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In dit jaarverslag blikken we terug op 2021, maar wordt ook aandacht besteed aan het tienjarig bestaan van het NRGD.  
Een feestelijke mijlpaal die, ondanks de COVID-19-pandemie, in stijl gevierd is. Tien jaar verbinding tussen recht en 
wetenschap, dat is iets waar we trots op zijn. 

In Tivoli Vredenburg werd ons symposium bezocht door alle belanghebbenden die het NRGD maken tot wat ze is: een 
register en kwaliteitsinstituut voor de rechtspraak. Dankzij verschillende sprekers en presentaties werd duidelijk dat het 
NRGD ver is gekomen sinds 2010. Waar destijds het register nog leeg was, zijn er nu circa 600 deskundigen te vinden uit 11 
deskundigheidsgebieden en 18 sub-gebieden. Waar destijds de focus voornamelijk lag op het register, wordt nu steeds meer 
gericht op de kwaliteitsrol die het NRGD inneemt. Advies en de systeemrol worden belangrijker, zo laat ook dit verslag over 
2021 zien.

Wat het meest opvalt als we terugkijken op 2021 is dat het NRGD de lopende zaken kan faciliteren, en tegelijkertijd gestaag 
groeit richting een register voor de hele rechtspraak. Dit leidt soms tot uitdagingen in logistiek en organisatie, maar 
dit kunnen we samen aan. Met deze groei blijft het NRGD evenwel staan voor haar waarden: zorgvuldig, transparant, 
samenwerkend en bovenal onafhankelijk. 

Ook dit jaar had de COVID-19-pandemie op verschillende manieren impact op ons. Het bepaalde voor een groot deel 
onze werklocatie, het zorgde wederom voor digitale en hybride varianten van voorheen fysieke bijeenkomsten en door de 
reisbeperkingen moest het internationale karakter een andere verschijningsvorm vinden. Voor iedereen is 2021 een intensief 
jaar geweest, op professioneel en op persoonlijk vlak. Ik prijs ons gelukkig dat we als College, Bureau en Commissieleden 
onze verantwoordelijkheden hebben gevoeld en genomen. Zo kunnen we 2021 afsluiten als een betekenisvol jaar. 

Eric Bakker
Voorzitter Gerechtelijk College NRGD

VOORWOORD

Dit jaarverslag biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.NRGD.nl.  
Daar kunt u zich ook aanmelden voor de NRGD-nieuwsbrief.
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Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen is dé forensische kwaliteitsorganisatie voor de rechtspraak in 
Nederland. Samenwerking in binnen- en buitenland staat hierbij voorop. Het NRGD zorgt ervoor dat forensisch 

onderzoekers en hun rapportages voldoen aan (inter)nationaal geldende normen. Op die manier kunnen 
belanghebbenden vertrouwen hebben in de kwaliteit van forensisch deskundigheidsonderzoek.  

Als onafhankelijke en transparante organisatie bevordert en waarborgt het NRGD de kwaliteit van de 
forensische expertise. Ook wordt de ontwikkeling van de kwaliteit van het forensisch veld als geheel 

gestimuleerd. Het NRGD concentreert zich op regulering, advisering en kennisuitwisseling.

OVER HET NRGD
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Resultaten en nieuwe ontwikkelingen 2021
• Deskundigheidsgebied DNA: De eerste deskundigen voor  
 DNA verwantschap (Kinship Analysis) en DNA Activity Level  
 zijn geregistreerd. Hiermee sluit het register aan bij de  
 ontwikkelingen in de rechtspraak.

• Deskundigheidsgebied FMO: Gedurende twee jaar heeft het  
 NRGD in overleg met het veld gewerkt aan het beoordelingskader  
 Forensisch Medisch Onderzoek. Het College gerechtelijk  
 deskundigen heeft het beoordelingskader vastgesteld.  
 Het deskundigheidsgebied FMO is per 1 december 2021  
 opengesteld voor aanvragen om registratie. De toevoeging van  
 FMO past in het groeimodel naar een situatie met goed opgeleide 
 forensisch artsen.

• Deskundigheidsgebied Forensische Accountancy: Het  
 NRGD heeft in 2021 uitvoerig gesproken met het veld zoals de  
 beroepsvereniging (NBA), AFM, kwartiermakers en accountants  
 zelf. De noodzaak van normering en registratie wordt breed  
 onderschreven. Begin 2022 gaat de Normstellingsadvies-
 commissie (NAC) aan de slag. 

