
Equality of arms en quality of arms in arbeidsongeschiktheidsgeschillen

daardoor vaker dan voorheen besluiten tot inschakeling
van een deskundige is voorshands niet duidelijk. Het

lijkt er sterk op dat ze gewoon niet goed weten hoe nog

meer te doen dan ze al doen. In elk geval wijst onze
analyse erop dat nog steeds, in het overgrote deel van

de zaken, het verzoek om een deskundige in te schakelen
wordt afgewezen.
Het Koroíec-arrest lijkt in de praktijk vooral te hebben
geleid tot het aanscherpen van de procedurele toets met

aan de ene kant sterke nadruk op inbreng van medische
gegevens van behandelend artsen door justitiabelen en

aan de andere kant het inzichtelijk in de beoordeling
betrekken van deze gegevens door verzekeringsartsen.
Het aspect of die gegevens naar hun aard wel geschikt
zijn om twijfel te zaaien, komt er bekaaid van af. Terwijl
het nu juist vaak precies om die vraag gaat. Dit is en zal
een zwak punt blijven in het proces.

Verder valt op de kwaliteit van die motiveringen in de

door ons gevonden uitspraken nog wel het een en ander
af te dingen. Het systematisch(er) doorlopen van het
door de Centrale Raad geformuleerde stappenplan is
daarbij zeker gewenst. We bevelen aan om ook het wél
inschakelen van een deskundige met een beroep op
Koroíec duidelijk in uitspraken te adresseren, hoewel
we ons realiseren dat dit ook weer een verdere procedu-

rele aanscherping is. Niettemin doet het meer recht aan

de positie van de andere procespartij, het bestuursor-
gaan. In elk geval kan op basis van onze analyse van de

uitspraken in de periode na juni 2017 de indruk niet
worden weggenomen dat een beroep op equality of arms
niet in alle opzichten de beoordeling krijgt die het ver-

dient.
Het advies aan justitiabelen en rechtshulpverleners is

om heel concreet aan te geven waarom er sprake is van
bewijsnood. Ëen ongespecificeerd beroep op het
Koroiec-arrest is gedoemd te mislukken. Dat betekent
goed onderbouwen waarom medische stukken niet kun-
nen worden verkregen; waarom ze naar hun aard niet
geschikt zijn om twijfel te zaaien; waarom met de be-

schikbare gegevens van behandelend artsen de discussie
over de arbeidsbeperkingen niet met gelijke wapenen
kan worden gevoerd en waarom - daar waar behoefte is
aan een medische expertise - deze wegens financiële
nood niet kan worden bekostigd. Die financiële nood zal
(in maat en getal) goed beargumenteerd moeten worden.
Het advies aan artsen die ingeschakeld worden door be-

stuursorganen in de primaire besluitvormingsfase en in
de bezwaarfase, is om rekening te houden met de onge-

lijke positie waarin de betrokkene verkeert en te antici-
peren op een mogelijk beroep op die ongelijke positie.
Dat kan door zo veel als mogelijk medische gegevens

bij behandelend artsen op te vragen en deze te betrekken
bij de overwegingen. In het geval dat de rechtzoekende
daar nadrukkelijk om vraagt, is dat nu al een verplich-
ting.Ta Voor de bestuursrechter is dit een belangrijk punt.

Dit blijkt eens te meer uit de door ons gepleegde analyse
van de uitspraken. Behalve dat het opvolgen van dit ad-

vies een adequate uitwerking van stap I (zorgvuldige

besluitvorming) is, levert het ook een nuttige bijdrage
aan het voldoen aan stap 2 (equality of arms) bij de

74. Lisv-standaard 'Communicatie met behandelaars', I 996.

toetsing van de medische beoordeling door de bestuurs-
rechter.
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transparant¡e b¡j het benoemen
door de bestuursrechter

t. Inleiding
1.1. In diverse recente - inmiddels veelvuldig becommen-
tarieerde - arresten heeft het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (EHRM) zich gebogen over de vraag
ofde bestuursrechter een deskundige moet benoemen
om een dreigende wapenongelijkheid tussen het bestuur
en de burger te voorkomen. Met name het Koroiec-arrestl
heeft gezorgd voor veel reuring bij allerlei personen die
zich professioneel met bestuursrecht(spraak) bezighou-
den. Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het
artikel over deskundigenadvisering dat Koenraad ruim
een jaar geleden in dit tijdschrift heeft gepubliceerd.2

1.2. Binnen het zojuist geschetste kader ontstond aan-

dacht voor de vraag hoe het zit als de bestuursrechter
een deskundige heeft benoemd. Die aandacht was geïn-

spireerd door a. het gegeven dat de bestuursrechter de

door'zijn' deskundige geÚokken conclusie pleegt te
volgen; b. het feit dat die conclusie vaak doorslaggevend
is voor de einduitkomst van de beroepsprocedure; en

c. het besef dat de bestuursrechter welbeschouwd nogal
weinig van 'zijn' deskundige weet.

2. Discussie over de praktijk rondom het
benoemen van deskundigen

2.1. Het vorenstaande heeft Van Ettekoven verleid tot
het formuleren van een concreet voorstel om de bestuurs-
rechter meer zicht te geven op de kennis en kunde
waarover de door hemzelf benoemde deskundige be-

schikt.3 Hij stelde voor dat de deskundige het rapport
laat vergezellen door een 'disclosure statement'- een

soorl curriculum vitae dat is aangevuld met gegevens

over uitgevoerde opdrachten - waaruit diens kennis en

kunde kan worden afgeleid.

2.2. Koenraad plaatste in het zojuist aangeduide artikel
kritische kanttekeningen bij de manier waarop deskun-
digen worden benoemd.a Zijn kritiek had betrekking op

zowel de medisch deskundigen als de Stichting Advise-
ring Bestuursrechtspraak (STAB). In dit kader beweerde
Koenraad onder meer dat de bestuursrechter vaak niet
zelf beslist - en soms ook helemaal niet weet - welke
persoon wordt belast met het verrichten van onderzoek
en het opstellen van een rapport. Hiermee wilde Koen-

raad een discussie op gang brengen.

