
leveren, al gaat het maar om tegenspraak om
blinde vlekken te voorkomen.
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Tot slot nog iets over de evaluatie van het
geleverde werk. Dat blijkt er vaak bij in te schieten.
Daarom maakt Grant Thornton er een goede
gewoonte van om de opdracht na afronding met
de betrokken advocaat te evalueren. Niet door een
online vragenlijst, maar in een persoonlijk gesprek,
dat ruimte geeft voor alle soorten feedback:
positief en kritisch. Wij investeren hier graag
tijd in zodat we hiervan kunnen leren en onze
positie in de markt voor deskundigenwerk kunnen
handhaven en verder verbeteren.
Wij zijn iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan deze bundel zeer erkentelijk en zien ernaar uit
om in de nabije toekomst weer op te trekken met
deze en andere kantoren bij de mooie uitdagingen
die de procespraktijk ons biedt.

Peter Schimmel
Partner
Grant Thornton
Valuation, Investigation & Dispute Services
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Waar vind ik de
deskundige die het
verschil in mijn zaak
maakt?
Goeie vraag.
Uit onze gesprekken met ervaren
procesadvocaten blijkt dat vaak de deskundige
de doorslag geeft bij de uitkomst van
ingewikkelde zaken. De deskundige kan dus
het verschil maken, maar hoe vind je de juiste
deskundige?
De zoektocht naar een deskundige wordt meestal
voorafgegaan door de bepaling van noodzakelijke
deskundigheid, ervaring en soms het antwoord op
de vraag of er voldoende vertrouwen is voor een
optreden van de deskundige ter zitting. Omdat dit
laatste in civiele zaken niet veel voorkomt, tenzij
sprake is van arbitrage (cross-examination), is dat
vaak niet het belangrijkste criterium. Wordt dat
optreden wel verwacht, dan blijkt de keuze een
nog grotere uitdaging.
Bij de zoektocht naar de juiste deskundige
blijkt het persoonlijk en zakelijk netwerk van de
advocaat meestal de bron, hoewel de deskundige
ook vaak wordt aangedragen door de cliënt.
Dat laatste veroorzaakt wel eens complicaties,
omdat het de advocaat is die het vertrouwen
moet hebben in de deskundige, want daar
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vindt de samenwerking plaats. Er zijn weliswaar
registers waarin deskundigen te vinden zijn en
veel deskundigen hebben accreditaties die uit
hun titels blijken, zoals RA, RV of RE, maar alleen
daarop zoeken biedt weinig soelaas. De ervaring
van de advocaat of een nabije collega met de
deskundige blijkt het belangrijkste criterium.
De expertise van de deskundige dient
onomstreden en vanzelfsprekend te zijn. Een
sterk cv, een uitstekende opleiding, accreditaties
bij de juiste instituten en aantoonbare ervaring
met eerdere deskundigenklussen strekken tot
aanbeveling. Een academische promotie of
hoogleraarschap zijn de kersen op de taart.
Maar zelfs als de expertise en de ervaring van de
deskundige vaststaat, wil dat nog niet zeggen
dat hij/zij de ideale kandidaat is. Een te grote
uitgesprokenheid of behoefte zich te laten
gelden of stokpaardjes te berijden, zijn risico’s
die de advocaat graag mijdt. De deskundige
moet kunnen en willen luisteren en zich kunnen
voegen in het belang van de zaak. Bovendien
helpt het als blijkt dat advocaat en deskundige

een team vormen, waarbij wederzijdse input
wordt gewaardeerd. Een persoonlijke klik kan een
belangrijk deel van het succes betekenen.
En de kosten? Ja, daar wordt altijd naar gevraagd
bij de selectie, maar die blijken uiteindelijk vaak
van ondergeschikt belang. Een goede deskundige
werkt efficiënt en effectief. Een slechte deskundige
is ook bij een laag tarief nog te duur, want hij is
zijn vergoeding niet waard. De kosten zijn derhalve
een hygiënefactor: als je het goed regelt, is het
geen issue. Helaas vormen juist de kosten voor veel
cliënten het selectiecriterium.
Dus wat zijn de vragen die de advocaat bij zijn
zoektocht naar een deskundige beantwoordt:

1

Wat moet de deskundige kunnen?

2

Waar vind ik zo iemand?

3

Hoe
	
geloofwaardig is de deskundige
(cv, titels)?

4

Op
	 welk specifiek terrein ligt zijn
ervaring?

5

Begrijpt
	
de deskundige in voldoende
mate de aard en context van de zaak?

6

Heb
	
ik een persoonlijke klik met de
deskundige?

7

Wat
	
zijn de kosten van het inschakelen
van de deskundige?

Peter Schimmel
Partner
Grant Thornton
Valuation, Investigation & Dispute Services
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“De deskundige
moet de neiging
weerstaan om de
opdrachtgever naar
de mond te praten”
Wat willen jullie nooit meer
meemaken als je met deskundigen
werkt?
Bregje: Wij werken vaak met deskundigen,
bijvoorbeeld ingenieurs. We hebben ze ook
echt nodig. Wat ik lastig vind, is werken met
een deskundige die zijn eigen grenzen niet kent;
een deskundige die met te veel bombarie pocht
over zijn of haar ervaring of verzaakt om ons als
juristen uit te dagen en kritische vragen te stellen
over de positie die wij verdedigen. Ik zoek iemand
die zijn inzet ten dienste stelt van de feiten en de
rechter. Arrogantie kunnen we missen als kiespijn.
Een kritische opstelling is daarentegen een zegen.
Wij willen geen jaknikkers, maar deskundigen die
een zaak met ons naar een hoger plan tillen.
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Marnix: Wij doen veel interviews met deskundigen.
Daarbij kijken we goed of iemand niet een eigen
agenda heeft, maar focus heeft op de inhoud
van de zaak. In een proces of arbitrage doen
zich verschillende drukpunten voor een expert
voor. Hier, op het continent, zie ik sterk dat
velen de neiging niet kunnen weerstaan om de
opdrachtgever naar de mond te praten. Het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de deskundige
kritiekloos naar een resultaat toe redeneert. De
deskundige moet in de eerste plaats de positie
aanscherpen en in de tweede plaats de feiten
preciseren zoals ze zijn. Wij verwachten van de
expert dat hij een dubbelfunctie vervult. Hij moet
– met een variant op het gezegde – ‘de expert
van de duivel spelen’ en hij moet verwoorden en
uitleggen wat hij aantreft op zijn expertiseterrein.
Daarbij zie je dat dat beter uitpakt in arbitrages.
Daar is meer tijd en daar kom je er ook echt niet
mee weg om iemand als ‘hired gun’ in te zetten. In
rechterlijke procedures is de gereedschapskist van
de rechter helaas kleiner.

Hoe komen jullie tot selectie en keuze
van een deskundige?
Bregje: Natuurlijk kennen wij er zelf veel, maar
ook onze cliënten zijn intensief betrokken bij het
aantrekken van experts. Meestal kom je er zelf wel
uit, maar wij zullen niet snel akkoord gaan met
iemand die door een cliënt wordt doorgedrukt.
Iedereen in het team, cliënt en advocaat, moet
met de expert door een deur kunnen. En vitaal
daarbij is dat je van tevoren goed hebt nagedacht
over de scope van het rapport. Zelf heb ik nog
niet meegemaakt dat we een rapport niet
hebben ingediend. Maar het kan soms wel een
lange worsteling zijn tussen de advocaat en de
deskundige of de cliënt en de deskundige.
Marnix: Belangrijk is natuurlijk dat de deskundige
zich houdt aan zijn of haar eigen expertise. En
vervolgens lopen wij er vaak tegenaan dat veel
deskundigen niet automatisch de vertaalslag
kunnen maken van hun expertise naar iets dat ook
begrijpelijk is voor een tribunaal van juristen. Maar
als zij het niet aan ons kunnen uitleggen, zijn wij
bang dat wij het ook niet aan arbiters of rechters
kunnen uitleggen. Overigens ben ik mij er wel van
bewust dat wij omgekeerd als juristen ook aan dat
euvel kunnen lijden.

Welke rol spelen jullie zelf
bij het rapporteren?
Marnix: Wij dienen nooit een rapport in zonder de
eigen conclusies van de ingehuurde deskundige.
Maar wij hebben wel veel invloed op de
vertaalslag en willen dat ook hebben.
Bregje: Prima om een robbertje te vechten over de
formulering van passages, maar de deskundige
moet voor de volle 100 procent voor zijn eigen
rapport instaan. Het gaat erom dat het rapport
adequaat weergeeft wat de expertise van de
deskundige is en tot welke bevindingen die
deskundige op basis van zijn expertise komt. Dat

de verwoording daarvan in de interactie tussen
advocaat en deskundige wijzigt, mag daarop niet
van invloed zijn.

Komt het vaak voor dat voor de
deskundige zelf een rol is weggelegd
in het geding?
Bregje: Bijna in alle gevallen, in arbitrage eigenlijk
altijd. In civiele zaken minder. Daar is vaak – zoals
Marnix al opmerkte – sprake van tijdgebrek.

Moet de deskundige erop anticiperen
dat hij in de rechtszaal moet
optreden?
Bregje: Bij de selectie van die deskundige
houden wij daar van tevoren goed rekening mee:
is het iemand die zo’n rapport ook goed kan
presenteren?
Marnix: In dat verband wijs ik op een zaak die
zich onlangs voordeed bij het Hof Amsterdam,
waarin twee door het Hof benoemde deskundigen
moesten rapporteren over een buitenlands
rechtsstelsel. Het Hof ging mee in hun rapportage.
Dezelfde zaak speelde ook in Engeland, waar een
partijdeskundige optrad. Die deskundige – die
werkte voor een cliënt die er belang bij had dat
de rapportage van de Nederlandse deskundige
werd overgenomen – was gedwongen om in
cross-examinition toe te geven dat hij het bij het
verkeerde eind had. Mijn punt is: als je weet dat
je vragen krijgt te beantwoorden, dan bereid je je
daar nog beter op voor. Het maakt nogal wat uit
als iemand weet dat hij over zijn rapportage aan
de tand gevoeld zal worden.
Bregje: De deskundige kan zijn geloofwaardigheid
natuurlijk maar één keer verliezen. Dus je past
wel op als je weet dat je in cross-examination aan
de tand gevoeld gaat worden over iedere zin en
komma in een rapport.
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Hoe de advocaat vervolgens
omspringt met jouw deskundigenrapport, is dus niet jouw
verantwoordelijkheid.
Marnix: De partijdeskundige leeft onder een
zekere commerciële druk: hij wil natuurlijk de volgende keer ook weer worden ingehuurd. Maar er is
ook een ethische kant. Ik ben ervan overtuigd dat
dat ten langen leste de betere kant is. In Engeland
en Amerika zie je dat de rechter soms stevige
kritiek heeft op de inbreng van de deskundige, die
een duty heeft naar het court. Dat heb ik hier nog
niet zo gezien, maar je wilt natuurlijk voorkomen
dat je zo te kijk komt te staan in een zaak waar de
schijnwerpers op staan. Sommige cliënten pushen
meer dan andere, maar wij proberen de deskundige steeds zo geloofwaardig mogelijk in te zetten.
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Werken jullie vaak met
accountants en hoe bevalt dat?
Bregje: Ja, dat doen wij vaak. Vooral bij
schaderapporten. Er spelen dan vaak
conflictissues: wie is de accountant van de
tegenpartij?
Marnix: En er zijn veel disclaimers. Als je die
allemaal serieus zou nemen, blijft er van het
rapport weinig over. Dat is een interessante
dynamiek. Op zichzelf heb ik begrip voor risk
management en heb ik niet zoveel moeite met
disclaimers; we gebruiken ze zelf ook. Maar de
vraag zou niet moeten zijn wat er niet staat in het
rapport, maar wat er wel in staat.
Bregje: Ik heb me inderdaad wel eens afgevraagd
of we het niet kunnen omdraaien: zeggen waar
het rapport wel over gaat. Wij weten natuurlijk
welke regels achter al die disclaimers zitten, maar
toch maakt dat het er niet makkelijker op.

Een laatste opmerking?
Marnix: Wij beleven het meeste plezier in een
zaak aan het samenwerken met deskundigen die
echt hun vak verstaan en voldoen aan de wensen
die wij hebben, zoals hiervoor belicht. Iets zo
simpel mogelijk kunnen uitleggen is een niet te
overschatten kwaliteit. Mensen die echt boven de
materie staan, kunnen dat vaak als geen ander.

Marnix Leijten en Bregje Korthals
Altes zijn als partner verbonden aan
De Brauw.
Marnix heeft veel ervaring in cross-border
litigation en internationale arbitrage. Hij was lid
van het ICC International Court of Arbitration van
2006 tot 2015 en werd daarna Vice-President. Hij
is verder actief in een veelheid van nevenfuncties
bij onder andere ICC, ICCA en IBA en publiceert
en doceert regelmatig over cross-border litigation
en arbitrage.
E marnix.leijten@debrauw.com
T 020 - 577 16 09

Bregje heeft eveneens veel ervaring met
arbitrages. Zij vindt uitdaging in het terugbrengen
van zeer complexe zaken tot de essentie. En ze
treedt ook veel op voor Nederlandse rechters
(onder andere in aanbestedingszaken). Bregje
geeft op dat vlak ook les.
E bregje.korthalsaltes@debrauw.com
T 020 - 577 17 66
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“Ik zoek geen
jaknikker”
Wat is jouw ervaring bij het werken
met deskundigen?
Mijn ervaring is overwegend goed. Ik heb maar één
keer een deskundigenbericht meegemaakt waar
geen wederhoor was toegepast, maar dat kon
toen snel worden rechtgezet. Met de komst van de
opleiding voor gerechtelijk deskundigen is er naar
mijn waarneming een professionaliseringsslag
gemaakt. De kern van mijn praktijk speelt zich
af in de financiële sector. Omdat ik naast
advocaat ook econoom ben, kan ik de financiële
merites van een zaak zelf goed beoordelen. Dat
neemt niet weg dat ik regelmatig een beroep
doe op een partijdeskundige, bijvoorbeeld een
beleggingsanalist of een waarderingsdeskundige
(Register Valuator). Rechters beoordelen hetzelfde
economisch oordeel van een deskundige toch
anders dan wanneer ik dat als advocaat zou
doen. Maar in het leeuwendeel van de procedures
waar ik bij betrokken ben, wordt geen deskundige
ingeschakeld.
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Wat is er precies verbeterd sinds
de opleiding voor gerechtelijk
deskundigen?
Ik denk daarbij aan zaken als het kennen van
de spelregels. Hoe zorg je dat je de informatie
krijgt? Of hoe lopen de lijnen met de rechtbank?
De opleiding in combinatie met de toegenomen
betrokkenheid van de rechterlijke macht maakt
dat in de praktijk een soepeler afstemming is
ontstaan bij het werken met deskundigen in een
juridische procedure. Maar ook de kwaliteit van
deskundigenrapporten, bijvoorbeeld ten aanzien
van de motivatie, lijkt verbeterd te zijn.

Hoe kijk je aan tegen de kosten
verbonden aan inschakeling van een
deskundige?
Soms zie ik een kostenexplosie. Het is weliswaar
een zeer exceptionele zaak, maar als ik denk
aan de procedure over de waardering van de
genationaliseerde SNS-effecten, dan zie ik dat
daar voor meer dan twee miljoen euro aan
deskundigenkosten zijn gemaakt.

om beleggingsdeskundigheid. De vraag was daar
of een bepaald effect kon worden gekwalificeerd
als obligatie. Daarvan had het bepaalde
elementen en een rechter die de materie niet
helemaal doorgrondt, accepteert dan snel wat er
staat. Deze deskundige kon echter overtuigend
aantonen dat de stukken wel waren opgenomen
als obligatie, maar eigenlijk rentederivaten waren.
En dus vanuit de portefeuille bezien moesten
worden als zakelijke waarden met een hele andere
risicokarakteristiek.

Ik zie intussen ook dat claim funders steeds
belangrijker worden. Die stappen er alleen in als
er een positief advies ligt van een (onafhankelijke) Wat is jouw bemoeienis met de
advocaat over de proceskansen, regelmatig verder totstandkoming van het rapport?
onderbouwd met een deskundigenoordeel op
relevante niet-juridische onderdelen.
Als advocaat die per definitie opkomt voor een
partijbelang, wil ik ook sturen. Maar dat betekent
niet dat ik deskundigen inschakel die ik volledig
voor mijn karretje kan spannen: ik zoek geen
Zoek je een deskundige die feiten
jaknikkers. Als een ingeschakelde deskundige de
presenteert of ook iemand die
cliënt onwelgevallig rapporteert, dan weet ik dat
oordeelt?
daar een duidelijk procesrisico zit. Een ander
aspect is dat de deskundige niet alleen op basis
Ik ben me ervan bewust dat er op dit punt een
van zijn expertise over zijn bevindingen moet
discussie is tussen rekkelijken en preciezen,
rapporteren, maar dat ook dient op te schrijven in
maar ik zoek uitdrukkelijk iemand die deskundig
juridisch relevante zin. Niet iedereen kan dat. Ik zie
oordeelt. In mijn eigen (bancaire) praktijk
soms teksten waarvan ik denk: door de advocaat
zie ik zelden dat iemand wordt gevraagd om
geschreven. Erg belangrijk is de afstemming in het
feitenonderzoek te doen. In het enquêterecht is
voortraject. Ik verwacht dan van de deskundige
dat wel anders. Voor mij is het belangrijk dat de
deskundige de rechter voorlicht. Zijn waarde zit in dat hij mij feedback geeft op de vraag of hij al
dan niet met de aangeleverde informatie en de
zijn visie op de niet-juridische elementen van een
onderzoeksvragen uit de voeten kan.
zaak, waarvan ik weet dat die in een procedure
van (doorslaggevend) belang zijn. Een mooi
voorbeeld maakte ik mee in een zaak die vroeg
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Wat is jouw mening over advocaten
die zelf onderzoek doen?

Hoe selecteer jij de deskundigen
waarvan je gebruikmaakt?

Zelf doe ik dat niet. Als het gaat om een materieel
niet-juridisch punt, zie je vaak dat rechters
sowieso niet varen op jouw kompas. In zo’n geval
kan een deskundige meer toevoegen dan ik als
partijvertegenwoordiger.

Je moet dan onderscheid maken tussen de
gerechtelijk en de partijdeskundige. In het eerste
geval kan je hoogstens namen suggereren. Net als
iedereen heb ik een lijstje. Het begint met een
goed cv. Wat soms moeilijk is te voorspellen, is
hoe iemand die ik inschakel het organisatorisch
doet. Dat is voor mij wel belangrijk. Maar
soms ben ik ook bereid om een suboptimaal
organisatievermogen te accepteren omdat die
deskundige een kei is in zijn vak. De verstrooide
professor zogezegd.

Hoe zie jij de rol van deskundigenonderzoek in andere procedures dan
de gewone gerechtelijke?
Bij bindend advies heb je te maken met
geschillencommissies. Daar zitten altijd mensen
in die weten hoe het zit, dus daar is een
deskundigenrapport overbodig en soms zelfs
onwenselijk. Maar bij arbitrage (waar ik mijzelf
niet mee bezig houd) kan de deskundige een
doorslaggevende rol spelen, niet alleen door zijn
rapport, maar bijvoorbeeld ook door de manier
waarop hij het verhoor doorstaat.
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Wat zijn jouw wensen voor de
verdere ontwikkeling van jouw vak?
Ik ben gefocust op voortdurende
kennisontwikkeling en professionalisering.
Daarom maakt mijn kantoor nu deel uit van
het initiatief om een cursus ‘Decision analysis’
op te zetten samen met een paar andere
advocatenkantoren, een claim funder en een
psycholoog.

William Schonewille is sinds 1996
advocaat en sinds 2001 partner
bij BarentsKrans.
William is een specialist op het gebied van
financiële geschillen. Hij treedt op namens
investeerders, consumenten, maar ook voor
financiële instellingen. Hij heeft een zeer
uitgebreide ervaring in complexe geschillen, zowel
op individuele basis als op basis van collectieve
acties. Hij trad op in high-profile class action
rechtszaken in bank- en effectenrecht, zoals
Via Claim, Leaseverlies (aandelenlease), in de
collectieve actie over de aansprakelijkheid van
diverse partijen rond het faillissement van de DSB
Bank N.V. en Verliespolis (Woekerpolis).
E william.schonewille@barentskrans.nl
T 070 - 376 06 50
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“De klant is geen koe
die gemolken wil
worden”
Wat wil je nooit meer meemaken als
je met deskundigen werkt?

Hoe kom je tot selectie en keuze van
een deskundige?

Wat ik nooit meer wil meemaken, is dat de
deskundige zo heftig wordt aangeblazen door de
tegenpartij dat hij er al mee ophoudt voordat hij
goed en wel begonnen is. Ik maakte dat mee in
een zaak waarin het ging over de waardering van
een pakket aandelen. De tegenpartij kwam met
een stuk waarin zoveel met aansprakelijkstelling
werd gedreigd dat de deskundige het al snel voor
gezien hield. Ik heb dat zowel gezien bij een door
de rechtbank benoemde deskundige als bij een
deskundige in bindend advies.

We putten uit een pool van mensen die we
kennen. Reputatie is natuurlijk belangrijk, dus we
doen rondvraag. Als iemand regelmatig door de
Ondernemingskamer wordt ingeschakeld, is dat
ook een positieve indicatie. Maar er blijft sprake
van een ongelijke expertise tussen advocaat
en deskundige, dus helemaal kan je het nooit
overzien. Als het er echt om gaat, dan voeren we
ook pitchgesprekken met deskundigen die we
uitnodigen. De cliënt zit daar dan ook bij. En er
moet natuurlijk een klik zijn, want je gaat samen
een heel intensief traject in.
Een apart aspect is dat het belangrijk is dat de
deskundige zich goed weet te handhaven als
hij wordt ondervraagd, bijvoorbeeld in crossexamination. Eerst wordt dan je eerste line of
defense afgebroken, dan je tweede, dan je
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derde om na de lunch nog weer even terug te
komen op de eerste lijn. Daar moet je echt tegen
zijn opgewassen en dat vind je niet zoveel in
Nederland. Voor ons kan dat een reden zijn om
liever een Engelsman als frontman in te zetten, die
kan dat veel beter.

In hoeverre weeg je bij de keuze ook
de kosten mee?
Ik weet niet of je dat moet opschrijven, maar vaak
spelen de kosten slechts een ondergeschikte rol
vis-à-vis de belangen die op het spel staan, zoals
in een grote arbitrage. Als het misgaat, heeft dat
te maken met teleurgestelde verwachtingen. Dus
is het belangrijk om dat al in het eerste gesprek
ter sprake te brengen. De cliënt is geen koe die
gemolken wil worden. Het is goed om een cap
af te spreken. Dat ontmoedigt het uitdijen van
werkzaamheden en het inslaan van zijpaden.

Wat is het beste moment om een
deskundige in te schakelen?
Zodra je voorziet dat hij nodig is. In sommige
zaken is het ook van belang er snel bij te zijn, zeker
als er überhaupt maar een handjevol deskundigen
op dat gebied in de markt is. Je kunt dan een
soort first mover advantage hebben als je je snel
kunt voorzien van de beste. Ik heb wel eens in
een zaak gezeten, waarin de paar hoogleraren
die deskundig waren in een bepaald specialisme
direct waren weggekaapt door een andere partij.

Hoe autonoom is de deskundige in
het krachtenveld tussen cliënt en
advocaat?
In een grote arbitrage maakt de deskundige
deel uit van het team. Ik ben niet te beroerd
om een beetje in de goede richting te duwen
zo lang dat maar niet tot gevolg heeft dat
hij zijn geloofwaardigheid verliest. Ik heb wel
meegemaakt in een Amerikaanse zaak dat de
opinie van een hoogleraar door de advocaat was
geschreven. Op zichzelf kan dat, mits – nogmaals
– de bevindingen van de deskundige op basis van
zijn eigen expertise onaangetast blijven. Ik ga zo
iemand niet vertellen dat hij zus of zo moet vinden.
De deskundige heeft zijn eigen rol te spelen, ik
mag hem niet overvragen en ik zou nooit een te
grote ingreep plegen op zijn rapportage.

Ervaar je de regels voor accountants
als belemmerend?
Ja, zonder meer. Ik denk bijvoorbeeld aan de
praktijkhandleiding 1112 voor intern onderzoek. Het
is vrij lastig om die foutloos toe te passen. Maar
die waarborgen zijn er niet voor niets. Ik zie ook
echt het belang van hoor en wederhoor. Punt is
echter dat het allemaal erg lang kan duren, vooral
als de tegenpartij chicaneus traineert. Eerst is de
poes overleden, dan is de advocaat met vakantie,
dan komt er een andere advocaat die zich eerst
weer moet inlezen enzovoort, enzovoort. Horendol
word je er soms van.
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Welke waarde heeft accreditatie:
NBA, LRGD, RV enzovoort?

Met welke soort deskundigen heb je
ervaring?

Ik zie dat als een conditio sine qua non. Ik zou ook
niet snel iemand inschakelen voor de waardering
van een pakket aandelen, die geen Register
Valuator is. En naast de accreditatie is het cv van
betrokkene belangrijk. Als je een buitenlandse
arbiter benadert, dan krijg je vaak een cv van tien
pagina’s. Dat legt ook gewicht in de schaal.

Als corporate litigator heb ik vooral te maken
met valuators of mensen die thuis zijn in
schade assessment. Ik heb ook ervaring met
forensisch accountants. Een enkele keer wordt
een hoogleraar ingeschakeld om diens visie
te geven op een bepaald onderdeel van het
ondernemingsrecht. En ik heb ook, dat was
een apart geval, eens te maken gehad met een
handtekeningendeskundige.
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Hoe evalueer je het werk van de
deskundige?
Als we gewonnen hebben! En als hij zijn expertise
en bevindingen ook goed kan verwoorden: als hij
een goed stuk kan schrijven dat ik kan gebruiken.
Hij moet kunnen luisteren, begrijpen waar ik naar
toe wil en creatief zijn. En je moet zelf ook eerlijk
zijn: soms staat het er zo slecht voor dat het
verloop van die zaak niet aan de deskundige is te
verwijten.

Paul Olden is als partner verbonden
aan Nauta.
Paul is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke
geschillen, zoals transactiegerelateerde geschillen,
aandeelhoudersgeschillen, de uitkoop van
minderheidsaandeelhouders en bestuurders- en
commissarissenaansprakelijkheid. Paul procedeert
in eerste aanleg en in hoger beroep, ook bij
de Ondernemingskamer van het Amsterdamse
Gerechtshof. Hij is Geaccrediteerd Mediator bij
CEDR. Paul doceert en publiceert regelmatig over
vennootschapsrechtelijke kwesties.
E paul.olden@nautadutilh.com
T 020 - 717 1619
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“Een deskundige
moet goed luisteren,
zonder slaafs te
worden”
Wat wil je nooit meer meemaken als
je met een partijdeskundige werkt?
Dat ik een rapport krijg, waarin zoveel zijwegen
worden bewandeld dat niet meer duidelijk is
wat nu eigenlijk het centrale punt is. En dat een
deskundige zonder afstemming zijn eigen weg
bewandelt. Natuurlijk heeft een deskundige,
ook een partijdeskundige, een eigen rol en
verantwoordelijkheid bij het opstellen van zijn
bevindingen. Maar dat is in principe dan wel
binnen het kader van de aan hem voorgelegde
vragen. Dit is iets anders dan dat ik dicteer wat
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hij moet opschrijven. De deskundige moet immers
wel achter zijn rapport kunnen blijven staan en
het eventueel in rechte op geloofwaardige wijze
kunnen verdedigen. Maar bijvoorbeeld in een
zaak die over de waardering van aandelen ging,
rapporteerde de deskundige allerlei bijzaken waar
ik niet om had gevraagd. Ik ben dan genoodzaakt
om de strijd aan te gaan met mijn eigen
deskundige en daar zit ik niet op te wachten. Dat
leidt af van de zaak en zet mijn relatie met de
cliënt onder druk.

Hoe instrueer jij een deskundige?
Eerst kijk ik, vaak samen met de cliënt, naar
de specifieke deskundigheid die een beoogde
deskundige biedt: is dat de expertise die we nodig
hebben voor onze zaak? Biedt de deskundige
inderdaad de benodigde expertise, dan nodig
ik hem uit. Ik schets de contouren van de zaak.
Ik let er daarbij op of de deskundige er blijk van
geeft oog te hebben voor de positie van de cliënt.
En ten slotte verstrek ik hem een schriftelijke
briefing. Daarna stuurt de deskundige mij een
opdrachtbevestiging waaruit moet blijken dat
hij de opdracht goed heeft begrepen. Ik vind het
belangrijk dat je met de deskundige het gevoel
hebt dat je ‘op dezelfde pagina zit’. Dus aan de
ene kant niet alleen maar ja en amen zeggen. En
aan de andere kant niet hangen en wurgen. Op
die fine line zoek ik het optimum.

Maakt de deskundige ook deel
uit van het team?
Ja, in beginsel wel. Als ik eenmaal onderweg ben
in een dossier, is het beter dat de deskundige
deel uitmaakt van het team. Zij het met een
belangrijke kanttekening: het moet niet tot een
te grote broederschap leiden. Enige distantie is
gewenst, want de deskundige heeft nu eenmaal
een andere rol dan de advocaat en de cliënt.
Maar dat de deskundige onderdeel uitmaakt van
het team, in de zin dat hij op de hoogte wordt
gehouden van alle belangrijke ontwikkelingen in
de procedure, voor zover betrekking hebbend op
de onderwerpen waarover hij is geraadpleegd,
vind ik als uitgangspunt een goede zaak.

Kan je van tevoren goed overzien
of het rapport overeind blijft bij de
rechter?
Een rechter zal het partij-element niet snel uit het
oog verliezen, zeker niet als er twee, onderling
sterk verschillende, rapporten liggen. Komt
de rechter er niet uit, dan kan hij een eigen
deskundige benoemen. Dat is aan allerlei regels
gebonden; hoor en wederhoor is daar één van. De
maximale invloed die ik dan kan uitoefenen, zit in
de voorfase van de benoeming. Daarna is het in
belangrijke mate in handen van de rechter, hoewel
er na de indiening van het rapport nog wel een
schriftelijke ronde mogelijk is.

Schrijf jij mee aan het
deskundigenrapport?
Het liefst zo weinig mogelijk. Wat ik doe, is
het inbrengen van punten en het doen van
suggesties over punten die beter kunnen worden
weggelaten. En soms redigeer ik ook, vooral als
het geredigeerde punt van juridisch belang is en
ik vind dat wat de deskundige heeft opgeschreven
niet voldoende duidelijk is. Ik weet dat er ook wel
deskundigen zijn te vinden die zich (te) bereidwillig
opstellen naar hun opdrachtgever. Maar voor
de meeste deskundigen ligt de grens bij een
verkeerde voorstelling van zaken en dat lijkt mij
juist. Uiteindelijk is dat – denkend aan zijn eigen
reputatie die hij heeft hoog te houden – ook in zijn
eigen belang.
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Evalueer je ook de inbreng van
de deskundige na afloop van
de zaak?

Is het niet beter om een deskundige
eerder vroeg dan laat in te
schakelen?

Een goede vraag. Helaas schiet dat er in de
praktijk wel eens bij in. Maar onlangs had ik in
een zaak een accountant nodig als deskundige.
De man had een hoog profiel in de markt, maar
ik merkte in die zaak dat hij steeds deadlines niet
haalde omdat hij het zo druk had met andere
dingen. Op een bepaald moment ben je daar wel
klaar mee. Een evaluatie achteraf is dan
natuurlijk nuttig.