• Deskundigheidsgebied FPPO: Het College heeft de Beleidsregel  
 maatwerk rondom pensionering vastgesteld om rapporteurs  
 zo lang mogelijk de kans te geven door te werken. Deze groep  
 rapporteurs komt zonder inhoudelijke toets in aanmerking voor  
 verlenging van de NRGD-registratie voor ten hoogste twee jaar en  
 niet langer dan dat de BIG-registratie loopt. Verder is de  
 hervisitatie van de PJ-opleiding van het NIFP afgerond, met als  
 resultaat een positief advies van de visitatiecommissie, en een  
 erkenning van de opleiding door het College. Het NIFP  
 waarborgt vanaf nu zelf de kwaliteit van zijn opleiding, waarbij  
 het NRGD een vinger aan de pols houdt.

• Deskundigheidsgebied Handschrift: Een klein maar nog steeds  
 gevraagd gebied. In 2021 zijn internationale contacten  
 aangeboord om nieuwe toetsers te enthousiasmeren.  
 De uitbreiding naar civiel en bestuur zal mogelijk ook nieuwe  
 aanwas van deskundigen opleveren.

• Enquête ketenpartners naar welke gebieden verder genormeerd  
 moeten worden in het NRGD. De gebieden die het vaakst zijn  
 benoemd onder de ketenpartners worden nader onderzocht.  
 Dit zijn: radiologie, dactyloscopie, beeldonderzoek & biometrie  
 en explosies & explosievenonderzoek. Het College zal een besluit  
 nemen welke c.q. in welke volgorde toe te voegen.

• De Ad Hoc instrumenten voor deskundigen die zelden of nog  
 nooit in recht hebben gerapporteerd worden via de NRGD- 
 website veelvuldig geraadpleegd. De instrumenten bijvoorbeeld  
 over het schrijven van een adequaat rapport zijn in 2021 ook  
 in het Engels beschikbaar gekomen. Er zijn ook aanvragen voor  
 Rapportfeedback binnengekomen. In 2022 zal een eerste  
 evaluatie plaatsvinden.  
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CIJFERS & DOORLOOPTIJD
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RESULTATEN 2021
Cijfers
Tussen 2010 en 2020 kreeg het NRGD circa 2300 aanvragen voor 
(her-)registratie als forensisch deskundige. In 2021 deed het NRGD 
179 aanvragen af, verdeeld over 11 deskundigheidsgebieden. Over 
de deskundigheidsgebieden heen werden in 2021 11 (6%) aanvragen 
afgewezen. 

Het grootste deel van de aanvragen betrof (her)registratieverzoeken 
op het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Psychologie 
en Orthopedagogiek (FPPO). Dat deskundigheidsgebied ontving 

 
in totaal 147 aanvragen, waarvan 9 (6%) aanvragen werden 
afgewezen, omdat de betreffende deskundigen niet aan de wettelijk 
voorgeschreven kwaliteitseisen bleken te voldoen. Bij 3 FPPO-
aanvragen leidde het ingediende verzoek om herregistratie tot een 
voorwaardelijke registratie.

Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag bedroeg in 2021 2,5 
maanden.

FPPO herregistraties

88 onvoorwaardelijk    

 46 voorwaardelijk  

9 inhoudelijke afwijzingen

4 overig

41 voorwaardelijk: een pas opgeleide rapporteur wordt de eerste  
 twee jaar voorwaardelijk in het register opgenomen. 
5  rapporteurs werden voorwaardelijk geregisseerd op  
 vakinhoudelijke redenen.



BEZWAAR, BEROEP, KLACHTEN EN MELDINGEN
Bezwaar
In 2021 heeft het NRGD vijf bezwaarschriften ontvangen en 
afgehandeld. Het ging hierbij om afwijzing van de aanvraag om 
herregistratie of een besluit tot voorwaardelijke registratie in 
verschillende deskundigheidsgebieden. 

De bezwaaradviescommissie heeft in vier zaken het College 
geadviseerd het bestreden besluit in stand te laten. In het geval 
van het bezwaar van een afwijzing na een onvoorwaardelijke 
registratie, heeft de bezwaaradviescommissie het College 
geadviseerd om de betreffende deskundige toch voorwaardelijk te 
herregistreren. Het College heeft in alle zaken het advies van de 
bezwaaradviescommissie overgenomen.

