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Presentatie van de ‘EGLE Guide’
European Guide for Legal Expertise
Deze best practice guide is het resultaat van enkele jaren onderzoek geleid door het
European Expertise and Expert Institute (EEEI) dat mede gefinancierd werd door het
directoraat-generaal Justitie van de Europese Commissie.
Een panel van 60 personen uit 12 Europese landen verdeeld in vier werkgroepen voerde
het onderzoek uit. De aanbevelingen en discussiepunten die deze werkgroepen
formuleerden werden tijdens de openbare plenaire slotconferentie van het EGLE project
(Rome, mei 2015) getoetst. Op deze bijeenkomst waren 160 personen uit 22 landen
aanwezig: rechters, advocaten, deskundigen, wetenschappers en vertegenwoordigers van
de Hoge Raad en van diverse Europese Instellingen.
Gebaseerd op de aanbevelingen van de werkgroepen en op de punten die tijdens de
conferentie werden besproken heeft een jury van 9 juristen uit 8 verschillende landen de
uiteindelijke European Guide for Legal Expertise opgesteld.
De gids bevat aanbevelingen betreffende het werk als Gerechtelijke Deskundige, de
procedure, de certificering, de ethiek, de status van de Deskundige en de inrichting van
een Europese lijst van Deskundigen. (Een deel van deze aanbevelingen kan nu al door
Deskundigen worden toegepast: bijvoorbeeld de aanbevelingen over de verklaring van
onafhankelijkheid in het begin van het Deskundigenbericht, over het schrijven van een
concept-rapport en de structuur van het eindverslag, als ook de aanbevelingen ten aanzien
van de noodzakelijkheid van een aansprakelijkheidsverzekering.)
De European Guide for Legal Expertise is bedoeld om samenwerking tussen verschillende
rechtssystemen mogelijk te maken, en om in een raamwerk van aanbevelingen te voorzien
dat door iedere lidstaat in haar eigen rechtssysteem kan worden geïntegreerd.
Waarborging van de kwaliteit van de procedure ligt hieraan ten grondslag.
De aanbevelingen uit de best practice guide en de opzet voor een gedragscode zouden zo
breed mogelijk toegepast moeten worden, zodat zo veel mogelijk relevante partijen en
personen hiermee kennis kunnen maken en betrokken willen zijn bij verdere
ontwikkelingen.
Wij vertrouwen erop dat de European Guide for Legal Expertise uw belangstelling heeft.
Wij vragen u ons te helpen deze informatie ook bij andere belanghebbenden en
belangstellenden onder de aandacht te brengen.

Wilt meer informative ontvangen over het EEEI, stuurt u dan een e-mail in het Engels naar:
egle.guide@experts-institute.eu
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