2.3. De wens van Koenraad werd al snel vervuld, dankzij
een reactie van Wuisman, de toenmalige directeur van
de STAB (de directe voorganger van Dalen Gilhuijs).s Hij
wees op www.stab.nl (zoals deze website er toen uitzag),
alsmede op het feit dat alle bij de STAB werkzame des-

kundigen voldoen aan de door het LRGD gestelde eisen
en hun kennis door middel van bijscholing permanent
op peil houden. Hieruit concludeerde Wuisman dat de

situatie bij de STAB minder ondoorzichtig is dan Koen-

raad veronderstelde.

2.4. Naar goed journalistiek gebruik kreeg de aanstichter
van de discussie de mogelijkheid tot het geven van een

repliek. In zijn naschrifto opperde Koenraad dat

www.stab.nl (zoals deze website er toen uitzag) veel
minder relevante informatie - zoals curriculum vitae en

actuele portfolio's - verschafte dan Wuisman had gesug-

gereerd, en rechters en partijen meer objectieve handvat-
ten nodig hebben om de kwaliteiten van de adviseurs in
kwestie te kunnen beoordelen. Het naschrift sloot af met
een pleidooi voor samenwerking tussen de rechterlijke
macht en de STAB. In wezen was dit een uitnodiging tot
een nader gesprek met de STAB over de behoefte aan

meer transparantie bij de benoeming van deskundigen
door de bestuursrechter in'omgevingsrechtelijke' geschil-
len.

3. De nieuwe werkwijze van de STAB
3. l. De uitnodiging van Koenraad is aanvaard door Dalen
Gilhuijs; wij hebben met elkaar gesproken. En met resul-
taat, zo bleek tijdens het symposium van het Landelijk
Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) op 23 novem-
ber 2017, ter gelegenheid van het feit dat de eerste des-

kundige tien jaar daarvoor in het register van het LRGD

werd ingeschreven. Bij die gelegenheid hield Dalen Gil-
huijs namelijk een voordracht waaruit bleek hoezeer zij
eraan hecht dat de rechter en partijen kunnen verifiëren
hoe de STAB werkt, welke kwalificaties de daar werkzame
adviseurs hebben en of deze adviseurs voldoende onbe-
vooroordeeld zijn om in het voorgelegde geschil te advi-
seren. Dalen Gilhuijs beloofde actie om de transparantie
binnen de STAB te vergroten. Welke maatregelen heeft
de STAB inmiddels genomen? Een beknopt overzicht.
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6. L.l\4. Koenraad, 'Een SIAB ¡n de goede richt¡ng. Naschrift bij de react¡e van Cerard wu¡sman', Expert¡se en Recht 2016, afl. 5, p. 228-229.
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3.2. De website (www.stab.nl) is gewijzigd. Wie via de
tab 'Over ons' doorklikt naar de tab 'Medewerkers', ziet
de foto's van alle medewerkers, met een korte weergave
van de aspecten ('werkvelden') waarover zij adviseren,
en naast elke foto het kopje 'opleidingen, cursussen en
nevenfuncties'. Wie vervolgens daarop klikt, weet binnen
enkele minuten a. wat de beüokken deskundige nu kent
en kan; en b. of hij/zij met onbevangenheid kan kijken
naar de kwestie die mogelijkerwijs aan hem/haar zal
worden voorgelegd.

3.3. De communicatie met de bestuursrechter is aan-
gepast. Na verzending van de mededeling dat de STAB

als deskundige is benoemd, krijgt de bestuursrechter
een bevestiging met een opgave van de deskundige die

- of het team van deskundigen dat - volgens (de directeur
van) de STAB het best in staat is om de voorgelegde
vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te be-
antwoorden. Hierdoor krijgt de bestuursrechter moge-
lijkheden om extra vorm en inhoud aan het bewijsdebat
tussen partijen te geven, zoals hierna zal blijken.

3.4. De oriëntatie naar'de buitenwereld' is verruimd.
Sinds kort bestaat een'quality board', dit is: een panel
met vertegenwoordigers van instanties die, als ketenpart-
ners, nauw bij het werk van de STAB zijn betrokken. De

leden van het panel wordt een kijkje in de keuken van
de STAB gegund. Hoe werken de kwaliteitsprocedures?
Hoe bepaalt de STAB welke deskundige(n) aan een advies
kunnen werken? Hoe komt zo'n advies tot stand? En

worden daarbij de voor de deskundigen geldende gedrags-

codes correct nageleefd? Aan de hand van deze en aan-
verwante vragen gaan de leden van de quality board en
de directie van de STAB met elkaar in gesprek, ter verho-
ging van zowel de transparantie als de kwaliteit van het
werk. Aldus wil de STAB tot uitdrukking brengen dat zij
geen genoegen neemt met de constatering dat de conclu-
sies van haar adviezen door de bestuursrechter meestal
worden gevolgd. De STAB wil dat de bestuursrechter de
conclusies van een STAB-advies omarmt wegens de
kwaliteit van het advies.

3.5. De interne professionele discussie over de diverse
deskundigheidsgebieden is gelntensiveerd. De kennis-
groepen binnen de STAB hebben hun opleidingsprogram-
ma geëvalueerd en waar nodig (nog verder) uitgebreid.
Dit kan worden aangemerkt als een positief neveneffect
van de hiervoor geschetste discussie.