Klachten
In 2021 heeft het NRGD een klacht ontvangen over de afhandeling 
door de TAC en de wijze en duur van afhandeling van de aanvraag 
om registratie door het College. In deze kwestie heeft het 
College een review laten verrichten omdat het vragen had bij de 
onderbouwing van de TAC-adviezen. Het College heeft als leerpunt 
dat het nog actiever moet communiceren met de aanvrager over de 
reden van de vertraging in de afhandeling en de verwachte datum 
van de beslissing.

DESKUNDIGHEIDSGEBIEDEN 
Sinds de oprichting in 2010 heeft het NRGD in overleg met 
deskundigen uit de praktijk elf deskundigheidsgebieden met 18 
sub-gebieden genormeerd:
• Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek 
 met vier deelgebieden
• DNA-analyse en interpretatie met drie deelgebieden
• Handschriftonderzoek 
• Verdovende Middelen met twee deelgebieden
• Toxicologie

• Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek 
• Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie
• Forensische Pathologie
• Digitaal Forensisch Onderzoek met zes deelgebieden
• Rechtspsychologie met drie deelgebieden
• Forensisch Medisch Onderzoek met twee deelgebieden

DOORONTWIKKELING VAN NORMEREN EN 
TOETSEN
Het beleid van het NRGD beoogt, dat als een organisatie 
aantoonbaar beschikt over een gedegen opleiding en examen, een 
deskundige niet nogmaals door het NRGD wordt geëxamineerd. 
Deze erkenning wordt niet zomaar verleend. Naast dat de opleiding 
regelmatig wordt gevisiteerd (initieel, na twee jaar en daarna iedere 
vijf jaar) door een onafhankelijke visitatiecommissie, heeft één 
van de leden van de examencommissie die het examen afneemt 
tevens de rol van NRGD-gecommitteerde. De gecommitteerde borgt 
namens het NRGD of de kandidaat aan de kwaliteitseisen van het 
NRGD voldoet, heeft een onafhankelijke positie daar waar het de 
belangen van de desbetreffende organisatie betreft en heeft een 
veto-recht. Zo ontstaat een hybride geheel: loslaten waar het kan, 
individueel toetsen waar het moet.

In het kader van dit erkenningenbeleid, heeft het NRGD met de 
volgende organisaties stappen gezet:

NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en 
Psychiatrie): 2019 was het eerste jaar waarin de PJ-opleiding van 
het NIFP werd erkend. In 2021 heeft met de gecommitteerden een 
jaarlijks evaluatie plaatsgevonden. De hervisitatie in 2021 verliep 
succesvol en bevestigde dat het NIFP een robuuste opleiding heeft 
ingericht. Voortaan zullen jaarlijks een 40-tal NIFP opgeleide 
deskundigen zonder extra toets kunnen instromen.
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NVMSR (Nederlandse Vereniging van Medisch Specialistische 
Rapportage): een vereniging van medisch specialisten die 
rapporteren in het bestuursrecht en het civiel recht. Te 
denken valt daarbij aan rapportages in zaken die gaan over 
arbeidsongeschiktheid, medische aansprakelijkheid of 
letselschade. Met de erkenning van de opleiding van de NVMSR 
is een volgende stap gezet naar uitbreiding van het NRGD met 
deskundigen die rapporteren in civiele en bestuurlijke zaken.

NFI (Nederlands Forensisch Instituut): het NFI beschikt over 
een uitgebreid kwaliteitssysteem dat bestaat uit een initiële 
opleiding en een beleid waarbij kennis en vaardigheden ook na de 
opleiding op niveau blijven. De gesprekken met het NFI zijn in 2021 
vergevorderd.

StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak): met de StAB zijn 
in 2021 oriënterende gesprekken voortgezet. In dat kader heeft de 
StAB enige aanpassingen gemaakt aan hun kwaliteitssystematiek 
waaronder externe borgingsaspecten. 