Dat hangt ervan af. Soms blijkt een bepaald
punt pas relevant te worden in hoger beroep.
De structuur van de procedure kan ervoor zorgen
dat dat punt in eerste aanleg onderbelicht blijft.
Dan kan een deskundigenbericht in appèl van nut
zijn. Het Nederlands procesrecht kent natuurlijk
twee volle feitelijke instanties. Ik begrijp wel dat
deze vraag wordt ingegeven door de wens om te
voorkomen dat je in beroep met 1-0 achter staat.
Maar elk rapport kost ook tijd en geld, dus dat
blijft een afweging. Belangrijk is dus de analyse
van de zaak vooraf. Intussen heb ik er het volste
vertrouwen in dat de rechter in beide instanties
goed naar de zaak kijkt. Dat een partij in eerste
aanleg aan het kortste eind heeft getrokken, mag
en zal de appèlrechter er niet van weerhouden om
de zaak op haar volle merites te bekijken.
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Zie je internationaal een andere
dynamiek als het gaat om het
werken met deskundigen?
In de Angelsaksische wereld heeft de legal
counsel vaak sterke eigen opvattingen over
waarom je iemand wel of niet zou moeten
inschakelen. Daarmee zeg ik niet dat in
Nederland de bedrijfsjurist daar geen
opvattingen over heeft, integendeel, maar
wel dat die eerder geneigd zal zijn te zoeken
naar een aanvaardbaar midden. Een Amerikaan
gaat er vaak steviger in. Dat is echter vooral
een gevoel, zonder dat ik dat empirisch kan
staven. Wat in ieder geval anders ligt in de
Angelsaksische wereld dan hier is dat daar de
deskundige gewend is om te worden bevraagd.
Dat moet ook wel want het kan er in zo’n
zaak hard aan toe gaan. Als het hier tot een
verhoor komt, dan is de sfeer toch meestal
wat vriendelijker, ook al omdat rechters echte
kruisverhoren niet toestaan.

Bernard Verbunt is partner bij
Simmons & Simmons.
Bernard is gespecialiseerd in de nationale
en internationale financieelrechtelijke en
ondernemingsrechtelijke procespraktijk.
Hij richt zich onder meer op wanbeleid en
bestuurdersaansprakelijkheid, jaarrekeningen,
disputen tussen minderheids- en/of
meerderheidsaandeelhouders en
financieelrechtelijke geschillen.
E bernard.verbunt@simmons-simmons.com
T 020 - 722 23 60
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“De deskundige moet
voor zijn rapport
staan vanuit zijn eigen
beroepseer”
Wat wil je nooit meer meemaken
als je met een deskundige werkt?
Het eerste voorbeeld dat me onmiddellijk te
binnen schiet is een rapport, opgesteld door
drie hoogleraren aan een TU, dat vijf jaar op zich
liet wachten. Het bestond – ondanks de zware
bevalling en de aanzienlijke kosten – slechts uit
tien pagina’s waar niemand iets mee kon, de
partijen noch de rechter.

Hoe valt zoiets te voorkomen?
Dat blijkt in de praktijk lastiger dan je zou
denken. In een zaak die een ingewikkelde
schadeberekening betrof, kwam de rechtbank
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bijvoorbeeld recentelijk met een polderoplossing,
omdat partijen (logischerwijs) verschillende
deskundigen hadden voorgesteld toen ze zich
gelijktijdig konden uitlaten. Dat bleek iemand met
een zeer klein kantoor, waardoor er onmiddellijk
een capaciteitsprobleem ontstond. Ook was
hij eigenlijk niet gekwalificeerd om het hele
spectrum te overzien. Het probleem is dat de
rechter zich in dergelijke kwesties niet laat sturen
en dat het contact tussen de partijen en de
rechter voorbehouden is aan schaarse zittingen.
Schriftelijke communicatie eindigt vaak in rul
zand. Een nevenprobleem is dat de verhoudingen
tussen de partijen in de loop van het dispuut vaak
al verhard zijn. Allemaal factoren die het proces
compliceren.

Met wat voor soort
deskundigen werk jij?
Dat hangt sterk af van de zaak. Als het
bijvoorbeeld gaat om een kartelschadezaak
of andere zaken waarbij in de counterfactual
ingewikkelde berekeningen gemaakt moeten
worden over gederfde winst, kan ik behoefte
hebben aan een accountant en/of econometrist.
Als het gaat om bouwschade, dan schakel ik een
technisch deskundige of loss adjuster in. Verder
zijn er forensisch onderzoekers voor (al dan niet)
grootschalige data searches, bijvoorbeeld bij
fraudeonderzoeken. In gespecialiseerde zaken is
‘de keuze niet reuze’ omdat vaak de meest voor
de hand liggende partijen al zijn ingeschakeld;
verzekeraars hebben daar ook een sterke mening
over. Kortom, je kunt niet zeggen: one size fits all.
Soms is een zaak ook zo atypisch dat je verder
moet kijken dan je neus lang is – en soms zelfs
over de landsgrenzen. Juist in zo’n geval kan mijn
eigen cliënt dan een goede bron zijn, want die
kent de markt.

En in hoeverre spelen de kosten van
de deskundige een rol?
Als het gaat om zaken die er echt toe doen met
een groot belang, dan is de kwaliteit doorgaans
leidend in de keuze voor een deskundige. In een
zaak met een relatief gering financieel belang
zullen cliënten trouwens eerder samenwerken met
een klein dan met een groot kantoor als het onze.
Niettemin zijn ook voor grote cliënten en in grote
zaken kosten belangrijk. Het is ook onze taak als
advocaat om onze eigen kosten én die van de
deskundige zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe instrueer jij een deskundige?
Ook dat hangt er weer van af. Als het
gaat om een complexe zaak, dan krijgt de
opdrachtomschrijving gestalte in overleg, waarbij
de inbreng van de deskundige onontbeerlijk is.
Als het gaat om een gewone schadeberekening,
ben ik veel directiever omdat dat vooral juridisch
gedreven is. Mijn uitgangspunt is echter in alle
zaken: ik heb jou nodig, maar jij moet alleen
datgene opschrijven waar je 100 procent achter
staat. “Nee” is ook een goed antwoord. Het is
daarbij ook belangrijk dat ik zelf als advocaat
durf te zeggen wat ik niet weet. Mijn rol in een
dispuut is dat ik weet hoe ik moet procederen.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik overal
ook materiedeskundige ben. Integendeel. Ik wil
de deskundige in zijn waarde laten en hem niet te
veel sturen. Hij moet voor zijn rapport staan vanuit
zijn eigen beroepseer.

Evalueer je ook het door de
deskundige verrichte werk?
Als het gaat om een rechtbankdeskundige, dan
sowieso niet. Maar – misschien gek genoeg – ook
het werk van de partijdeskundige wordt minder
vaak geëvalueerd dan je zou verwachten en dan
wellicht wenselijk is. Maar het zou wel nuttig zijn.
Een aspect daarbij is verder dat de cliënt meestal
de deskundige betaalt, waar ik als advocaat niet
de formele opdrachtgever van de deskundige
ben. Het zou dus ook goed zijn om de cliënt bij de
evaluatie te betrekken.
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Heb je ervaring met kritische vragen
van rechters over de totstandkoming
van een rapport?
Eigenlijk niet. De rechter ziet zelf wel dat een
rapport afkomstig is van een partijdeskundige.
Ik heb zelf geloof ik maar één keer – in dit geval
aan de andere kant – meegemaakt dat de rechter
aan een deskundige vroeg: “Vindt u dat nu echt
zelf of bent u geïnstrueerd door uw advocaat?”.
Ik kan me wel wat voorstellen bij die vraag, maar
ik vind dat de rechter of arbiter dan concrete
aanwijzingen moet hebben van oneigenlijke
beïnvloeding. Ik ken een paar advocaten die er
niet voor terugdeinzen om de deskundige tot
het uiterste te duwen, maar gelukkig zijn dat
uitzonderingen.
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Heb je last van de beroepsregels voor
accountants?
Ik vind die regels uitermate lastig. Het komt er
veelal op neer dat het rapport niet aan een
rechter of wederpartij mag worden getoond. Als
een procedure al loopt, dan is het gebruik van zo’n
rapport in een procedure juist het enige nut ervan.
Daarnaast moet ik me vaak eerst door vijf pagina’s
disclaimers worstelen en dan ben je al volledig
ontmoedigd om ook maar enige waarde aan de
conclusies toe te kennen. Ik ben best goed met
teksten, maar ook ik vraag me regelmatig af: wat
staat hier nu eigenlijk met al die mitsen en maren?
Cassatieadvocaten gebruiken in hun adviezen
een standaardintroductie waarin in lekentaal
staat wat cliënten wel en niet mogen verwachten
van een procedure bij de Hoge Raad. Als wij dat
al kunnen, waarom kunnen accountants dat dan
niet?

En welke goede ervaringen
heb je met deskundigen?
De goede ervaringen zijn eigenlijk hetzelfde
soort ervaringen als die waarop wij als
advocaten worden beoordeeld. Dus: de
deskundige hanteert (minstens) hetzelfde
serviceniveau als jijzelf qua bereikbaarheid,
snelheid, enzovoort. De deskundige die zijn
bevindingen ook helder kan verwoorden – en
dus gevoel heeft voor taal en structuur van
betoog – heeft een streepje voor. En verder is
belangrijk dat je echt het gevoel hebt dat je
elkaar verder aan het brengen bent. Als een
deskundige creatief is, zelf met ideeën komt
en op strategisch niveau meedenkt, is dat
van onschatbare waarde.

Evelyn Tjon-En-Fa is als partner
verbonden aan Bird & Bird LLP
in Den Haag.
Evelyn geeft daar leiding aan de Dispute
Resolution praktijk. Zij legt zich toe op
alle aspecten van geschilbeslechting en
arbitrage, waaronder inschatting van het
procesrisico, onderhandelingen en alternatieve
geschilbeslechting. In het licht van het
grensoverschrijdende karakter van haar praktijk
beschikt Evelyn ook over intensieve kennis van het
internationaal privaatrecht. Evelyn legt zich toe op
disputen in sectoren als bouw, transport, energie,
industrie, IT en telecom. Zij is ook geregistreerd
als cassatieadvocaat bij de Hoge Raad der
Nederlanden. Daarnaast is Evelyn al ruim zestien
jaar gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en
verzekeringszaken.
E evelyn.tjon-en-fa@twobirds.com
T 070 - 353 88 00
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“Ik heb wel eens op
basis van een
conceptrapport
gezegd: maak maar
niet af”
Wat wil je nooit meer meemaken als
je met een deskundige werkt?
Ik wil nooit meer werken met een nietprofessionele, niet-ervaren deskundige: iemand die
niet zorgvuldig hoor en wederhoor toepast, niet
zorgvuldig informatie verzamelt of niet zorgvuldig
procedurele afspraken nakomt. Klinkt voor de
hand liggend, maar dit komt in de praktijk toch
vaker voor dan je zou denken. Regelmatig gebeurt
het me dat ik schrik van een deskundigenbericht
of een actie van een deskundige vanwege één (of
meer) van deze redenen.
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Hoe voorkom je dat?
De selectie van de juiste deskundige is key.
Daar kan je niet genoeg tijd en energie in
steken. Je moet er heel zorgvuldig over denken,
onderzoek doen naar mogelijke kandidaten en
hun achtergrond en met veel mensen praten
alvorens je je keuze bepaalt, ook met de potentiële
deskundigen zelf, als dat mogelijk is. De cliënt zelf
heeft in dit proces ook een rol te spelen.

En hoe kom je dan tot een keuze?
Of het nu gaat om een accountant, een valuator
of een jurist, ik kijk in eerste instantie toch in mijn
netwerk. Ik benader cliënten die ik goed ken en
die in het wereldje opereren. En ik steek mijn licht
op bij kantoorgenoten. Er ontstaat dan al gauw
een lijstje. Ik laat dan onderzoek doen naar de
cv’s van de mensen die op zo’n lijstje staan. We
zetten vervolgens kennismakingsgesprekken op.
Die zijn heel belangrijk. Als een deskundige zichzelf
goed pitcht en bijvoorbeeld meteen al met slimme
ideeën komt, dan heeft hij een streepje voor.

Schrijf jij mee aan het rapport van de
partijdeskundige?
De deskundige voert de pen, maar in zo’n
proces spreken we elkaar veelvuldig. Het is
een intensieve samenwerking. Mijn taak daarin
is bewaken dat het rapport voor de rechter
begrijpelijk is en uiteraard dat mijn cliënt er
voldoende aan heeft. Er is daarbij sprake van
een gezond spanningsveld. De professionele
integriteit van de deskundige bewaakt als
het goed is dat hij geen dingen opschrijft die
ik graag opgeschreven zou zien, maar waar
hij niet achter staat. Mijn eigen professionele
integriteit bewaakt dat ik de deskundige niet
te veel ‘push’. Om geen misverstand te laten
bestaan over de opdracht aan de deskundige
is het soms nuttig ook de opdrachtomschrijving
aan de rechter te laten zien. Het is mij wel eens
gebeurd dat ik een conceptrapport onder ogen

kreeg en moest zeggen: “maak maar niet af”. We
besloten om de stellingen dan maar niet met een
rapport te ondersteunen. Ik zie ook rapporten
overgelegd worden door de wederpartij, waarbij
de deskundige zich duidelijk veel te veel heeft
laten leiden door de advocaat. Je kunt er dan
op wachten dat zo’n rapport onderuit wordt
geschoffeld en de deskundige daarmee door het
ijs zakt.

Wat is het belang van accreditatie
van deskundigen?
Accreditatie kan zeker helpen om de kwaliteit
van deskundigenberichten te verbeteren. Maar
persoonlijke reputatie blijft het belangrijkste,
eigenlijk net als in de advocatuur.

Wat mis je bij het werken
met deskundigen?
Wat mij opvalt is dat deskundigen die door de
rechter worden benoemd nogal eens te weinig
oog hebben voor de spelregels, de procedurele
aspecten. Er wordt bijvoorbeeld gebeld met een
partij, zonder dat de andere partij daarvan op
de hoogte is. Daar zijn richtlijnen voor, maar
desondanks denk je soms: wat gebeurt hier nou?
Voldoende besef bij door de rechter benoemde
deskundigen van de litigieuze omgeving waarin ze
werken is erg belangrijk.
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Wat verwacht je van de redactionele
vermogens van de ingeschakelde
deskundige?
Dat is van nauwelijks te overschatten belang.
Een goed deskundigenbericht legt in jip-enjanneketaal uit hoe het zit. Het moet door de
rechter en andere niet-deskundigen goed
kunnen worden begrepen. De conclusies en
de onderbouwing ervan moeten navolgbaar,
begrijpelijk en verifieerbaar zijn. In de praktijk
gaapt er helaas nogal eens een groot gat tussen
het idioom van de deskundige en dat van de
advocaat en de rechter. Hier ligt, als gezegd, ook
een taak voor de advocaat.

34

Grant Thornton | De deskundige in dispuut

Loop je ook wel tegen ethische
aspecten aan?
Beslist. Het door mij genoemde spanningsveld
is een goed voorbeeld. Hoe ver kun je als
partijdeskundige gaan bij het leveren van bewijs
voor of tegen het standpunt van een procespartij?
De deskundige dient zich steeds bewust te zijn
van de impact die zijn rapport kan hebben en
daarnaar te handelen. In veel gevallen valt of
staat de zaak immers met de inhoud van een
deskundigenbericht. Daarbij past dat niet alleen
hoge eisen worden gesteld aan de deskundigheid,
maar ook aan de integriteit van de deskundige.
In het strafrecht, waarin de consequenties van
een rechterlijke uitspraak op basis van een
deskundigenbericht nog veel verstrekkender
kunnen zijn, geldt dit mogelijk nog sterker.

Wat is jouw ervaring met eDiscovery?
Mijn ervaringen daarmee zijn goed en worden
steeds beter. Het is bijzonder om te zien hoe
technologische ontwikkelingen enorm kunnen
helpen om grote hoeveelheden documenten te
doorzoeken naar die ene, doorslaggevende
e-mail of brief. Mijn kantoor werkt met een aantal
externe aanbieders van eDiscovery oplossingen,
maar we hebben zelf ook het een en ander
ontwikkeld. Wij volgen de ontwikkelingen op dit
terrein nauwgezet, het belang ervan voor de
corporate litigation praktijk neemt alleen
maar toe.

Richard de Haan is litigation
partner bij Allen & Overy
in Amsterdam.
Richard legt zich toe op corporate litigation,
financiële geschillen en beroepsaansprakelijk–
heidskwesties. Hij heeft brede ervaring
met openbare biedingen en andere
ondernemingsrechtelijke transacties,
aandeelhoudersactivisme en andere aangelegenheden op het gebied van corporate
governance en procedeert hierover regelmatig,
onder meer bij de Ondernemingskamer.
Hij treedt op voor zowel beursgenoteerde
als niet-beursgenoteerde ondernemingen.
Richard publiceert regelmatig over
ondernemingsrechtelijke onderwerpen en is lid
van de Vereniging voor Corporate Litigation.
E richard.dehaan@allenovery.com
T 020 - 674 17 45
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“Hoe goed een rapport
ook is, je wint op de
begrijpelijkheid”
Waar heb je last van als je een
deskundige inschakelt?
Dat zijn rapport niet aansluit op de rechtsvraag.
Zo las ik in een schaderapport allerlei elementen
die in het Nederlands recht nu eenmaal niet
worden gehonoreerd. Dat helpt niet en is dus
zonde van de tijd en kosten. Daarom is het
belangrijkste dat advocaat en deskundige goed
zijn afgestemd op elkaar: spreken we dezelfde
taal? We slaan een traject in waarin we veel met
elkaar praten.
Een fraude van vele miljoenen bij een cliënt was
de aanleiding om een forensisch accountant in te
schakelen. Die forensisch accountant wilde zich
onafhankelijk opstellen. Dat begrijp ik, maar het
is dan moeilijk voor mij om er grip op te houden.
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Gaat het onderzoek de goede kant uit, zijn er
eerste bevindingen die mogelijk meer of minder
relevant zijn dan de deskundige beseft? Ik vind het
fijn als er meer overleg is tijdens de rit. Ik begrijp
dat onafhankelijkheid een groot goed is, maar het
gaat hier om een partijdeskundige, niet een – echt
onafhankelijke – rechtbankdeskundige. Een steeds
terugkerende vraag is dus: waar ligt het optimum
tussen partijbelang en onafhankelijkheid?
In een andere zaak waarin ik jaren geleden
procedeerde, ging het over de normen die van
toepassing zijn op de sterktevereisten voor de
constructie van een dak van een bedrijfspand.
In die zaak zijn van drie kanten misschien
wel tien rapporten ingediend. Het een nog
wetenschappelijker dan het ander. De meeste
experts bleken echter niet of nauwelijks in staat

om de – zeer technische – materie voor leken
toegankelijk te maken. En ook rechters zijn leken
ten opzichte van dergelijke materie. Een rapport
doet dan juist niet wat het moet doen: de rechter
overtuigen. In dit geval vond het Hof het meest
toegankelijke rapport het meest overtuigend
en besliste toen dat de inbrenger van het minst
toegankelijke rapport niet in het bewijs was
geslaagd. Dus een goed rapport is één ding, maar
uiteindelijk zal je een zaak winnen of verliezen op
het punt begrijpelijkheid. Het is dus aan mij als
advocaat om er zoveel mogelijk op aan te sturen
dat een deskundige een vertaalslag maakt.

En hoe ga je om met de deskundige
van de wederpartij?
Primair inhoudelijk en het liefst door middel
van mijn eigen deskundige. Ik zal niet snel op
de persoon spelen, tenzij daar een evidente
reden voor is. Als bijvoorbeeld zou blijken
dat de ingeschakelde deskundige al jaren
huisaccountant is van mijn wederpartij, dan
wijs ik daar natuurlijk op. Maar in de regel wordt
de deskundige van de wederpartij niet hard
aangepakt, tenzij zijn rapport echt niet deugt.
Tot dusver speelt de deskundige in ons bestel
een wat passieve rol. Hij wordt ook maar zelden
ter zitting gehoord, hoewel ik moet zeggen dat
ik dat de laatste tijd wel iets zie toenemen. In
Engeland daarentegen heb je de hot tub, een
verschijnsel waarbij alle deskundigen tegelijkertijd
ter zitting worden gehoord en op elkaar kunnen
reageren. Dat levert een heel pandemonium
op, maar het grote voordeel daarvan is dat de
procedure aanzienlijk wordt versneld. Het is zeker
het overwegen waard om dit middel ook hier te
introduceren.

Hoe selecteer je een deskundige?
Net als iedereen heb ik een lijstje met min of
meer vaste adressen. Ik leg de cliënt steeds
de keuze voor van minimaal twee potentiële
deskundigen. Soms heeft de cliënt zelf ook een
eigen sterke voorkeur, vooral als hij het specifieke
kennisgebied van de expert beter overziet dan ik.
De kosten spelen zeker een rol, maar naarmate
de belangen groter worden, wordt die rol kleiner.
Ik procedeer ook in kartelzaken en het belang in
dat soort zaken loopt vaak in de vele tientallen
miljoenen. Dat maakt de inschakeling van
een expert kostentechnisch snel verantwoord.
Naam en expertise van de deskundige zijn dan
doorslaggevend, niet zijn uurtarief.

Welke dilemma’s ervaar je bij het
samenwerken met deskundigen?
Het spanningsveld wordt enerzijds bepaald
doordat je de deskundige zoveel mogelijk voor de
kar van je cliënt probeert te spannen, zonder dat
je anderzijds te sturend wordt. In laatste instantie
is het soms mogelijk dat je moet besluiten om het
rapport toch niet in te brengen, omdat het nu
eenmaal de zaak niet dient.
Om nog even terug te komen op het belang van
begrijpelijkheid: in een technisch ingewikkelde
zaak had ik te maken met een deskundige die
enorm zijn best deed om mij uit te leggen hoe
het zat, wat – althans op dat moment – ook
lukte. Hij liep de deur uit en een dag later kostte
het me echter weer heel veel moeite om me
de materie eigen te maken. Call me stupid,
maar als we verzeild raken in een discussie
waarin de deskundige de advocaat zijn geringe
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begripsvermogen verwijt, zijn we op de verkeerde
weg. Want het begripsvermogen van de rechter
zal meestal niet veel anders zijn dan dat van een
advocaat.

Welke rol speelt de accreditatie van
de deskundige?
Accreditatie – waar iemand staat ingeschreven
– vind ik op zichzelf niet zo belangrijk. Maar
reputatie of een gezaghebbende naam is
natuurlijk van niet te overschatten belang.
Internationaal zie ik dat er een sterke voorkeur is
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om professoren in te zetten als experts. En in de
ondernemingsrechtelijke geschillenpraktijk heb
ik veel te maken met registeraccountants, onder
andere voor waarderingen. Dan is het niet snel
nodig om een professor in te schakelen en wordt
redelijk snel verondersteld dat de benodigde
expertise aanwezig is. Bij de keuze van de in te
schakelen deskundige gaat mijn voorkeur wel
uit naar de deskundige die op het lijstje staat
dat door de rechtbank en het gerechtshof wordt
gehanteerd voor hun benoemingen en naar
deskundigen die al eerder benoemd zijn door
een rechtbank.

Louis Berger is partner bij
bureau Brandeis.
Louis is gespecialiseerd in corporate en
commerciële geschillen. Hij heeft een ruime
ervaring in het procederen in arbitragezaken.
Louis opereert vaak als local counsel in multijurisdictie geschillen. Dit onderdeel van zijn
praktijk betreft complexe en cross-border
geschillen die in verschillende landen voor
rechtbanken en tribunalen worden gebracht. De
geschillen hebben vaak een complex karakter,
zoals bij aandeelhoudersgeschillen
of kartelgeschillen.
E louis.berger@bureaubrandeis.com
T 020 - 760 65 05
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Hoe zorg ik ervoor
dat de deskundige
doet wat ik van hem
verwacht?
Goeie vraag.
Ik herinner nog mijn verwondering om het lachen
van mijn ouders bij Ollie B. Bommel’s voorgelezen
tekst: “Tom Poes omsingel dat gebouw”.
Regelmatig denk ik hieraan terug als een
opdrachtgever van mij als deskundige verlangt
onderzoek te doen, maar mij daartoe onvoldoende
instrueert.

Juridisch valt er veel te zeggen over de
benoeming en instructie van een deskundige.
Ruud Hermans deed het recent in zijn zeer
aanbevelenswaardige proefschrift ‘Het onderzoek
in de enquêteprocedure’. Vanuit de praktijk
van een niet juridisch geschoolde onderzoeker/
deskundige, is bovendien van belang dat:

Zorgvuldig een werkbare en betekenisvolle
onderzoeksvraag formuleren, blijkt niet eenvoudig.
Ook een goede rol- en werkverdeling tussen
opdrachtgever en deskundige is vaak een
uitdaging. Menig deskundigenrapport draagt
sporen van worstelingen met het ontwerpen van
een opdracht. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit
van de uitkomsten van een onderzoek. Zo blijkt
de deskundige vaak op de stoel van de rechter
te zijn gaan zitten. En blijken er antwoorden
te zijn gegeven op vragen die ontbraken in de
opdrachtomschrijving en zijn vragen die er wel in
stonden onbeantwoord gebleven.

• Het
	
onderzoek bij herhaalde uitvoering door
een vergelijkbare deskundige tot vergelijkbare
uitkomsten leidt.
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• Het
	
onderzoeksrapport geheel zelfverklarend
is. Het rapport rechtvaardigt de bevindingen
van de deskundige volledig. De gebruiker van
het rapport treft geen bevindingen aan die de
onderzoeksvraag niet raken. Er blijven geen
onderzoeksvragen onbeantwoord.
• Het
	
rapport goed leesbaar is.

Veel deskundigen krijgen een vraag aangereikt en
gaan op onderzoek uit om die te beantwoorden.
Dat lijkt logisch, maar is het niet. Stel, de
deskundige krijgt van de Ondernemingskamer
de vraag: “Is sprake van wanbeleid?” Dat is
een evaluatievraag, geen onderzoeksvraag. De
beantwoording van een dergelijke gesloten vraag
is afhankelijk van feiten en omstandigheden
binnen een juridische context, die wordt bepaald
door wet- en regelgeving en jurisprudentie. De
beantwoording is meestal vooral de expertise van
de vragensteller. De geslotenheid van de vraag
veronderstelt dat alle feiten en omstandigheden al
door onderzoek zijn verkregen. Wellicht een goede
vraag voor een opiniërend expert, maar niet voor
een deskundige/onderzoeker.

Een onderzoeksvraag is een open vraag die
door iedere deskundige feitelijk kan worden
beantwoord, zoals wie, wat, waar, wanneer
waarom of hoe. Open vragen beantwoorden
is de expertise van de onderzoeker. Het open
karakter van de vraag suggereert onderzoek.
Het antwoord op een onderzoeks- of open
vraag is feitelijk en houdt een conclusie in, maar
geen oordeel. Hermans meent overigens dat de
onderzoeker wel mag oordelen, maar liever niet
kwalificeren. Wellicht kan de onderzoeker beter
beide achterwege laten en zich tot concluderen
beperken.
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Door het onderzoek zo te ontwerpen dat
een duidelijke door de opdrachtgever te
beantwoorden evaluatievraag of groep van
evaluatievragen wordt uitgewerkt in een serie
onderzoeksvragen, ontstaat een uitgangspunt
voor onderzoek. Dat uitgangspunt vormt dan de
basis voor de samenstelling van een logische set
werkzaamheden, die zicht geeft op aard, omvang
en doorlooptijd van een onderzoek. Zo kan op
basis van de ‘wanbeleid’-vraag bijvoorbeeld een
serie onderzoeksvragen worden gesteld als:

• Wie waren bestuurder over welke
periode?
• Wat waren de verantwoordelijkheden, taken
en bevoegdheden van de bestuurders en
hoe/waar waren die vastgelegd?
• Hoe hebben de bestuurders inhoud gegeven
aan hun verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden, zowel formeel als materieel,
en waar blijkt dat uit?
• Welke bestuurlijke dilemma’s/situaties/
transacties hebben zich (over periode x)
voorgedaan waarin verantwoordelijkheden,
taken en bevoegdheden expliciet beproefd
zijn en wat is de precieze toedracht
daarvan geweest, onder vermelding van
bronmateriaal?
• Hoe motiveren de individuele bestuurders
de door hen gemaakte keuzes tot handelen
of nalaten in de beschreven bestuurlijke
dilemma’s/situaties/transacties op basis
van hun verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden?
• Et cetera
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Door op deze wijze een onderzoek te ontwerpen,
zijn de uitkomsten nauwelijks meer afhankelijk
van de keuze voor een bepaalde deskundige,
hoewel die deskundige beter wel betrokken kan
zijn bij het ontwerp; hij is immers de uitvoerder.
Onderzoekservaring en -competentie verdienen
uiteraard ook aanbeveling. Als daaraan wordt
voldaan, is de kans groot dat de uitkomsten ook
bij herhaling vergelijkbaar blijken.
Een goed onderzoeksontwerp is in feite een
programma van eisen, wellicht zelfs een soort
bouwbestek. Het is voor de onderzoeker meteen
duidelijk waartoe zijn werk dient en welke
aspecten daartoe moeten worden geleverd.
Achteraf, na afronding van het onderzoek, kunnen
daardoor alle vereisten worden afgevinkt en
kan worden vastgesteld of het onderzoek naar
behoren is verricht. Bovendien kan het rapport
helemaal aansluiten op het eerdere ontwerp,
waardoor, als het goed is, het rapport geheel zelfverklarend is.

Tja, en dan die leesbaarheid. Benoem het en
schroom niet om stevige redactie te vragen.
Zorg dat het onderzoeksbudget daar ruimte toe
biedt, want het is het waard. Geef aan welke
zinlengte nog wenselijk is. Vraag om betekenisvol
kopgebruik, vraag samenvattingen, vraag om
paragrafen die starten met een stelling, gevolgd
door een onderbouwing en een concluderende
slotzin. Vraag om grafieken en afbeeldingen, waar
die de tekst onderbouwen. En vraag mogelijk om
een vertelling: “In dit rapport schets ik u de feiten
op basis waarvan u de volgende evaluatievraag
kunt beantwoorden…”

Peter Schimmel
Partner
Grant Thornton
Valuation, Investigation & Dispute Services
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“Als de opdracht niet
goed is geformuleerd,
moet de deskundige
die teruggeven”
Wat wil je nooit meer meemaken als
je met een deskundige werkt?
Daar moet ik even over nadenken, omdat ik op
de inhoud eigenlijk geen slechte ervaringen
heb. In mededingingszaken werk ik regelmatig
samen met economen, kundige mensen met wie
ik wel eens discussie over de kosten heb. Maar
die kosten zijn in het licht van de belangen van
zo’n zaak meestal relatief. Het kan natuurlijk wel
zo zijn dat een deskundige een tegenvallend
rapport afscheidt. Zo had ik een zaak waarin
een gemeenteonderdeel verzelfstandigd moest
worden. De ingeschakelde valuator kwam toen
met een waardering die conservatiever was dan
de gemeente had gehoopt, dus dat kan all in
the game zijn. Als advocaat moet ik, als het een
partijdeskundige betreft, een optimum zien te
vinden tussen het belang van mijn cliënt en de
mening die redelijkerwijze van een expert is te
verwachten.
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Is dat anders in mededingingszaken?
Eigenlijk niet. De ACM heeft natuurlijk zelf veel
deskundigheid in huis. Dat dwingt mij er toe om
als wederpartij ook met zwaar geschut te komen,
zodat er een equality of arms is. In een civiel
geding is dat ook zo, met dien verstande dat
daar regelmatig sprake is van een cumulatie van
deskundigheid: twee partijdeskundigen en als die
de rechter nog niet voldoende kunnen helpen ook
nog een gerechtelijk deskundige. Dat lijkt soms
wat veel van het goede, maar sommige zaken zijn
nu eenmaal zo gecompliceerd dat het niet anders
kan.

Hoe kijk jij aan tegen de
opdrachtverstrekking aan een
(rechtbank)deskundige?
Vooral als er sprake is van een opdracht aan een
niet-jurist, zie je problemen bij het formuleren
van de opdracht en de vragen. Soms zijn de
vragen zo geformuleerd dat de opdracht
niet goed uitvoerbaar is. Dan zie je dat de
deskundige zijn opdracht moet teruggeven. Bij een
partijdeskundige is dat meestal toch anders. Daar
ben ik immers zelf bij.