4. Mogelijkheden voor de bestuursrechter
4.1. Het ligt op de weg van partijen om uit eigen bewe-
ging feiten aan te dragen die a. relevant zijn voor het
nemen van een rechtmatig overheidsbesluit (taak voor
het bestuur); en b. kunnen dienen als tegenbewijs ter
betwisting van feiten die aan het bestreden besluit ten
grondslag zijn gelegd (taak voor de burger).7 Door de

toepassing van art. 8'.47 lid 1 Awb neemt de bestuurs-
rechter die taken deels over. Hierdoor krijgt de bestuurs-
rechter uiteraard geen eigen bewijslast, want die blijft
berusten bij één van de strijdende partijen.s De bestuurs-
rechter krijgt echter wel een eigen verantwoordelijkheid.s
Hij neemt de'feitenverzamelingstaken' namelijk niet al-
leen over maar besteedt deze ook direct weer uit, aan
de door hem benoemde deskundige. Daardoor gaat de
bestuursrechter fungeren als opdrachtgever (hoofdaan-
nemer) en de deskundige als hulppersoon (onderaanne-
mer).Io

4.2. Her vorenstaande verklaart allereerst de * in het
Mantovanelli-arrestrr neergelegde - regel dat de eisen
van art. 6 EVRM van overeenkomstige toepassing zijn
op het handelen van de door de bestuursrechter benoem-
de deskundige, zeker als het rapport van die deskundige
naar verwachting een doorslaggevende invloed op de
einduitkomst van de beroepsprocedure zal hebben.
Verder wordt duidelijk dat de bestuursrechter als op-
drachtgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van
het werk - een deskundigenrapport - dat op zijn verzoek
zal worden afgeleverd, en dat de bestuursrechter om die
reden goed moet weten waartoe de maker van het werk
- de persoon die het deskundigenrapport opstelt - pre-
cies in staat is. Die regel geldt niet alleen wanneer de
opsteller van het rapport in persoon als deskundige is
benoemd, maar ook wanneer de betrokkene werkt bij
een instantie - zoals de STAB - die als deskundige is be-
noemd.

4.3. De beslissing van de STAB om haar website te ver-
nieuwen en de communicatie met haar opdrachtgevers
aan te passen, maken het voor de bestuursrechter moge-
lijk om de zojuist omschreven verantwoordelijkheid
daadwerkelijk te nemen, zonder kostbare tijd te verlie-
zen. Ga maar na: de benoeming van de STAB als deskun-
dige is al een vaststaand gegeven, de bestuursrechter
kan snel zelf beoordelen of de door de STAB voorgestelde
deskundigen aan zijn wensen voldoen; als de bestuurs-
rechter om wat voor reden dan ook vindt dat één of meer
van die deskundigen niet goed zijn toegerust voor een
adequate beantwoording van zijn vraagstelling, kan hij
de STAB verzoeken om op korte termijn een andere
deskundige in te schakelen; daarbij kan de bestuursrech-
ter desgewenst - aan de hand van www.stab.nl - zelf
suggesties doen.

4.4. Tegelijkertijd kan de bestuursrechter extra vorm en
inhoud aan het bewijsdebat tussen partijen geven, door
in een brief aan partijen mee te delen a. dat hij het
voornemen heeft òm de STAB als deskundige te benoe-
men (art. 8:47 lid 3 Awb); en b. welke onderzoeker(s) hij
concreet op het oog heeft in de brief waarin wordt mede-
gedeeld dat hij het voornemen heeft om de STAB als
deskundige te benoemen (alt.8:47 lid 3 Awb), aan te

geven welke onderzoeker(s) hij concreet op het oog heeft.
Aldus krijgen partijen - die, dankzij www.stab.nl, dezelf-
de mogelijkheden als de rechter hebben om te controle-
ren of de beoogde onderzoeker op diens taak is berekend
(over wapengelijkheid gesproken!) - een eerlijke kans
zich tijdig te verzetten tegen het voornemen om de
vraagstelling door de beoogde onderzoeker te laten be-

antwoorden. Die kans op zijn beurt kan weer bijdragen
aan een groter draagvlak voor de conclusies van het
deskundigenrapport, en aldus ook een beetje aan het
terugdringen van het aantal hoger beroepen tegen uit-
spraken van eerstelijns-bestuursrechters. r2

5. Verantwoordelijkhedenvoorbestuursorganen
5.1. Na de publicatie van het Koroíec-arrest is veel be-
langwekkende jurisprudentie over de positie van deskun-
digenadvisering in het bestuursrecht verschenen, van
zowel het EHRM als diverse nationale rechters. EHRM:

de arresten inzake Spycher(17 november 2015),13 Leünôic
(3 mei 2016)Ia en Zovko (23 mei 2OI7\.ts Nationale
rechters:

- een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland
(22 november 2016)t6 waarin kritisch werd gekeken

naar de band tussen het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen (CBR) en de door deze instantie ge-

consulteerde psychiaters (die zijn belast met onder-
zoek naar de rijvaardigheid van automobilisten die
in het verleden met een te hoog alcoholpromillage
zijn'gepakt');

- uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak
(30 juni 2OI7)17 en de Centrale Raad van Beroep
(30 juni 2OIntB met een stappenplan waarmee kan
worden beoordeeld of aanleiding tot toepassing van
arf. 8:47 Awb bestaat;

- een beschikking van de Hoge Raad (15 september
2}l7\ts waarin is geoordeeld dat strijd ontstaat met

art. 6 EVRM als een belanghebbende onvoldoende
kans krijgt om de bewijskracht van een advies (in
dit geval: een rapport van een geneesheer-directeur
ter beantwoording van de vraag of een gedwongen
voortgezet verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis
is geTndiceerd) ter discussie te stellen;

- een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (f9 de-

cember 2017)20 waari nhet Koroíec-arrest uitdrukke-
lijk wordt genoemd als reden voor de benoeming
van een deskundige (in dit geval: een geneeskundi-
ge, om antwoord te geven op de vraag of het me-

disch gezien verantwoord is om een uitgeprocedeer-
de vreemdeling uit te zetten naar een land waar

goede psychiatrische zorg geen vaststaand gegeven

is).