NIEUWE GEBIEDEN 
Forensische Accountancy
Het verrichten van forensisch financieel onderzoek en het opstellen 
van een rapportage vereist specifieke kennis en ervaring. Hoewel 
er de laatste jaren veel meer aandacht is voor forensisch financieel 
onderzoek in het kader van fraude, corruptie en witwassen, is dit 
specialisme nog niet genormeerd en geregistreerd. Het NRGD heeft 
in 2021 uitvoerig gesproken met het veld zoals de beroepsverenging 
(NBA), AFM, kwartiermakers verbetering accountancy en de 
accountants zelf. De noodzaak van normering en registratie 
wordt breed onderschreven. Het NRGD streeft ernaar om het 
deskundigheidsgebied in 2022 te openen. 

Schotresten
In 2020 is het deskundigheidsgebied Schotresten (ook wel GSR, 
Gunshot Residue genoemd) gestart met de normering. Dit is, mede 
vanwege verschillen in visie op vereiste competenties, niet zonder 
slag of stoot gegaan. Begin 2022 zal het gebied worden geopend, 
waarna deskundigen zich kunnen aanmelden voor opname in het 
register.

EEN DESKUNDIGENREGISTER VOOR DE GEHELE 
RECHTSPRAAK
Het NRGD werkt toe naar een wettelijk register voor de gehele 
rechtspraak. Net als in het strafrecht bestaat ook in het bestuurs- 
en civiel recht de behoefte aan geschikte deskundigen die 
hun vak verstaan. Omdat het NRGD momenteel alleen een 
wettelijke grondslag voor het strafrecht heeft in het Wetboek van 
Strafvordering, is hiervoor een wetswijziging vereist. Vooruitlopend 
op die wetswijziging is in 2020 in afstemming met het departement 
een convenant gesloten met de NVMSR. Dit convenant richt zich op 
het erkennen van de NVMSR-opleiding van medisch specialisten 
die optreden in het bestuurs- en civiel recht.

Het traject voor een wettelijke uitbreiding is in 2021 voortgezet. Er 
is in departementaal overleg richting gegeven aan vervolgstappen. 
Afgesproken is dat in 2022 een kennisgroep wordt ingesteld met het 
departement J&V, de rechtspraak en het NRGD om de aanpassing in 
de wetgeving te realiseren.

Dit wordt verder versterkt door de normering van het 
deskundigheidsgebied Forensische Accountancy,  waarbinnen 
deskundigen ook met regelmaat optreden in andere rechtsgebieden 
dan alleen het strafrecht. Andere gebieden waar ook overlap 
tussen rechtsgebieden bestaat, zijn de deskundigheidsgebieden 
Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek, 
Handschrift en Digitaal Forensisch Onderzoek.
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 ADVISERING
Nationale Politie (NP)
De forensisch medewerkers van de NP verzamelen bewijsmateriaal, 
doen nader onderzoek en interpreteren in toenemende mate 
de verkregen data. Denk aan bloedspatpatronen en digitaal 
onderzoek. Bij de ‘klassieke’ forensische opsporing (FO) werken 
circa 1500 medewerkers. Veel medewerkers zijn de afgelopen 
jaren uitgestroomd wegens pensionering wat een grote druk heeft 
gelegd op de continuïteit. Hiervoor in de plaats komen steeds meer 
forensisch opgeleiden van hogescholen. Stormachtige groei vindt 
plaats bij de nieuwe, digitale tak (DO). Hier werken meer dan 1000 
medewerkers. Het belang van het investeren in goede en geborgde 
kwaliteit van de uitvoering door de politie is van steeds grotere 
betekenis (zie ook Expertgroep Forensisch onderzoek en innovatie, 
driejaarlijkse signalering, Zouridis, 2016).

De minister zet in op een verschuiving waar mogelijk van 
werkzaamheden van het NFI naar de politie en meer gebruik 
te maken van private partijen. DNA-onderzoek is daarvan een 
voorbeeld. De gedachte is dat het NFI zich dan beter op haar rol als 
forensisch topinstituut kan richten, maar ook speelt de constante 
budgettaire krapte hierbij een rol. 

Volgend op een Europese richtlijn uit 2009 heeft de politie in 2019 
accreditatie van de onafhankelijke Raad voor Accreditatie voor 
dactyloscopie (vingersporen) verkregen. Het forensische onderzoek 
bij de politie is naast voor dactyloscopie (website Raad voor 
accreditatie L640), voor rapid DNA op de plaats delict (L650) en het 
Douane-lab (L226) geaccrediteerd. De politie heeft uitgesproken 
naar verdere kwaliteitsborging te streven en er wordt geïnvesteerd 
in een kwaliteitsstructuur (zie Ontwikkelagenda opsporing, spoor 3,  

2018). Waar dit niet goed mogelijk is richt men zich op uitbesteding 
aan derden (publiek/private samenwerking).