Hoe selecteer jij een in te schakelen
deskundige?
Dat hangt sterk af van de zaak en het budget.
Als je een valuator nodig hebt, kijk je dan bij de
Big Four of juist bij een kleiner kantoor? Wil
je een dik boek over het onderwerp of juist
een A4? Steeds weer vraag ik me af waar het
optimum ligt. Soms heb ik iemand nodig met
sectorspecifieke ervaring. Een andere keer kan
het juist gaan om iemand die kennis heeft van
materiaaleigenschappen. Dan kan je bijvoorbeeld
bij TNO uitkomen.

Wat is jouw ervaring met technische
ondersteuning door deskundigen?
Als het gaat om grote hoeveelheden data –
daarvan is in mededingingszaken al snel sprake
– dan zal je niet ontkomen aan eDiscovery
en aanverwante diensten. Ik zie in de markt
wel verschillen tussen de aanbieders, hun
verdienmodel en de wijze waarop men proactief
meewerkt met mij als advocaat in een dossier.
Welke focus en schaal kies je? Wil je echt alle
miljoenen documenten doorzoeken of beperk
je je tot een selectie? In het laatste geval: hoe
maak je dan die selectie en op basis van welke
criteria? Ik heb dan behoefte aan technische
ondersteuning die het platform draaiend houdt.
En aan onderzoekers die zich de zaak goed eigen
maken zodat ik met hen kan sparren en op basis
daarvan de juiste keuzes kan maken. Dus zo’n
onderzoeker maakt wat mij betreft ook deel uit
van het team. Ik heb nu te maken met een cliënt
die in een zaak een grootschalige aanpak wenst,
dat wil zeggen onderzoek in talloze landen. Dat
vergt een organisatie die dat aankan en ook in die
landen is vertegenwoordigd. Op grond van een
inschatting van de kosten hebben wij nu gekozen
voor een enigszins beperkte aanpak door middel
van interviews. Maar de juiste aanpak is natuurlijk
om eerst een goede data-query te doen en dan
pas de interviews.

45

INTERVIEW MICHEL CHATELIN

Stelling: de advocaat is als
Hoe kijk jij aan tegen de oplopende
partijvertegenwoordiger niet geschikt kosten van de rechtspraktijk?
om een onafhankelijk feitenonderzoek
in opdracht van zijn cliënt te
Ik lees steeds meer over procesfinanciering,
eigenlijk een soort beleggingsmodel, maar daar
verrichten. Eens of oneens?
Daar zou ik wel in mee willen gaan. Het is ambigu,
omdat ik me ook onafhankelijk ten opzichte van
mijn eigen cliënt dien op te stellen als dat nodig
is. Maar ik denk inderdaad niet dat de advocaat
daar erg geschikt voor is, al was het maar omdat
je al snel de schijn tegen hebt. En de advocaat
stelt zich in de moderne commerciële praktijk
veel meer sturend op dan vroeger. Toen gaf je
opties aan je cliënt. Nu zeg je veel meer hoe je het
gaat aanpakken. Als mijn cliënt daarover met mij
van mening verschilt, moet ik de opdracht terug
kunnen geven.
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heb ik zelf geen ervaring mee. Het voordeel is
natuurlijk dat zo drempels worden weggenomen
voor een partij om haar recht te halen. Wat ik
wel zie is dat mijn kantoor betrokken is bij het
veranderen van juridische afdelingen. Er wordt
dan gekeken waar claims in de organisatie zijn
blijven liggen. Als die worden geactiveerd, dan
verandert zo’n juridische afdeling ineens van
een cost centre in een profit centre. Je kunt je
voorstellen dat daardoor de positie van de general
counsel opeens ook heel anders wordt.

Hoe stel jij je op als litigator:
doorprocederen totdat je een
ons weegt of schikken?
Ik streef zo mogelijk altijd naar een minnelijke
regeling, in welke fase van de zaak dan ook.
Dat is niet per se in mijn belang, maar wel beter
voor mijn cliënt. De advocateneed waarin ik heb
beloofd om geen zaak aan te nemen die ik ‘in
gemoede niet acht rechtvaardig te zijn’ neem ik
wat dat betreft zeer serieus.

Michel Chatelin is partner bij
Eversheds Sutherland en leidt de
praktijkgroep Mededinging en
Economisch Ordeningsrecht.
Michel legt zich in dat kader onder meer toe
op het begeleiden van ondernemingen die
voorwerp zijn van een kartelonderzoek van de
mededingingsautoriteiten en de ondersteuning bij
invallen, clementieverzoeken en procedures bij de
mededingingsautoriteiten. Hij heeft ruime ervaring
in de sectoren energie & utilities, gezondheidszorg,
woningcorporaties en retail. Hij adviseert
nationale en internationale ondernemingen,
alsmede overheden en instellingen in de publieke
sector.
E michelchatelin@eversheds-sutherland.nl
T 020 - 560 06 51
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“Als litigator moet je
alles willen begrijpen
en stamina hebben”
Onder welke omstandigheden werken
jullie samen met deskundigen?
Robert: Onder legio omstandigheden. Er bestaat,
merken wij, in de buitenwereld soms een verkeerd
beeld van ons vak. Maar ik denk dat we bij ons
werk maar voor vijf procent gebruikmaken van
onze juridische ‘toolkit’. De andere 95 procent
gaat over het op tafel krijgen van de feiten
en begrijpen wat er nou precies gebeurd is
en waarom. Natuurlijk is het bijhouden van
jurisprudentie belangrijk, maar de verdieping in
de materie die voor mij ligt is misschien nog wel
belangrijker. Dat is materie die vaak (ver) buiten
mijn eigen expertise ligt. Daar heeft de deskundige
dus ook zijn rol te spelen.
Valérie: Er kunnen zich bij het op tafel krijgen van
de feiten (minstens) twee problemen voordoen. Als
een cliënt met een zaak bij mij komt, blijkt vaak dat
die zaak slecht gedocumenteerd is. En dat klemt
des te meer als die zaak steun moet vinden in
enorme hoeveelheden digitale data. Er is dan een
‘echte realiteit’ (wat is er nou echt gebeurd?) en
een ‘juridische realiteit’ (wat kun je bewijzen?) en
het is onze rol om beide realiteiten zoveel mogelijk
te matchen. En dan het verhaal te vertellen op een
manier die de rechter begrijpt.
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Robert: Ik schat dat 80 procent van de zaken
wordt beslist door het antwoord op de vraag
wie bewijs moet leveren. De interactie met de
deskundige is dan van niet te overschatten
belang. Daarbij dient de deskundige niet alleen de
business van de klant te begrijpen, maar ook wat
voor de rechter belangrijk is. Het is dan vervolgens
aan de advocaat om dat goed over het voetlicht
te krijgen.
Valérie: Een voorbeeld van een geval waarin
het niet goed ging, maakte ik onlangs mee in
een ingewikkelde zaak met douanerechtelijke
aspecten. Daar had de deskundige een Exceldocument geproduceerd, dat op geen enkele
manier te doorgronden was voor de rechter. Als
advocaat en deskundige daarentegen elkaar bij
de hand nemen, dan komt er een resultaat waarin
door de wederpartij geen gaten kunnen worden
geschoten.
Robert: Er is ook nog een andere manier om
een onderscheid te maken tussen de manieren
waarop je een deskundige inschakelt. Enerzijds
wanneer je de standpunten van je cliënt valideert,
bijvoorbeeld door een accountantsrapport
van een van de Big Four. Je zet er dan als het
ware een ‘goed gedaan’ stempel op. Maar het

wordt spannender als het gaat om materie
waar je zelf geen grip op hebt. Een mooi
voorbeeld van dat laatste maakte ik mee in een
zaak van een handelsbedrijf in grondstoffen,
dat geconfronteerd werd met een grote
naheffingsaanslag, waardoor meteen zijn
eigen vermogen geblokkeerd raakte (en dus
het vermogen om geleveraged handelsposities
in te nemen). De naheffingsaanslag bleek
onterecht te zijn opgelegd en vervolgens was de
aansprakelijkheid van de Staat aan de orde voor
de schade van de cliënt. De centrale vraag in dat
geschil was hoe de wereldhandel in de grondstof
zich had ontwikkeld en welke positie onze cliënt
zou hebben gehad als zij had kunnen handelen.
Ga er maar aan staan. In die zaak hebben wij
ons laten bijstaan door drie soorten deskundigen:
accountants voor het rekenwerk, corporate
finance adviseurs voor de analyse hoe het bedrijf
zich zou hebben ontwikkeld en commodity traders
en bankiers voor een beeld van de betreffende
markt. Je moet dan heel goed zoeken naar de
juiste deskundigen die in jouw zaak kunnen
helpen, maar de complexiteit van zo’n zaak
maakt het voor mij als litigator ook meteen enorm
uitdagend en leuk; ik wil altijd alles weten.
Een ander voorbeeld dat me nu te binnen schiet
was een zaak over een aandrijfas, die ongewenste
trillingen veroorzaakte in een schip. Uit onderzoek
bleek dat zowel de motor als de romp goed waren
ontworpen en geconstrueerd, maar dat de eigen
trillingsfrequenties van de diverse componenten
op elkaar inwerkten.
Valérie: Ik zie deskundigen optreden in vier
categorieën, die gradueel steeds ingewikkelder
worden. In de eerste plaats is er soms behoefte
aan een deskundige, die op basis van zijn
autoriteit zegt hoe iets zit: bijvoorbeeld een
hoogleraar die wordt uitgenodigd om zijn visie

te geven op een deelgebied van het recht. Dan
zijn er deskundigen die je eigen aannames en
rekensommen kunnen valideren, meestal de
accountants. Daarna komen de deskundigen
die zich bezighouden met ingewikkelde
schadeberekeningen. En ten slotte zijn er de
deskundigen die zich uitspreken over complexe
technische vragen, bijvoorbeeld: kan de stoom
uit deze schoorsteen gekwalificeerd worden als
‘schoon’ en als dat niet zo is: hoe komt dat dan?
Rond joint venture geschillen heb ik regelmatig
te maken met waardering van ondernemingen.
Daar zijn verschillende methoden voor en het is
een onderwerp waar een gewone rechter vaak
niet zoveel vanaf weet. Het kader voor de rechter
is, wat ik noem, de processuele waarheid. Als hij
een oordeel moet geven in een dispuut, houdt hij
de ingebrachte stukken van beide partijen naast
elkaar en gaat strepen: welke punten worden
wel en welke niet betwist? Hij deduceert de hele
brei aan informatie tot de processueel relevante
feiten. De hele brei in ruwe vorm kan eruitzien als
een zeer gedetailleerde stafkaart van Nederland,
met snelwegen, bospaden, akkers en individuele
opstallen. Als de vraag luidt hoe je van Amsterdam
naar Woerden kunt komen, dan is het de rol van
de advocaat om de enige weg aan te geven die
ertoe doet. En de deskundige helpt mij daarbij
door op basis van zijn expertise te zeggen welke
route wel en welke route niet begaanbaar is.

Dus hoe kan een deskundige dan zijn
waarde toevoegen in deze dynamiek?
Robert: De belangrijkste vraag is: “Does he
hold up in court?” Ik zal nooit de legendarische
woorden van een cliënt vergeten, die zei: “Our
expert beat their lawyer.” Die deskundige had
het in cross-examination zo goed gedaan dat
dat bepalend was voor de uitkomst van de zaak.
Het zelfkritische vermogen van een deskundige
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is van groot belang. Hij moet snappen waar de
pijnpunten zitten, zonder dat hij zich opstelt als
trouwe volghond. Hij moet juist tegengas geven.
En wij samen moeten er ook voor zorgen dat enige
hindsight bias uit de perceptie van de zaak wordt
gefilterd.

Hebben jullie ook ervaring met
digitaal bewijsbeslag?
Robert: Vorig jaar raakte ik betrokken bij een
zaak in de Botlek. Ik ging er direct naartoe toen
de deurwaarder daar aanklopte en trof hem
toen hij bezig was alle servers door te pluizen. Hij
suggereerde dat mijn cliënt er toch echt niet op
zat te wachten om wekenlang de deurwaarder
over de vloer te hebben, waarop ik zei dat dat
mijn cliënt helemaal niet interesseerde en dat
hij alle tijd had. Uiteindelijk hebben we een
pragmatische oplossing bereikt waarbij zes
terabyte aan data ter bewaring is meegenomen.
De wederpartij noch de rechter had enig idee
over hoe deze data te filteren tot de rechtens
relevante data. De vordering tot inzage binnen
48 uur werd door de rechter ‘verruimd’ tot
veertien dagen. Maar ook dat was ondoenlijk.
Er is toen een materiedeskundige ingeschakeld,
die een verdeling maakte in relevante (witte),
irrelevante (zwarte) en grijze documenten. In
eerste instantie werden er slechts negen witte
documenten gevonden, tegenover tienduizenden
zwarte. De echte strijd ging natuurlijk om de
grijze documenten: wat beoordeel je als wit of
zwart? Dat kon zelfs de materiedeskundige niet.
Dat waren er ook nog eens 6.000. Inmiddels zijn
er tonnen aan die deskundige uitgegeven om
enkel te filteren en de uiteindelijke ‘vangst’ voor
de beslaglegger is vrij mager. De les is dus wat
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mij betreft dat je van tevoren heel goed moet
nadenken hoe je dit soort trajecten gaat inzetten.
Het filteren van data bij een bewijsbeslagopdracht
is anders een ondoenlijke, zeer tijdrovende en
kostbare exercitie.
Valérie: Die moeilijkheid (het op tafel krijgen
van de relevante informatie op een slimme en
efficiënte manier) zie ik ook als ik op zoek moet
naar data in de context van een joint venture
geschil of een overnamegeschil. Het eerste geval
is relatief overzichtelijk. Ik weet meestal goed
wat voor soort informatie ik nodig heb en waar
ik dan naar moet zoeken, bijvoorbeeld in de
verslagen van de AVA. Bij een overnamegeschil
aan de andere kant kan ik in de regel niet meer
terugkijken in de dataroom. Je ontkomt er dan
dus niet aan om uit te pluizen wie er bij betrokken
waren en tegen hen te zeggen: “praat met mij”.
Met andere woorden: je hebt hoe dan ook de
menselijke intelligentie en het menselijk geheugen
van de betrokkenen nodig om data te selecteren
en te filteren.

Hechten jullie voor de
geloofwaardigheid van de
deskundige waarde aan accreditatie?
Robert: Ja, dat voegt wel iets toe. Zeker als de
deskundige op een lijstje staat dat ook door de
rechtbank wordt gehanteerd. Dat is een brevet
waar ook de rechter waarde aan zal hechten.
Valérie: Het hangt af van het doel waarvoor
je de deskundige inschakelt; als je een
‘autoriteitsargument’ wilt maken, is het heel
belangrijk. Anders speelt het voor mij een
secundaire rol.

Robert van Agteren en Valérie van
den Berg zijn verbonden aan Baker &
McKenzie.
Robert beschikt over meer dan twintig jaar
ervaring in geschilbeslechting en herstructurering.
Naast commerciële disputen in internationale
arbitrages, legt hij zich toe op corporate litigation
(onder andere bij de Ondernemingskamer),
grensoverschrijdende disputen en insolventiekwesties. Zijn ervaring reikt tot en met het Hof van
Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Het
leukste van de praktijk vindt Robert het voeren van
kort geding procedures.
E robert.vanagteren@bakermckenzie.com
T 020 - 551 74 59

Valérie heeft veel ervaring met zowel nationale
als grensoverschrijdende joint venture geschillen
en met corporate litigation. Ook zij legt zich toe op
herstructureringswerk. Zij komt op voor een breed
spectrum van corporate cliënten en financiële
instellingen.
E valerie.vandenberg@bakermckenzie.com
T 020 - 551 78 43
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“De deskundige moet
niet op de stoel van de
advocaat gaan zitten”
Hoe selecteren jullie een deskundige?
Christoph: Met name de IT-geschillen waarop
ik mij in mijn praktijk richt zijn meestal zo
gecompliceerd dat de vijver van deskundigen
waarin ik kan vissen bijzonder klein is. Uiteraard
staat de deskundigheid voorop, maar omdat het
om zo’n kleine vijver gaat, zijn beschikbaarheid
en continuïteit ook belangrijk. En ten slotte de
hamvraag voor elke procedure: kan deze
deskundige zijn deskundigheid goed over het
voetlicht brengen en op papier zetten in het licht
van het dispuut waarbij zijn hulp wordt
ingeroepen?

bang was dat men zo op termijn geconflicteerd
zou kunnen raken bij het krijgen van werk binnen
de sector van onze wederpartij. Een redenering die
ik op zichzelf wel kan volgen, maar zo stonden we
na lang en grondig zoeken naar de juiste persoon
weer met lege handen, hetgeen natuurlijk zeer
onbevredigend was.

Bart: Ik ben nu betrokken bij een zaak waarin
een verzekeringsproduct wordt aangeboden
door een grote verzekeraar die daarbij de
oorspronkelijke ontwikkelaar en aanbieder rechts
heeft ingehaald. Als gevolg daarvan heeft die
laatste schade geleden omdat duizenden mensen
zijn ingegaan op de aanbieding van de grote
Ik herinner me een geval waarin we na lang zoeken verzekeraar, wat nu tot de vraag leidt: welke
omzet is hij misgelopen? Je kunt je voorstellen
(in overleg met de advocaten aan de andere
kant) uitkwamen op een IT-deskundige die geknipt dat het antwoord op die vraag niet makkelijk is
te geven omdat dit uiteindelijk neerkomt op de
leek voor de voorliggende vraag. Hij was echter
vraag waarop consumenten hun keuze baseren.
verbonden aan een IT-consultancy, wat de vraag
Daarom zijn wij door een uitgebreid selectieproces
opwierp op wiens conto het rapport zou worden
op zoek gegaan naar iemand die deskundig is
geschreven: op zijn eigen conto of dat van zijn
werkgever. Toen wij hem op persoonlijke titel wilden op het gebied van consumentengedrag. Daarbij
was een complicerende voorwaarde dat het die
inschakelen op grond van zijn renommee, begon
deskundige vrij moest staan om op te treden
zijn werkgever tegen te sputteren omdat men
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in een geschil tegen een grote verzekeraar. De
betreffende deskundige heeft goed tegengas
gegeven toen wij bepaalde conclusies in het
rapport opgenomen wilden zien. Uiteindelijk
hebben wij op advies van de deskundige deze
wens laten varen; dit is de betrouwbaarheid van
de rapportage ten goede gekomen. We hebben dit
als een meerwaarde van deze deskundige ervaren.
In een andere zaak ben ik betrokken geweest bij
een arbitragegeschil over aandelenwaardering.
In het arbitraal college zat een hotshot op dat
gebied, dus die kon ik – ook al laten partijen
zichzelf ook bijstaan door deskundigen – geen
flauwekul verkopen. De toegevoegde waarde van
een deskundige is dan belangrijk.
Christoph: In het algemeen is in Nederland nog
geen sprake van Amerikaanse toestanden, waarbij
de wederzijdse partijdeskundigen elkaar ter zitting
challengen. Ook de partijdeskundige is natuurlijk
gehouden om zo objectief mogelijk te rapporteren.
Dat betekent niet dat wij als advocaat geen
bemoeienis hebben met de totstandkoming of –
beter gezegd – de leesbaarheid van het rapport.
Zo ontstaat er een subtiele samenwerking tussen
advocaat en deskundige gericht op een optimum
tussen processtrategie en materie-inhoud. Als blijkt
dat de deskundige genoodzaakt wordt om iets op
te schrijven “omdat dat moest van de advocaat”
is hij duidelijk zijn doel voorbij geschoten. Dus ik
vind het goed als de deskundige zegt: als ik het
zo opschrijf, verlies ik mijn geloofwaardigheid.
En ik heb omgekeerd in een procedure ook
wel meegemaakt dat de deskundige van mijn
wederpartij duidelijk was ingehuurd voor een
doelredenering. Dat maakt het makkelijk voor mij
want ik kan dat eenvoudig aan de rechter laten
zien.

Hoe dient de deskundige te worden
geïnstrueerd?
Bart: Je dient als advocaat een scherp oog te
hebben voor wat je precies nodig hebt. En dat
moet je vertalen in de briefing. Daarbij realiseer
ik me dat het antwoord op een vraag niet altijd
zwart-wit is. Dat zie ik als het bijvoorbeeld om een
jaarrekening gaat. De vraag of een jaarrekening
juist is, is vaak niet in zijn algemeenheid te
beantwoorden. Of een bepaalde post, onder
de gegeven omstandigheden, verantwoord is,
is al een betere vraag. Het recht kent, net als
de accountancy, nog veel grijze gebieden. En
tegelijkertijd ben ik er wel op gespitst dat een
ingeschakelde deskundige, als het een accountant
is, zich houdt aan de regels die van toepassing
zijn op zijn beroep. Als ik dus merk dat het beginsel
van hoor en wederhoor niet is toegepast (en dat
wel had moeten zijn), heb ik er geen enkele moeite
mee om zo iemand voor de tuchtrechter te slepen,
als dat in het belang is van mijn cliënt.

Wat is jullie ervaring met forensisch
accountants?
Christoph: Volgens mij is in de markt, en dus ook
bij mij, nog steeds niet duidelijk wat nu precies
het verschil is tussen forensisch en ‘gewone’
accountants. Maar ik heb er wel een positieve
ervaring mee, vooral omdat ze proactiever zijn en
beter meedenken bij de strategie, waarschijnlijk
ook omdat zij eerder worden ingeschakeld.
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Wat moet de deskundige vooral
nalaten?

Wat wil je nooit meer meemaken bij
het inschakelen van een deskundige?

Christoph: Hij moet vooral niet op mijn stoel
als advocaat gaan zitten of speculeren over
de juridische gevolgen of waardering van zijn
inbreng. De deskundige is niet de dominus litis –
dat blijf ik als advocaat – maar ook niet de rechter.
Dat betekent niet dat we elkaar niet kunnen
challengen over elkaars positie. Dat vind ik juist
vaak weer zeer bevorderlijk voor het uiteindelijke
resultaat.

Bart: Het grootste deel van mijn ervaring
is positief, maar in een zaak die ging over
leaseproducten heb ik een negatieve ervaring
gehad bij het inschakelen van een deskundige.
De rapportage van deze deskundige liet lang op
zich wachten en toen die er eenmaal was, bleek
het van onvoldoende kwaliteit. Blijkbaar stond de
deskundige zelf inmiddels ook niet meer helemaal
achter zijn werk, want toen ik hem daarna poogde
te bellen, nam hij de telefoon helemaal niet meer
op. Ik heb dus geen gebruik gemaakt van dat
rapport en er evenmin voor betaald. Dus ja: ook
bij het vergaren van bewijs is er helaas nu en dan
een misfit.
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Christoph Jeloschek en Bart-Adriaan
de Ruijter zijn verbonden aan
Kennedy van der Laan.
Christoph is gespecialiseerd in het procederen
over contractuele geschillen bij de gewone
rechter alsook in arbitrage, in het bijzonder op
het gebied van grensoverschrijdende handelstransacties en complexe geschillen in de IT-sector.
Dankzij zijn kennis van meerdere rechtssystemen
en -culturen - hij is afgestudeerd in Oostenrijks en
Nederlands recht - heeft hij een goed begrip van
common law en een diepgaande kennis van
Europees recht. Daarom is hij bij uitstek
geëquipeerd voor internationale conflicten.
E christoph.jeloschek@kvdl.com
T 020 - 550 68 46

Bart-Adriaan is gespecialiseerd in corporate en
commercial litigation. Zijn praktijk richt zich op
het bijstaan en adviseren van (internationale)
cliënten in complexe geschillen en procedures
op het gebied van ondernemingsrecht,
contractenrecht en financieel recht. Hij richt
zijn aandacht onder meer op bestuurders- en
commissarissenaansprakelijkheid, geschillen
voortvloeiend uit commerciële, ondernemings
rechtelijke en financiële contracten, conflicten in
verband met faillissementen, herstructurering en
aandeelhoudersgeschillen.
E bart.de.ruijter@kvdl.com
T 020 - 550 66 59
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“De deskundige ter
zitting kan – mits goed
geïnstrueerd – een
voordeel opleveren”
Werk je veel met deskundigen en wat
is daarmee jouw ervaring?
Ik werk daar in mijn praktijk inderdaad veel mee,
zowel in de onderzoeks- als in de procespraktijk.
De grote gemene deler is dat ik altijd aan de
ene kant probeer om de deskundige zijn werk te
laten doen en aan de andere kant moet bewaken
dat de vrucht van zijn arbeid ook bruikbaar is.
Een voorbeeld van waar dat niet goed ging,
maakte ik mee in een zaak waarin de cliënt al een
forensisch accountant had ingeschakeld voordat
ik aan boord kwam. Toen ik bij de zaak betrokken
raakte, zag ik dat het rapport kwalitatief niet goed
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was. Helaas was er al veel over al naar buiten
gecommuniceerd. De buitenwereld kende het
rapport dus al, maar omdat het gebrekkig was,
was het niet in het belang van de cliënt er verder
gebruik van te maken. Toen we gingen procederen
hebben we zoveel mogelijk om het rapport heen
moeten schrijven. Je moet natuurlijk voorkomen
in een dergelijke situatie terecht te komen. Iets
heel anders is een deskundige die geen oog heeft
voor de belangen van de uiteindelijke cliënt. Ik zie
nog wel eens in de onderzoekspraktijk dat een
deskundige zegt: “Dit is wat we gaan doen en over
drie maanden hoort u wat we ervan vinden.” Dat
is natuurlijk onbestaanbaar.

Wie bepaalt de keuze voor een
deskundige?
In laatste instantie is dat altijd de cliënt. Zeker
als het gaat om een professionele cliënt kan deze
daar natuurlijk heel goed zelf over beslissen. Maar
als wij in een zaak vroeg aan boord zijn, hecht
ik sterk aan goed overleg daarover. Die keuze
is immers van grote invloed op de kwaliteit van
het werk dat we moeten opleveren en is – in het
geval van een procedure – zelfs van belang voor
het procesrisico. Soms doen zich in zo’n proces
verrassingen voor. Zo kan het voorkomen dat ik in
overleg met de cliënt een geschikte accountant
heb gevonden voor onderzoeks- of advieswerk,
maar dat juist dan de raad van commissarissen
hetzelfde kantoor op de shortlist zet om de nieuwe
controlerend accountant te worden. Dat betekent
dat de reeds ingeschakelde forensisch accountant
opeens geconflicteerd is.

Hoe bewerkstellig je dat de
deskundige ook echt doet wat
je van hem verwacht?
Hoewel wij dat in de regel zien als samenwerking,
is de relatie tussen mij en de ingeschakelde
deskundige heel vaak een opdrachtrelatie. Je
moet dus vastleggen: de scoping, de werkwijze,
de planning en de deliverables. Een apart punt
van aandacht is het formulerende vermogen van
de deskundige. Deskundigen schrijven vaak te
weinig specifiek of ze schrijven iets op zonder
dat ze de juridische implicaties daarvan kunnen
overzien. Het komt in de praktijk daarom neer op
een uitwisseling van tekstvoorstellen. Als je elkaars
positie respecteert, kan dat heel leuk zijn. Maar,

heel eerlijk, soms denk ik ook: ik zit hier nu voor
de derde keer aan een concept te schaven, maar
goed is het nog steeds niet. Uiteindelijk telt echter
alleen het eindresultaat, no matter what. Soms
is het ook niet zozeer dat de door de deskundige
aangeleverde tekst niet goed is, maar voldoet
het rapport toch nog niet omdat het voor de
doelgroep onvoldoende te volgen is.

Heb je daarvan een voorbeeld?
Onlangs had ik in een procedure een deskundige
nodig op het gebied van software-ontwikkeling.
De vraag die voorlag was of het innovatieve
software betrof en wie in het ontwikkelproces
het innovatieve werk had verricht. Dat is
een onderwerp waarover, echte specialisten
daargelaten, in de rechtspraak nog veel
onwetendheid bestaat. De gemiddelde jurist – én
dus de gemiddelde rechter – heeft daar geen
goed beeld van. Als je de rechter dus mee wil
krijgen in jouw standpunt, moet je hem meenemen
in de gedachtegang van de deskundige. Dus
mijn rol is het dan om de deskundige zijn stuk zo
te laten opschrijven dat de achterstand van de
rechter wordt overbrugd en hij de bevindingen van
de deskundige kan volgen.
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In hoeverre laat je de deskundige een
rol spelen ter zitting?
Die mogelijkheid heb ik niet altijd; civiele
procedures zijn in belangrijke mate schriftelijk.
Maar als er een pleidooi is, dan kan het soms wel.
Je kunt dan een deskundige (liefst aangekondigd)
meenemen naar de zitting en hem daar het woord
laten voeren, bijvoorbeeld door hem zelf een vraag
te stellen: “Iemand die het nog veel beter weet
dan ik, zit daar!” Maar aan het meenemen van
een deskundige naar de zitting zitten ook risico’s.
Met name technisch deskundigen blijken vaak
zo graag over hun vak te praten, dat ze te veel
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vertellen. Je moet dan dus voorkomen dat je de
grip op de zaak verliest als hij zich vergaloppeert.
De briefing is dus heel belangrijk. Niet alleen:
waar gaat de procedure over, maar ook: waar
gaat de procedure niet over? Je moet voorkomen
dat de deskundige het geschil verbreedt. Voor een
deskundige is dat soms best heel moeilijk. Soms
is het optreden van de deskundige zo belangrijk,
dat we hem in een of meerdere sessies trainen. We
zoeken dan uiteraard ook eventuele pijnpunten op.
Het belang van de zaak moet die kosten natuurlijk
wel kunnen dragen.

Wat is je ervaring met de door de
rechtbank benoemde deskundige?
Dat is een heel andere situatie. Meestal hebben
de partijen dan zelf ook hun eigen deskundige. Als
de rechtbankdeskundige het niet met hen eens
is, dan kan een bijzondere dynamiek ontstaan,
waarbij de deskundigen elkaar gaan aanvallen
op het gebied van hun deskundigheid. Advocaten
zijn dat soort discussies wel gewend, maar
deskundigen meestal niet. Die bellen mij dan
briesend op omdat ze zich voelen aangetast in
hun (beroeps)eer. Mijn ervaring is dat de rechter
in belangrijke mate naar de rechtbankdeskundige
luistert wanneer de deskundigen van partijen
het niet met elkaar eens zijn. Dat is soms
logisch, een andere keer niet, omdat een van de
partijdeskundigen een betere onderbouwing van
zijn standpunt had.

Vincent geeft leiding aan de
praktijkgroep Investigations & Public
Enforcement van Houthoff.
Vincent is gespecialiseerd in het financieel en
economisch publiekrecht. Hij staat cliënten bij die
voorwerp zijn van onderzoek, die te maken krijgen
met toezicht en handhaving door toezichthouders
of die daarover procederen. Het voorkomen of
beperken van reputatieschade is een belangrijk
deel van zijn werk, alsmede het waarborgen
van een goede relatie met de belangrijkste
stakeholders. Vincent adviseert en procedeert
voorts in zaken op het grensvlak van het publieken het privaatrecht.
E v.affourtit@houthoff.com
T 020 - 605 69 36
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“Het rapport was
zo lang dat ik me
afvroeg: gaat de
rechter dit wel lezen?”
Wat is jouw ervaring met
deskundigen?

Wie selecteert en kiest de
deskundige?

Het inschakelen van een deskundige is vaak
onontkoombaar en ook nuttig, maar de
downside vind ik dat het enorm de vaart uit
een procedure kan halen. Soms ligt dat aan de
partijen zelf als zij steggelen over de vragen die
moeten worden gesteld. Maar ik heb ook bij een
rechtbankdeskundige meegemaakt dat er continu
met die deskundige heen en weer werd gemaild.
De balans sloeg daar de verkeerde kant uit. Mijn
indruk is dat valuators, schadeberekenaars of
andere financieel deskundigen meer gewend
zijn om met het deskundigenbijltje te hakken dan
bijvoorbeeld medici of technici. Ik begrijp ook wel
dat het voor die categorie moeilijk is om vragen te
beantwoorden waarbij die beantwoording wordt
gewogen in de juridische context van de vraag.
Evident is dat de deskundige zelfstandig werkt
vanuit zijn of haar eigen expertise. Ik vind het dan
fijn als hij of zij mij ook tegenspreekt en ik laat
hem of haar meekijken naar de producties van
de wederpartij.

