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Artikel 1 Toepassingsbereik
1

Deze Gedragscode is van toepassing op de deskundigen die in het register
NFFI zijn ingeschreven.

2

De deskundige die werkzaam is als door de rechter benoemde deskundige
op strafrechtelijk gebied dient tevens de “Gedragscode deskundige in
strafzaken” van het NRGD in acht te nemen.

3

De deskundige die werkzaam is als door de rechter benoemde deskundige
op civielrechtelijk gebied, dient tevens de “Gedragscode voor gerechtelijk
deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken” in acht te
nemen en zich te houden aan de “Leidraad deskundigen in civiele zaken”
alsmede zoveel als mogelijk aan het “Model Deskundigenbericht”.

Artikel 2 Kernwaarden
De deskundige verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk, zorgvuldig,
vakbekwaam en integer. De deskundige die als partijdeskundige optreedt,
opereert binnen de grenzen van de wet en regelgeving en onthoudt zich
van maatschappelijk laakbaar gedrag.
Artikel 3 Onafhankelijkheid
1

De deskundige verricht zelfstandig het onderzoek, onafhankelijk van opdrachtgever en/of partijen en onafhankelijk van enige derde en komt zelfstandig tot een oordeel.

2

Indien de deskundige zich bij het onderzoek laat bijstaan door een of meer
andere deskundigen dan vermeld hij dat nadrukkelijk bij die (onder)delen
van het onderzoek.

3

De deskundige laat zich niet leiden door enig belang van de opdrachtgever
of dat van andere betrokkenen, of enige derde. De deskundige onthoudt
zich van bevooroordeling en vooringenomenheid.

4

De deskundige heeft geen eigenbelang bij het onderzoek, noch bij de uitkomst daarvan. Evenmin is de deskundige eerder direct noch indirect betrokken geweest bij de te onderzoeken zaak.
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Artikel 4 Gedragsregels beroepsorganisatie
Ingeval de deskundige beroepshalve reeds gebonden is aan Gedrags- en
Beroepsregels van een Beroepsorganisatie, prevaleren de regels van die
beroepsorganisatie en hebben deze regels aanvullende werking.