Politie en NRGD hebben in dit kader in 2019 afgesproken samen 
kennis uit te wisselen. Een gezamenlijke verkenning op het gebied 
van bloedspoorpatroononderzoek en dactyloscopie heeft bevestigd 
dat wederzijdse samenwerking bijdraagt aan verdere ontwikkeling 
en inbedding van een kwaliteitssysteem. Afgesproken is in 2022 tot 
concrete samenwerkingsprojecten te komen. 

Binnen de huidige wetgeving ontbreekt het echter aan de 
mogelijkheid om een kwalititeitsborgingsysteem op te zetten en/of 
te versterken. De wettelijke bevoegdheid van het NRGD is daartoe 
relatief beperkt. Immers, FO/DO van de Nationale Politie valt niet 
onder het NRGD.  

Het NRGD is geïnformeerd over een aantal voornemens en 
praktische initiatieven, maar heeft de zorg dat het vooralsnog 
ontbreekt aan een breed plan van aanpak om te komen tot een 
uniform robuust kwaliteitssysteem, met eisen die proportioneel 
passen bij de taak. Het NRGD zou een rol kunnen spelen om te 
komen tot een aantoonbaar kwaliteitsborgingsysteem.  

De directie Wetgeving van het ministerie van J&V heeft enkele 
expertmeetings gehouden waarbij de wens werd uitgesproken 
door deelnemers dat in lijn met de visie van de minister uit 2018 
kwaliteit van plaats delict tot terechtzitting moet zijn geborgd. De 
noodzaak voor een wettelijke borging van forensische kwaliteit 
inclusief die van de politie werd breed gedragen.
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Internationaal/ISO 
ISO is een wereldwijde standaardiseringsorganisatie waarin landen 
vrijwillig samenwerken om internationale kwaliteitsstandaarden op 
te stellen. Ook internationaal ziet men toenemend het belang van 
geborgde forensische expertise. Nederland met haar open grenzen 
heeft hier veel belang bij en is dan ook een zeer actieve deelnemer. 
OM, Politie, NFI en NRGD werken intensief samen. Er bestaat 
al een forensische norm voor digitaal onderzoek. Er wordt nu 
gewerkt aan een brede set normen die eisen stelt aan organisaties 
(politie en overheids/commerciële laboratoria) waaraan het werk 
van plaats delict tot terechtzitting moet voldoen. De normen 
stellen bijvoorbeeld dat personeel adequaat moet zijn opgeleid en 
geëxamineerd voor de functie die men uitoefent. Door corona is 
een overlegronde digitaal gehouden. De ervaringen waren dusdanig 
dat besloten is een stop in te lassen tot weer fysieke bijeenkomsten 
mogelijk zijn.

ISO-normen zijn pas verplicht als deze zijn opgenomen in EU/
nationale wetgeving, zoals gebeurd is met de richtlijn voor DNA en 
dactyloscopie. Vooruitlopend op de brede normen, pleit het NRGD 
voor het uitbreiden van de bestaande EU-richtlijn voor DNA en 
dactyloscopie met digitaal onderzoek. 

ZM, OM, Advocatuur
De rechtspraak is gediend met tegenspraak, ook door deskundigen 
waar nodig. In dit kader probeert het NRGD-register (in lijn met 
een verzoek van de minister) een breed aanbod van geborgde 
deskundigen te bevatten. De minister heeft op advies van 
de commissie Winsemius financiering beschikbaar gesteld 
om het aanbod van contra-deskundigen waar het de NFI-
deskundigheidsgebieden betreft, te verhogen. Het succes daarvan 
is echter vooral afhankelijk van het daadwerkelijk creëren van 
meerjarige vraag en daarmee dus met de wijze waarop de verdeling 
van de gelden is ingericht. Alleen als private aanbieders voldoende 
zaken, over voldoende jaren, voor een afdoende prijs krijgen, kan 

een – hoewel nog steeds klein – segment voor contra-onderzoek 
ontstaan. Helaas moet worden geconstateerd dat het aantal contra-
deskundigen in het register sinds de instelling van de gelden niet 
of nauwelijks is toegenomen. Er worden, behalve voor DNA, weinig 
zaken aangeboden bij private aanbieders. Het departement heeft 
het initiatief genomen om naar de huidige opzet te kijken. Het 
NRGD denkt mee in een ingestelde werkgroep en stuurgroep.