Meestal vraag ik eerst eens rond bij collega’s en
zoek ik publicaties of studies over het onderwerp.
In de regel kom ik samen met mijn cliënt tot een
keuze. En in een enkel geval kom je min of meer
noodgedwongen uit op een bepaald iemand,
bijvoorbeeld omdat er maar weinig specialisten
zijn en/of omdat die specialisten al zijn
‘weggekaapt’ door een andere partij.
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Welke invloed heb jij op het rapport
van de deskundige?
Uitgangspunt is dat de deskundige een zelfstandig rapport oplevert. Maar als het rapport onze
zaak niet helpt, dan moet er soms aan geschaafd
worden. Dat gaat dus uitdrukkelijk niet over de
specialistische inhoud, maar meer om het verwoorden daarvan en de juridische implicaties van
de formuleringen. Als we niet te maken hebben
met een partijdeskundige, maar met een rechtbankdeskundige proberen we deze zo nodig door

middel van vragen en opmerkingen duidelijker
te laten zijn. Ik heb ook wel eens een rapport
ontvangen dat zo lang was dat ik me afvroeg:
gaat de rechter dit wel lezen?

Geef eens een voorbeeld van een
zaak die door de deskundige werd
beslist?
Naast zaken over financieel recht en andere
geschillen waarbij toezichthouders betrokken
zijn, doe ik zaken in de medisch-farmaceutische
hoek. In een kort geding kreeg ik te maken
met twee identieke middelen. Het ene had een
vergunning als geneesmiddel, het andere als
medisch hulpmiddel, wat een claim van oneerlijke
mededinging opleverde. In dat geding kwam
het aan op de kenmerken en de werking van
het product. Daartoe had ik een farmaceut
meegenomen naar de zitting. Aan de hand van
illustraties kon hij overtuigend aantonen hoe het
middel door osmose niet werd doorgelaten naar
de darm. Dat was van belang voor de vraag hoe
het product moest worden gecategoriseerd: als
genees- of als hulpmiddel. Aan zo’n optreden gaat
natuurlijke een grondige briefing vooraf en in dit
geval betaalde dat zich uit. Steeds weer is het
uitgangspunt: als ik het als jurist niet begrijp, dan
zal de rechter het vast ook niet begrijpen.

Simone Peek is partner bij bureau
Brandeis in Amsterdam.
De praktijk van Simone is gericht op complexe
zaken over financieel recht en andere geschillen
waarbij toezichthouders betrokken zijn. Zij staat
veel ondernemingen en individuele bestuurders
bij uit de financiële markt en ook uit de
farmaceutische industrie, sectoren waarover
zij ook regelmatig publiceert.
E simone.peek@bureaubrandeis.com
T 020 - 760 65 05
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“Is een deskundige
nodig? is een goede
standaardvraag bij
de zaak-intake”
Welke lessen heb je geleerd bij het
werken met deskundigen?
Dat ik zoveel mogelijk moet vermijden dat een
deskundige te laat wordt ingeschakeld. Wij
waren enkele jaren geleden betrokken bij een
garantieclaim na een overname met betrekking tot
de ICT van een onderneming. De cliënt vond dat
een van de garanties substantieel geschonden
was. En samen met de cliënt meenden wij heel
goed onder woorden te kunnen brengen wat er
precies mis was. Daarom besloten wij gezamenlijk
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om aanvankelijk van het inschakelen van een
deskundige af te zien. Daarbij was er uiteraard
ook een kostenoverweging. Uiteindelijk hadden wij
liever de deskundige – die in het verloop van het
geding toch nodig bleek – eerder ingeschakeld.
In dit geval heb ik tweeëneenhalve week intensief
samengewerkt met een IT-specialist om alsnog
de juiste informatie te krijgen. Dat heeft ons tot
het inzicht gebracht dat we bij iedere zaak-intake
onszelf kritisch moeten afvragen: is hier een
deskundige nodig?

Wat is jouw betrokkenheid bij het
formuleren van de onderzoeksvraag?

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de deskundige en zijn
presentatie?

Volledig. De eerste vraag is: wat hebben we nodig?
Immers, als de deskundige het juiste rapport
Dat hangt ervan af. Vaak blijft zijn of haar inbreng
oplevert, kan ik zeggen: “Wat eiser stelt is onjuist,
beperkt tot de schriftelijke rapportage waar ik dan
zoals blijkt uit dit rapport.”
al bij betrokken was. Wel was ik ooit betrokken
bij een grote, internationale arbitrage met onder
andere een Noorse, een Libanese en een Chinese
partij. De arbitrage had plaats in Stockholm en er
En jouw betrokkenheid bij de
waren twee forensisch deskundigen uitgenodigd,
totstandkoming van het rapport?
waarvan er één zo slecht Engels sprak dat dat ten
koste ging van zijn geloofwaardigheid. Dus ja, als
Ook die is intensief. Tot en met het redigeren
een deskundige moet optreden voor de rechter
toe. Het optimum ligt bij de vraag: bent u als
of – wat in mijn praktijk vaker voorkomt – voor een
deskundige bereid uw handtekening onder dit
arbitraal college, dan speelt zijn presentatie zeker
rapport te zetten? Dat optimum wordt bereikt
een rol.
als de aanvankelijke discrepantie tussen
de inhoudelijke terminologie en de juridisch
Overigens is internationale arbitrage een vak
relevante verwoording daarvan wordt overbrugd.
apart. Vaak vragen cliënten ons of wij kunnen
Grammaticaal juist Nederlands of Engels kunnen
anticiperen op de positie die een arbiter zal
schrijven is een belangrijke randvoorwaarde.
innemen. Je moet dan niet vergeten dat de
Soms doen deskundigen moeilijk over
arbitrageclausule in veel gevallen zal zijn
tekstaanpassingen of vatten zij die persoonlijk
‘verkocht’ door M&A-adviseurs met onder meer
op. Maar de aanpassingen die ik doe, hebben
als argument dat je als partij invloed kunt
als doel dat de rechter het ook begrijpt. Ik citeer
uitoefenen op de samenstelling van het college.
in mijn processtukken graag letterlijk uit het
Dat wil echter niet zeggen dat het eenvoudig is
rapport. Je ziet anderzijds trouwens ook genoeg
om in te schatten hoe een arbiter zal denken over
advocaten die selectief gebruikmaken van hun
bepaalde rechtsvragen zodat ik daarmee rekening
deskundigenbericht. In zekere zin maken die het
kan houden bij het selecteren van een deskundige.
mij gemakkelijk omdat het voor mij dan een koud
kunstje is om te laten zien dat dat citaat niet
(helemaal) gedragen wordt door de context.
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Wie bepaalt de keuze van
de deskundige?

En in welke mate spelen de kosten van
de deskundige een rol?

In mijn praktijk verlaten de cliënten zich meestal
op ons advies. Ik probeer eigenlijk altijd minstens
twee alternatieven voor te leggen aan de cliënt
en zeg er dan bij waar onze voorkeur naar
uitgaat. Daarvoor is het belangrijk dat ik me goed
begrepen voel door de deskundige. En in beginsel
werken wij met gerenommeerde namen.

Dat loopt parallel met het belang van het
dossier. Het is duidelijk dat de deskundige minder
diepgravend te werk kan gaan in zaken met een
kleiner belang dan in zaken met een groot belang.
Maar veel van de zaken die wij doen, gaan al snel
over een belang van tien miljoen euro of meer.
De kosten van de deskundige worden dan snel
relatief. Ik ben wel reëel: het voornaamste belang
is dat de cliënt een goed product krijgt voor zijn
geld, maar de deskundige hoeft van mij geen
droog brood te eten.

Een ander aspect is dat de offerte houvast moet
geven. Ik kan daar heel secuur in zijn. Mijn oordeel
strekt zich bijvoorbeeld ook uit over de lay-out van
de offerte: als die er slordig uitziet – bijvoorbeeld
als de interpunctie niet klopt – dan sta je op
punten achter.
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Hoe verhouden cliënt en advocaat
zich ten opzichte van de deskundige?
Wie betaalt, bepaalt, nog steeds. Dus zonder
cliënt is er ook geen deskundige. En ook geen
advocaat trouwens. Maar in een procedure ben ik
wel dominus litis, niet de cliënt (in wiens opdracht
ik werk) en ook niet de deskundige. Wat dat
betreft is in deze praktijk mijn verhouding tot de
cliënt een andere dan toen ik nog M&A-advocaat
was. In de M&A-praktijk is men wellicht wat minder
leidend in het proces. Maar in een procedure die
muurvast zit, ben jij voor de cliënt vaak een laatste
redding. Dat maakt, in mijn ervaring, dat de cliënt
in belangrijke mate vertrouwt op jouw oordeel.

Erik Koster maakt deel uit van
de sectie Ondernemingsrecht,
praktijkgroep Litigation & Insolvency
van AKD.
Zijn werkzaamheden bestaan uit het
adviseren en procederen op het gebied van
het ondernemingsrecht en het algemene
verbintenissenrecht. Naast procederen in eerste
aanleg en hoger beroep, heeft hij ervaring met
complexe arbitrages voor verschillende instituten
(waaronder het ICC, de SCC en het NAI), veelal
met een internationale component. Erik is
co-auteur bij Sdu als commentator op de
wettelijke geschillenregeling.
E ekoster@akd.nl
T 088 - 253 53 28
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“Opdracht aan de
deskundige: een kunst
apart”
Wat wil je vermijden als je werkt met
deskundigen?
Lastig en ook vertragend is het als het me
niet lukt om met de deskundige op één lijn
te komen, qua opdracht en opzet van het
onderzoek en de manier van rapporteren. Bij
aansprakelijkheidskwesties luisteren de open
onderzoeksvragen nogal nauw. Dat de deskundige
de opdracht niet begrijpt zoals die mij voor ogen
staat, maar zelf aan de haal gaat met de context.
De vraag die dan opkomt is: spreken we eigenlijk
wel dezelfde taal? Het allerlastigst vind ik wel
om te achterhalen of een onderzoek objectief is
ingestoken.
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Wat gaat er dan mis in zo’n traject?
Blijkbaar gaat er iets mis in de communicatie. Of
gaapt er een gat tussen de belevingswereld van
de advocaat en de deskundige. In het voorbeeld
waaraan ik denk hebben wij helder over de vragen
en de te onderzoeken feiten gecommuniceerd,
maar toch leverde de deskundige een rommelig
en onvoldoende precies rapport op. Er misten
bevindingen over feiten die onderzocht moesten
worden, terwijl er wel de nodige oordelen werden
geveld. Dat klemde des te meer omdat wij vast
zaten aan termijnen. Daarom hebben we het
rapport - dat we zoveel mogelijk hebben beperkt
tot de feiten - wel ingebracht. Het betrof een
financiële analyse. Dat is een onderwerp waar
rechters niet altijd affiniteit mee hebben en dan
luistert het nauw wat een externe deskundige er
over te zeggen heeft. We hadden liever gewenst
dat ons punt volgde uit het rapport zelf, nu
moesten we daar nog een slag voor leveren in de
processtukken.

Deugt dan het ontwerp van het
onderzoek niet?
Het speelt zowel voor door de rechtbank
benoemde als partijdeskundigen. Het risico van
partijdeskundigen is dat zij, ieder geïnstrueerd
door de eigen opdrachtgever, een andere insteek
voor onderzoek kiezen waardoor de rechter
geconfronteerd wordt met spreekwoordelijke
‘appels en peren’-rapportages die niet
vergelijkbaar of tegen elkaar af te wegen zijn.
Maar ook een benoemde deskundige kan ‘de
mist ingaan’ omdat de rechtbank vragen kan
stellen die helemaal niet zo makkelijk zijn te
beantwoorden. Ik ben niet de enige advocaat die
dat vindt. Dit zou voorkomen kunnen worden als
partijen worden betrokken bij de keuze van de
deskundige en de opzet van het onderzoek. Er
kan bijvoorbeeld een regiezitting worden gelast,
waarbij partijen gelegenheid hebben om zich uit
te laten over de onderzoeksvragen, of waarbij
deze gezamenlijk met de deskundige worden
vastgesteld. Dan is mogelijk ook te voorkomen
dat er drie rapporten aan de rechter worden
voorgelegd: twee partijrapporten en een rapport,
ingebracht door de rechtbankdeskundige. Dat is
niet altijd efficiënt te noemen.

Hoe zie jij de objectiviteit en de
onafhankelijkheid van de (partij)
deskundige?
Dat zijn wel verschillende dingen. Onafhankelijkheid
van een partijdeskundige is nu eenmaal geen
gegeven, omdat de ingeschakelde deskundige
werkt binnen het partijbelang. Objectiviteit is iets
anders. De kunst is dus om tot een goede
onderzoeksopdracht te komen, die deugdelijk
wordt uitgevoerd, waarvan je het resultaat met
droge ogen objectief kunt noemen. Binnen het
verstrekken van de opdracht kan je best zeggen
welke punten de specifieke aandacht hebben,
zolang jouw invloed als advocaat vanuit het
partijbelang maar niet de objectiviteit van de
deskundige aantast.
Hoe breng je het volgens de juiste regels
uitgevoerde onderzoek samen met de vereiste
deskundigheid? Daar zit hem ook de knellende
factor. Is het onderzoek objectief, valideerbaar en
wordt er door onderliggende aannames niet
voorgesorteerd op een uitkomst? Soms moet je het
spoor terug ontleden, als blijkt dat het onderzoek
niet aan die regels voldoet. Dat kan buitengewoon
lastig zijn, omdat je dan moet nagaan hoe dat
onderzoek gedaan is. Selectieve informatie,
hindsight bias en tunnelvisie liggen op de loer.
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In een kwestie met Engelse advocaten viel mij op
dat daar op deskundigen een zware verplichting
rust om de rechter objectief, zonder biases en
vooringenomenheid, voor te lichten over zaken
waarin zij deskundig zijn. Doen zij dat niet, dan
zijn er allerlei sancties mogelijk; het rapport wordt
niet als bewijs in aanmerking genomen of in geval
van misleiding van de rechter, krijgt de deskundige
contempt of court aan de broek. Binnen ons
procesrecht zou het best goed zijn om daar verder
over na te denken. Het helpt al als advocaten,
deskundigen en rechters zich bewust zijn van de
vereisten van deugdelijk en objectief onderzoek en
deskundigenbericht.
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Jij werkt ook met verzekeraars. Spelen
zij een rol bij het inhuren van de
deskundige?
Als ik voor verzekerden optreed die voor
aansprakelijkheidsissues dekking hebben onder
een polis, moet ik sowieso mijn budgetten
kunnen verantwoorden. Dat gaat gepaard met
de processtrategie; wat zijn de posities van
partijen en wat is er nodig om de stellingen van
de wederpartij te weerleggen? Als een opinie of
rapport van een deskundige op belangrijke punten
het verschil kan maken, dan zal de verzekeraar de
advocaat daar in de regel groen licht voor geven.
Het belang van de verzekeraar loopt in dat soort
zaken immers parallel met dat van de defence
kant.

Yvette Borrius is verbonden aan
Florent en voert een adviesen procespraktijk gericht op
aansprakelijkheid, corporate
governance en corporate litigation.
Yvette is in dat bestek regelmatig betrokken
bij bedrijven in moeilijk vaarwater. Vanuit haar
jarenlange ervaring fungeert Yvette, tactisch en
strategisch, als trusted boardroom advisor. Zij
begeleidt uiteenlopende ondernemingen, zowel
(semi-publieke) stichtingen als beursgenoteerde
vennootschappen, en staat een breed
spectrum aan bestuurders, commissarissen en
aandeelhouders bij. Regelmatig opereert zij in
(reputatie)gevoelige onderzoeken en zaken. Zij
wordt daarnaast benaderd voor procesadvies,
expert opinions en als co-counsel. Yvette treedt
op bij de Ondernemingskamer (enquêterecht,
wanbeleid) en is betrokken in spraakmakende
complexe (internationale) procedures. Daarnaast
fungeert zij als door de Ondernemingskamer
benoemde onderzoeker, beheerder van aandelen
of vereffenaar. Yvette publiceert en spreekt
frequent op het terrein van haar expertise.
E yvette.borrius@florent.nl
T 020 - 303 59 66
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Het voorkomen van een
deskundigenoordeel
met hindsight bias
1

Vragen waarvoor een deskundige
wordt ingeschakeld
De rechter zal overgaan tot het inwinnen van
een deskundigenbericht als de feitenvaststelling
bijzondere of specialistische kennis vergt waarover
de rechter niet beschikt. De rechter zal dan een
deskundige inschakelen om vast te stellen wat
de feitelijke toedracht is van een gebeurtenis die
in het verleden heeft plaatsgevonden, of wat de
toestand is, of naar verwachting in de toekomst
zal zijn, van een (roerende of onroerende) zaak,
een organisatie of een persoon. Als voorbeeld
noem ik het in een letselschadezaak na een
auto-ongeluk vaststellen welke beperkingen
de gelaedeerde heeft en of die beperkingen
veroorzaakt kunnen zijn door het ongeluk dat de
gelaedeerde is overkomen. Voor het laatste is een
oordeel van een deskundige (een arts) vereist. Dat
oordeel kan de arts evenwel niet vellen als hij niet
eerst feitelijk heeft vastgesteld welke fysieke (of
psychische) beperkingen de gelaedeerde heeft.
De taak van de deskundige is dus enerzijds het,

binnen het kader van de onderzoeksopdracht,
vaststellen van feiten, en anderzijds het geven
van een deskundig oordeel over die feiten.
Feitenvaststelling en oordeelsvorming zijn daarbij
met elkaar verweven.

Wat is hindsight bias?
In veel geschillen moet de rechter achteraf een
oordeel geven over het handelen (waaronder ik in
het navolgende mede begrijp: nalaten) van de
verweerder. De eiser is die procedure immers
begonnen omdat de verweerder in zijn ogen iets
fout heeft gedaan waardoor hij schade of ander
nadeel heeft geleden. Als in een dergelijke situatie
de rechter een deskundigenbericht gelast, kan
zich de situatie voordoen dat de door de rechter
ingeschakelde deskundige een oordeel moet
geven met kennis van de ongunstige afloop van
het handelen van de verweerder. Hij oordeelt dus
met hindsight. De zorg van de verweerder is dat
het oordeel van de deskundige wordt beïnvloed

	Deze bijdrage is een zeer verkorte bewerking van hoofdstuk 8 van mijn proefschrift, ‘Het onderzoek in de
enquêteprocedure’, deel 145 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut (Nijmegen, 2017). Ik heb in deze
bijdrage vanwege de aan de omvang daarvan opgelegde beperkingen voetnoten zoveel mogelijk weggelaten,
ook waar ik mij baseer op ideeën van anderen. Ik verwijs daarvoor naar mijn proefschrift.

1

	Nauw verwant met hindsight bias is outcome bias. Deze bias leidt ertoe dat de ongunstige uitkomst het oordeel
over de kwaliteit van de in het verleden genomen beslissing negatief beïnvloedt. Ik laat dit onderscheid verder
onbesproken.

2
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door de onfortuinlijke gevolgen van zijn handelen.
Die zorg is terecht. Er is namelijk overweldigend
bewijs dat personen die tot oordelen zijn geroepen
zich niet van hindsight bias en andere denkfouten
los kunnen maken en dat die denkfouten kunnen
leiden tot onjuiste beslissingen2. De reden daarvoor
is dat het biasing-proces grotendeels onbewust en
automatisch plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt dat
onze oordeels- en besluitvorming in veel gevallen
niet tot stand komt op basis van een uitgebreide
en rationele analyse van alle betrokken feiten en
omstandigheden, maar op basis van zogenoemde
heuristics. Dit zijn mentale short cuts die de
cognitieve last van het nemen van een beslissing
verlichten: men kan denken aan vuistregels,
gezond verstand, intuïtie en educated guesses.
Deze heuristics, die een belangrijke en zeer nuttige
rol spelen, vooral in situaties waarin wij onder
tijdsdruk oordelen moeten vellen en besluiten
moeten nemen met betrekking tot complexe
problemen en/of op basis van onvolledige
informatie, maken deel uit van ons ‘automatisch
systeem’ van denken. Dit systeem gaat snel,
instinctief en associatief te werk en is automatisch
in die zin dat wij het niet kunnen uitzetten en dat wij
ons er vaak niet eens van bewust zijn dat het onze
gedachtevorming beïnvloedt. Het vormt daarmee
de tegenhanger van ons ‘reflectieve systeem’ van
denken, dat systematischer, weloverwogener en
rationeler te werk gaat, maar daarmee ook een
stuk langzamer en inspannender is.
Besluitvorming op basis van heuristics is soms
onvermijdelijk, bijvoorbeeld als een bestuurder
onder hoge druk en op basis van incomplete
informatie een beslissing moet nemen. Maar
als een deskundige op basis van heuristics tot
een oordeel komt, kan dat leiden tot onjuiste
uitkomsten. Dit is vooral het geval waar heuristics
aanleiding geven tot biases: cognitieve illusies
of vertekeningen, denkfouten in een bepaalde
richting of systematic errors die leiden tot een
oordeel of besluit dat niet rationeel is, dat
wil zeggen niet strookt met objectief vast te
stellen feiten of met algemeen geaccepteerde

mathematische, logische of statistische regels.
Het is belangrijk zich te realiseren dat beslissingen
die worden genomen onder de invloed van
hindsight bias vrijwel altijd in het nadeel uitvallen
van de verweerder. De reden is dat in de meeste
procedures alleen het gedrag van de verweerder
aan de orde is. Een beslissing die wordt genomen
onder invloed van hindsight bias is om die reden
aan te merken als een systematische fout. Dit
kan bijvoorbeeld betekenen dat wat rechtens
een schuldaansprakelijkheid is, feitelijk wordt
geconverteerd in een risicoaansprakelijkheid.
Het fenomeen hindsight bias kan worden
opgedeeld in drie componenten: ‘impression
of necessity’ of ‘inevitability’ (gevoel van
onvermijdelijkheid), ‘impression of foreseeability’
(gevoel van voorspelbaarheid) en ‘memory
distortions’ (vervormingen van het geheugen).
Gevoel van onvermijdelijkheid verwijst naar een,
terugkijkend, toegenomen waarschijnlijkheid
of gepercipieerde onvermijdelijkheid van de
uitkomst. Wanneer de uitkomst bekend is, lijkt deze
waarschijnlijker, noodzakelijker of onvermijdelijker
dan zij leek voordat zij bekend was. Gevoel van
voorspelbaarheid beschrijft het idee de afloop
altijd al geweten te hebben, of het idee de
afloop te hebben kunnen voorspellen, voordat
de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvond.
Mensen neigen achteraf te denken dat zij van
tevoren de uitkomst hadden kunnen voorspellen.
Vervormingen van het geheugen brengen mee dat
men zich na een gebeurtenis het eigen oordeel en
de eigen verwachtingen anders herinnert. Deze
vertekening is meestal in de richting van de afloop
van de gebeurtenis, waardoor herinneringen meer
aansluiten bij de afloop.
Het verschil tussen de drie componenten wordt
duidelijk door de wijze waarop men redeneert na
een slechte afloop. Bij voorspelbaarheid hoort
iets als: “Ik wist dat het ging gebeuren.” Het idee
van onvermijdelijkheid blijkt uit een uitspraak als:
“Het heeft zo moeten zijn.” Bij vervormingen van
het geheugen wordt bijvoorbeeld gezegd: “Ik zei
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toch dat het zou gebeuren?!” In werkelijkheid zijn
deze componenten vaak niet zo sterk te scheiden.
Zij putten uit dezelfde cognitieve processen en
vloeien daardoor deels samen.

Oordelen die kunnen worden
beïnvloed door hindsight bias
Ex post oordelen die deskundigen over ex ante
handelingen van de verweerder moeten geven,
kunnen worden verdeeld in drie categorieën. In de
eerste plaats zijn dit oordelen over de vraag of de
verweerder tijdens zijn handelen geobjectiveerde
wetenschap had (‘behoorde te weten’). In de
tweede plaats zijn het oordelen over de vraag
of de verweerder bij zijn handelen subjectieve
wetenschap had (‘wist’). In de derde plaats betreft
het oordelen over wat ten tijde van de handeling
voor de verweerder voorzienbaar was. Alle drie de
categorieën oordelen kunnen door hindsight bias
worden beïnvloed.
Wanneer een beoordelaar moet beoordelen wat
de handelende partij wist of behoorde te weten,
is er een aanzienlijk risico dat zijn oordeel door
hindsight bias wordt beïnvloed. De reden daarvoor
is de volgende. De beoordelaar moet bij deze toets
het handelen van de partij beoordelen (heeft zij
mogen handelen zoals zij heeft gedaan); niet de
gevolgen van haar handelen. Helaas beoordelen
mensen handelen altijd op basis van de gevolgen
die het handelen heeft gehad: een toepassing
van de heuristic dat een ongunstige uitkomst het
gevolg is van een slechte beslissing.
Ook een oordeel of de verweerder subjectieve
wetenschap had, kan door hindsight bias worden
beïnvloed. De deskundigen zouden kunnen
aannemen dat iets wat nu als voorspelbaar wordt
beoordeeld, ook al door de verweerder ten tijde
van het handelen voorspeld had kunnen worden.
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Er zijn tal van rechtsvragen die van de
deskundigen verlangen vast te stellen wat
voorzienbaar was. Het onderscheid tussen
‘behoorde te weten’ en ‘voorzienbaar’ is gradueel.
Bij voorzienbaarheid is doorgaans sprake van
een reeks van mogelijke uitkomsten, en gaat
het niet om de waarschijnlijkheid van één
mogelijke uitkomst. Een voorbeeld is de vraag of
een bepaald gebruik van een product door de
consument waardoor deze letselschade heeft
geleden, door de producent had moeten zijn
voorzien. De eiser zal betogen dat het product
gebrekkig was, omdat het kon worden gebruikt
op een wijze waardoor schade kon ontstaan. De
deskundige moet dan beoordelen of deze wijze
van gebruik van het product voor de producent
voorzienbaar was. Echter, als bekend is dat het
product op deze wijze, met schade als gevolg,
is gebruikt, lijkt deze wijze van gebruik zowel
onvermijdelijker als voorzienbaarder (twee van
de drie componenten van hindsight bias). Het
ligt daarom voor de hand dat hindsight bias de
uitkomst voorzienbaarder maakt dan bij een ex
ante beoordeling het geval zou zijn geweest.

Debiasing van deskundigen
Door debiasing-strategieën toe te passen kan
een deskundige voorkomen dat zijn oordeel
door hindsight bias wordt beïnvloed. Debiasing
is het proces waardoor van biased individuen
unbiased individuen worden gemaakt. Debiasingstrategieën kunnen in twee categorieën worden
verdeeld: strategieën die gebruikmaken van
procedures en werkprocessen en strategieën
die gebruikmaken van materiële regels. Ik
bespreek hier alleen de eerste strategie. Voor een
beschrijving van de tweede strategie verwijs ik
naar mijn proefschrift.

De kern van het werkproces dat een deskundige
zou kunnen volgen is te proberen de beoordeling
van het handelen van de verweerder los te
koppelen van de onfortuinlijke uitkomst van dat
handelen. Daartoe moet hij methodisch te werk
gaan.
Het beschrijven van de feitelijke situatie en
de context
De eiser zal in zijn procesinleiding zijn verhaal
doorgaans presenteren volgens de volgende
lijnen: er heeft zich een gebeurtenis voorgedaan
met een ongunstige afloop, daardoor is mijn
positie geschaad, dat is de schuld van de
verweerder en daarom is hij voor de geleden
schade aansprakelijk. Een bekwaam advocaat
zorgt ervoor dat het verhaal van de eiser zodanig
wordt gebracht dat het overtuigingskracht
heeft. Het verhaal wat hem is overkomen, is
daardoor van meet af aan causaal van aard: de
verweerder is door zijn handelen ontegenzeggelijk
verantwoordelijk voor het onheil dat hem is
overkomen. De complexe en daardoor vaak lastige
(schuld)vraag hoe dit onheil kon plaatsvinden
wordt in het verhaal van de eiser gesimplificeerd,
gepersonaliseerd en gemoraliseerd. De verweerder
had in de ogen van de eiser anders kunnen
handelen, waardoor het onheil zich niet had
voorgedaan. Om die reden had hij ook anders
behoren te handelen.
Door op deze wijze zijn verhaal te presenteren
(en dat is uiteraard volstrekt legitiem), creëert de
eiser een voedingsbodem voor hindsight bias bij
de deskundige. De onfortuinlijke gebeurtenis lijkt
zowel een onvermijdelijk als voorspelbaar gevolg
van het handelen van de verweerder. Een goed
verhaal verschaft een eenvoudige en coherente
verklaring voor menselijk handelen. Mensen – en
niets menselijks is een deskundige vreemd –
kunnen zichzelf door dit ‘goede’ verhaal te geloven
voor de gek houden.

Omdat in het verhaal van de eiser de nadruk
ligt op het handelen van de verweerder, raken
factoren die mede de ongunstige afloop van dat
handelen hebben veroorzaakt, op de achtergrond.
Te denken valt daarbij aan situationele,
organisatorische en systeemfactoren. Hetzelfde
geldt voor de invloed van de factor geluk of pech
op de uitkomst. Om die reden dient de deskundige
allereerst in kaart te brengen welke factoren de
handelwijze van de verweerder kunnen hebben
beïnvloed.
Het benoemen van alternatieve uitkomsten
van de handelwijze van de verweerder
Een methode om de voorspelbaarheid en de
onvermijdelijkheid van de uitkomst te reduceren
kan het bedenken zijn van alternatieve uitkomsten
van de handelwijze van de verweerder die in de
procedure centraal staat. Stel dat de situatie
afliep met uitkomst A, bedenk dan of in dezelfde
reeks van gebeurtenissen de alternatieve uitkomst
B ook had kunnen gebeuren. De deskundige
kan dan beoordelen of uitkomst B niet ook een
mogelijke uitkomst van het handelen had kunnen
zijn en wat ex ante de waarschijnlijkheid van die
uitkomst was. Daarbij kan de deskundige de in
de vorige stap onderzochte feitelijke situatie en
de context betrekken. Door na te denken over
alternatieve uitkomsten kunnen er ook verbanden
worden gelegd met andere oorzaken en gevolgen,
waardoor de kans op hindsight bias afneemt.
Een andere manier is het benoemen van vooren tegenargumenten waarom een bepaalde
handelwijze de juiste zou zijn. Welke aanwijzingen
konden wijzen op de uiteindelijke, ongunstige
afloop? En welke aanwijzingen spraken deze
ongunstige afloop juist tegen? Ook hier is het weer
belangrijk de feitelijke situatie en de context ten
tijde van de handeling in aanmerking te nemen.
Het gaat er niet om met de in het onderzoek
geconstrueerde perfecte kennis van de situatie
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de aanwijzingen voor en tegen de handelwijze
te evalueren, maar om vast te stellen wat met de
kennis van toen de aanwijzingen voor en tegen
de ongunstige afloop waren. Door op deze wijze
te werk te gaan kan de deskundige beredeneerd
vaststellen of er wel een causaal verband, en
niet alleen een toevallige correlatie, is tussen de
handelwijze van de verweerder voorafgaande aan
de afloop en de uiteindelijke afloop.
Het vaststellen van de toepasselijke norm
De te hanteren norm is het ijkpunt voor het
beoordelen van de concrete gedragingen van
de verweerder in de handelingssituatie. Alvorens
de deskundige kan beoordelen of de verweerder
de norm heeft geschonden – dat is telkens
een gesloten vraag, die alleen bevestigend of
ontkennend kan worden beantwoord – dient hij
noodzakelijkerwijs eerst de norm vast te stellen.
Dat moet gebeuren nadat de feitelijke situatie en
de context in kaart zijn gebracht, omdat de norm
moet zijn toegespitst op de handelingssituatie.
Dat spreekt voor zich als de norm open is, maar
ook gesloten normen behoeven vaak interpretatie.
Dit betekent dat het vaststellen van de norm
steeds een daad is van normschepping voor de
concrete casus. Dit betekent dus ook dat het risico
op hindsight bias op de loer ligt. De deskundige
kan de norm immers zodanig formuleren dat deze
aansluit op de intuïtief vastgestelde wenselijke
uitkomst van de procedure. Door te beginnen met
het opstellen van een passend beoordelingskader,
alvorens een oordeel te geven, wordt het risico op
hindsight bias beperkt.
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De beoordeling
Na eerst de feitelijke situatie en de context in
kaart te hebben gebracht (een open vraag),
onderzocht te hebben of alternatieve scenario’s
tot eenzelfde uitkomst hadden kunnen leiden en
de toepasselijke norm te hebben vastgesteld, komt
het moment dat de deskundige de norm moet
toepassen op het voorliggende feitencomplex. Dat
betreft het beantwoorden van de gesloten vraag:
heeft de verweerder mogen handelen zoals hij
heeft gehandeld? Daarbij moet de deskundige
proberen confirmation bias (tunnelvisie) en
contrafeitelijke denkfouten te voorkomen.
De deskundige kan confirmation bias voorkomen
door niet alleen aandacht te besteden aan feiten
die zijn intuïtieve oordeel bevestigen, maar actief
op zoek te gaan naar feiten en omstandigheden
die een andere richting op wijzen.
Van contrafeitelijk redeneren is sprake als de
beoordelaar zich de vraag stelt of de ongunstige
afloop zou zijn vermeden als de verweerder
anders had gehandeld dan hij heeft gedaan. Deze
manier van redeneren helpt niet om uit te zoeken
wat de achterliggende redenen zijn waarom
de verweerder op een bepaalde manier heeft
gehandeld. Bij contrafeitelijk redeneren is men
geneigd om als alternatief een andere beslissing
aan een andere uitkomst te koppelen. Dit zorgt
voor een toename van het risico op hindsight bias,
omdat er structuur en lineariteit aan losstaande
gebeurtenissen wordt gehangen, terwijl die in
werkelijkheid niet bestonden (de verweerder heeft
immers in werkelijkheid niet zo gehandeld als hij
volgens de eiser had behoren te handelen) of
voor de verweerder toen niet duidelijk waren (hij
verwachtte de onfortuinlijke uitkomst niet: anders
zou hij waarschijnlijk niet zo hebben gehandeld).

