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Gerechtelijke expertise (B001363)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2022-2023
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2022-2023
Traest, Philip
Taelman, Piet

begeleide zelfstudie
hoorcollege: plenaire
oefeningen
hoorcollege
RE23
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2022-2023
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting
rechten)
Master of Laws in de rechten

3.75 u
5.0 u
21.25 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Gerechtelijk recht, burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht, onderzoek(smaatregel),
deskundige.
Situering
"Gerechtelijke expertise" heeft tot doel de studenten inzicht te verschaffen in de rol, het belang
en het verloop van het deskundigenonderzoek in zowel burgerlijke zaken als strafzaken. De
evolutie van wetenschap en techniek en de daardoor toegenomen complexiteit van onze
samenleving werkt door tot in juridische geschillen, wat het gerecht steeds frequenter noopt tot
een beroep op gerechtsdeskundigen met het oog op een adequate rechtsbedeling. Meteen rijst
de vraag naar het statuut van de gerechtsdeskundige en de exacte afbakening van zijn
opdracht en verantwoordelijkheid ten aanzien van de taak van magistraten en ambtenaren van
het openbaar ministerie op het vlak van de waarheidsvinding.
Inhoud
Het gerechtelijk deskundigenonderzoek wordt uitvoerig toegelicht en onderzocht aan de hand
van het (normale) procedureverloop. Omwille van de uitvoerige wettelijke regeling van deze
onderzoeksmaatregel vervat in het Gerechtelijk Wetboek, art. 2 van dit wetboek en de
ontwikkeling van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt de focus eerst gericht op
burgerlijke zaken en nadien op de strafzaken. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed
aan de aanstelling van de gerechtsdeskundige, het verloop van het deskundigenonderzoek, de
bewijswaarde van het deskundigenverslag, de verhaalmiddelen tegen de deskundige en zijn
verslag en de kosten van het deskundigenonderzoek. Tevens komt het statuut van de
gerechtsdeskundige en zijn beroepsgeheim en aansprakelijkheid aan bod. Verder wordt stil
gestaan bij een aantal bijzonder geregelde deskundigenonderzoeken, zoals fiscale
controleschattingen of het deskundigenonderzoek in bepaalde domeinen van het bijzonder
strafrecht (o.m. het boekhoudrecht, vennootschapsrecht en financieel recht).
Het onderwerp wordt vanzelfsprekend ook benaderd vanuit de invalshoek van het
supranationale recht en het EVRM in het bijzonder. Ook aan rechtsvergelijkende aspecten zal
aandacht worden besteed. Van de studenten wordt, onder meer tijdens de case-study, een
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actieve inbreng verwacht.
Begincompetenties
Het is aanbevolen dat de studenten de eindcompetenties bezitten van de opleidingsonderdelen
Strafrecht, Strafvordering en Procesrecht. Zij worden geacht een voldoende kennis van het
Belgisch positief recht te bezitten, zoals gedoceerd in het baccalaureaat rechten.
Eindcompetenties
1 Voldoende kennis hebben van en inzicht hebben in de werking van de gerechtelijke
1 deskundigenonderzoeken in burgerlijke zaken en strafzaken, inclusief de relevante noties
1 van supranationaal recht, zoals de bepalingen van het Europees verdrag voor de Rechten
1 van de Mens, alsook over het statuut van de gerechtsdeskundige.
2 Vragen en problemen oplossen die rijzen in het domein van het gerechtelijke
1 deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken en strafzaken.
3 Concrete vragen over de taak van de deskundige en de afbakening van diens opdracht met
1 deze van de rechter en/of leden van het Openbaar Ministerie oplossen.
4 Relevante nationale en internationale bronnen vinden, schatten en raadplegen, in het
1 bijzonder de wetgeving, de juridische doctrine in handboeken en tijdschriften, de
1 rechtspraak, de databanken en het internet.
5 Een eigen gefundeerde mening vormen over vraagstukken binnen het kennisdomein.
6 Mondeling en schriftelijk reflecteren en discussiëren over de behandelde materies.
7 Getuigen van een kritische houding t.a.v. de diverse bronnen.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie en hoorcollege. Er wordt in plenum, op interactieve wijze, gewerkt met
concrete casussen en (gepubliceerde) rechtspraak.
Leermateriaal
De syllabus wordt hetzij via het elektronisch leerplatform ter beschikking gesteld, hetzij in
boekvorm (kostprijs max. 80 EUR). Deze moeten worden aangevuld met lesnotities. Studenten
moeten beschikken over een actuele editie van de belangrijkste wetboeken (Burgerlijk
Wetboek, Gerechtelijk Wetboek, Strafwetboek, Wetboek van strafvordering) en bijzondere
wetgeving.
Referenties
De referenties zijn opgenomen in het studiemateriaal.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding tijdens spreekuur van lesgevers en assistenten of op afspraak. Gebruik van Ufora.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het schriftelijk examen bestaat zowel uit kennis-, inzichts- als toepassingsvragen. Het
mondeling examen bestaat uit open vragen die door de student schriftelijk mogen worden
voorbereid met gebruik van de wetgeving. Die voorbereiding mag worden gebruikt tijdens het
mondeling examen.
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Eindscoreberekening
60 % via schriftelijk examen en 40 % via mondeling examen
Faciliteiten voor werkstudenten
Neen
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