5.2. Een uitgebreide analyse van al deze jurisprudentie
gaat het bestek van dit artikel te buiten. Voor ons onder-
werp is het volgende relevant: uit de omstandigheid dat
de bestuursrechter een dreigende wapenongelijkheid
dient te compenseren, kan worden afgeleid dat het be-
stuursorgaan wapenongelijkheid behoort te voorkomen.
Aan deze opdracht kan worden voldaan door het organi-
seren van tegenspraak, onder het - door art. 6 EVRM ge-

ïnspireerde - motto dat een belanghebbende een eerlijke
kans moet krijgen om de rechtmatigheid van een hem
onwelgevallig overheidsbesluit te betwisten, en in dit
kader om de bewijskracht van een door het bestuursor-
gaan gebruikt deskundigenadvies aan te tasten.

5.3. Een belanghebbende krijgt pas een eerlijke kans op
aantasting van een deskundigenadvies als hij kan achter-
halen a. wie dit advies heeft opgesteld; en b. of de opstel-
ler van het advies wel terzake kundig en niet vooringe-
nomen is. Dit wordt slechts mogelijk als het bestuursor-
gaan tijdig - dit wil zeggen: uiterlijk tijdens de bezwaar'
procedure, in een stadium waar kritiek van de bezwaar-
fase nog invloed op de heroverweging van het ter discus-
sie staande besluit (art. 7:11 Awb) kan hebben - duidelijk
maakt a. welke persoon zich met de totstandkoming van
een advies heeft beziggehouden; en b. wat de betrokkene
kent en kan.

5.4. Bij dit alles geldt dat de noodzaak tot het tijdig
verschaffen van een goed inzicht groter wordt naarmate
de band tussen het bestuursorgaan en 'zijn' deskundige
nauwer is. Immers, precies die omstandigheid speelt een
cruciale rol bij de hiervoor, in punt 5.1, aangeduide ar-
resten en uitspraken: steeds was de klacht dat de verbon-
denheid tussen bestuursorgaan en deskundige afbreuk
doet aan de mogelijkheden om met succes kritiek te le-
veren op het advies dat aan het bestreden besluÍt ten
grondslag wordt gelegd. Dit moge duidelijk maken dat
bestuursorganen die over'hun' deskundige geen open-
heid van zaken geven, in beroepsprocedures al snel
worden geconfronteerd met een 'Koro5ec-verzoek', dit
is: een verzoekvan de eisende partij om sowieso-onge-
acht het antwoord op de vraag of op het eerste gezicht
twijfel over de juistheÍd van het gewraakte advies bestaat

- een deskundige krachtens art. B:47 Awb te benoemen,
op basis van de stelling dat zij onvoldoende mogelijkhe-
den had en heeft tot het leveren van bruikbaar tegenbe-
wijs.
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7. UitdrukkelUk ¡n deze zin bijv. CRVB I jun¡ 2005, ECLI:NL:CRVB:2005iA17174, J82005/237, m.nt. D.W.l\4. Wenders, AB Klassiek(Deventer: Wolters Kluwer,
zevende druk) 2016/32, m.nt. Y.E. Schuurmans.

8. RJ. N. Sch lósse I s, 'Een vr¡j e en ke n bare bewijslee r?' , in: Bestuursrechteluk bewusrecht: wetgever of rechter?, VAR-reeks ì 42, De n Haag: Boom J u r¡d¡ sche uitg evers
2009, p.7-1 I 6, m.n. p. I 07-l I 3.

9. Vgl. art. 3:9 Awb.
l0. Dedeskund¡geslu¡teenovereenkomst-vanopdracht(alsbedoeldinald.7.7.1 BW) metdeStaatderNederlanden.
ÌÌ. EHRMl8maartl997,nr.2149/93,NJ1998/278,m.nt.HJ.SnUders,_/81997/ll2,m.nt.A.W.Heringa,JBSelect(DenHaag:Sduuitgevers,derdedruk)

201 4/13, m.nt. RJ.N. Schlôssels.

ì2. Menleze¡nd¡tverbandl.M.Boekema,Destapnaarhoqerberoep.Eenonderzoeknaarappelgedragvanburgers¡nbestuursrechtel¡jkezaken(diss.Croningen),
Den Haag: BoomJur¡dische u¡tgevers 201 5. D¡t proefschrift ontleent z¡n bestaan mede aan het gegeven dat ¡n bestuursrechtelüke zaken veel vaker hoger
beroep wordt ¡ngesteld (ongeveer 30% van de gevallen) dan ¡n civ¡elrechteluke en strafzaken (ongeveer 5% van de gevallen).

1 3. Nr. 26275 /1 2, RSV 2O1 6/27.
I 4. Nr. 7l 83/l l.
I 5. Nr. 56935/1 3.
16. ECLI:NL:RB¡rlNE:20ì 6:6305, AB 2O17 /170, m.nt. L-M. Koenraad.
I 7. ECLI:NL:RVS:201 7 :1 67 4, AB 20 17 /365.
18. ECLI:NL:CRVB'.2O17i2226, A82017/366, m.nt. L.M. Koenraad, AB2O17/367, m.nt. A.M.L.Jansen.
1 9. ECLI:NL:HR:20 1 7:2383, AB 2O1 8 / 44, m.nt. A.M.L. Jansen & L.M. Koenraad.
20. ECLI:NL:RBAMS:2o17:9597,Jv2O18/38,m.nt.A.M.L.Jansen&L.M.Koenraad.Notabene:deu¡tspraak¡sgedaaninAmsterdam,alszittingsplaatsvande

Rechtbank Den Haag (art. 8;6 l¡d I Awbjuncto art.6 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, waar¡n wordt verwezen naar art. 2l b leden I en 2 Wet op
de rechterlijke organ¡satie).
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3.2. De website (www.stab.nl) is gewijzigd. Wie via de

tab 'Over ons' doorklikt naar de tab 'Medewerkers', ziet
de foto's van alle medewerkers, met een korte weergave
van de aspecten ('werkvelden') waarover zij adviseren,
en naast elke foto het kopje'opleidingen, cursussen en

nevenfuncties'. Wie vervolgens daarop klikt, weet binnen
enkele minuten a. wat de betrokken deskundige nu kent
en kan; en b. of hij/zij met onbevangenheid kan kijken
naar de kwestie die mogelijkerwijs aan hem/haar zal
worden voorgelegd.