Conclusie
Een deskundige doet er daarom goed aan om zich
te verdiepen in de heuristics and biases-theorie
om te begrijpen hoe denkfouten kunnen ontstaan.
Vervolgens is het voor hem de kunst om niet alleen
zoveel als mogelijk is te voorkomen dat zijn oordeel
door hindsight bias wordt beïnvloed, maar ook om
de partijen ervan te overtuigen dat zijn oordeel
hier niet door is beïnvloed. In dit artikel heb ik
een werkproces uiteengezet dat de deskundige
kan gebruiken om te voorkomen dat zijn oordeel
door hindsight bias wordt beïnvloed. Toepassing
van deze werkmethode vergt een grote mate van
discipline. Het kost moeite om niet meteen intuïtief
de beslissing te nemen, maar eerst de stappen
die aan het geven van het oordeel vooraf moeten
gaan volledig te doorlopen. Om die discipline op
te brengen, kan het helpen als de deskundige
het door hem gevolgde werkproces in het
deskundigenbericht beschrijft.
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“Het kan vriezen, het
kan dooien. Aan zo’n
advies heb ik niets”
Welke ervaring heb jij met het werken
met deskundigen?
Deskundigen schakel ik in mijn praktijk zeer
regelmatig in en op een veelheid van gebieden.
Ik kan nog net niet zeggen maandelijks, maar
misschien wel tweemaandelijks. Eerlijk gezegd
heb ik niet veel slechte ervaringen. En waar
ik die wel heb, gaat dat niet zozeer over de
deskundigheid, maar meer over serviceaspecten als traagheid of slechte bereikbaarheid.
Kortom, de aspecten waarop eigenlijk elke
professionele dienstverlener wordt beoordeeld.
De gekwalificeerde deskundige rekent een
uurtarief dat niet heel veel anders is dan dat
van de advocaat. Dus daar moet goede service
tegenover staan. En wat ik ook niet wil, is een stuk
toegestuurd krijgen waarvan ik denk: hebben we
wel bij hetzelfde gesprek gezeten? De deskundige
moet in staat zijn om zijn expertise helder en
eenduidig op papier te krijgen. Als de teneur van
een rapport is dat het kan vriezen en kan dooien,
dan heb ik daar niets aan.
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Wat betekent dat voor de verhouding
tussen jou als advocaat en de
deskundige?
De partijdeskundige schakel ik in om het belang
van mijn cliënt te dienen omdat hij deskundig is
op een terrein waarop ik dat niet ben. Er is dus
een zekere spanning tussen het partijbelang
en de deskundigheid, want ik wil niet dat de
deskundige zegt: “ik kan dit of dat wel opschrijven,
maar als ik dat doe, dan geloof ik het zelf niet
meer”. Over de deskundigheid zelf kan en moet je
niet willen marchanderen. Hoe je dat vervolgens
verwoordt, dat is iets anders. Als advocaat kijk
ik nadrukkelijk naar de tekstuele merites van het
deskundigenbericht en stel ik ook wijzigingen voor,
mits dat niet tot gevolg heeft dat de deskundige
de inhoud niet meer kan verantwoorden. Ik zit nu
bijvoorbeeld in een procedure, waarin een door de
wederpartij ingeschakelde deskundige te veel is
afgegaan op de hem door de advocaat verstrekte

informatie, zonder die zelf te verifiëren. Zo moet
een deskundige zich dus niet opstellen. Maar voor
mij is dat mooi, want het wordt mij makkelijk(er)
gemaakt om de positie van de wederpartij te
fileren. Bovendien, als je erin slaagt om slechts
twijfel te zaaien over een onderdeel van zo’n
deskundigenbericht, ben je vaak al in je opzet
geslaagd. Als de dingen gaan wankelen, kan de
zaak snel omvallen.

Met wat voor deskundigen werk jij
samen?
Dat hangt natuurlijk sterk af van de zaak. Een
forensisch accountant schakelde ik in bij een zaak
waar het de vraag was of er een overeenkomst
tot stand was gekomen, welk antwoord weer
van belang was voor de vraag of er al dan niet
winst was misgelopen. In een zaak die ging
over de vraag wat de aanleg van een kade als
onderdeel van een zeer grote tuin redelijkerwijs
had mogen kosten, heb ik een waterbouwkundige
ingeschakeld. In geschillen over software, kan
ik een ICT-deskundige nodig hebben. En dan
was er nog een zaak die ging over een defecte
hoogwerker die schade had aangericht. De vraag
was of die machine de veiligheid bood die je als
huurder mocht verwachten. Dus daar moest een
ingenieur bij komen.

Is het makkelijk om een deskundige
te vinden?
Ook dat hangt ervan af. Soms is het best
lastig. Sommige zaken vragen om specifieke
deskundigheid en soms is die dun gezaaid en
ook nog eens geconflicteerd. Bijvoorbeeld in een
zaak die ging over de werking van een locomotief
versus het spoor waarop die moest rijden. In die
zaak moesten we voor een deskundige uitwijken
naar Duitsland, omdat alle deskundigen in
Nederland geconflicteerd waren. En soms is het
een natuurlijk onderdeel van de processtrategie
om een deskundige uit de markt te halen om het
mijn wederpartij moeilijker te maken.

Heeft de accreditatie van een
deskundige meerwaarde voor jou?
Ik overschat de waarde daarvan niet, maar het
betekent wel iets. Vooral als die accreditatie
impliceert dat de deskundige weet hoe hij iets
moet opschrijven.

Heb jij regelmatig te maken met een
‘battle of experts’?
Regelmatig. In een zaak over brandveiligheid
lagen er, na expertise en contraexpertise,
uiteindelijk vier deskundigenrapporten. De
rechtbank vond dat wel erg veel van het goede
en heeft toen een halt toegeroepen aan nog meer
informatie, omdat dat naar haar oordeel niet meer
inzicht zou opleveren.
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Met welk soort deskundigen
werk jij in de praktijk het meest?
Ik denk met schadeberekenaars. En dan loop ik er
regelmatig tegenaan dat zij andere opvattingen
over schadeberekening hanteren dan waar
ons burgerlijk recht van uitgaat. Uitgangspunt
van ons recht is dat je moet kijken naar de
concrete schade. Een schadeberekenaar wil
echter graag naar de toekomst kijken en wil
dan gebruikmaken van de discounted cashflowmethode. Ik heb daar als jurist vaak discussie
over met deze schadeberekenaars. Het valt me
dan op dat accountants en schadeberekenaars
zich onvoldoende rekenschap geven van de
uitgangspunten van ons burgerlijk recht, door
te kijken naar de abstracte in plaats van naar
de concrete schade (voor zover die al inzichtelijk
is natuurlijk. Soms kan je alleen maar naar de
toekomst kijken).
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Marcel Ruygvoorn is als advocaat
verbonden aan Van Benthem &
Keulen en vooral werkzaam op het
gebied van het contractenrecht en
het aansprakelijkheidsrecht.
Marcel werd na zijn afstuderen in Leiden
bedrijfsjurist bij Shell en stapte in 1996 over
naar Van Benthem & Keulen in Utrecht,
waar hij leiding geeft aan de praktijkgroep
Commercial Litigation. Hij is vooral werkzaam
op het gebied van het contractenrecht en het
aansprakelijkheidsrecht. Op het gebied van
het contractenrecht procedeert en adviseert
hij onder meer over in- en verkoopcontracten,
distributie- en agentuurovereenkomsten, algemene
voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten.
Verder procedeert hij over aansprakelijkheidskwesties, zowel voor de rechter als in het kader
van (internationale) arbitrages. Hij is als honorair
universitair docent werkzaam aan de universiteit
Utrecht en gepromoveerd op het leerstuk
van de afgebroken onderhandelingen en de
juridische kwalificatie van voorbehouden in het
onderhandelingsproces.
E marcelruygvoorn@vbk.nl
T 030 - 259 56 46
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“De rol van een
deskundige is voor
buitenlandse cliënten
soms minder goed
te begrijpen”
Wat wil je niet meer meemaken als je
werkt met een deskundige?
Wat ik niet wil zien, is een deskundige die niet in
control is van het proces en geen goed begrip
demonstreert van zijn eigen positie vis-à-vis het
procesmatige aspect van zijn inschakeling. Als zo
iemand elementaire regels aan zijn laars lapt, dan
zal dat vroeg of laat altijd leiden tot discussie over
de bruikbaarheid van zijn rapport. Dat moet je niet
willen, omdat er dan een element in de zaak komt
dat maar blijft dooretteren. Niet alleen in eerste
aanleg, maar ook in beroep of zelfs in cassatie.
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De deskundige belichaamt eigenlijk twee rollen.
In de eerste plaats speelt hij een belangrijke rol
bij de bewijsvoering. En in de tweede plaats is hij
ook voorlichter van de rechter. De deskundige die
uitgaat van een te grote kennis bij de rechter doet
je zaak geen goed. Immers, diezelfde rechter doet
’s ochtends een arbeidszaak, daarna een
huurzaak en dan opeens een zaak die gaat over
financiële aansprakelijkheid. De rechter is dus
een generalist die op specifieke zaken, die zijn
kennis te boven gaan, moet worden voorgelicht.
Ik denk nu aan een onlangs gepubliceerde zaak
over een omgevallen bouwkraan. De vraag was of
dat kwam door de fundering of door de wind. In
zo’n soort zaak kan de inbreng van de deskundige
beslissend zijn.

Aan welke criteria moet een
Zie je veel verschillen tussen
deskundige in het algemeen voldoen? deskundigen?
In elk geval moet de deskundige een track record
en praktijkervaring hebben. En wetenschappelijkacademisch aanzien, dus bijvoorbeeld liever een
ir dan een ing. En tot slot, statuur. Ik herinner mij
dat ik in een zaak een hoogleraar had ingeschakeld,
die zich tijdens de zitting over de deskundige van de
tegenpartij fijntjes liet ontvallen dat hij hem nog in
de collegebanken had gehad!

Hoe belangrijk vind je de accreditatie
van een deskundige, bijvoorbeeld bij
het LRGD?
Ik vind dat niet onbelangrijk, vooral omdat je
er dan van mag uitgaan dat een deskundige
de regels waaronder hij rapporteert – de do’s
and don’ts – kent. Maar je moet wel nuanceren:
enerzijds zijn er ook mensen opgenomen waarop
wel iets is af te dingen. En anderzijds zijn er
uitstekende deskundigen die niet opgenomen
zijn. Overigens zie ik hier ook een grotere rol voor
de griffier. In de praktijk is zijn bemoeienis, waar
het een rechtbankdeskundige betreft, ongeveer
nihil. Maar juist de griffier kan zorgen voor meer
efficiëntie. Voorbeeld: soms zijn de aanvullende
vragen zo uitgebreid dat dat al snel leidt tot een
verdriedubbeling van het werk. Zou de griffier
de deskundige op het processuele stuk beter
ondersteunen, dan kan dat worden voorkomen.

Ja. Als je werkt met een beroepsgroep,
bijvoorbeeld accountants, die onderworpen is
aan (strenge) beroepsregels, dan merk je snel
dat volgens een bepaald stramien wordt gewerkt.
Men kent het klappen van de zweep en dat kan
een voordeel zijn. Maar als bijvoorbeeld een
chemicus moet rapporteren in een zaak die die
deskundigheid vraagt, dan ligt dat al snel anders.
Het gevaar is dan dat zo iemand, niet of anders
aan regels onderworpen, zich ontwikkelt tot een
loose cannon, omdat hij of zij niet zo goed weet
wat er verwacht wordt.
Ik moet in dit verband denken aan de – inmiddels
wat minder actieve – Interdisciplinaire Werkgroep
Medische Deskundigen. Die werkgroep
introduceerde het begrip ‘expert disclosure’: een
soort nul-vraag naar de ervaring en achtergrond
van de in te schakelen deskundige. Eerst moest
zekerheid worden verschaft over de ervaring en
achtergrond van de deskundige en als die horde
niet kon worden genomen, dan werd hij ook niet
ingeschakeld.
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Jij werkt ook veel voor professionele,
waaronder Amerikaanse, cliënten.
Is dat anders?

Wat zijn jouw ervaringen met
bewijsbeslag en de rol van de
deskundige?

Zeker. In de eerste plaats zal een professionele
partij het zeer onbevredigend vinden wanneer hij
in het ongelijk wordt gesteld op basis van een
rapport dat hij zelf niet begrijpt. En een ander
aspect is dat buitenlanders, zoals Amerikanen,
vaak niets begrijpen van ons procesrecht. Als er
miljoenen op het spel staan en dat alles moet
worden bepleit in een hearing die slechts vijf
kwartier in beslag mag nemen, dan vindt een
Amerikaanse cliënt dat ‘the funniest thing ever
happened’. Maar echt funny vindt hij dat
natuurlijk niet. Buitenlandse cliënten vinden het
veelal moeilijk te begrijpen dat het lot van de zaak
soms in handen lijkt te liggen van een deskundige
en de rechter wat op afstand schijnt te staan.

Behalve in IP-zaken is het bewijsbeslag nog niet
geheel uitontwikkeld. In de gedachtevorming
wordt het te veel gezien als een beslag met
revindicatoire elementen, dat dus meer komt
in de sfeer van artikel 843a. Spanning kan zich
bijvoorbeeld voordoen als er beslag moet worden
gelegd op data (bijvoorbeeld e-mailboxen),
waarbij de vraag is wat er precies moet worden
onderzocht – en dus ook: wat niet – om te vinden
waar je naar op zoek bent. Nu is de deurwaarder
daarvoor verantwoordelijk, maar die is er niet voor
geëquipeerd.

82

Grant Thornton | De deskundige in dispuut

Partijen vinden het soms lastig dat het lot van
de zaak in handen ligt van een deskundige en
dat de rechter niet altijd actief stuurt op de wijze
waarop de deskundige werkt. Dat zie je ook bij de
Ondernemingskamer, die niet sterk geneigd is in te
grijpen in een lopend onderzoek.

Een ander spanningsveld heeft
betrekking op de tekst van het
deskundigenbericht en het
partijbelang.
Klopt, maar ik pleeg mij daarin terughoudend op
te stellen. Niet alleen vind ik te veel bemoeienis met
het rapport onethisch, ook is het niet strategisch.
Je wilt niet dat de deskundige zegt dat hij iets
moest opschrijven van de advocaat. Ik los dat op
door een eigen brief of notitie bij de processtukken
te voegen, maar met de redactie van het rapport
bemoei ik me in beginsel niet. Bovendien wil ik de
wederpartij niet voeden met het argument: wiens
brood men eet, wiens woord men spreekt.

Gerard Endedijk is als
procesadvocaat verbonden aan
Rutgers & Posch en heeft veel
ervaring in een uiteenlopende reeks
van vaak complexe geschillen.
Gerard heeft ervaring in en expertise op het
gebied van (internationaal) verzekeringsen aansprakelijkheidsrecht, waaronder
product- en beroepsaansprakelijkheid. Tot zijn
cliënten behoren (multi)nationale bedrijven,
zoals verzekeraars en banken alsmede
overheidsinstellingen. Gerard wordt regelmatig
door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof
te Amsterdam benoemd tot onderzoeker. Hij is
docent bij de Grotius Academie en bij de Orde
van Advocaten en publiceert geregeld over
verschillende onderwerpen.
E gerard.endedijk@rutgersposch.com
T 020 - 891 39 02
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“We hebben de
deskundige niet
aan een touwtje”
Wat wil je nooit meer meemaken bij
het werken met een deskundige?

Welk spanningsveld zie je bij de
inschakeling van deskundigen?

Ellen: Met de deskundigen die ik zelf heb
ingehuurd, heb ik in het algemeen goede
ervaringen. Bij deskundigen die door de
wederpartij zijn ingeschakeld, kan dat wel eens
anders liggen, waardoor de cliënt gedwongen
wordt om een eigen rapport te laten opstellen
en daardoor op kosten wordt gejaagd. Het komt
helaas best vaak voor dat partijdeskundigen
opschrijven wat hun cliënt wil. Voor accountants
is dat lastiger; er zijn accountants die vanwege
de vaktechnische regeldruk hun RA-titel laten
vallen. Maar als iemand zijn titel, welke dat ook is,
gebruikt om onzin te verkopen, dan bewijst hij de
reputatie van de deskundige geen dienst.

Marcel: Het liefst wil ik een grote naam inzetten.
Maar het lijkt wel: hoe groter de naam, hoe meer
terughoudendheid om iets onomwonden op te
schrijven. Bij kantoren met minder procedurele
rompslomp heb ik daar minder last van. Het is
belangrijk om mijn cliënt mee te nemen in het
belang van een eigen deskundigenrapport. Soms
moet ik tegen een cliënt zeggen dat hij er ook
rekening mee moet houden dat een rapport,
waarvoor hij wel kosten heeft gemaakt, misschien
toch in de la moet blijven omdat het geen
bruikbaar inzicht oplevert. Ik heb de deskundige
nu eenmaal niet aan een touwtje. Verder: de
deskundige – vaak de accountant of bijvoorbeeld
een ingenieur – is doorgaans goed in rekenen
of de techniek, maar is minder bedreven in de
omzetting naar voor de zaak bruikbare taal. En de
rechter en de procespartijen kijken juist naar de
woordelijke toelichting en conclusies.
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Betekent dat dan dat je je ook inlaat
met de redactie van het rapport?
Ellen: Zeker, ik doe suggesties om de tekst
te verhelderen. Maar ik zeg altijd tegen de
deskundige: jij moet zeggen of je er mee kunt
leven binnen jouw eigen vaktechnische regels. In
mijn ervaring is dat voor een deskundige die RA
is best wel eens lastig, vanwege de vele interne
procedureregels die hij moet naleven. Ook al
begrijp ik de ratio van die regels, voor mij is dat
soms de reden om geen RA of geen accountant
van een groot kantoor in te schakelen. Een cliënt
heeft behoefte aan duidelijkheid om zijn case
goed voor het voetlicht te brengen. Dan helpt het
niet als ik eerst vier pagina’s moet doorworstelen
over de onzekerheden die aan het rapport zitten.

Hoe bepalend voor het verloop
van de zaak is de inbreng van de
partijdeskundige?
Marcel: In een omvangrijk financieel of
technisch debat kan ik vaak niet zonder
eigen deskundigenbericht om mijn stellingen
te motiveren. Tegelijkertijd is mijn indruk
dat rechters de neiging hebben om een
partijdeskundigenbericht al snel in de context van
het partijstandpunt te plaatsen. Bij twee strijdige
deskundigenberichten schakelt de rechter ook zelf
een deskundige in om zich te laten voorlichten. Als
het gaat om het bepalen van een schadebedrag
of prijs, heb ik in mijn praktijk nog niet gezien
dat de gerechtelijk deskundige dan vervolgens
uitkomt op een bedrag dat ligt buiten de range
van bedragen die volgden uit de partijrapporten.
Ook dat laat het belang zien van een eigen
deskundigenrapport.

Hebben jullie ook met andere
deskundigen te maken dan
accountants?
Ellen: De onderzoeker in een enquêteprocedure.
Dat is geen deskundige in de zin van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
maar zo iemand wordt wel door de rechter (de
Ondernemingskamer) benoemd. Meestal een
advocaat die – onder toezicht van een raadsheercommissaris – de feiten onderzoekt, in een
behoorlijk ruim kader, namelijk van het vermoeden
van wanbeleid. De onderzoeker heeft veel vrijheid.
Hij gaat met een loep door de onderneming en
kan ook nieuwe dingen tegenkomen en daarmee
‘aan de haal’ gaan. Omdat ik als partij nauwelijks
invloed heb op het verloop van zo’n onderzoek,
kan het nog wel eens nadelig voor mijn cliënt
uitpakken. Die moet dan opboksen tegen de
onderzoeksuitkomsten.

Werken jullie wel eens met
buitenlandse deskundigen?
Marcel: In zaken waarin specifieke kennis van
techniek of een bepaalde markt vereist is, moet
ik vaak uitwijken naar buitenlandse deskundigen.
Meestal zijn er dan maar een paar die zoiets
kunnen doen en die ook vrijstaan. Het loont dan
om me zo vroeg mogelijk te verdiepen in welke
deskundige ingezet kan worden. In een grote
aanbestedingszaak, waarin ik optrad, betrof het
kernpunt zeer technische materie en waren er over
de hele wereld maar vijf of zes gekwalificeerde
deskundigen te vinden. Het is dan zaak dat je
zo iemand tijdig vastlegt om niet achter het
(deskundigen)net te vissen.
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Ellen: We werken ook met buitenlandse
deskundigen als buitenlands recht van toepassing
is. Partijen kunnen dan opinies van buitenlandse
partijdeskundigen gebruiken of de rechter bepaalt
dat vragen naar buitenlands recht door een
deskundige moeten worden beantwoord. Je hebt
het Internationaal Juridisch Instituut in Den Haag,
dat deskundigen aan de rechter kan voordragen,
maar ik ken die deskundigen zelf niet en de
rechter kent ze ook niet. Dat maakt de beoordeling
welke deskundige het moet worden nog best
moeilijk.

Hoe worden de vragen voor
de gerechtelijk deskundige
geformuleerd?
Ellen: Dat doet de rechter met input van de
procespartijen. Ik heb wel eens meegemaakt
dat de deskundige twee van de vijf vragen
niet kon beantwoorden. Rechters zijn in het
algemeen best in staat om zelf de juiste vragen
te formuleren, maar als het erg technisch wordt,
kan het nuttig zijn om in een regiezitting samen
met de te benoemen deskundige en partijen
tot de vraagformulering te komen. Daarmee
voorkom je dat aan de deskundige vragen worden
voorgelegd die onduidelijk of niet (door hem) te
beantwoorden zijn.
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Marcel: Een lastig nevenaspect is de situatie
waarin de rechter zegt dat hij geen deskundigen
kent op het terrein waarover het gaat en partijen
vraagt om zelf met lijstjes te komen. Dergelijke
lijstjes bevatten dan vaak deskundigen met
wie een partij of advocaat in het verleden al
goed heeft gewerkt en op die basis wordt het
dan wegstrepen van elkaars deskundigen.
Misschien is dat een praktische aanpak, maar
de rechtsvinding is er meer bij gebaat als de
meest geschikte deskundige wordt benoemd, in
plaats van de deskundige die overblijft na een
wegstreepexercitie.

Welke capaciteiten zien jullie
bij voorkeur bij een deskundige?
Marcel: In een OK-zaak krijgt de door de
Ondernemingskamer aangewezen deskundige
de informatie van degene die aan de knoppen
zit, de directie van de onderneming. Dat
kan in het nadeel zijn van de partij die een
informatieachterstand heeft. Het is dan positief
als de deskundige zich van die disbalans bewust
is en daarnaar handelt.
Ellen: Goed meedenken en de lezer echt mee
kunnen nemen in een betoog. Vanwege dat laatste
is het prettig te werken met bijvoorbeeld een
hoogleraar, die als docent nu eenmaal gewend is
om zaken goed aan zijn publiek uit te leggen. Als
een deskundige ook in staat is om de juridische
problematiek te doorgronden, dan kan dat een
enorme benefit zijn voor je zaak.

Ellen Soerjatin en Marcel Evers zijn
oprichters van en partners bij Evers
Soerjatin.
Evers Soerjatin is een nieuw nichekantoor dat
zich met veertien advocaten volledig toelegt op
de ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Het
kantoor is gespecialiseerd in het behandelen
en oplossen van (complexe) geschillen rondom
ondernemingen en in zakelijke verhoudingen.
Marcel en Ellen procederen beiden regelmatig
bij de Ondernemingskamer. Ellen was voorheen
partner bij DLA Piper en Stek en bestuursadviseur
bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Marcel was
voorheen partner van De Breij Evers Boon en
advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.
E ellen.soerjatin@everssoerjatin.com
T 020 - 572 78 73
E marcel.evers@everssoerjatin.com
T 020 - 572 78 15
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“Het nieuwe
procesrecht lijkt
gunstig voor de
deskundige”
Hoe zien jullie de betekenis
van het deskundigenbericht
in een procedure in de huidige
rechtspraktijk?
Peter: Ik meen te zien dat rechters steeds
wantrouwiger aan het worden zijn over
deskundigenberichten die partijen inbrengen.
Blijkbaar hebben zij de indruk dat je de uitkomst
krijgt die je bestelt en soms is dat ook niet ten
onrechte. Ik ben nu betrokken bij een zaak,
waarin beide partijen hoogleraren hebben
ingezet ter ondersteuning van hun standpunt.
Maar die opinies staan haaks op elkaar dus je
kunt je voorstellen dat dit de rechter niet helpt.
Tegelijkertijd zijn de feiten in mijn ervaring vaak
doorslaggevender dan het recht. Mijns inziens
is de fout die veel advocaten maken dat ze
te veel insteken op het juridische kader, zoals
onrechtmatige daad of wanprestatie, maar dan
verzuimen om ‘werk te maken’ van de feiten. In
grotere zaken red je het daar niet mee. Je bent
afhankelijk van de feiten en als je die zelf niet kunt
vinden, moet je wel een deskundige inhuren.

88

Grant Thornton | De deskundige in dispuut

Wat is jullie ervaring met de briefing
van deskundigen?
Willem: In mijn IP-praktijk – en dan met name de
octrooirechtpraktijk – is de technische deskundige
eerder regel dan uitzondering. In een recente
zaak maakte ik een deskundige mee die de door
de rechtbank verstrekte opdracht ruimschoots
overschreed door op eigen initiatief aan een
soort waarheidsvinding te doen, buiten de feiten
die door de rechtbank al waren vastgesteld. Dit
leidde tot een gang van zaken die veel (onnodige)
tijd in beslag nam met een onzekere afloop
voor de partijen. Omdat het hier om een door
de rechtbank benoemde deskundige ging, was
het nog niet zo eenvoudig om het tij te keren.
Het is dus belangrijk dat je, voor zover mogelijk,
invloed uitoefent op de door de rechtbank aan de
deskundige geformuleerde vragen en de verdere
specifieke opdracht die aan de deskundige
zal worden gegeven. Temeer, omdat daarna de
rechter uit beeld raakt.

Peter: Ik onderschrijf dat: de facto is de
deskundige dan rechter geworden. Als partij ben
ik in zo’n geval in negen van de tien gevallen aan
de goden overgeleverd. Onlangs was er in een
zaak behoefte aan een deskundige op het gebied
van het pensioenrecht. Dat is op zichzelf al wat
vreemd, want je mag er toch vanuit gaan dat de
bij een procedure betrokken juristen het recht
kunnen overzien, maar blijkbaar werd dit als een
zodanig complex onderwerp gepercipieerd dat
een deskundige zijn licht over de zaak moest laten
schijnen. Deze deskundige echter ging als een
advocaat mee pleiten in de door hem gewenste
richting. Dat is natuurlijk vervelend: de deskundige
mag wel zijn mening geven, mits die is gebaseerd
op feiten. Omdat die deskundige het spel niet
volgens de regels speelde, werd vervolgens
80 procent van het deskundigenbericht door de
rechter geschrapt. Een enorme verspilling van tijd
en geld.

Welke soort deskundige schakel je het
vaakst in?
Willem: Dat hangt van de zaak af. In een zaak op
het gebied van kwekersrecht kwam ik erachter dat
dit een heel klein wereldje is en dat er maar een
paar echt goede deskundigen zijn (hooguit vier).

Willem: Ik was jaren terug betrokken bij een zaak
waarbij een aannemer (onze cliënt) onrechtmatig
handelen werd verweten omdat er gevelplaten
uit een schouwburggebouw waren gevallen. De
gemeente gaf in de media onze cliënt de schuld,
maar later bleek dat hem niets te verwijten viel.
Onze cliënt sprak vervolgens de gemeente aan
vanwege smaad en vorderde vergoeding van
geleden (reputatie)schade ten gevolge van de
negatieve publiciteit en de daardoor gemiste
opdrachten. De rechtbank had in aanvulling op
de beide partijdeskundigen een onafhankelijke
deskundige aangesteld om de geleden schade te
bepalen, nu het onrechtmatig handelen vaststond.
Deze bleek zeer eigenzinnig en eigenwijs te zijn
en oordeelde dat er weliswaar een onrechtmatige
daad was, maar geen schade, omdat causaal
verband tussen de opgevoerde schadeposten
en onrechtmatig handelen naar zijn mening
ontbrak. Daarmee ging die deskundige (een
registeraccountant) te zeer op de stoel van
de rechter zitten. Gelukkig draaide de zaak in
beroep bij het Hof alsnog onze kant op, maar zo’n
rechtbankdeskundige kan het dus ook heel lastig
maken.
Peter: Als dat zich voordoet bij het Hof, de
hoogste feitelijke rechter, dan kan je daar dus ook
je zaak op verliezen, want de Hoge Raad doet
daar niets meer aan.

