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Stellingen proefschrift 
 
1. De wetgever kan bij het opstellen van regels over de omgang met deskundigenbewijs in het 
Nederlandse strafproces het best alleen een materiële definitie van het begrip deskundige hanteren. 
 
2. De voordelen van de benoemingsprocedure van deskundigen wegen niet op tegen de nadelen ervan. 
 
3. De wetgever moet terughoudend zijn met het wettelijk voorschrijven van onderzoeksnormen. Hij 
kan het voorschrijven van normen beter opdragen aan een forensisch toezichthouder. 
 
4. De huidige eisen aan een deskundigenrapport verplichten de deskundige onvoldoende om de 
informatie te vermelden die de rechter en de procespartijen nodig hebben voor een goede beoordeling 
van de betrouwbaarheid en bewijswaarde van zijn getuigenis. 
 
5. De verdediging heeft in het strafproces onvoldoende mogelijkheden om een deskundige te horen. 
 
6. Indien er een discussie tussen deskundigen wordt gevoerd, is het houden van een 
deskundigenbijeenkomst de beste manier om verwarring verkleinen en zo de waarde van het 
deskundigenbewijs vergroten. 
 
7. In de juridische opleiding moet meer aandacht worden besteed aan het beoordelen van 
bewijsmateriaal in een juridische procedure, met name aan het beoordelen van de betrouwbaarheid  en 
bewijswaarde van (deskundigen)getuigenissen. 
 
8. De rechter moet in zijn vonnis zoveel mogelijk reageren op de standpunten van de officier van 
justitie en de verdediging over het deskundigenbewijs als hij die niet volgt, ook als hij daar strikt 
genomen op grond van art. 359 lid 2 Sv niet toe verplicht is omdat de standpunten niet worden 
aangemerkt als uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. 
 
9. Er is geen principieel verschil tussen de manier waarop juristen feiten proberen vast te stellen en de 
manier waarop niet-juristen dat proberen te doen. 
 
10. De wereld is wat wordt verteld (Wieslaw Mysliwski). 
 
 
 