3.3. De communicatie met de bestuursrechter is aan-
gepast. Na verzending van de mededeling dat de STAB

als deskundige is benoemd, krijgt de bestuursrechter
een bevestiging met een opgave van de deskundige die

- of het team van deskundigen dat - volgens (de directeur
van) de STAB het best in staat is om de voorgelegde
vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te be-

antwoorden. Hierdoor krijgt de bestuursrechter moge-
lijkheden om extra vorm en inhoud aan het bewijsdebat
tussen parti.ien te geven, zoals hierna zal blijken.

3.4. De oriëntatie naar'de buitenwereld' is verruimd.
Sinds kort bestaat een'quality board', dit is: een panel

met vertegenwoordigers van instanties die, als ketenpart-
ners, nauw bij het werk van de STAB zijn betrokken. De

leden van het panel wordt een kijkje in de keuken van
de STAB gegund. Hoe werken de kwaliteitsprocedures?
Hoe bepaalt de STAB welke deskundige(n) aan een advies
kunnen werken? Hoe komt zo'n advies tot stand? En

worden daarbij de voor de deskundigen geldende gedrags-

codes correct nageleefd? Aan de hand van deze en aan-

verwante vragen gaan de leden van de quality board en

de directie van de STAB met elkaar in gesprek, ter verho-
ging van zowel de transparantie als de kwaliteit van het
werk. Aldus wil de STAB tot uitdrukking brengen dat zij
geen genoegen neemt met de constatering dat de conclu-
sies van haar adviezen door de bestuursrechter meestal
worden gevolgd. De STAB wil dat de bestuursrechter de

conclusies van een STAB-advies omarmt wegens de

kwalileit van het advies.

3.5. De interne professionele discussie over de diverse
deskundigheidsgebieden is geïntensiveerd. De kennis-
groepen binnen de STAB hebben hun opleidingsprogram-
ma geëvalueerd en waar nodig (nog verder) uitgebreid.
Dit kan worden aangemerkt als een positief neveneffect
van de hiervoor geschetste discussie.

4. Mogelijkheden voor de bestuursrechter
4.1. Het ligt op de weg van partijen om uit eigen bewe-
ging feiten aan te dragen die a. relevant zijn voor het
nemen van een rechtmatig overheidsbesluit (taak voor
het bestuur); en b. kunnen dienen als tegenbewijs ter
betwisting van feiten die aan het bestreden besluit ten
grondslag zijn gelegd (taak voor de burger).7 Door de

toepassing van art. B:47 lid I Awb neemt de bestuurs-
rechter die taken deels over. Hierdoor krijgt de bestuurs-
rechter uiteraard geen eigen bewijslast, want die blijft
berusten bij één van de strijdende partijen.s De bestuurs-

rechter krijgt echter wel een eigen verantwoordelijkheid.s
Hij neemt de 'feitenverzamelingstaken' namelijk niet al-

leen over maar besteedt deze ook direct weer uit, aan

de door hem benoemde deskundige. Daardoor gaat de

bestuursrechter fungeren als opdrachtgever (hoofdaan-

nemer) en de deskundige als hulppersoon (onderaanne-

mer).to

4.2. Het vorenstaande verklaart allereerst de - in het
Mantovanelliarrestll neergelegde - regel dat de eisen

van art. 6 EVRM van overeenkomstige toepassing zijn
op het handelen van de door de bestuursrechter benoem-
de deskundige, zeker als het rapport van die deskundige
naar verwachting een doorslaggevende invloed op de

einduitkomst van de beroepsprocedure zal hebben.
Verder wordt duidelijk dat de bestuursrechter als op-
drachtgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van
het werk - een deskundigenrapport - dat op zijn verzoek
zal worden afgeleverd, en dat de bestuursrechter om die
reden goed moet weten waartoe de maker van het werk
- de persoon die het deskundigenrapport opstelt - pre-

cies in staat is. Die regel geldt niet alleen wanneer de

opsteller van het rapport in persoon als deskundige is
benoemd, maar ook wanneer de betrokkene werkt bij
een instantie - zoals de STAB - die als deskundige is be-

noemd.

4.3. De beslissing van de STAB om haar website te ver-
nieuwen en de communicatie met haar opdrachtgevers
aan te passen, maken het voor de bestuursrechter moge-

lijk om de zojuist omschreven verantwoordelijkheid
daadwerkelijk te nemen, zonder kostbare tijd te verlie-
zen. Ga maar na: de benoeming van de STAB als deskun-
dige is al een vaststaand gegeven; de bestuursrechter
kan snel zelf beoordelen of de door de STAB voorgestelde
deskundigen aan zijn wensen voldoen; als de bestuurs-
rechter om wat voor reden dan ook vindt dat één of meer
van die deskundigen niet goed zijn toegerust voor een
adequate beantwoording van zijn vraagstelling, kan hij
de STAB verzoeken om op korte termijn een andere
deskundige in te schakelen; daarbij kan de bestuursrech-
ter desgewenst - aan de hand van www.stab.nl - zelf
suggesties doen.

