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Deontologische richtlijnen van toepassing op alle ingenieur-deskundigen 

De ingenieur-deskundige voert zijn opdracht uit in alle objectiviteit, onafhankelijkheid en discretie. 

Objectiviteit 

De ingenieur-deskundige volgt de feiten en rechtvaardigt zijn besluiten met wetenschappelijke gege-
vens. 

De ingenieur-deskundige onthoudt zich van elke oneervolle houding, uitspraak of handeling. 

Onafhankelijkheid 

De ingenieur-deskundige vermijdt elk belangenconflict. 

De ingenieur-deskundige vrijwaart zich van alle druk, beïnvloeding of enig vermoeden van persoonlijke 
baat. 

Discretie 

De ingenieur-deskundige behandelt de verkregen informatie met de nodige discretie. Dit zowel tijdens 
als na zijn opdracht en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Algemene aanbevelingen voor ingenieur-deskundigen 

De ingenieur-deskundige doet slechts fysieke manipulaties (zoals bv. destructief onderzoek, wijzigen 
van instellingen, …) nadat hij de partijen op de mogelijke gevolgen hiervan heeft gewezen en nadat de 
partijen hieromtrent hun akkoord1 gegeven hebben. 

Het staat de ingenieur-deskundige vrij om zelf geen fysieke manipulaties te doen, maar om deze door 
een partij of door een derde te laten uitvoeren in zijn aanwezigheid. 

De ingenieur-deskundige gebruikt geen argumenten ad hominem. 

 

Aanbevelingen voor ingenieur-deskundigen die optreden als gerechtsdeskundige 

De ingenieur-gerechtsdeskundige handelt steeds conform het KB deontologie d.d. 25.04.2017. 

 
1 Dat akkoord dient ofwel schriftelijk te worden gegeven ofwel te worden geacteerd in een verslag dat aan alle 
betrokkenen voor opmerking wordt overgemaakt. 
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De ingenieur-gerechtsdeskundige gaat geen contractuele banden aan met één van de betrokken par-
tijen. 

De ingenieur-gerechtsdeskundige streeft ernaar dat elkeen die betrokken is bij het deskundigenonder-
zoek met respect wordt behandeld en dat de privacy van de betrokken partijen wordt gerespecteerd. 
Tevens streeft de ingenieur-gerechtsdeskundige ernaar dat de ter uitvoering van zijn opdracht be-
zochte locaties met respect en discretie worden betreden. 

De ingenieur-gerechtsdeskundige waakt over de sereniteit tijdens het gerechtelijk deskundigenonder-
zoek, evenals over de voortgang en de economie ervan. 

De ingenieur-gerechtsdeskundige vermijdt om enige conceptverantwoordelijkheid op zich nemen, 
tenzij anders gespecifieerd in de gerechtelijk bevolen deskundigenopdracht.  

De ingenieur-gerechtsdeskundige weigert opdrachten waarbij de verzekering, waarvoor hij regelmatig 
handelt, betrokken is. 

De ingenieur-gerechtsdeskundige schoolt zich permanent bij zowel in zijn vakgebied als op juridisch 
vlak. 

 

Aanbevelingen voor ingenieur-deskundigen die optreden als bemiddelaar of arbiter 

De ingenieur-deskundige weigert opdrachten waarbij zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in 
vraag kunnen worden gesteld ten gevolge van bindingen op het ogenblik van de opdracht of in het 
verleden, welke de aard ook is, financieel, zakelijk, familiaal of sociaal. De deskundige maakt dergelijke 
bindingen kenbaar aan de partijen op het moment dat deze hem kenbaar worden. 

De ingenieur-deskundige weigert opdrachten waarbij de verzekering, waarvoor hij regelmatig handelt, 
betrokken is. 

 

Aanbevelingen voor ingenieur-deskundigen die optreden als partijdeskundige 

De ingenieur-deskundige verdedigt het standpunt van zijn partij, maar zal hierbij steeds de objectieve 
feiten respecteren. 

Wanneer een ingenieur-deskundige opgenomen in het register van gerechtsdeskundigen optreedt als 
technisch raadgever van een partij en hierbij zijn titel van ‘gerechtsdeskundige en het bijhorende EXP-
nummer” vermeldt, waakt hij erover dat er geen misverstand kan ontstaan tussen zijn functie als par-
tijdeskundige enerzijds en de door de rechtbank of het hof aangestelde gerechtsdeskundige in de des-
betreffende zaak anderzijds. Als een ingenieur-partijdeskundige gebruik maakt van zijn titel van ge-
rechtsdeskundige en het bijhorende EXP-nummer, dan gedraagt hij zich naar eer en waardigheid die 
van een gerechtsdeskundige mag verwacht worden. 

 


