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Geachte Confrater, 

 

Betreft: Nationaal register voor gerechtsdeskundigen 

 
De wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met 

het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdes-

kundigen treedt in werking op 1 december 2016. 

 

Dit betekent dat, vanaf 1 december 2016, enkel de personen die 

opgenomen zijn in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen 

gemachtigd zijn om de titel van gerechtsdeskundige te voeren en 

bevoegd zijn om opdrachten als gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit 

te voeren (nieuw artikel 991ter Ger. Wetboek). 

 

 

Een overgangsperiode van vijf jaar is voorzien voor de gerechtsdes-

kundigen die reeds actief zijn. Sinds 25 november 2016 krijgen de 

gerechtsdeskundigen die reeds actief zijn de mogelijkheid om zich 

online te registreren in het tijdelijk nationaal register (cf. infra). 

 

Vanaf maart 2017 zal het bovendien mogelijk zijn om een aanvraag tot 

registratie in te dienen in het definitief nationaal register. 

 

Onze concrete aanbevelingen zijn de volgende: 

 

U hebt reeds opdrachten als gerechtsdeskundige uitgevoerd 

Schrijf u meteen in in het tijdelijk nationaal register:  

https://access.eservices.just.fgov.be/deposit 

 

                                                             
1
 De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de 

Koning bij  K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn 

documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van 

audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting 

betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van 

de Raad van het Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin 

deontologische aspecten bevatten. 

https://access.eservices.just.fgov.be/deposit


 
Dan beschikt u over een overgangsperiode van vijf jaar om aan de 

voorwaarden van de wet te voldoen (bijv. in verband met de 

permanente vorming) en om u definitief in te schrijven. 

 

U hebt tot nu toe nog geen opdracht in de hoedanigheid van 

gerechtsdeskundige uitgevoerd maar wenst dit wel in de toekomst te 

kunnen doen   

U zult de mogelijkheid krijgen om een aanvraag tot registratie in het 

definitief nationaal register te doen vanaf maart 2017. 

 

 

Wij blijven uiteraard ter uwer beschikking voor wat deze snel 

evoluerende materie betreft. 

 

Ter informatie voegen we nog in bijlage de toelichting toe die we net 

ontvangen hebben van de FOD Justitie. 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 

 

 

Bijlage: toelichting van de FOD Justitie 
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