4.4. Tegelijkertijd kan de bestuursrechter extra vorm en

inhoud aan het bewijsdebat tussen partijen geven, door
in een brief aan partijen mee te delen a. dat hij het
voornemen heeft om de STAB als deskundige te benoe-
men (art. 8'.47 lid 3 Awb); en b. welke onderzoeker(s) hi.i

concreet op het oog heeft in de brief waarin wordt mede-
gedeeld dat hij het voornemen heeft om de STAB als
deskundige te benoemen (art. 8:47 lid 3 Awb), aan te

geven welke onderzoeker(s) hij concreet op het oog heeft.
Aldus kriigen partijen - die, dankzij www.stab.nl, dezelf-
de mogelijkheden als de rechter hebben om te controle-
ren of de beoogde onderzoeker op diens taak is berekend
(over wapengelijkheid gesproken!) - een eerlijke kans
zich tijdig te verzetten tegen het voornemen om de

vraagstelling door de beoogde onderzoeker te laten be-

antwoorden. Die kans op zijn beurt kan weer bijdragen
aan een groter draagvlak voor de conclusies van het

deskundigenrapport, en aldus ook een beetje aan het
terugdringen van het aantal hoger beroepen tegen uit-
spraken van eerstelijns-bestuursreçhters. r2

5. Verantwoordelijkhedenvoorbestuursorganen
5.1. Na de publicatie van het Koroíec-arrest is veel be-

langwekkende jurisprudentie over de positie van deskun-
digenadvisering in het bestuursrecht verschenen, van
zowel het EHRM als diverse nationale rechters. EHRM:

de arresten inzake Spycher(17 november 2015),13 Letinêié

(3 mei 20I6)1a en Zovko (23 mei 2Ol7).t5 Nationale
rechters:

- een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland
(22 november 2016)t6 waarin kritisch werd gekeken

naar de band tussen het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen (CBR) en de door deze instantie ge-

consulteerde psychiaters (die zijn belast met onder-
zoek naar de rijvaardigheid van automobilisten die
in het verleden met een te hoog alcoholpromillage
zijn'gepakt');

- uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak
(30 juni 2OL7\17 en de Centrale Raad van Beroep

(30 juni 2OL7)t8 met een stappenplan waarmee kan

worden beoordeeld of aanleiding tot toepassing van
art. 8:47 Awb bestaat;

- een beschikking van de Hoge Raad (15 september
2OI7)ts waarin is geoordeeld dat strijd ontstaat met
art. 6 EVRM als een belanghebbende onvoldoende
kans krijgt om de bewijskracht van een advies (in

dit geval: een rapport van een geneesheer-directeur

ter beantwoording van de vraag of een gedwongen

voortgezet verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis
is geïndiceerd) ter discussie te stellen;

- een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (f9 de-

cember 2Ol7)20 waarin het Koroíec-arrest uÍtdrukke-
lijk wordt genoemd als reden voor de benoeming
van een deskundige (in dit geval: een geneeskundi-
ge, om antwoord te geven op de vraag of het me-

disch gezien verantwoord is om een uitgeprocedeer-
de vreemdeling uit te zetten naar een land waar

goede psychiatrische zorg geen vaststaand gegeven

is).

5.2. Een uitgebreide analyse van al deze jurisprudentie
gaat het bestek van dit artikel te buiten. Voor ons onder-
werp is het volgende relevant: uit de omstandigheid dat
de bestuursrechter een dreigende wapenongelijkheid
dient te compenseren, kan worden afgeleid dat het be-

stuursorgaan wapenongelijkheid behoort te voorkomen.
Aan deze opdracht kan worden voldaan door het organi-
seren van tegenspraak, onder het - door art. 6 EVRM ge-

ïnspireerde - motto dat een belanghebbende een eerlijke
kans moet krijgen om de rechtmatigheid van een hem

onwelgevallig overheidsbesluit te betwisten, en in dit
kader om de bewi.iskracht van een door het bestuursor-
gaan gebruikt deskundigenadvies aan te tasten.

5.3. Een belanghebbende krijgt pas een eerlijke kans op

aantasting van een deskundigenadvies als hij kan achter-
halen a. wie dit advies heeft opgesteld; en b. of de opstel-
ler van het advies wel terzake kundig en niet vooringe-
nomen is. Dit wordt slechts mogelijk als het bestuursor-
gaan tijdig - dit wil zeggen: uiterlijk tijdens de bezwaar-
procedure, in een stadium waar kritiek van de bezwaar-
fase nog invloed op de heroverweging van het ter discus-
sie staande besluit (art. 7:I1 Awb) kan hebben - duidelijk
maakt a. welke persoon zich met de totstandkoming van

een advies heeft beziggehouden; en b. wat de beftokkene
kent en kan.

5.4. Bij dit alles geldt dat de noodzaak tot het tijdig
verschaffen van een goed inzicht groter wordt naarmate
de band tussen het bestuursorgaan en 'zijn' deskundige
nauwer is. Immers, precies die omstandigheid speelt een

cruciale rol bij de hiervoor, in punt 5.1, aangeduide ar-
resten en uitspraken: steeds was de klacht dat de verbon-
denheid tussen bestuursorgaan en deskundige afbreuk
doet aan de mogelijkheden om met succes kritiek te le-

veren op het advies dat aan het bestreden besluit ten
grondslag wordt gelegd. Dit moge duidelijk maken dat
bestuursorganen die over 'hun' deskundige geen open-
heid van zaken geven, in beroepsprocedures al snel
worden geconfronteerd met een 'KoroSec-verzoek', dit
is: een verzoek van de eisende partij om sowieso - onge-
acht het antwoord op de vraag of op het eerste gezicht
twijfel over de juistheid van het gewraakte advies bestaat