Peter: In de aansprakelijkheidspraktijk – ik
denk dan bijvoorbeeld aan een kraan die op
een parkeergarage viel in Alphen aan den Rijn
– werk ik veel met schadeberekenaars, meestal
accountants.
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Wat zijn jullie observaties over de
inhoud vis-à-vis het begrip van het
deskundigenrapport?
Peter: Wanneer een rapport inhoudelijk aan
de ‘bèta kant’ ligt en bijvoorbeeld is geschreven
door ingenieurs, dan zie je vaak grafieken, cijfers
en tekeningen. Maar er zijn er dan maar weinig
in de juridische arena die dat allemaal kunnen
doorgronden.
Willem: In mijn praktijk, het octrooirecht,
ligt dat anders. We procederen daar voor de
Rechtbank Den Haag (die bevoegd is in vrijwel
alle octrooizaken) en het inhoudelijk begrip van de
rapportages is er groot.
Peter: Maar zelfs als je van tevoren niet voorziet
dat de inhoud een bovengemiddeld begrip van
de materie bij een rechter veronderstelt, kan je
je vergissen. In een zaak waarin een jongen een
hoge dwarslaesie opliep, omdat de jeep waarin
hij zat kantelde, was voor de aansprakelijkheid de
vraag van belang of de versnelling van de jeep in
hoge dan wel lage gearing stond. Het bleek toen
dat de rechter geen rijbewijs had en geen idee
had waar het over ging. De deskundige had toen
de taak hem dat uit te leggen.

Peter: Ik merk steeds meer dat rechters onder
druk staan om zoveel mogelijk zaken af te doen.
Daardoor komt een grondig feitenonderzoek
weleens onder druk te staan. En ze proberen
noodgedwongen efficiënt te procederen en alles
wat de procedure kan vertragen, te voorkomen.
Een deskundigenbericht kan zomaar vier tot vijf
maanden extra kosten. Dus als er targets moeten
worden gehaald, dan kan de aandacht voor de rol
van het deskundigenbericht al snel sneuvelen in
het ‘productiegeweld’.
Voor de deskundige lijkt het mij echter goed
nieuws dat in het nieuwe digitale procesrecht het
accent wordt verlegd naar de voorbereidende
fase. Waar je voorheen kon volstaan met een
dagvaarding, moet je nu in de fase voor het
uitbrengen van de dagvaarding je onderzoek
hebben afgerond en zo nodig daartoe een
deskundige hebben ingeschakeld. Advocaten
zullen hun werk dan veel meer fact-based
moeten gaan doen. En dan zal ik niet meer zoveel
als nu in vonnissen lezen dat ’onvoldoende is
gesteld of gebleken’. Van oud-kantoorgenoten
die tegenwoordig rechter zijn, hoor ik dat zij veel
advocatenwerk van matige kwaliteit zien.

Willem: Je moet kritisch zijn ten aanzien van
de informatie die je van je cliënt krijgt. Ik vraag
volledige transparantie. Er zijn cliënten die denken:
Willem: Rechters worden veelal generiek ingezet
als ik er nu maar eerst in slaag om mijn eigen
en worden verondersteld een veelheid van zaken
te kunnen behandelen. Dat klemt soms wat minder advocaat te overtuigen, dan zal ik de rechter ook
in het geval van een meervoudige kamer, wanneer wel kunnen overtuigen. Maar zo werkt het niet.
men ertoe besluit om een rechter/plaatsvervanger
aan de meervoudige kamer toe te voegen, wiens
expertise op het specifieke gebied van de zaak
ligt.
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Peter: Inderdaad, een zaak kan je winnen of
verliezen op een bijzin in een e-mail. Dus is het
voor mij belangrijk dat ik alles te zien krijg. En ik
houd mijn cliënten voor dat ik – voordat ik een
procedure begin – in het beginstadium tot op
zekere hoogte nog mijn eigen feiten kan maken,
bijvoorbeeld door het versturen van een tactische
brief en zo een optimaal dossier kan voorbereiden
voor de aanvang van een procedure.

Peter Soede is als partner verbonden
aan CMS in Nederland, waar hij
werkt sinds 1990.
Peter maakt onderdeel uit van de Praktijkgroep
Litigation en richt zich met name op complexe
procedures, aansprakelijkheidsrecht,
(internationale) arbitrages en mediation.
Cliënten zijn veelal (internationale) arbitrages en
mediation.
E peter.soede@cms-dsb.com
T 030 - 212 17 99

Willem Hoorneman is managing
partner van CMS in Nederland.
Willem is daarnaast als ervaren intellectual
property (IP) advocaat nog regelmatig betrokken
bij octrooi- en andere IP-procedures en geeft
leiding aan de sectorgroep Lifesciences.
E willem.hoorneman@cms-dsb.com
T 020 - 301 62 37
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“Publiek-private
samenwerking in
interne onderzoeken
zal een vlucht nemen”
Wat wil je nooit meer meemaken bij
het werken met een deskundige?
In een zaak waarin ik samenwerkte met een
forensisch onderzoeker van een groot kantoor,
werd ik gebeld door de cliënt met de noodkreet:
“Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ik krijg
torenhoge rekeningen, maar vraag me af wat
de relevantie is van het onderzoek.” Men was zo
ongeveer de complete financiële administratie aan
het overzetten in eigen Excel-sheets, zonder dat
het verband duidelijk was met de geconstateerde
fraude. Vervolgens moesten de verslagen van
de interviews ingrijpend worden herschreven;
de forensisch accountant was erin geslaagd
alles met relevantie te missen en irrelevante
details aan het papier toe te vertrouwen. Bij het
aanpassen van een enkelvoudig gezegde aan een
meervoudig onderwerp raakte ik zo geïrriteerd,
dat ik de onderzoeker heb gebeld en hem zijn
non-professionaliteit duidelijk heb gemaakt met
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de woorden: “Mijn tarief is te hoog om jouw
probeersels te herschrijven.”. Dat was niet aardig,
maar voor een uurtarief van rond de 500 euro
– want dat rekende het desbetreffende kantoor –
mag de cliënt kwaliteit verwachten.
Kwaliteit in breder perspectief: het probleem is
dat sprake is van een niet-gereguleerde markt;
iedereen kan zich corporate investigator noemen.
De markt groeit en is dus aantrekkelijk voor
allerlei partijen, maar onder het koren zit ook
veel kaf. Instellingen die geen notie hebben van
de eisen van kwalitatief goed onderzoek, storten
zich op dit werkterrein en leveren rapporten op
die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.
Basisprincipes van onderzoek en verslaglegging
worden met voeten getreden. Voorbeelden: een
interview doe je nooit alleen, hoor en wederhoor
en openbaarmaking na afronding.

En hoe kijk jij dan in dit kader aan
tegen de advocaat als onderzoeker?
Ook dat is precaire materie. Het gedragsrecht is
niet toegespitst op deze vorm van dienstverlening.
Er is weinig dat de advocaat-onderzoeker
normeert. We zitten in de verkennende fase.
Je ziet dan ook dat zelfs spelers van reputatie
steken laten vallen. Het zou goed zijn als er eisen
worden gesteld aan de advocaat die optreedt
als onderzoeker, zoals er bijvoorbeeld ook eisen
worden gesteld aan civiele cassatieadvocaten.
Ook dient de balie zich te oriënteren op de
aard van het engagement en de ambivalente
positie van objectief onderzoeker en subjectief
belangenbehartiger. Tot besluit dient oriëntatie
plaats te vinden op de eisen, te stellen aan de
kwaliteit van het onderzoek.

Vanuit welke fora zou er verbetering
moeten komen?
Je hebt in ieder geval de Orde van Advocaten
nodig, zeker als je zoekt in de richting van
aanvullend gedragsrecht. Binnen het Institute for
Financial Crime (IFFC) houdt een aantal kamers
dat multidisciplinair is samengesteld en ook de
advocatuur goed vertegenwoordigt, zich bezig
met deze problematiek. De uitkomsten daarvan
zouden ook richtinggevend kunnen zijn.

Hoe kijk jij aan tegen publiek-private
samenwerking in jouw praktijk?
Die samenwerking kan beide partijen profijt
brengen. De capaciteit van de strafrechtketen
wordt behoorlijk uitgebreid met onderzoek dat
privaat verricht en publiek gebruikt wordt. Tevens
kan onderzoek soms plaatsvinden waar dat
lastig is voor de overheid, omdat er bijvoorbeeld
geen rechtshulpverdragen zijn met het land
waar bewijsvergaring dient plaats te vinden. Ook

durf ik de stelling wel aan dat er in de private
sector soms meer specifieke deskundigheid is
voor het benodigde onderzoek. Voor het bedrijf
heeft het als voordeel dat in het onderzoek ook
die aspecten worden meegenomen die vanuit
governance-perspectief noodzakelijk zijn en dat
het bedrijf gevrijwaard blijft van onverwachte
verstoring van de bedrijfsvoering. Vanuit
strafvorderlijk perspectief is er weinig tegen een
vervolging op basis van de resultaten van een
dergelijk onderzoek; enige verificatie volstaat. Mijn
verwachting is dan ook dat het fenomeen zeker
op het terrein van het financieel-economische
ondernemingsstrafrecht een vlucht zal nemen.

Wat verwacht je van de
samenwerking met een externe
deskundige?
Vooral complementariteit; de deskundige moet
inbreng hebben op een gebied dat ik zelf niet
meester ben. De forensisch accountants hebben
een aanzienlijke voorsprong op de advocatuur
als het gaat om de financiële administratie van
het bedrijf. Daarnaast hebben de forensisch
accountants van reputatie - veel meer dan wij, de
advocaten - geïnvesteerd in tools die eDiscovery
en het veiligstellen van digitale sporen mogelijk
maken.
Indien beide partijen, forensisch accountant en
advocaat, zich bewust zijn van complementariteit
en doelgericht voor de cliënt samenwerken,
gaat dat prima, hoewel er behoorlijke verschillen
zijn in gerichtheid. De accountant is gericht
op objectieve vaststelling en de advocaat op
belangenbehartiging. De accountant stopt bij de
vaststelling van de feiten; de cliënt verwacht van
de advocaat dat hij zijn bevindingen juridisch
kwalificeert en aan die kwalificatie een advies
verbindt. Mijn cliënt wil weten of een bepaalde
handeling strafbaar is en of het raadzaam
is daarvan aangifte te doen en remedial
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action geïndiceerd is. Een accountant zal zich
daaraan niet wagen. Anderzijds vergroot de
objectieve benadering van de accountant de
geloofwaardigheid van het onderzoek en het
rapport in zijn totaliteit. Met name waar het gaat
om de vaststelling van de (financiële) feiten.

Wat zie jij als belangrijkste
ontwikkeling in jouw praktijk?
Onbetwist de verdergaande veramerikanisering.
Een paar facetten: de druk op een onderneming
mee te werken aan een onderzoek wordt
groter; in Amerika kan een rechtspersoon
zich niet beroepen op the Fifth Amendment.
Onderzoek wordt vaak geheel of gedeeltelijk
onder druk van de autoriteit privaat verricht.
Zaken met de rechtspersoon worden in beginsel
buitengerechtelijk afgedaan; dat gebeurt zonder
dat het gebruikelijke procesdossier er is en zelfs
een concepttenlastelegging ontbreekt vaak.
Out-of-court settlements worden vastgelegd in
transactieovereenkomsten, die steeds meer het
karakter krijgen van een Deferred Prosecution
Agreement (DPA). Dat gaat gepaard met een naar
Nederlandse maatstaven ongekend uitgebreide
weergave van de feiten en de schikking zelf.
Ook bedingt het Openbaar Ministerie (OM)
voorwaarden die het Nederlands strafrecht
niet kent. Ik noem monitoring, periodieke

94

Grant Thornton | De deskundige in dispuut

rapportage over de compliance; eisen aan
de corporate structure en post-settlement
medewerkingsverplichtingen. In lijn met het beleid,
ingezet met het Yates Memorandum, valt de zaak
tegen de betrokken bestuurders niet te schikken.
Indien die er zaten ten tijde van de verdachte
feiten, zullen ze in negen van de tien gevallen
gedwongen worden voortijdig op te stappen.
Het OM heeft ook het Amerikaanse sanctiebeleid
omarmd: de boetes zijn bij buitengerechtelijke
afdoening on-Nederlands hoog. Toch gaan
bedrijven morrend akkoord. Het bedrijf wil de zaak
achter zich laten, geen langslepende rechtszaak
met publiciteit en onzekere uitkomst. Men is
bereid daarvoor een hoge prijs te betalen. Dat
acht ik onjuist: het OM zou zich bij transacties
moeten laten leiden door hetgeen de rechter
vermoedelijk zou opleggen als de zaak zou worden
aangebracht. En dat is in een aantal gevallen
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
veel en veel lager dan in een aantal high profile
zaken thans bedongen. Het is niet voor niets
dat ik veelvuldig (met anderen) heb gepleit voor
een rechterlijke toets van de megaschikking.
Daarnaast dient de wetgever de transactie te
moderniseren. Mits goed toegepast, is het een
uitstekend instrument om strafzaken af te doen.

In welke mate kunnen onderzoekers
werken onder het verschoningsrecht
van de advocaat?
Dat kan natuurlijk, als je je maar aan de regels
van het spel houdt. Advocaten mogen zich bij de
bijstand van een cliënt bedienen van personen
op terreinen waarop ze zelf niet helemaal
thuis zijn. Die personen komt dan een afgeleid
verschoningsrecht toe. Maar er zijn ook grenzen.
In een zaak werd ik gebeld door een forensisch
accountant met wie ik samenwerkte met de
aankondiging dat hij daags daarna een interview
wilde gaan houden onder mijn verschoningsrecht,
maar zonder mijn aanwezigheid. Dat kan dus
niet. Ook schijnt het voor te komen dat advocaten
standaard in de cc van mails worden gezet om het
mailverkeer privileged te maken, of dat advocaten
altijd bij bestuursvergaderingen aanschuiven met
hetzelfde doel. De collega’s die zich daarvoor
lenen, zou ik willen waarschuwen: als je het
verschoningsrecht wilt verspelen of aanzienlijk
beperken, moet je vooral zo doorgaan. Er staat
druk op het verschoningsrecht, dus misbruik
zal worden aangegrepen om het in te perken.
We moeten dus behoedzaam omgaan met dat
verschoningsrecht, omdat het rechtstatelijk en
in de litigieuze praktijk van groot belang is. Juist
omdat buitenstaanders blind moeten kunnen
varen op de integriteit van de advocaat, wiens
oordeel bindend hoort te zijn voor het beroep op
het vertrouwensgeheim, moeten we onberispelijk
te werk gaan. Noblesse oblige.

Aldo Verbruggen is als advocaatpartner verbonden aan Jones Day
Amsterdam.
Aldo legt zich toe op financieel-economisch
ondernemingsstrafrecht. Daarnaast begeleidt
hij interne onderzoeken en adviseert hij over
compliance- en governance-vraagstukken. Niches:
corruptie, cybercrime en sancties. Alvorens Aldo in
2005 overstapte naar de Balie, was hij geruime tijd
gespecialiseerd officier van justitie.
E averbruggen@jonesday.com
T 020 - 305 42 46
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“Deskundigen moeten
eerlijk zijn over de
expertise die ze niet in
huis hebben”
Werk je veel met deskundigen?

Welke rol speelt de rechter daarbij?

Steeds vaker. Ik denk nu bijvoorbeeld aan het
inzetten van een econoom bij het bepalen van
schade, vervolgschade of winstderving. Ik zie echt
een kentering in de praktijk, waarbij veel vaker
een beroep op een deskundige wordt gedaan
dan een paar jaar geleden. Niet alleen zorgt de
(partij)deskundige er voor dat je beter beslagen
ten ijs komt, ook is het gewoner voor cliënten
in de internationale praktijk. Denk ook aan
antitrustzaken, OK-zaken of onteigeningszaken
in de financiële sector. Kortom, allemaal zaken
waarvan het nu ondenkbaar is dat daar geen
deskundige aan te pas zou komen.

Die heeft zeker invloed op deze ontwikkeling.
In de eerste plaats natuurlijk bij het zelfstandig
aanwijzen van deskundigen. Maar ook als partij
heb ik onlangs in een kwestie die ging over
bewijsbeslag aan de rechtbank geadviseerd om
een door ons voorgedragen expert in te schakelen.
Zoiets ligt natuurlijk heel subtiel en de wederpartij
moet zich er niet tegen verzetten, maar in dit
geval werd onze suggestie gevolgd en dat was
prettig. Het ongemak is dan natuurlijk dat zo’n
deskundige, die je zelf hebt gesuggereerd, van
kleur verandert op het moment dat hij door de
rechtbank als deskundige wordt aangewezen. Je
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kunt hem dan opeens niet meer bellen en komt
soms zelfs in de positie dat je hem nare brieven
moet gaan schrijven. Dus misschien was het in dit
geval wel ongemakkelijk, maar daarom nog niet
minder effectief.

Wat wil je nooit meer meemaken als
je met een deskundige werkt?
Dat ik me geneerde voor een slechte presentatie
van een deskundige die ik zelf had gesuggereerd,
maar die zich vervolgens niet goed had voorbereid.
Ik kon niet anders dan toegeven dat de presentatie
van de wederpartij gewoon veel beter was.

Welke rol spelen de kosten?
Hoe groter het belang, des te minder spelen
de kosten een rol. De zaak over een mijn in
Kazachstan ging over een belang van 280 miljoen.
Ik wil niet zeggen dat er dan helemaal niet meer
wordt gekeken naar de kosten van de deskundige,
maar die worden al wel snel relatief in het grotere
perspectief.
In het algemeen geldt dat cliënten geen
projecten meer accepteren zonder financiële
horizon. Dat dwingt ons ertoe dat we veel meer
dan vroeger de kosten in de hand hebben en

daarom werkt mijn kantoor met legal project
management. Per fase ontstaat er dan op basis
van verschillende variabelen een goed inzicht
in de kosten. Dat vraagt de nodige discipline
aan onze kant, maar we doen het nu in het
merendeel van de grote zaken en we komen
zelf niet meer weg met te zeggen dat we ook
niet weten waar het naartoe zal gaan met de
kosten. De kosten van de deskundige veren
daar op mee en dienen dus ook opgenomen
te worden in het projectmanagementsysteem.
Logischerwijze betekent dat dat de deskundige
ook moet budgetteren en offreren met variabelen,
aannames en fasen. Het systeem is voor de cliënt
buitengewoon transparant. Er is hierover nu veel
minder discussie dan voorheen, een geweldig
voordeel.

Is jou voldoende duidelijk welke
deskundige je moet hebben voor welk
soort werk?
Als ik eerlijk ben: niet altijd. Onlangs lunchte ik
met een deskundige, die zei dat je hem niet moest
inhuren voor fraudeonderzoek. Voor mij is het
prettig om van iemand te horen wat hij niet doet,
maar in de praktijk stellen deskundigen zich (te)
breed op vanuit het streven om zoveel mogelijk
een graantje mee te pikken. Dat bewijst de
beroepsgroep niet noodzakelijkerwijs een dienst.
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Heb je een voorbeeld van een geval
waarin de deskundige van grote
invloed was op het verloop van de
zaak?
Zeker, ik heb daar vele voorbeelden van. Ik denk nu
aan een zaak die ging om de vertragingsschade
bij de bouw van een elektriciteitscentrale. Daar
begonnen we met een claim van 36 miljoen
tegen mijn cliënt. De forensisch onderzoeker die
wij hadden ingeschakeld demonstreerde dat hij
de softwaretechnische vragen volledig overzag.
Vervolgens kwam hij met een rapport dat aan
duidelijkheid niets te wensen overliet. Uiteindelijk
hebben we helemaal niets betaald, dus in zo’n
geval verdient de deskundige zichzelf dubbel en
dwars terug.
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Hoe zie jij de toekomst voor
deskundigenwerk?
Positief, als ik de ontwikkeling van de laatste jaren
extrapoleer naar de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld
ook aan de gevolgschade in antitrustprocedures.
Die zaken worden doorgaans gestart in
Engeland, Duitsland of Nederland en ik kan mij
voorstellen dat bij dat soort zaken deskundigen
worden betrokken. Ik voorzie dat die zaken de
komende jaren in aantal en omvang zullen
toenemen, dus dat lijkt me goed nieuws voor de
deskundigenmarkt.

Manon Cordewener is als partner
verbonden aan Hogan Lovells in
Amsterdam.
Manon geeft daar leiding aan de litigationpraktijk.
Zij richt zich op commerciële disputen, geschillen
tussen aandeelhouders, antitrust (follow-on)
litigation en productaansprakelijkheid. Deze
ervaring past zij onder andere toe in sectoren als
automotive, nuts, financiële instellingen en de
consumentenmarkt.
E manon.cordewener@hoganlovells.com
T 020 - 553 36 91
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“Rechtbankdeskundige
moet meer rekening
houden met
commentaar partijen
op conceptrapport”
Hoe moet de deskundige zich
opstellen?
Van de deskundige verwacht ik dat hij zich echt
onafhankelijk opstelt. Sowieso geldt dat voor
de rechtbankdeskundige, maar ook voor de
partijdeskundige die zijn rug recht moet houden
en zijn opdrachtgever niet naar de mond moet
praten. Natuurlijk wordt de laatste ingehuurd
in het belang van je cliënt, maar dat mag niet
betekenen dat hij alleen opschrijft wat ik wil horen.
In mijn praktijk, het verzekeringsrecht, wordt veel
gewerkt met vaste verzekeringsdeskundigen.

100

Grant Thornton | De deskundige in dispuut

Daarvan moet je vaststellen dat die vaak gewoon
werken voor hun broodmeester en dat hun
onafhankelijkheid dus niet erg serieus te nemen
is, hoewel er gelukkig goede uitzonderingen
bestaan. Als je dan te maken krijgt met een
Engelse verzekeraar, dan kijkt die met afgrijzen
naar de Nederlandse praktijk, waarin de door de
verzekeraar ingeschakelde expert soms tevens de
vaste schadebehandelaar van de verzekerde is.
Zo’n expert heeft een dubbele pet op. In Engeland
komt de schaderapportage vaak veel zorgvuldiger
tot stand. Daar is het onbestaanbaar dat de
expert banden heeft met de verzekerde. Ik vind
rapportages van Nederlandse verzekeringsexperts

ook niet altijd getuigen van veel deskundigheid.
Het blijft vaak erg algemeen; niet echt een
deskundigenrapport, maar meer een globale
beschrijving van de schade. Als ik zo’n Engelse
verzekeraar dan wel eens confronteer met de
Nederlandse praktijk van veel nattevingerwerk,
dan vind ik dat soms best gênant. De verzekerden
voor wie ik opkom, adviseer ik dus vaak om een
ander, meer gespecialiseerd type expertisebureau
in te schakelen.
In een recent geval had ik te maken met een expert
die op basis van de polis was aangewezen om
bedrijfsschade te berekenen. Deze deskundige
hield de partijen voor dat zij eerst samen over de
punten waarover zij discussie hadden, moesten
beslissen. Aan de hand daarvan zou hij een
berekening maken. Bizar.

Met welke soorten deskundigen werk
je zoal?
Dat hangt sterk af van het soort zaak. Soms is
het een gronddeskundige of iemand van TNO.
Een andere keer is het weer een ingenieur of
een scheikundige die iets moet zeggen als er
bijvoorbeeld een bodemvervuiling is opgetreden.

Als een zaak erg gecompliceerd is of gaat over
een technisch diepte-specialisme, kan het zijn
dat de beschikbare deskundigen slechts op de
vingers van één hand te tellen zijn. Soms is het
dan verstandig om alvast zo iemand als adviseur
in te huren, om te voorkomen dat hij zijn diensten
ter beschikking stelt aan de tegenpartij.

In hoeverre speelt de
presentatievaardigheid van de
deskundige een rol bij de selectie?
In een gewone procedure komt het daar meestal
niet van. Maar ik ben zelf ook arbiter en als arbiter
kan ik een deskundige helemaal doorzagen, dus
dat is dan echt anders.

Ben jij betrokken bij de tekst van het
deskundigenbericht?
Ja, ik bemoei me daarmee. Soms in intensieve
sessies, omdat de deskundige niet steeds de
juridische implicaties van zijn tekst overziet.
Het kan dan voorkomen dat ik zeg: als je dit
zo opschrijft, dan hebben we een probleem.
Dat is trouwens ook precies de reden dat ik
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deskundigenrapporten van de wederpartij
snel wantrouw, zeker als ik meen te zien dat
de advocaat daar de hand in heeft gehad.
Zelf vind ik het wel belangrijk dat ik zuiver blijf.
Mijn instructie aan de deskundige mag niet
zodanig dwingend zijn dat hij zijn bevindingen
niet meer vanuit zijn eigen deskundigheid kan
verantwoorden. Dus hem iets in de mond leggen
of dingen verdraaien, dat is een brug te ver. Mijn
taak is de deskundige te doordringen van de
betekenis van wat hij precies opschrijft. Maar híj
blijft de deskundige. Ik heb dan ook sympathie
voor een deskundige die zegt: dit is wat het is
en zo ga ik het opschrijven. De kunst is dan om
het belang van je eigen cliënt niet uit het oog te
verliezen. In een zaak die ging over een gasturbine
heb ik contact gezocht met de door de wederpartij
ingeschakelde deskundige, omdat ik meende
dat er nuances waren die niet in het rapport
terecht waren gekomen. Dat werd in een gesprek
met alle betrokken partijen door die deskundige
erkend. In dat geval pakte dat goed uit. Dus ja,
hoe je een deskundige inzet, is ook een vraag van
processtrategie.
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Wordt de kwaliteit van het
deskundigenbericht bepaald door de
formulering van de vragen?
Uiteraard. In het geval van een partijdeskundige
gaat dat meestal wel goed, want dan ben je er
immers zelf bij. Maar bij een rechtbankdeskundige
ligt dat vaak anders. Weliswaar zal die een
gesprek hebben met de partijen, maar meestal
zit je daar als advocaat zelf niet bij, omdat dat
als belemmerend wordt ervaren. Zo kan het dan
gebeuren dat ofwel de geformuleerde vragen niet
leiden tot wat je met het onderzoek bereiken wilt,
ofwel dat de deskundige zelfs zijn opdracht moet
teruggeven. Wellicht zijn de bezwaren tegen de
huidige praktijk te ondervangen doordat partijen

gezamenlijk een deskundige aanwijzen. Spannend
is dat natuurlijk wel, omdat je je van tevoren
verbindt aan iets wat niet geheel is te overzien. Je
moet in elk geval dan wel veel vertrouwen hebben
in die deskundige.
Een ander aspect is dat wij als partijen wel in
concept het rapport van de rechtbankdeskundige
krijgen toegezonden, maar dat er vervolgens
hoegenaamd niets wordt gedaan met het
commentaar. Dat maakt het rondsturen van het
rapport vooral een ritueel. Naar mijn mening
moet de rechtbankdeskundige zich in dat opzicht
kwetsbaarder opstellen en zijn standpunt durven
aanpassen naar aanleiding van de verkregen
input.

Natalie Vloemans is als partner
verbonden aan Ploum in
Rotterdam.
Natalie geeft daar leiding aan het team
Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht.
Daarnaast maakt zij deel uit van het team
Arbitrage. Ze procedeert en adviseert vooral
op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht
en het contractuele en regulatoire (her-)
verzekeringsrecht. Daarnaast heeft zij ruime
ervaring met het begeleiden van haar cliënten
bij commerciële geschillen en adviseert zij over
het opstellen van handelsovereenkomsten. In
verzekeringsrechtelijke kwesties treedt Natalie
zowel op namens verzekerden als namens
verzekeraars en intermediairs.
E n.vloemans@ploum.nl
T 010 - 440 64 28
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De financieel
deskundige in civiele
zaken: bijrijder of aan
het stuur?
Goeie vraag.
Het gaat toch altijd over geld (?)

Bronnen van conflicten

De titel van mijn bijdrage is het rechtstreekse
gevolg van mijn ervaringen tijdens mijn deelnames
aan de Mr. Rally: ik zat aan het stuur en
realiseerde me dat mijn bijrijder (gelukkig maar!)
ons succes bepaalde.

In de dagelijkse praktijk ervaar ik diverse
aanleidingen of bronnen van conflict. Alleen al
daarover zou ik een boek kunnen schrijven. Een
kleine greep uit de collectie:

In schadezaken en andere geschillen neemt
de financiële component doorgaans een
belangrijke plaats in. Compensatie voor gederfde
winst, schadeloosstelling, waardering van een
onderneming: alles wordt uiteindelijk uitgedrukt
in geld. Dat klinkt misschien logisch. Afdeling
10 van BW boek 6 lijkt ook weinig andere
compensatiemogelijkheden te bieden. Toch is
het, als we nadenken over de plaats en rol van de
verschillende actoren in civiele zaken, goed om te
beseffen dat (compensatie in) geld weliswaar het
sluitstuk is van een kwestie, maar zeer zelden het
begin of de aanleiding ervan.

 en vader die 60 procent van de
E
aandelen in het familiebedrijf schenkt
aan zijn oudste zoon die werkzaam is
in het bedrijf; de vier dochters krijgen
ieder tien procent die worden gecertificeerd.
De dochters hebben geen zeggenschap en de
verhoudingen binnen de familie zijn, reeds ten
tijde van de overdracht van de aandelen, ernstig
verstoord. Een ideale voedingsbodem voor
wantrouwen. Dat wantrouwen wordt versterkt als
de oudste zoon, kort nadat hij in het bezit komt
van de aandelen, zijn managementvergoeding
verdubbelt en daarnaast weigert om dividend uit
te keren.
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T wee compagnons, jarenlange
schoolvrienden, starten een
internationaal bedrijf in componenten
voor de olie-industrie. De een is een
harde werker die de organisatie strak houdt en de
ander is de flamboyante commerciant die vooral
graag reist en feest viert. Samen behalen ze
jarenlang geweldige resultaten. Dat gaat goed
totdat de olie-industrie kraakt en piept en de een
zich begint te storen aan de bourgondische
levensstijl van de ander. Hij verwijt hem
gemakzucht, malversatie (want de kosten van
al die buitenlandse reisjes zijn soms
onnavolgbaar) en profiteurschap.

woorden kunnen zeggen dan door tijdens onze
eerste afspraak aan te komen in zijn Rolls Royce
met chauffeur, een voor dit familiebedrijf nogal
buitenissige en vooral overbodige luxe.

 en regionale apothekersgroep,
E
eigendom van zes apothekers
die elk een vestiging leiden,
komt in opspraak doordat één
apotheker blijkt te frauderen met declaraties
aan zorgverzekeraars. De apotheker wordt
geschorst en moet zijn aandelen aanbieden aan
de andere aandeelhouders. Dan worden alle
registers opengetrokken om te bewijzen dat de
malverserende apotheker al jarenlang nauwelijks
een bijdrage leverde, dat de schade door de
malversaties hoger is dan de waarde van de
aandelen en ga zo maar door.

 e frauderende apotheker was door
D
zijn vader jarenlang gekleineerd. Hij
wilde kunstschilder worden, maar
was onder druk van zijn ouders
toch maar een ‘degelijke’ studie gaan doen.
Eenmaal apotheker (tegen wil en dank) wilde
hij zich bewijzen; handig gebruik makend van
de complexiteit van ons zorgsysteem wist hij
jarenlang met de resultaten van zijn vestiging zijn
collega’s af te troeven.

Allemaal financiële conflicten, toch? Toch niet:

 e oudste zoon die 60 procent kreeg
D
van de aandelen in het familiebedrijf,
bleek deze gekregen te hebben als
zwijggeld voor een relationele faux
pas van zijn vader. Hij had zodoende controle
gekregen over het familievermogen en waande
zich onaantastbaar. Hij had het niet beter met

 e hardwerkende compagnon bleek
D
vroeger op school al te hebben
opgekeken naar zijn flamboyante
vriend. De leukste meisjes gingen aan
zijn neus voorbij. Zijn levensdoel was geworden
om op gelijke hoogte te komen. Dat valt niet mee
als je nou eenmaal meer introvert en minder
welbespraakt bent dan je compagnon.

Wie nu denkt dat dit een psychologische
beschouwing wordt, kan ik geruststellen. Daarvoor
heb ik niet geleerd en bovendien realiseer ik me
dat in bovenstaande voorbeelden nog maar een
klein stukje van de werkelijke toedracht zichtbaar
is. Duidelijk is wel dat de bron van het conflict in
geen van deze gevallen financieel van aard is.
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Elk conflict een oplossing op maat
Het voorgaande is geen aanbeveling voor
psychoanalyse in civiele zaken. Wel ben ik van
mening dat kennis van de bron of de aanleiding
van een conflict een sleutel kan zijn voor de
oplossing ervan. Schade of compensatie alleen in
geld proberen uit te drukken is in veel gevallen
onvoldoende. Genoegdoening kan ook worden
gevonden in aanvullende voorwaarden en
afspraken. Het is dan van groot belang om goed
te luisteren naar de belangen en drijfveren van de
partijen.