Een vergelijkbare behoefte naar contra-expertise of second 
opinion bestaat bij gedragsdeskundigen. Het NIFP organiseert in 
samenwerking met de advocatuur en het NRGD een bijeenkomst 
over rapporteren voor de verdediging. Deze zal in verband met 
Corona in 2022 worden gehouden.

Zoals opgemerkt wordt het belang van forensische (contra-)
expertise en inzet van (contra-) deskundigen steeds groter. 
Het gaat dan om meer dan alleen de beschikbaarheid van 
competente (contra-) deskundigen, maar ook om afspraken met de 
rechtspraak over de vraagstelling, overleg van de advocaat met de 
deskundige, het beschikbaar stellen van context-informatie aan de 
deskundige etc. Dit speelt des te meer waar het deskundigheid op 
acitiviteitenniveau betreft, waarvoor meer informatie noodzakelijk is.

Het NRGD wil de samenwerking met de advocatuur intensiveren. 
Er is een lezing gegeven voor de leden van de Nederlandse 
Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Verder is in 
overleg met de NVJSA een werkgroep samengesteld die een enquête 
heeft opgesteld met als doel na te gaan welke ervaringen advocaten 
hebben met de inzet en beschikbaarheid van deskundigen. Deze zal 
in 2022 worden uitgezet.

Het NRGD heeft op regelmatige basis bestuurlijk overleg met 
de Kenniskring Forensische Expertise van de ZM. Door middel 
van kennisdeling wordt ZM betrokken bij de verschillende 
bijeenkomsten en projecten van het NRGD. 
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Anonimisering
Vanuit verschillende kanten komen er signalen dat deskundigen 
zich soms niet veilig voelen om tot de persoon herleidbaar te 
rapporteren, zeker waar het bepaalde zware strafzaken betreft. Ook 
dit raakt alle betrokkenen in de keten en vraagt om afstemming. 
Het departement is gevraagd dit in een breder verband te 
onderzoeken waarbij het NRGD mee zal denken over het aspect van 
de openbaarheid van het NRGD-register. Het NRGD onderkent het 
belang van deze problematiek voor individuele medewerkers, maar 
vraagt ook aandacht voor het belang van een openbaar register. Het 
register vermeldt minimaal persoonlijke gegevens en beperkt zich 
tot naam van de deskundige en de organisatie waar men werkzaam 
is. Verder anonimiseren zou de openbare zoekfunctie onmogelijk 
maken. 

Wettelijke regelingen
Het Bureau is in 2021 actief betrokken bij een onderdeel 
van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, 
in het bijzonder wat betreft de deskundigenregeling en de 
kwaliteitsborging van deskundigheid bij de politie.
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BEDRIJFSVOERING
Eventmanagement
Dit jaar komt er een element terug in het jaarverslag dat normaliter 
niet te vinden is in het NRGD jaarverslag; het organiseren van 
een grootschalig evenement met verschillende sprekers in Tivoli 
Vredenburg. De NRGD-medewerkers hebben zich met lovend 
resultaat ingezet om een mooi symposium te organiseren ter ere 
van ons tienjarig bestaan. Het symposium kwam door de COVID-19 
pandemie een jaar later dan bedoeld. Naast het regelen van 
sprekers, onderhandelen met verschillende locaties en beslissingen 
nemen over 1,5-meter, zitplaatsen, broodjes en muziek, is er ook 
een ’10-jaar NRGD’ boek gepubliceerd: een bundel van interviews 
met professionals in het veld. Zo was 2021 een jaar om vooruit te 
kijken, maar ook om stil te staan bij wat er allemaal bereikt is. 

Beheer en behandelen
Het zaaksysteem dat de aanvragen verwerkt is in 2021 verder end to 
end geïntegreerd. 
De integratie met de nieuwe vergadertool werkt naar wens en 
verbetert niet alleen de efficiency, maar voldoet nog verder aan 
eisen vanuit beveiliging en privacy.

De pilot voor het doen van een volledig digitale aanvraag is in 
2021 gestart. In de eerste helft van 2022 zal een digitale aanvraag 
mogelijk zijn. 