- een deskundige krachtens art. 8:47 Awb te benoemen,
op basis van de stelling dat zij onvoldoende mogelijkhe-
den had en heeft tot het leveren van bruikbaar tegenbe-
wijs.
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U¡tdrukkelük in deze z¡n bijv. CRVB I juni 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AÍ7174,J82005/237, m.nt. D.W.M. Wenders, AB Klass¡ek(Deventer: Wolters Kluwer,
zevende druk) 2Ol6/32, m.nt. Y.E. Schuurmans.
RJ.N. Schlitssels,'Een vrüe en kenbare bewUsleer?',in'. Bestuursrechtelük bewüsrecht: wetgever of recht¿,'¿ VAR-reeks l42,DenHaagi BoomJur¡dische uitgevers
2009,p.7-l 16, m.n. p. 107-l 13.
Vgl. art. 3:9 Awb.
De deskundige sluit een overeenkomst - van opdracht (als bedoeld in afd. 7.7.1 BW) - met de Staat der Nederlanden.
EHRI\4 l8 maarr 1997,nr.2149/93, NJ 1998/278, m.nt. HJ. Snijders,JB 1997/112, m.nt. A.W. Heringa, JB Select (Den Haag:sdu uitgevers, derde druk)
201 4/13, m.nt. RJ.N. Schlössels.
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12. l\¡enlezeind¡tverbandl.l\4.Boekema, Destapnaarhogerberoep-Eenonderzoeknaarappelgedragvanburqers¡nbestuursrechtel¡jkezaken(d¡ss.Cron¡ngen),
Den Haag: BoomJur¡d¡sche u¡tgevers 20Ì 5. Dit proefschrift ontleent zijn bestaan mede aan het gegeven dat ¡n bestuursrechtelUke zaken veel vaker hoger
beroep wordt ¡ngesteld (ongeveer 30%van de gevallen) dan ¡n c¡v¡elrechtelüke en strafzaken (ongeveer 5%van de gevallen).

t 3. Nr. 26275 /1 2, RSV 2O1 6/27.
I 4. Nr. 7ì 83/ì Ì.
I 5. Nr. 56935/Ì 3.
ì6. ECLI:NL:RB¡/NE:2016:6305, AB20l7/1 70, m.nt. L.M. Koenraad.
ì 7. ECLI:NL:RVS:2Ql7:1674, AB 2O17 /365.
l8. ECLI:NL:CRVBi2O17:2226, A82017/366, m.nt. L.M. Koenraad, AB2O17/367, m.nt. A.l\4.L.Jansen.
l9. ECLI:NL:HR:2017i2383, AB2O18/44, m.nt. A.M.L.Jansen & L.M. Koenraad.
20. ECLI:NL:RBA¡/5i2O17i9597,JV2018/38,m.nt.A.M.L.Jansen&L.M.Koenraad.Notabene: deuitspraakisgedaaninAmsterdam,alszittingsplaatsvande

RechtbankDenHaag(art.8:6lid Ì Awbjunctoart.6Bevoegdhe¡dsregel¡ngbestuursrechtspraak,waarinwordtverwezennaarart.2Ìbleden Ì en2Wetop
de rechterlüke organisatie).
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5.5. Wie zich afvraagt hoe erg het nu is om met een
'KoroSec-verzoek' te worden geconfronteerd, moet besef-
fen dat toewijzing van zo'n verzoek doorgaans leidt tot
a. de benoeming van een deskundige door de bestuurs-
rechter; b. daarmee langduriger onzekerheid over de
afloop van de beroepsprocedure; en c. overigens een
verhoogd risico op de gegrondverklaring van het beroep
en de vernietiging van het bestreden besluit.2l Wi¡

weerstaan de verleiding om nadere beschouwingen aan
dit intrigerende verschijnsel te wijden.

5.6. Om kort te gaan: een bestuursorgaan (zoals de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) dat gewoonlijk
gebruikmaakt van deskundigen (zoals artsen bij het Bu-

reau Medisch Adviseurs; BMA) die in dienst zijn van het
openbaar lichaam waartoe het orgaan behoort (zoals het
Ministerie van Justitie en Veiligheid c.q. de Immigratie-
en Naturalisatiedienst), kan het zich welbeschouwd niet
langer veroorloven om relevante informatie over de
kennis en kunde van de betreffende deskundigen voor
derden geheim te houden.22 Hetzelfde geldt voor be-

stuursorganen (zoals het CBR) dat vaste contractuele
banden met deskundigen (zoals psychiaters) onder-
houdt.23 En bedrijven (zoals de Stichting Advisering On-

roerende Zaken; SAOZ) die ad hoc maar frequent advie-
zen aan bestuursorganen (zoals gemeentebesturen) ver-
strekken, doen er goed aan om spontaan relevante en
overigens actuele informatie over de eigen medewerkers
te verstrekken.2a

5.7. Wie de websites van de zojuist genoemde bestuurs-
organen en bedrijven raadpleegt, beseft dat deze instan-
ties bij het 'openzetten van de ramen' nog een wereld
hebben te winnen. Zij kunnen een voorbeeld nemen aan
de transparantie-transitie die de STAB heeft gemaakt.

ñ,"r. ,n dit verband büv. w.A. Faas e.a., 'De inzet van medisch deskund¡qen in arbeidsongeschikthe¡dsgeschillen: een kwant¡tati€ve analyse over de periode
i 992-20 I 0', Expert¡se en Recht 201 4, afl. 3, p. 93- I 04. Vgl. ook T. Barkhuysen e.a., Fe¡tenvaststell¡ng ¡n beroep (Evaluatie Awb lll), Den Haag: Boom Jurid¡sche
u¡tgevers 2007, p.219-228. Vgl. verder A.T. Marse¡lle,'D¡lemma's van alledaagse bestuursrechtspraak', Nederlands Jur¡stenblad2005, p.240-247.

22. Artsen van het BMA adviseren onder meer over de fys¡eke en psych¡sche gesteldheid van vreemdel¡ngen die met uitzetting worden bedreigd (vgl. art. 64
Vreemdelingenwet 2000).