De financieel deskundige: pleidooi
voor een multidisciplinaire aanpak
Terug naar de financieel deskundige. Met
de bovenstaande opmerkingen zal het u niet
verbazen dat de financieel deskundige, louter
in die hoedanigheid, maar zelden een conflict
kan beslechten. Ook wanneer een geschil wordt
gekwalificeerd als ’financieel conflict’. Ik pleit
daarom voor een multidisciplinaire aanpak,
waarin een financieel deskundige maar zelden
de hoofdrol krijgt, tenzij hij multidisciplinair is
opgeleid of gevormd. In veel gevallen is het zeer
wenselijk dat de financieel deskundige samen
met een anders opgeleide deskundige wordt
benoemd. Vaak is dat een jurist, maar het zou ook
heel goed een technicus of medicus kunnen zijn.
In alle gevallen is naar mijn mening vereist dat de
deskundige in staat is om buiten de technische
vaardigheden van zijn vakgebied te treden en
zich te verdiepen in de achtergronden van een
conflict.
Dat is enigszins contrair aan de tendens die ik bij
sommige rechtbanken waarneem; het komt nogal
eens voor dat aan de financieel deskundige een
opdracht wordt gegeven die kortweg inhoudt
dat de deskundige zich moet uitlaten over alle
geschillen tussen partijen van financiële aard. In
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veel gevallen bevindt zo’n deskundige zich dan
op het snijvlak van ’financiële fact finding’ en
het in redelijkheid en billijkheid doorhakken van
knopen. Knopen die, zoals hierboven uiteengezet,
soms financieel van aard lijken, maar dat vaak in
oorsprong niet zijn.
Mijn ervaring is dat de kwaliteit van adviezen
en deskundigenberichten significant beter
wordt wanneer je als financieel deskundige een
sparringpartner hebt vanuit een andere discipline.
Ik heb zeer goede ervaringen overgehouden
aan enkele schadevraagstukken waarbij het met
elkaar sparren over het causaliteitsvraagstuk tot
verrassende inzichten leidde. Dat brengt mij op
een paar praktische voorbeelden van de waarde
van multidisciplinaire aanpak.
Causaliteit in schadevraagstukken
Het blijkt met enige regelmaat nodig om, ook
als de rechtbank schadeplichtigheid heeft
vastgesteld, als deskundige(n) standpunten
in te nemen over de causaliteit tussen de
schadeveroorzakende gebeurtenis en de
elementen van de schade. Dat vereist een denken redeneertrant waarbij juristen mijns inziens een
onmisbare rol vervullen.
Zelfbeheersing met Excel
Een financieel deskundige voelt zich als een vis
in het water als hij kan rekenen. Een Excel-sheet
staat of valt echter met het denkwerk dat er
conceptueel achter zit. Het is de moeite waard
om daarover, zonder direct op een scherm te
turen, van gedachten te wisselen. Dat heeft
overigens nog een bijkomend voordeel: getallen
gaan vaak een eigen leven leiden en creëren een
verwachtingspatroon. Zeker wanneer de financieel
deskundige optreedt als partijdeskundige is
verwachtingsmanagement van groot belang.
Ik heb al heel wat conflicten onnodig zien
escaleren doordat deskundigen hun cliënten
gouden bergen beloofden op basis van
een Excel-sheet.

Ten slotte, in dit verband, nog een heel praktisch
voorbeeld: met name in schadedossiers valt het
mij op dat financieel deskundigen, vooral degenen
die zijn opgeleid tot (ondernemings)waardeerder,
zich al snel terugtrekken in de comfortzone van
het waarderen en contant maken van kasstromen.
Veelal is die afslag veel te vroeg genomen en dient
de schadeberekening te worden aangevlogen
vanuit in het verleden gederfde kasstromen
die worden vermeerderd met wettelijke rente.
Dat is heel iets anders dan contant maken van
toekomstige kasstromen.

Samen aan het stuur
Het is na het voorgaande geen verrassing meer
dat de financieel deskundige, louter in die
hoedanigheid, de finish niet zal halen zonder een
bijrijder. Wisselen van plaats kan zelfs nodig zijn
voor het beste resultaat. En dat maakt ons werk
dubbel zo boeiend en leerzaam.

Peter den Hertog
Partner
Grant Thornton
Valuation, Investigation & Dispute Services
Expert op het gebied van ondernemingswaardering
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“An ounce of
prevention is worth a
pound of cure”
Schakel je in jouw praktijk regelmatig
deskundigen in?
Het komt veel vaker voor dan je zou denken. In
de afgelopen maanden was er bijna bij iedere
grote zaak in mijn praktijk wel een deskundige
betrokken, ik schat in acht van de tien gevallen.
Dus je kunt zeggen dat de rol van de deskundige
in de procespraktijk aanzienlijk is.

En wat wil je daarbij dan nooit meer
meemaken?
Mijn kantoor doet veel anti-piraterij zaken, onder
andere in de fashionbranche. Bij lastige vragen
over uitleg en doorwerking van EU-recht, zoals
bij parallel-import, kijk ik geregeld mee. Zo
procederen wij bijvoorbeeld al vele jaren in een
zaak waarin door de rechter een accountant als
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gerechtelijk deskundige is ingeschakeld, om vanuit
zijn perspectief door de rechter geformuleerde
vragen te beantwoorden. Het inschakelen van zo’n
deskundige heeft een lange aanloopperiode en
kost veel tijd en geld en een van de procespartijen
moet voorfinancieren. Vervolgens komt er een dik
rapport van de deskundige – op zichzelf prima –
waarop de wederpartij reageert met uitvoerige
aktes waarin ruim buiten de onderzoeksvraag
om en los van de feiten op van alles en nog wat
wordt ingegaan. Het geschil ettert zo maar door.
Eigenlijk zou de rechter een veel strakke(re) regie
moeten voeren, op inhoud, procesvoering, timing
en kosten. In deze zaak duurt het allemaal zo lang,
niet door de deskundige, maar door onvoldoende
regie. Nogal eens is de les dat het raadzaam kan
zijn zelf vroegtijdig een partijdeskundige in te
schakelen. Zo kun je snel een voorspong verwerven
in het geschil en meer richting geven aan het
debat en de regie.

Is dat dan ook een pleidooi voor een
of meer regiezittingen?
Ja, een tijdige regiezitting kan zeker toegevoegde
waarde hebben, ook als het gaat om bewijsvragen
en het inschakelen van en formuleren van
vragen aan een door de rechter te benoemen
deskundige. De regiezitting is in ons procesrecht
niet geïnstitutionaliseerd, je moet er in beginsel
zelf om vragen. Of een regiezitting toegevoegde
waarde kan hebben, hangt natuurlijk mede af
van het belang van de cliënt. Die belangen lopen
vanzelfsprekend mogelijk uiteen, al naar gelang ik
voor de eisende of de gedaagde partij optreed.

hoogleraar rechten als het dispuut betrekking
heeft op een juridisch leerstuk dat in ontwikkeling
is, zoals ‘meerpartijenverhoudingen’, of hoogspecialistisch is, zoals de betekenis van soft law in
het kader van overheidshandhaving.

Wat is over het algemeen jouw beeld
van de kwaliteit van deskundigen?

Die vraag is erg breed. Ik heb veel meer ervaring
met partij- dan met rechtbankdeskundigen. In
een recente zaak kregen wij te maken met een
rapport van de accountant van de wederpartij
over geld- en goederenstromen. Dat rapport
was niet erg degelijk. Wij hebben tegen de
Met wat voor soort deskundigen werk accountant toen een klacht ingediend en hem
voor de Accountantskamer gedaagd, omdat
jij zoal?
zijn wijze van onderzoek en zijn rapportage naar
onze mening de toets der kritiek niet konden
Dat hangt sterk af van het soort zaak. Recent
doorstaan: het onderliggende feitenonderzoek
heb ik een hoogleraar farmacologie benaderd
was een gatenkaas. De Accountantskamer gaf
voor een opinie over de vraag of een cosmetisch
ons gelijk en het College van Beroep voor het
product als geneesmiddel kwalificeert. Bij een
bedrijfsleven vervolgens ook. Maar dat betekende
recente aanbestedingsprocedure over een groot
nog niet dat het leed geleden was, want deze
infrastructuurproject speelden deskundigenzaak was inmiddels zo wijd vertakt dat het
rapporten van weg- en waterbouwkundigen en
rapport van deze accountant ondertussen ook
waterexperts een rol. En toen ik jaren geleden
in andere procedures een rol was gaan spelen.
werkte aan de fusie van twee suikerproducenten
Daarmee wil ik uiteraard niet zeggen dat de
kreeg ik in het kader van de concentratiecontrole
betreffende accountant representatief is voor zijn
te maken met een econoom, een retailexpert en
beroepsgroep, integendeel, maar wel dat je veel
een verpakkingsdeskundige. Accountants treden
natuurlijk zeer regelmatig op als deskundige, maar last kunt hebben van een deskundige, die het niet
zo nauw neemt met de regels.
je kunt bijvoorbeeld ook uitkomen bij een
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En over die regels gesproken: ik begrijp de
ratio, maar zij kunnen ook in de weg zitten.
In een recente zaak ging het om de vraag
hoeveel software een bedrijf in gebruik had.
Omdat daarover verschil van mening was,
moest een nadere audit duidelijkheid brengen.
Bij zo’n opdracht is het ter voorkoming van
koudwatervrees belangrijk om duidelijk te maken
dat het gaat om het vaststellen van feiten en niet
om het geven van een oordeel. Bij inschakeling
van een accountant loop je daarnaast snel aan
tegen de beperkingen op grond van interne en
beroepsgedragsregels. Zo moet een accountant
in het kader van hoor/wederhoor nogal eens zijn
conceptrapport aan de wederpartij voorleggen
voordat hij het kan of mag finaliseren. Dat
luistert erg nauw. Nogmaals, de ratio van de
regels begrijp ik, maar als het resultaat is dat ik
met een rapport zit waar ik niets mee kan of dat
te laat klaar is, dan neemt de appetite om een
accountant in te schakelen niet echt toe.
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Rapportages die ik krijg van deskundigen, als
ik zelf betrokken was bij de selectie, zijn bijna
altijd goed tot zeer goed. Het helpt als je van
tevoren een beeld hebt hoe de deskundige
tegen de materie aankijkt. Soms moet je de tekst
redactioneel opschonen, maar inhoudelijke
bemoeienis is tricky. Dat mag nooit ten koste gaan
van de stevigheid waarmee de deskundige in zijn
schoenen staat. Als een deskundige onder druk
van het partijbelang te veel meebuigt, schiet je
naar mijn mening in je eigen voet. Overigens moet
je je ook weer niet te veel illusies maken over de rol
van het rapport van een partijdeskundige in een
procedure. Het blijft een partijstandpunt en de
rechter zal dat zeker niet zonder meer voor waar
aannemen.

In welke fase van een procedure
loont het om een deskundige in te
schakelen?
Wat mij betreft: hoe vroeger hoe beter. Ik realiseer
me dat de deskundige zijn werkzaamheden niet
gratis verricht en het gevaar van pennywise en
dus poundfoolish ligt al snel op de loer, maar ik
heb toch vaak genoeg gezien dat de interventie
van een deskundige van wezenlijk belang is voor
de uitkomst van een zaak. Dan moet je inzien
dat de kost voor de baat uitgaat. Sterker: het
preventieve aspect van de inschakeling van
een deskundige wordt onderschat, maar vind ik
eigenlijk het belangrijkst: “An ounce of prevention
is worth a pound of cure”.

Léon Korsten geeft leiding aan de
Nederlandse Litigation & Regulatory
praktijk van DLA Piper en is Global
Co-Chair van DLA Piper’s Antitrust &
Competition Group.
Léon adviseert en procedeert over Europees
en nationaal mededingingsrecht, staatssteun,
marktregulering en openbare aanbesteding.
Hij staat cliënten bij bij invallen en onderzoeken
van toezichthouders en geeft leiding aan
interne onderzoeken voor cliënten. Léon trad
op in mededingingszaken voor Europese en
Nederlandse rechters, waaronder de zaak Eco
Swiss/Benetton, die leidde tot de befaamde
uitspraak van het Europese Hof van Justitie.
E leon.korsten@dlapiper.com
T 020 - 541 98 73
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“Niets is zo subjectief
als een feit. Het eerste
objectieve feit moet
nog worden
uitgevonden.”
Maak jij gebruik van deskundigen in
je praktijk?

gebleken en of het onderzoek daarop dus moet
worden aangepast.

Ja, met enige regelmaat. Het nut van voorafgaand
grondig feitenonderzoek wordt volgens mij te
vaak onderschat. Het recht zit in de feiten en de
juiste presentatie daarvan. Echter, een forensisch
rapport wordt volgens mij soms overschat. Ik
heb liever dat de deskundigen gewoon de feiten
en de stukken grondig uitzoeken en vervolgens
overzichtelijk en logisch aanleveren. Het is dus van
belang dat vóórdat de opdracht wordt uitgevoerd
eerst heel goed wordt besproken wat de bedoeling
is en wat verwacht wordt. En gedurende het
onderzoek moet er nauw contact blijven tussen
alle betrokkenen: de cliënt, de onderzoeker,
eventuele andere deskundigen en de advocaat.
Steeds moet in samenspraak met de cliënt het
doel voor ogen worden gehouden. Dat wil zeggen
dat blijvend de vraag wordt gesteld of het doel
moet worden aangepast op hetgeen inmiddels is

Het door de forensisch accountant laten
beoordelen van de feiten heeft volgens mij niet
vaak een toegevoegde waarde. In procedures
moeten die feiten immers juridisch beoordeeld
worden en dat doet de rechter, waarbij de
advocaat een voorzet doet. De rechter laat
zich daarbij niet of nauwelijks leiden door een
voorafgaand oordeel over diezelfde feiten door
een accountant.
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Het valt mij op dat advocaten, die een forensisch
rapport in een procedure inbrengen, vaak de
inhoud en conclusies die daarin worden getrokken
als gegeven aannemen. Soms baseert de
advocaat zich slechts op de conclusie van een
forensisch rapport. De rol van de onderzoeker en
de rol van advocaat zijn communicerende vaten.
De advocaat moet niet varen op hetgeen hem

door de onderzoeker wordt aangeleverd, maar
dat ook echt zelf gecontroleerd hebben. In de
procedure wordt van de advocaat gevergd om
zélf die gestelde feiten en getrokken conclusies in
de lucht te houden. Als pas tijdens de procedure
voor het eerst echt kritisch gekeken wordt naar
de inhoud van een deskundigenrapport, is het
meestal te laat. Als onderdelen van een dergelijk
rapport geen stand weten te houden, dan kan de
gehele integriteit en geloofwaardigheid van dat
rapport – en daarmee de procespositie van de
partij die dat rapport heeft laten opstellen – gaan
wankelen.

Maakt die ervaring dan dat je
nooit een beroep doet op externe
deskundigen?
Nee, zo is het ook weer niet. Er zijn met enige
regelmaat zaken waarin het verstandig is om een
deskundige, zoals een accountant of technici voor
het veiligstellen van data, eDiscovery enzovoort
in te schakelen. Ik heb vaste mensen om mij
heen – zowel hier op kantoor als bij partijen met
wie ik samenwerk – die goed op elkaar ingewerkt
zijn en over en weer precies weten wat verwacht
wordt en wanneer vragen moeten worden gesteld.
Het is van belang dat een advocaat goed in
teamverband kan werken en dat de lijntjes kort en
efficiënt zijn.

En je ervaring met digitaal
bewijsbeslag?
Dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Er is
nog veel onontgonnen terrein. Het is de taak van
de advocaat om de rechter beter te informeren
over de mogelijkheden die er technisch zijn.
Regelmatig komt het voor dat een rechter
verlof voor bewijsbeslag verleent, maar de
uitvoering helemaal niet mogelijk is of onnodig
kostbaar. Dat komt dan vaak doordat vooraf
geen afstemming heeft plaatsgevonden tussen
de advocaat en alle andere betrokkenen bij het
leggen van bewijsbeslag, zoals de deurwaarder
en de ICT-deskundige die het technische gedeelte
van het verlof moeten uitvoeren. Eigenlijk zou
in ieder verzoekschrift verplicht moeten worden
opgenomen dat de advocaat op voorhand
met de deurwaarder en de aangezochte ICTdeskundige overleg heeft gehad. En dat zowel de
deurwaarder als de ICT-deskundige van oordeel
zijn dat het verzochte verlof ook daadwerkelijk zo
uitgevoerd kan worden en dat dát waarschijnlijk
de meest efficiënte wijze is. De advocaat moet
zich dus ook op voorhand laten informeren over
de mogelijkheden en onmogelijkheden. En als de
rechter vervolgens in de fase van verlofverlening
daarover vragen heeft, moet de advocaat zelf
natuurlijk begrijpen waarvoor verlof is gevraagd.
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Iedereen doet erg moeilijk over de zogenaamde
fishing expeditions. Onder omstandigheden moet
dat echter volgens mij in de conservatoire fase
gewoon worden toegestaan. Zeker in gevallen
van stevige aanwijzingen voor fraude zie ik
geen bezwaar om in de conservatoire fase alles
door middel van forensische kopieën te laten
veiligstellen. De originelen gaan dan uiteraard
integraal retour aan de beslagene en de kopieën
blijven dan keurig achter slot en grendel bij de
door de rechter aangestelde bewaarder. Het is in
vrijwel alle gevallen sneller, minder kostbaar en
efficiënter. Bovendien wordt zo ook voorkomen
dat te weinig bewijs veilig wordt gesteld. Zeker
bij fraude, waarbij de opzet van de wederpartij
is gericht op het verhullen van diens frauduleuze
gedragingen, is het ondoenlijk om op voorhand
de juiste zoektermen in het verzoekschrift op te
nemen. Meermalen heb ik meegemaakt dat de
fraudeurs opzettelijk codewoorden gebruiken om
de zoektocht naar de waarheid te belemmeren.
Het bezwaar dat ‘te veel’ in beslag genomen
wordt, weegt volgens mij niet op tegen de
hiervoor genoemde argumenten. Bovendien is
het vreemd om überhaupt in de conservatoire
fase over fishing te spreken aangezien het in
de conservatoire fase uitsluitend gaat over
de omvang van de vijver en juist niet over de
gerechtigdheid tot het in die vijver mogen
vissen. Die laatste vraag komt immers pas in de
executoriale fase aan de orde.
In meerdere zaken heb ik aan de rechter
uiteengezet waarom de door de Hoge Raad
uiteengezette lijn volgens mij voldoende ruimte
biedt om fishing expeditions in bepaalde situaties
gewoon toe te staan. In enkele gevallen is de
rechter mij daarin ook gevolgd.
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Het Hof Den Bosch oordeelde op 15
augustus 2017 (mrs. T. Rothuizen-van Dijk,
J.R. Sijmonsma en L.S. Frakes) daarover:
“Kort gezegd maken de ernst van de feiten,
het gebrek aan medewerking van [de van
fraude verdachte persoon] om de waarheid
aan het licht te brengen en het feit dat hij
niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat
zich tussen de inbeslaggenomen bescheiden,
bescheiden bevinden van dien aard dat de
inhoud daarvan verborgen moet blijven voor
derden, dat niet kan worden geconcludeerd
dat [de beslaglegger] bezig is met een
onrechtmatige visexpeditie. Gelet op onder
meer de gevonden bestanden [omschrijving]
is het rechtmatig om alle in beslag genomen
bescheiden te doorzoeken teneinde te kunnen
vaststellen of zich daartussen bescheiden van
[de beslaglegger] bevinden en/of bescheiden
waarmee [de beslaglegger] kunnen worden
beschadigd. Datgene wat [de beslagleggers]
zoeken is voldoende bepaald en dat zich
tussen de in beslag genomen bescheiden
dergelijke bescheiden bevinden, is voldoende
aannemelijk. Het feit dat hetgeen waarnaar
wordt gezocht zich bevindt tussen (veel) meer
informatie, maakt, bezien in het licht van
al het vorenstaande, niet dat sprake is van
ongericht vissen naar informatie. Het hof komt
aldus tot de conclusie dat [de beslaglegger]
gelet op alle omstandigheden van het geval,
rechtmatig belang heeft om te controleren of
zich tussen de in beslaggenomen bescheiden
bescheiden bevinden zoals genoemd
[omschrijving].

Kan de deskundige ter zitting een
belangrijke rol spelen?
Zeker. Zowel ten positieve als ten negatieve. Te
vaak vertrouwt de advocaat op de kennis en
deskundigheid van de meegenomen deskundige.
De advocaat behoort het echter toch eerst zelf
ook goed te begrijpen, aangezien het anders
lastig wordt om de rechter ergens van te
overtuigen. De advocaat moet de zaak zo goed
begrijpen dat hij/zij zelf ook tijdens de zitting de
stellingen en verklaringen van de deskundige van
de wederpartij zo nodig kan bestrijden. En indien
de eigen deskundige wordt aangevallen, moet
de advocaat in staat zijn tegen die argumenten
van de wederpartij deugdelijk verweer te voeren.
Kortom, het is goed om in bepaalde gevallen te
overwegen om een deskundige mee te nemen
naar de zitting, maar dat ontslaat de advocaat
geenszins van diens eigen verantwoordelijkheid.
Maar los van de noodzaak daartoe: het is toch ook
juist ongelofelijk leuk aan het advocatenberoep
dat je je de ene dag tot in detail moet verdiepen
in een financieel product, dan weer in de werking
van een warmtekrachtcentrale en vervolgens in
weer een andere zaak in de frauduleuze werkwijze
van een oud-bestuurder?

Tim de Greve is als partner
verbonden aan de commerciële
procespraktijk van Stibbe in
Amsterdam.
Hij procedeert in complexe nationale en
internationale kwesties. Tot zijn track record
behoren omvangrijke fraudezaken en diverse
procedures over beslag- en executierecht. Hij
doceert en publiceert regelmatig.
E tim.degreve@stibbe.com
T 020 - 546 03 57

Is dan de conclusie dat de
deskundige jou niet veel te bieden
heeft?
Ik ben kritisch over hoe deskundigen worden
ingezet en hoe daarmee wordt omgegaan.
De inzet van een deskundige moet vooraf ruim
voldoende zijn overdacht. De deskundige
heeft meer een aanvullende en niet zozeer
een vervangende functie.
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“Waarheidsvinding
heeft in civiele zaken
geen prioriteit”
Wat wil je nooit meer meemaken als
je met een deskundige werkt?
Jasper: Dat de verhouding tussen inspanning
en resultaat verloren gaat. En dat het te lang
duurt. In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken
met waarderingsdiscussies tussen uittredende
en blijvende aandeelhouders. De dynamiek is
in wezen simpel. De eerste wil meestal meer
ontvangen dan de laatste bereid is te betalen.
Als partijen elkaar niets gunnen wordt het lastig
en dient een deskundige – in dit geval een
valuator – uitkomst te brengen. In een recent geval
kreeg ik te maken met twee door de rechtbank
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benoemde deskundigen die door partijen waren
aangedragen. De een was een accountant,
die vooral naar de cijfers keek, de ander meer
een valuator die normalisaties en cashflow in
zijn overwegingen betrok. In de discussie trad
vervolgens een soort spraakverwarring op,
omdat de rechtbank aan de deskundigen had
opgedragen om te kijken naar de ‘getrouwheid’
van de cijfers. Door de introductie van dat begrip
ging de accountant trillen en het gevolg was dat
de waarderingsvraag de partijen jaren verdeeld
hield. Zeker als het belang overzichtelijk is, dan is
dat natuurlijk veel te lang.

Vinden jullie een regiezitting een
nuttig fenomeen bij het aanstellen
van een deskundige?
Jasper: Ja, dat vind ik zeker. Ik zie het nog niet
zo veel gebeuren, maar ik zie ook veel zaken
waarin er achteraf (te) veel discussie is over de
reikwijdte van de opdracht. In een regiezitting
kunnen partijen het makkelijker eens worden over
de persoon van de aan te wijzen deskundige en
de door hem te stellen vragen. Dat kan veel gedoe
voorkomen.
Sjoerd: De rechter maakt vaak met veel
goede bedoelingen een soort vertaalslag die
wij als advocaten nog enigszins begrijpen,
maar waardoor de deskundige zich het bos in
gestuurd voelt. Zeker als het gaat om financiële
of technische aspecten. In een recente zaak
waarin een valuator iets moest zeggen over
betwiste transacties trad een deskundige op die
bepaalde voorwaarden labelde als ‘normaal’,
maar zich tegelijkertijd zo rigide opstelde, dat
hij die uitspraak niet in het deskundigenbericht
wilde opnemen. Als partijen nu in een regiezitting
het eens zouden zijn geworden over de

opdrachtbevestiging, dan had dit soort gedoe,
wat tijdverlies en dus kosten oplevert, kunnen
worden voorkomen.

Vraag is dan of de interventie van een
deskundige helpt of vooral vertraagt?
Jasper: De rechtbankdeskundige heeft een
andere positie dan een partijdeskundige. En
het civiele procesrecht werkt weer anders dan
arbitrages, die wij ook doen. In het Nederlandse
procesrecht is stelplicht het uitgangspunt en
wordt de deskundige pas in een relatief laat
stadium benoemd. De rechter gaat het dossier
pas lezen als de zaak voor vonnis of pleidooi komt
te staan. Bij arbitrages ligt er daarentegen veel
meer nadruk op het vaststellen van de feiten. De
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht staat
een meer actieve nadruk op de waarheidsvinding
voor. Dat vergt een strakker geregisseerd proces
en ook een meer actieve opstelling van de
deskundige, die dan zegt: dit is de procedure
en zo gaan we het doen. Maar er blijft natuurlijk
wel een spanningsveld tussen waarheidsvinding
en snelheid. De civiele rechtsvinding is niet
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primair gericht op de waarheid, maar meer op
wat partijen aandragen. In dat kader wordt
wel gezegd dat rechters redeneren naar een
(billijk) doel en de feiten worden geselecteerd
die dat billijke doel kunnen rechtvaardigen. In
internationale arbitrages is dat vaak omgekeerd:
eerst worden de feiten vastgesteld en daarna
wordt het recht op die feiten toegepast.

Wat zou er dan moeten gebeuren om
de feiten een belangrijkere rol te laten
spelen?
Sjoerd: Als we aan een civiele procedure op
dit punt meer het karakter van arbitrage willen
geven, dan ligt het op de weg van de wetgever om
aanpassingen daartoe te doen in het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet op de
huidige politieke en maatschappelijke druk op
het bevorderen van snelheid, zie ik dat echter nog
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niet zo snel gebeuren. En er kleeft ook een niet
onbelangrijk nadeel aan arbitrage: juist door het
eindeloze debat over de feiten, wordt het snel erg
duur.
Jasper: Kijk maar naar de ervaringen in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat
pleit dan juist weer voor de Nederlandse praktijk.
Dus proportionaliteit blijft ook belangrijk. Als een
deskundige een factuur indient voor een bedrag
van zeven ton op een belang van twee miljoen,
dan is er duidelijk iets niet goed gegaan en heeft
iemand niet goed opgelet. Wat dat betreft zou
het goed zijn als de voormalige praktijk dat de
advocaat, die er een potje van heeft gemaakt,
wordt bestraft weer in ere wordt hersteld. Ik zie
partijen – en advocaten – die er alleen maar op uit
zijn om leverage op te bouwen door het strooien
met (tucht)klachten en aansprakelijkstellingen.
Dat soort guerilla-gedrag dient niet te worden
beloond.

Jasper Leedekerken en Sjoerd
Kamerbeek zijn als partner
verbonden aan Van Doorne.
Jasper houdt zich binnen de praktijkgroep
Proces- & Verzekeringsrecht bezig met complexe
geschillen op het gebied van aansprakelijkheids-,
beslag- en executierecht. Meer in het bijzonder
heeft Jasper expertise op het gebied van
commercial en corporate litigation, waaronder
overname- en aandeelhoudersgeschillen.
E leedekerken@vandoorne.com
T 020 - 678 94 88

Sjoerd is gespecialiseerd in het
ondernemingsrecht, waarbinnen hij zich in
het bijzonder bezig houdt met advisering over
stakeholder management en het begeleiden van
ondernemingen in geschillen en procedures op
het gebied van commercial en corporate litigation.
Daarnaast adviseert hij bij strategische fusie- en
overnametransacties in het kader van overnameen aandeelhoudersgeschillen.
E kamerbeek@vandoorne.com
T 020 - 678 94 43
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“Oh, dat mocht ik
geloof ik niet zeggen
hè?”
Welke ervaring hebben jullie met
deskundigen?
Jeroen: Zelf heb ik daar met name ervaring
mee in internationale arbitrages. Ik heb er
ook mee te maken gehad in procedures
bij de Ondernemingskamer, waar de
Ondernemingskamer waarderingsdeskundigen
had benoemd. Bij het ICC Hof voor Arbitrage in
Parijs maakte ik onlangs een deskundige mee
die zich moest uitlaten over contractsuitleg naar
Nederlands recht. Zijn potentiële valkuil was – en
dat klinkt wellicht contra-intuïtief – dat hij dat al
vaak had gedaan. Daarmee liep hij het risico dat
zijn uitspraken in eerdere zaken als deskundige
tegen hem konden worden gebruikt.
Je moet er als deskundige denk ik – en dit is een
algemene opmerking – ook voor waken dat je in
het daglicht van hired gun komt te staan en te veel
de opdrachtgever ter wille wilt zijn.
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In dezelfde arbitrage heb ik genoten van een
accountant, die tevens Queen’s Counsel was,
om het gemak en de eloquentie waarmee hij zijn
betoog bracht. Zelfs wanneer hij onder grote druk
werd gezet door een agressieve benadering van
de advocaat van de wederpartij, bleef hij een en
al beheersing en demonstreerde daarmee boven
de materie te staan. Dat was prachtig om te zien.
Omdat cross-examination veel voorkomt in
arbitrages en omdat presentatievaardigheid in
de Angelsaksische wereld überhaupt iets is waar
meer de nadruk op wordt gelegd, kunnen zulke
zwaargewichten vaak de doorslag geven in een
zaak. In Nederland staat ons civiel procesrecht
niet in de weg aan cross-examination, maar in
de praktijk zie je het toch niet vaak. Meestal blijft
de ondervraging beperkt tot een verhoor door de
rechter. En als je zo’n getuige eens een keer wat
pittiger ondervraagt, dan vind je al snel de rechter
op je pad, die vindt dat je je te confronterend
opstelt.

Guido: Omdat ik zelf een juridischwetenschappelijke achtergrond heb, word ik soms
zelf als deskundige ingezet. Een wetenschapper
kan natuurlijk een geheel andere visie hebben
op een vraag dan een advocaat. Als deskundige
staat dan de visie als wetenschapper centraal.
Maar omdat ik zelf ook advocaat ben, kan ik
natuurlijk alleen als deskundige optreden als de
noodzakelijke conflict checks zich daar niet tegen
verzetten.
Jeroen: Dat gevaar van een conflict ligt
voortdurend op de loer en je moet daar steeds
op bedacht zijn. Zo was in weer een andere zaak
die speelde in Londen een deskundige nodig om
iets te zeggen over Nederlands recht. Een zeer
ervaren advocaat van een van onze concurrenten
had er geen bezwaar tegen gezien om de rol
van deskundige in een LCIA arbitrage op zich te
nemen, terwijl hij in daarmee samenhangende
zaken in Nederland de advocaat was. Hij had
duidelijk het verschil in rollen onderschat:
advocacy en deskundige expertise liepen
door elkaar. Ik was blij dat ik zelf niet in die val
was getrapt en had een meer onafhankelijke
deskundige ingeschakeld om in de arbitrage uitleg
te geven over Nederlands recht.