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan sinds 2021 digitaal 
worden aangevraagd, omdat het mogelijk is geworden voor 
het NRGD (niet zijnde een rechtspersoon) om een vermelding 
bij de KvK te verkrijgen. Met dit KvK-nummer heeft het NRGD 
e-Herkenning en daarmee aansluiting op publieke voorzieningen 

kunnen aanvragen. Zo ontstaat al met al een geïntegreerd systeem 
wat ons werk en vooral dat voor de aanvrager vereenvoudigt, 
versnelt en borgt.

Informatiehuishouding/regelgeving
Het NRGD behoort haar informatiehuishouding conform de 
wettelijke normen op orde te hebben. Daarvoor heeft het NRGD 
te maken met een toenemend aantal regelingen onder andere 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob, in 2022 te vervangen door de 
Wet open overheid, Woo), de Wet digitale overheid (Wdo), de 
Wet digitale toegankelijkheid, de Archiefwet en de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 

Om een doelmatige uitvoering te bereiken is van belang dat de 
uitvoering bij nieuwe wetgeving meegenomen wordt door middel 
van uitvoeringstoetsen. Een positief voorbeeld was de WOO 
waarbij de wet is aangepast op advies van een aantal organisaties 
waaronder het NRGD. Zowel de FG als de PO en de CISO hebben in 
2021 door middel van een jaarverslag verantwoording afgelegd aan 
het College. 

Iedereen heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die 
het NRGD van hem of haar verwerkt. In 2021 heeft het NRGD het 
eerste inzageverzoek ontvangen. Dit bleek echter niet voor het 
NRGD zelf bestemd te zijn, maar voor de geregistreerde gerechtelijk 
deskundige die een pro Justitia rapportage over de verzoeker 
had opgemaakt. Het Bureau NRGD heeft het verzoek daarom 
doorgestuurd.



Communicatie 
De website is in 2021 24.000 keer bezocht, een ruime stijging ten 
opzichte van de 19.000 bezoeken in 2020. Naast het register zijn ook 
de interviews en het Ad Hoc-instrumentarium vaak bezocht. De 
NRGD-website is conform wettelijke eis toegankelijk gemaakt voor 
mensen met een beperking. Het NRGD is in voorbereiding om over 
te gaan op het Rijksbrede webplatform PRO. Daarvoor moet ook de 
registermodule worden aangepast.
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REALISATIE
Kostenplaatsen/realisatie * €1000 

Budget
Kostenplaats Bureau
Personeel
Overige kantoorkosten
Totaal Bureau

Kostenplaats Commissies
Commissies (toetsing/bezwaar)
Totaal Commissies

Kostenplaats projecten
Projecten 
Congressen/symposia
Totaal projecten

Totaal

Budget 1970 

963
578
1541

376
376

8
49
57

1974 realisatie
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TOELICHTING:

De uitputting bedraagt 100%

Ad personeel: In verband met meerdere medewerkers die met 
zwangerschapsverlof gingen, is tijdelijk personeel ingehuurd.

Ad reiskosten: Ook in 2021 waren reis- en verblijfkosten lager.

Ad ICT: ICT kosten waren fors hoger doordat later dan verwacht 
applicaties en voorzieningen konden worden losgekoppeld dan wel 
beëindigd. Ook is sprake van een substantiële kostenstijging. Bij 
elkaar tellen deze effecten op tot circa 40k. Bij de overige kosten 
zitten eenmalige kosten zoals ontwikkeling nieuw matching en 
planningstool.

Ad Symposium: In 2021 hield het NRGD een symposium in verband 
met haar 10-jarig bestaan.

Ad Vertaalkosten: Vertaalkosten vormen een substantiële 
kostenpost. De hoogte fluctueert met het verwacht aantal 
‘buitenlandse’ toetsingen, maar door autonome groei, groeien 
kosten bij ongewijzigd beleid door. Het ingezette erkenningsbeleid 
zal op termijn ertoe kunnen leiden dat toetsingen van het NFI niet 
meer door het NRGD zullen plaatsvinden en daarmee zullen kosten 
voor vertalingen kunnen dalen.



CONTACT
Postadres
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 
Postbus 12080 
3501 AB Utrecht

Bezoekadres
Catharijnesingel 56 
3511 GE Utrecht 
Algemeen telefoonnummer: 030-2567040 

Website: www.nrgd.nl
E-mail: deskundigenregister@nrgd.nl
LinkedIn