23. Depsychiaters'van'hetCBRadv¡serenondermeeroverder¡jvaardigheidvanautomobilisten(vgl.art.l30Wegenverkeerswetl994).
24. De SAOZ wordt door veel gemeentebesturen ingeschakeld om te adviseren over verzoeken om een tegemoetkoming ¡n 'planschade', dit is: schade die door

de vaststelling van een bestemmingsplan wordt geleden (vgl. art. 6. I wet ruimtelijke orden¡ng).
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Rechtbank Noord-Holland I maart 2Ol8
Zaaknummer: C/15/265510 / HA RK 17-r94
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Verzoek voorlopig deskundigenbericht. Tot de taak van
de deskundige behoort het geven van medisch oordeel,
op basis van een medisch dossier en,/of patiëntonderzoek.
Het horen van betrokkenen in het kader van waarheids-
vinding behoort tot de taak van de rechter. In afwijking
van hoofdregel wordt Centramed belast met de helft van
de kosten van het voorlopig deskundigenbericht, nu zij
er ten onrechte in heeft volhard dat [verweerder] door
de deskundige gehoord zou worden. Bovendien is Centra-
med niet ingegaan op tegenvoorstellen van [verzoekster]
voor de te benoemen deskundige. Op beide punten is de
handelwijze in strijd met de uitgangspunten van GOMA
(Gedragscode Openheid Medische Incidenten) voor de

afwikkeling van letselschade.

In de zaak van:

[verzoekster]

tegen

I. [verweerder],
2. stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, Gemini Zieken-
huis,
gevestigd te Alkmaar,
3. de onderlinge waarborgmaatschappij Centramed 8.4.,
gevestigd te zoetermeer,
verweerders,

t. De procedure

(... )

2. De beoordeling

2.1. Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een
voorlopig deskundigenbericht zal bevelen.

2.2. Verzoekster stelt - kort samengevat - dat verzoekster
op 26 augustus 2013 door een val haar rechterenkel heeft
gebroken. Zij heeft zich diezelfde dag gemeld bij het
Gemini Ziekenhuis. Vervolgens is zij op 27 augustus 2013

door lverweerder] geopereerd. Bij deze operatieve ingreep
is ter plaatse van de breuken materiaal ter fixatie inge-
bracht, waaronder twee stelschroeven (hierna: het osteo-
synthesemateriaal) en is de enkel van verzoekster voor
de duur van 6 weken gegipst. Op het moment dat de

rechterenkel van verzoekster werd gegipst, vertoonde
deze open wondjes. Verzoekster stelt dat [verweerderl
niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een

redelijk bekwaam en redelijk behandelend arts verwacht
had mogen worden. Verzoekster heeft ten gevolge hiervan
schade geleden. Volgens verzoekster is dan ook sprake
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de gesloten behandelingsovereenkomst. Verzoekster stelt

dat bij de operatie op 27 augustus 2013 en daarna fouten
zijn gemaakt. Zo is volgens verzoekster:
- bij het gipsen te weinig gelet op de aanwezigheid

van een open wond;
- ten aanzien van de opgetreden infectie geen ade-

quaat behandel- en vervolgbeleid toegepast en is de

diepere aanwezigheid en uitbreiding van de infectie
te laat gesignaleerd;

- heeft na het starten met een beperkte antibioticakuur
op 30 januari 20I4 onvoldoende nacontrole, nabe-
handeling en nazorg plaatsgevonden, waardoor de

infectie persisteerde en in alle hevigheid kon toene-
men en geen aanvullend antibioticabeleid is gestart.

Ten gevolge van bovengenoemde is een aanzienlijke delay
ontstaan in het genezingsproces. Het genezingsproces
van verzoekster is gefrustreerd door de infectie die
maandenlang heeft gepersisteerd en heeft geleid tot in-
fectie van het osteosynthesemateriaal en later tot osteo-
myelitis. Als gevolg daarvan heeft verzoekster extra be-

handelingen moeten ondergaan, waaronder de ingrijpende
operatie, bestaande uit een arthroscopische bovenste
spronggewricht artrodese op 2 I oktober 2OL4 in het AMC.

Deze artrodese heeft geleid tot blijvende beperkingen bij
lverzoeksterl.

2.3. Verweerders voeren aan dat zij niet aansprakelijk
zijn. Zij verzetten zich er echter niet tegen dat de recht-
bank een deskundige benoemt, met inachtneming van de
in het verweerschrift en ter zitting gemaakte opmerkin-
gen.

2.4. Na de mondelinge behandeling hebben verweerders
schriftelijk bericht in te stemmen met het benoemen van
drs- A.L. van der Zwan als deskundige, zoals door verzoek-
ster ter zitting was voorgesteld.

2.5. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen
voorts, samen met de rechter, de aan de deskundige te
stellen vragen doorgelopen, zoals opgenomen in de laat-
ste versie aan de zijde van [verzoekster], aangehecht aan
de pleitaantekeningen. (...)

2.6. Volgend discussiepunt is het al dan niet horen door
de deskundige van [verweerder]. Centramed wil dat on-
derdeel van het onderzoek door de deskundige zal zijn
dat de deskundige (als hij [verzoekster] hoort) [verweer-
derl hoort. Centramed kan niet in dit standpunt worden
gevolgd. Het beginsel van hoor en wederhoor dat
de deskundige in acht moet nemen, ziet op de communi-
catie met en informatieverstrekking aan partijen, zoals
in de hierna genoemde Leidraad wordt uiteengezet. Voor
medisch onderzoek geldt verder het bepaalde onder I 1.3

van de Leidraad. Tot de taak van de deskundige behoort
het geven van medisch oordeel, op basis van een medisch
dossier en/of patiëntonderzoek. Het horen van betrokke-
nen in het kader van waarheidsvinding behoort tot de
taak van de rechter.
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