Wat wil je nooit meer meemaken als
je werkt met een deskundige?
Jeroen: Eigenlijk moet ik zeggen dat mijn
ervaringen in het algemeen goed zijn. Maar wat
je wilt vermijden is dat blijkt dat de deskundige
wordt gestuurd door de advocaat. Ik herinner
me dat ik, toen ik net stagiair was, mijn eerste
getuigenverhoor deed. Als getuige trad een
roltrapmonteur op. De zaak ging over een jongetje,
die aan zijn been gewond was geraakt op een
roltrap. Ik kwam op voor de roltrapfabrikant. Het
verhoor ging goed totdat de monteur zei dat hij
tijdens zijn werk voortdurend dingen in de roltrap
vond, zoals sleutels, muntgeld en afgebroken
hakken. Ik dacht al meteen: dat is niet handig
want hij zegt nu impliciet dat de roltrap niet
veilig is. Ik zei hem toen dat als hij een vraag
kreeg die hier op zag hij natuurlijk eerlijk moest
antwoorden, maar dat hij hier niet zelf mee op
de proppen hoefde te komen. Ik vond dat dat in
de omstandigheden een advies was dat ik kon
geven. Aan het einde van het verhoor – alles was
goed gegaan – begon hij er toch ineens over. Dat
was nog tot daaraan toe. Het ergste kwam toen
de monteur zich halverwege dat verhaal tot mij
wendde en zei: “Oh, dat mocht ik geloof ik niet
zeggen he?” Dat was natuurlijk killing.
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Tegen welke dilemma’s lopen jullie
aan bij het instrueren van een
deskundige?
Guido: Het succes van de deskundige die je
zelf inzet, maar eigenlijk ook van de door de
rechtbank benoemde deskundige, staat of valt
met de van tevoren gemaakte afspraken. Bij
accountants loop je dan al snel aan tegen hun
beroepsdeontologie. In een insolventiezaak stond
ik tegenover een curator die een rapporteur had
ingeschakeld die zijn RA-titel had laten vallen
om zo niet meer gebonden te zijn aan de regels.
Zo’n (ex)accountant beschikt dan natuurlijk nog
steeds over dezelfde kennis, maar kan zich bij
zijn rapportage meer veroorloven. Op onze beurt
zijn wij toen op zoek gegaan naar een forensisch
accountant die de vrijheid voelde om zich in zijn
rapportage meer opiniërend uit te laten dan
gemiddeld het geval is bij accountants. Ook deze
accountant voerde zijn RA-titel niet meer actief en
heeft de titel inmiddels laten vallen. Als advocaten
zijn wij vooral pragmatisch en kiezen voor een
route die leidt tot het beste resultaat voor de
cliënt.
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Jeroen: In laatste instantie is nooit helemaal uit te
sluiten dat het rapport jouw (partij)standpunt niet
dient. Dat probeer je zoveel mogelijk te voorkomen
door het maken van afspraken vooraf, maar onder
omstandigheden kan je genoodzaakt zijn om dat
rapport dan niet in te brengen.

Hoe kijken jullie aan tegen de
inzet van deskundigen vis-à-vis
waarheidsvinding?
Jeroen: Ik zie wel dat rechters daar meer en
meer de nadruk op leggen. Je ziet ook dat meer
en meer een beroep wordt gedaan op artikel 21
Rv en gebruik wordt gemaakt door rechters van
artikel 22 Rv. De vraag is wat mij betreft of er zo
iets bestaat als een objectieve waarheid. Het is
ook weer niet zo dat er altijd een rechtstreeks
verband bestaat tussen de inzet van meer
deskundigen en waarheidsvinding. Een voorbeeld
is voor mij de Yukos-zaak. Daar zijn eindeloos
deskundigenberichten ingebracht, maar of daar
nu de waarheid meer mee wordt gevonden, is zeer
de vraag.

Jeroen Ouwehand en Guido
Bergervoet zijn verbonden aan
Clifford Chance in Amsterdam.
Jeroen geeft daar leiding aan de procespraktijk
en is daarnaast Managing Partner van Clifford
Chance Amsterdam. Jeroen heeft ruime ervaring
met het optreden in (grensoverschrijdende)
geschillen, waaronder in arbitrages en staat
cliënten ook bij in interne onderzoeken.
E jeroen.ouwehand@cliffordchance.com
T 020 - 711 91 30

Guido is gespecialiseerd in het voeren van
procedures met een focus op de financiële en
andere gereguleerde markten. Verder heeft hij veel
ervaring met procedures in insolventiezaken en
bestuurdersaansprakelijkheid.
E guido.bergervoet@cliffordchance.com
T 020 - 711 95 34

123

INTERVIEW ROBERT HEIN BROEKHUIJSEN EN FRANS STIBBE

“Er wordt steeds
meer ‘flankerend’
geprocedeerd”
Wat wil je nooit meer meemaken als
je werkt met een deskundige?
Robert Hein: Ik heb in de loop der jaren
– eerst als maritiem advocaat, toen in het
verzekeringsrecht en ten slotte in mijn huidige
praktijk – een eindeloze reeks deskundigen voorbij
zien trekken. Het ergste is om erachter te komen
dat de ingeschakelde specialist niet deskundig
blijkt te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een zaak die
ging om bedorven paardenvlees (wat te wijten
was aan een defecte koelinstallatie), waarbij de
deskundige beweerde dat het vlees zwart was
geworden omdat de paarden geschrokken waren
bij het slachten. En zo had ik ook te maken met
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deskundigen, of beweerdelijke deskundigen, die
zich uitlieten over massale sterfte onder tonijn,
over port of over de kunstzinnige waarde van
uit Azië geïmporteerde Boeddha-beelden. Mijn
voormalige collega bij het Openbaar Ministerie
Koos Plooij placht het in dat kader wel eens te
hebben over ‘desklunsigen’.
Frans: Als het tegenzit, kan de inschakeling van
een deskundige ontaarden in een bodemloze put
waar maar geld in verdwijnt. Bij partijdeskundigen
begrijp ik heel goed dat wie betaalt bepaalt, maar
dat is wat mij betreft niet hetzelfde als: u vraagt
en wij draaien. Juist de deskundige die tegengas
geeft heeft mijn respect.

En van welk soort deskundigen
maak je nu het meest gebruik?

Verdient de deskundige betere
bescherming?

Robert Hein: Dat zijn dan toch de (forensisch)
accountants. Forensisch accountants pretenderen
alleen soms dat ze overal verstand van hebben
en daar verzet ik me dan tegen. Laat ze zich
beperken tot de boekhoudkundige fact finding en
laat de duiding daarvan dan vervolgens aan ons
advocaten over.

Frans: Ik zie een toename van partijen die zich
agressief opstellen. Meer en meer is sprake van,
wat ik noem, het ‘flankerend’ procederen. Er
wordt dan, naast het eigenlijke geding, gestrooid
met aansprakelijkstellingen en tuchtklachten,
bijvoorbeeld ook om een deskundige te
beïnvloeden of in diskrediet te brengen. Niet
alleen is het zaak dat de deskundige onder dat
geweld stevig in zijn schoenen blijft staan, ook
kan je je inderdaad afvragen of in ieder geval
een door een rechter aangestelde deskundige
niet beter moet worden beschermd. Vergelijk in
dit verband een door de Ondernemingskamer
aangestelde onderzoeker die slechts aansprakelijk
gehouden kan worden bij opzettelijk onbehoorlijk
handelen, dan wel als er sprake is van kennelijk
grove miskenning van hetgeen een behoorlijke
taakvervulling meebrengt.

Wat zijn jullie ervaringen met de
briefing van de door de rechtbank
benoemde deskundige?
Frans: Ik ga ervan uit dat een goede rechter dat
niet eerder doet dan na het horen van de partijen
en hun standpunten.

Toch krijgen wij als deskundigen soms
opdrachten waar we niet mee uit de
voeten kunnen. In zo’n geval kan een
regiezitting uitkomst bieden. Wat vind
je daarvan?
Frans: Ik juich dat toe, ook omdat dat veel
discussie achteraf kan voorkomen.
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Hebben jullie veel bemoeienis
met de totstandkoming van het
deskundigenbericht?
Robert Hein: Zeer veel. Ik stel me daarin actief
op. Daarvoor heb ik te vaak een conceptrapport
gezien waarvan de conclusies niet door de
inhoud werden gedragen. Ik ben heel kritisch op
de tekst. Soms ga ik zelfs zo ver dat ik per regel
de inhoud probeer te begrijpen. Ik vind dat niet
alleen toelaatbaar, maar ook nodig. De grens
ligt bij het punt waarop de deskundige niet meer
zijn handtekening onder het rapport kan zetten.
Ik zie ook deskundigen, die de druk van hun
opdrachtgever blijkbaar niet kunnen doorstaan.
Vooral aan de andere kant.
Frans: Wat mij overigens opvalt is dat
accountants zo’n volstrekt andere mindset hebben
dan advocaten. De neiging is groot om zoveel
mogelijk uit de buurt van een potentieel conflict te
blijven. Als advocaten kijken wij daarentegen juist
waar de grenzen liggen.

Zien jullie in civilibus een beweging
in de richting van meer fact based
procederen?
Frans: Ja. Vroeger was de rechter lijdelijk.
Tegenwoordig is hij actiever. Weliswaar is er al
lang een artikel in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering die het advocaten verbiedt
onwaarheid te spreken, maar daar werd niet
altijd wat mee gedaan. Dat is nu bepaald aan het
veranderen.
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Robert Hein: Wat dat betreft heb ik een goede
herinnering aan een rechter die een advocaat die
evidente onzin verkocht ondubbelzinnig toevoegde
dat hij zich daarvoor niet leende. Wie nu stelt dat
bananen rood zijn, verbruit het. Ook als dat niet
wordt betwist.

Hoe zien jullie de toekomst voor
deskundigen?
Robert Hein: Ik zie de rol van de deskundige
alleen maar toenemen. Als er een deskundige
wordt benoemd, is mijn advies om jezelf als
partij te voorzien van een partijdeskundige
die bij voorkeur nog deskundiger is dan de
rechtbankdeskundige. Het zou fijn zijn als
(forensisch) accountants zich in hun rapportages
in krachtiger bewoordingen zouden kunnen
uitlaten dan nu nogal eens het geval is. Je krijgt
vrijwel nooit het antwoord dat je nodig hebt voor
je zaak. Maar of de ontwikkeling van de regels dat
mogelijk maakt, dat valt te bezien.

Robert Hein Broekhuijsen en Frans
Stibbe zijn partners bij Ivy Corporate
Defence & Investigations, een
kantoor dat acteert op het snijvlak
van straf- en civiel recht.
Robert Hein leidde tussen 2005 en 2012
als Officier van Justitie diverse grote
fraudeonderzoeken, zoals die tegen de leden
van de criminele organisatie rond de Klimopvastgoedfraude, tegen een bedrijvendokter
en tegen de voormalige directeur van het
Rotterdamse Havenbedrijf. Ook leidde hij
een omvangrijk witwasonderzoek tegen
een Curaçaose bank. Als partner van Ivy
Advocaten verricht en valideert hij interne
onderzoeken, adviseert en begeleidt Robert
Hein ondernemingen en (semi)overheden bij de
afwikkeling van interne onregelmatigheden en
treedt hij op voor verzekeraars in bijzondere zaken.
E rh@ivyadvocaten.com
T 020 - 240 27 70

Frans is een ervaren, praktische
ondernemingsrechtjurist die bekend staat
als deskundige op het gebied van corporate
governance en corporate litigation. Hij is
gespecialiseerd in enquêteprocedures bij de
Ondernemingskamer van het Gerechtshof
in Amsterdam en wordt ook met regelmaat
door de Ondernemingskamer benoemd als
onderzoeker in enquêtezaken. Frans adviseert
en procedeert daarnaast op het gebied van
bestuurdersaansprakelijkheid en fraude binnen de
onderneming.
E fs@ivyadvocaten.com
T 020 - 240 27 70
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“Nadelig dat het
rapport van de
OK-onderzoeker niet
verifieerbaar is”
Wat zijn je ervaringen met het werken
met deskundigen?

En wat zijn je ervaringen met andere
soorten deskundigen?

Die zijn gemengd. Enerzijds efficiënt, bijvoorbeeld
als het gaat om samenwerking met IT-deskundigen
ten aanzien van het doorzoeken van grote
hoeveelheden data, of de inschakeling van
forensisch accountants in bepaalde zaken.
Anderzijds, als je inzoomt op de laatste groep,
dan krijg je snel en bijna onvermijdelijk te maken
met gedragsregels waar ik vis-à-vis mijn cliënt
soms moeilijk mee uit de voeten kan. Ik begrijp
de ratio van die regels wel, maar de stringente
naleving daarvan roept in de dagelijkse
praktijk ook problemen of onhandigheden op.
Bijvoorbeeld bij hoor en wederhoor in een intern
onderzoek: je wilt graag bepaalde voorlopige
bevindingen bespreken met je cliënt, zo nodig
onder het voorbehoud van wederhoor. Forensisch
accountants kunnen/mogen dat niet altijd. Maar
als er een aanwijzing is van onregelmatigheden
bij een cliënt, wil die cliënt drie dingen: 1) zien
wat er gebeurd is, 2) zorgen dat het stopt en 3)
voorkomen dat het nog een keer gebeurt. In dit
hele proces moeten degelijk onderzoek (met hooren wederhoor) en snelheid samengaan.

In mijn corporate litigation praktijk heb ik
regelmatig te maken met waarderingsdiscussies.
Als het erop aankomt, blijkt daarover vaak
onvoldoende te zijn geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst. Zo kwam ik eens op voor een
bestuurder, tevens aandeelhouder, die werd
ontslagen. De aandeelhoudersovereenkomst
noemde daarover alleen de verplichting om in zo’n
geval de aandelen aan te bieden tegen een nader
te bepalen prijs/waarderingsmethodiek. Maar over
de vraag wie de informatie aan de expert
aanlevert en over transparantie ten aanzien van
de verschaffing van informatie aan de expert was
niets geregeld. Probleem is dan dat de expert
wordt geïnformeerd door het zittende bestuur en
dat de ‘uittredende’ bestuurder/aandeelhouder
geen toegang meer heeft tot de relevante
informatie en dat de informatieverschaffing aan
en de contactmomenten met de expert niet altijd
transparant plaatsvinden. De expert zal zich in de
praktijk wellicht eerder verlaten op informatie die
afkomstig is van het zittende bestuur dan op die
van de uittredende bestuurder/aandeelhouder.
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Dit kan tot ongelijke posities leiden in de
waarderingsdiscussie en in aandeelhoudersovereenkomsten zou dit (in ieder geval vanuit de
positie van de mogelijk uittredende bestuurder/
aandeelhouder) beter geregeld moeten worden.

Dat klinkt onbillijk?
Dat is het ook, in elk geval bezien vanuit het
perspectief van mijn cliënt. Maar het uitgangspunt
van de rechter is dat ieder mens – de deskundige
inbegrepen – (zijn werk) goed doet. Zijn
aanvangshouding bij de benoeming van de
deskundige is dan niet bijzonder kritisch.

Maar is dat de deskundige te
verwijten?
Dat ook weer niet, want ook ik ga ervan uit dat
hij zijn best doet. Maar daarmee is nog niet
gezegd dat hij voldoende blijk geeft van de
disbalans tussen partijen als het gaat om de
informatievoorziening. Bovendien: als het rapport
er eenmaal is, dan is bijna niet meer te herleiden
hoe de waardering tot stand is gekomen, omdat
het misschien op wel 100 keuzes is gebaseerd.

Heb je een ander beeld van het werk
van de partijdeskundige?
De partijdeskundige zie je, uitzonderingen
daargelaten, meestal niet op de zitting. De door
de rechter benoemde deskundige trouwens
evenmin. Wat je van hem ziet is zijn papieren
productie. Ik maak er een goede gewoonte van
om de inschakeling van een partijdeskundige te
laten afhangen van hoe de zaak zich ontwikkelt. In
sommige zaken, bijvoorbeeld zaken die gaan over
schadeberekening, worden vaak door de partijen
deskundigenberichten ingebracht, waarna de
rechter het nog steeds niet weet en hij besluit tot
inschakeling van een eigen deskundige. Er doet
zich dan snel cumulatie van kosten voor, wat de
cliënt niet blij maakt en ik probeer dat dan ook zo
goed mogelijk in de hand te houden.
Ik heb overigens een hele rare situatie
meegemaakt met een rechtbankdeskundige die na
oplevering van zijn rapportage van kleur verschoot
en vervolgens – in dezelfde procedure – ging
optreden voor een van de partijen. Dat voelde heel
raar, maar het Hof bepaalde in dat geval dat het
kon, omdat de tweede opdracht de eerste, reeds
afgeronde opdracht, niet meer kon beïnvloeden.
Aan een buitenlandse cliënt is zoiets in elk geval
niet uit te leggen.

Wil je dat voorkomen, dan zal je het beter moeten
regelen in de aandeelhoudersovereenkomst en
het minder laten aankomen op de hiaten daarin
als de aandeelhouders een dispuut krijgen. Dat is
misschien een flauw juristenantwoord, maar een
alternatief zie ik niet.
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Je treedt ook op voor de
Ondernemingskamer. Is het karakter
van het deskundigenwerk daar
anders?
Ja, tenminste als we daar ook de door de
Ondernemingskamer benoemde onderzoeker
onder scharen. Zo’n onderzoeker wordt niet
beëdigd en staat op een door de Ondernemingskamer gehanteerd lijstje. Die onderzoeker heeft
een grote mate van vrijheid, want is aan weinig
regels onderworpen. Hij is zelfs niet eens
gehouden om informatie waarover hij beschikt –
transparant – met beide partijen te delen. Na
verloop van tijd levert hij een rapport op, maar de
onderzoeker zelf krijg je normaliter niet op de
zitting te zien, dus je kunt hem daar ook niet direct
over ondervragen. Dat dat allemaal zeer pover is
gereguleerd, kan het jou als advocaat zeer lastig
maken. Het rapport is veelal ook niet volledig
verifieerbaar, in die zin dat alle redeneringen en
conclusies volledig – met verwijzing naar alle
relevante bijlagen – te volgen zijn. Maar de
Ondernemingskamer is ook een rechter (althans
een rechterlijk college) die, zoals ik hiervoor al zei,
als uitgangspunt hanteert dat de onderzoeker
juist handelt. In de praktijk echter kan dat leiden
tot zeer onwenselijke gevolgen voor je cliënt,
bijvoorbeeld als het rapport niet voorziet in de
bijlagen die de conclusies moeten dragen. Ga
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daar dan maar eens aanstaan als advocaat.
Op dat punt gaapt er een rechtspositie-gat
tussen de gewone civiele procedure en die van de
Ondernemingskamer. Daarmee wil ik niet zeggen
dat het OK-proces niet werkt – integendeel, het
blijft een fantastisch instrument – maar wel dat
dit aspect een imperfectie is. Overigens is het
onderzoekselement van de OK-procedure wel
verbeterd met de introductie van de rechtercommissaris.
Wat ook een lastig punt is, is dat de benoeming
van de onderzoeker een eerste beschikking van
de Ondernemingskamer vergt. Maar die eerste
beschikking valt niet noodzakelijk samen met het
nulpunt van het feitencomplex, meestal zelfs niet.
Het onderzoek/de ‘basishouding’ van de onderzoeker wordt soms al wel bepaald, althans die
indruk wordt gewekt, door die eerste beschikking.
Misschien is dat begrijpelijk, maar het klopt niet.
Tot slot nog een verzuchting over de benoeming
van die onderzoeker. Hij wordt, als gezegd, niet
beëdigd. Misschien is dat geen materieel bezwaar,
maar in de praktijk zou ik het toch een verrijking
vinden wanneer de onderzoeker expressis verbis
verklaart dat hij het spel volgens de regels zal
spelen en dat dus zijn rapport verifieerbaar is.
Dat vind ik belangrijk.

Sidney Berendsen is als partner
verbonden aan Loyens & Loeff in
Amsterdam.
Sidney is specialist in ondernemingsrechtelijke
geschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot fusies
en overnames, geschillen tussen aandeelhouders,
procedures bij de Ondernemingskamer en
aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen. Daarnaast leidt Sidney het Team
Corporate Investigations dat zich onder meer
richt op het doen van interne onderzoeken,
het onderhandelen met en/of procederen tegen
aansprakelijke partijen en autoriteiten en
het (proactief) adviseren op het gebied van
Compliance (anti-bribery & corruption).
E sidney.berendsen@loyensloeff.com
T 020 - 578 57 80
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Schade: Hoe zorg ik
dat het venijn niet in
de staart zit?
Goeie vraag.
In een bundel over deskundigen mag de visie
van de deskundige in schade niet ontbreken. In
veel juridische procedures komt die deskundige
pas aan het einde van de zaak aan de beurt, in
de staart, en blijken dan pas de economische
consequenties van de voorafgaande juridische
uitkomsten. Omdat het cliënten vaak om
de centen gaat, leidt die late inschakeling
nogal eens tot verrassingen. Laten we dat in
de toekomst anders doen en voortaan vanaf
dag één bij het einde van de zaak, namelijk
de berekening van de omvang van de schade,
stilstaan.

Juridische en economische
werkelijkheid
Hoe passen de gestelde feiten in het
juridisch raamwerk en welke sterke en zwakke
elementen kent de bewijsvoering? De focus
in de processtrategie ligt op het vergaren en
contextualiseren van de elementen die passen

132

Grant Thornton | De deskundige in dispuut

bij de geschonden rechtsnorm. Uiteraard pro en
contra en laverend tussen stellingen van eiser en
weerleggingen van verweerder. Die rechtsstrijd
kent in de praktijk vaak een lange doorlooptijd.
Waar de zaken principiëler worden, ontaarden ze
niet zelden in een juridische loopgravenoorlog,
waarbij doorlooptijden van gemiddeld vijf jaar niet
ongewoon zijn. Indien er dan juridisch uitsluitsel
is dat de wederpartij aansprakelijk kan worden
gehouden voor de geleden schade, volgt de
volgende hobbel: de bepaling van de omvang
van de geleden schade. Na zoveel jaren strijd op
het juridisch toneel, gaat het vervolgens over de
optel- en de aftreksom en de al of niet daarop toe
te passen (wettelijke) ‘keersom’ voor de gederfde
rente. Wie nu zegt dat dit wel erg kort door de
bocht is heeft gelijk. Maar het venijn zit vaak in de
staart en heeft alles te maken met de vaststelling
van de veronderstelde economische werkelijkheid:
de omvang van de daadwerkelijk geleden schade,
waar het rechtspartijen vaak van meet af aan om
te doen was.

Economische werkelijkheid pas na
jaren procederen
In de praktijk worden accountants en valuators
voor het berekenen van de geleden schade vaak
laat ingeschakeld. Het juridisch platgetreden
dispuut is bijna ten einde. Er is nog een rapport
van een schadedeskundige nodig voor de
schadestaatprocedure en dan zit het erop.
Het probleem waar in de praktijk mee geworsteld
wordt, is dat financiële gegevens uit de periode
waarin de (vermeende) schade is ontstaan,
na jaren procederen vaak niet of nauwelijks
meer boven water te halen zijn. In het meest
gunstige geval is de administratie nog volledig
toegankelijk en zijn de brondocumenten
adequaat gearchiveerd, maar is de economische
werkelijkheid al historie. Veelal is door tijdsverloop
de documentatie van de deskundige beperkt
tot de gepubliceerde jaarrekening over de jaren
voor en na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Ter onderbouwing worden vervolgens allerlei
prognoses toegevoegd over de veronderstelde
toenmalige economische werkelijkheid. Prognoses
die zijn opgemaakt ten tijde van het schadeevenement zijn er veelal niet en daardoor ontstaat
al snel de suggestie van hindsight bias. Door
tijdsverloop vergt het jaren na dato terugzoeken in
schaarse documentatie en het reconstrueren van
een economische werkelijkheid uit het verleden
veel tijd en leidt dat bijna altijd tot uitkomsten die
door dat tijdsverloop voorbehouden behoeven.
Een goede schadeberekening vergt gedegen
inzicht in de bedrijfseconomische kernaspecten
van de onderneming voorafgaande, tijdens en na
de gebeurtenis. Daarvoor is nodig dat zodra de
gebeurtenis zich heeft voorgedaan, niet alleen
de juridisch relevante feiten worden verzameld,
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model biedt ook inzicht in de door betrokkene
ondernomen acties en daarmee gepaard
gaande kosten om de negatieve gevolgen van de
schadeveroorzakende gebeurtenis op te heffen.
Ook deze kosten, wanneer zij daadwerkelijk
hebben geleid tot beperking van de bijvoorbeeld
de geleden bedrijfsschade, zijn relevant voor de
claim.

maar direct ook aandacht wordt besteed aan
het verzamelen en veilig stellen van (bedrijfs-)
economisch relevante feiten, zowel van de
onderneming als de benchmarks ervan. Ook de
wederpartij in kwestie heeft baat bij een zo vroeg
mogelijke focus op de aard en de omvang van de
schade. Het afwachten van de eerste aanleg en
vervolgens een hoger beroep, verdient daarom
geen aanbeveling; het bederft de waarde van
de gegevens en vermindert de waarde van de
werkzaamheden van de schadedeskundige.

Venijn in de staart

Bovendien, omdat het zelden de eerste zaak
van een schadedeskundige betreft, zal hij ook
een deskundige bijdrage kunnen leveren aan
de onderliggende zaak, mits hij daar tijdig
bij betrokken wordt. Want zodra het juridisch
framework van een zaak in kaart wordt gebracht,
is het raadzaam reeds met deskundigen af
te stemmen hoe de schadelijdende partij de
relevante feiten over de aard en omvang van
schade kan gaan verzamelen en bijhouden.
Op basis van een concreet schademodel,
waarin mogelijke schadescenario’s en
schadeberekeningsmethoden zijn uitgewerkt
met bijbehorende gegevensbehoeften, kan een
schadedeskundige (jaren later) een degelijk
onderbouwd schaderapport uitbrengen.
Daarnaast biedt een dergelijk schademodel
ook inzicht in de schadetermijn. Immers, zo’n

Toen ik in 2010 bij Grant Thornton begon, werd
ik betrokken bij een agentureninbreuk die ook
in 2003 al eens was onderzocht, maar toen ter
opheldering van de toedracht voor een van de
partijen. Nu stonden partijen drie weken voor
conclusie van de Advocaat Generaal bij de
Hoge Raad en vroegen zich voor het eerst af
of een schikking niet een veel beter idee was.
Maar wat was dan de vermoedelijke omvang van
die schikking? Na 2003 waren er geen schadedeskundigen bij de zaak betrokken geweest en
bleek er een eigen gedroomde werkelijkheid
te hebben postgevat. De eiser dacht aan
een vergoeding van achttien miljoen euro, de
gedaagde dacht aan minder dan een miljoen
euro. Zij leerden toen pas het verschil in inzicht in
hoogte van de schade, wat bij beide partijen tot
onthutsing en ongeloof aanleiding gaf. Gezien
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de termijn was kennis van de zaak belangrijker
dan onafhankelijkheid en konden we beide
partijen op basis van de nog aanwezige kennis
ervan overtuigen welke bandbreedte wel reëel
was. Hoewel beide partijen onaangenaam waren
verrast, is een dag voor de conclusie de zaak naar
tevredenheid van beide partijen geschikt en is
het geschil beëindigd. En dat na ruim zeven jaar
procederen.
Door late inschakeling van een deskundige zit
het venijn vaak in de staart van de procedure.
Late inschakeling is het gevolg van een keuze en
kan derhalve worden voorkomen. Door te kiezen
voor vroege inschakeling kunnen procesellende,
onnodige kosten en onaangename verrassingen
worden voorkomen.

Dick Alblas
Director
Grant Thornton
Valuation, Investigation & Dispute Services
Expert op het gebied van fraude en
insolventierecht
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Wat voor soort
opdrachten verricht
Valuation Investigation
& Dispute Services
van Grant Thornton
als deskundige?
Goeie vraag.
Waarderingsdeskundigen
Het team van waarderingsdeskundigen
onder leiding van Peter den Hertog verricht
naast waarderingen ten behoeve van
jaarrekeningcontroles en transacties, regelmatig
aandelenwaarderingen in uitkoopprocedures en
andere geschilsituaties. Peter treedt regelmatig
op voor de Ondernemingskamer.

Schadedeskundigen
Onze schadedeskundigen worden veel
ingezet door advocaten om bedrijfsschade/
dervingschade te begroten, maar ook om een
second opinion te geven op werkzaamheden
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van andere deskundigen. Onze collega Dick
Alblas wordt regelmatig door rechtbanken en
gerechtshoven benoemd als deskundige in
dergelijke zaken omdat hij kan bogen op 20 jaar
ervaring.

Forensic technology deskundigen
Steeds vaker wordt onze forensic IT-collega’s
onder leiding van Ludo Block door partijen
en rechtbanken/gerechtshoven gevraagd
om deskundigheid te leveren als het gaat om
conflicten waar de technische aspecten van
dataverkeer of sociale media een rol spelen in een
geschil.

Wij helpen ook bij procedures, waarin behoefte
is aan deskundigheid met betrekking tot de
praktische omgang met hosting en voorselectie
in eDiscovery situaties of fysieke assistentie bij
bewijsbeslagsituaties (art. 843a).

Forensisch accountants
Als het gaat om toedrachtonderzoek of sporenonderzoek in een financieel-economische
omgeving (wat is er gebeurd en wie is er in welke
positie bij betrokken?) wordt door partijen en
rechtspraak regelmatig een beroep gedaan op
onze forensisch accountants onder leiding van
Peter Schimmel. Daarbij komen vaak ook aspecten
rond de jaarrekening en de controle daarvan aan
de orde.

Deze voorbeelden geven slechts een beperkt
beeld van onze diverse praktijk, waarin de meest
uiteenlopende combinaties van bovenstaande
vaardigheden en expertise worden gevraagd.
Wat te denken van het tot definitieve uitspraak
leidende optreden in de bedrieglijke bankbreuk
zaak van Joep van den Nieuwenhuyzen, de
prijsvaststelling van 27 aan Oekraïne te leveren in
Spanje gebouwde ambulances of te assisteren bij
het herkrijgen van het eigendom van een gestolen
Moldavische Bank?
Stel ons de ‘goeie vraag’ en wij gaan op zoek
naar de beste antwoorden. Wij houden van een
uitdaging.
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, 1

Grant Thornton
Interview series

In ‘De deskundige in dispuut’ vertellen 35 litigators over hun ervaring
met het inzetten van deskundigen. Van de selectie, de briefing, het
deskundigenverslag tot en met het proces. Met deze bundel wil Grant
Thornton een bijdrage leveren aan de kwaliteit van en de opinievorming
rond het deskundigenwerk. Daarom stellen wij ons kwetsbaar op en
zijn de interviews onvervormd weergegeven: bij de redactie hadden de
geïnterviewde litigators het laatste woord. Wij zien ernaar uit om in de
nabije toekomst onze expertise weer ten dienste te stellen van u en uw
cliënt. Die cliënt moet inderdaad niet worden beschouwd als ‘melkkoe’
– zoals een litigator terecht stelt – maar als iemand wiens belang wordt
gediend door deskundige expertise, waarin zijn advocaat zelf niet voorziet.
Erik van Zadelhof
Relatiemanager
Grant Thornton
Specialist Advisory

De deskundige in dispuut

Het gezegde ‘Wie procedeert om een koe, geeft er een toe’ waarschuwt
voor de financiële gevolgen van procedures. Het is een echt Nederlands
gezegde, maar lijkt toch geen opgeld te doen in de praktijk van de in deze
bundel geïnterviewde litigators als het gaat om de inzet van deskundigen.
Wellicht is er nog terughoudendheid om een deskundige in te schakelen
bij zaken met een klein belang, maar naarmate dat belang groter wordt,
is de inzet van de deskundige meer verantwoord. In grote zaken is de inzet
van een deskundige eerder regel dan uitzondering. De hier opgevoerde
advocaten hebben allen een vooraanstaande procespraktijk en (dus)
ervaring met een breed scala aan deskundigen. Dat maakt hun mening en
ervaring relevant.
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