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Ethiek voor de gerechtelijk deskundige  
 

Rob van Es *  

 

Korte inleiding en kritische kanttekeningen  

Er is groeiende aandacht voor de morele dimensie van het werk van professionals en zo ook 

voor het werk van de gerechtelijk deskundige. Die groeiende aandacht neemt vaak ook  

misvattingen met zich mee.  Want wat is dat morele nu precies? Wat heeft ethiek te maken 

met optreden als deskundige? Hoe komt de deskundige tot moreel verantwoorde besluiten? 

En hoe valt ethiek te organiseren? Daarom in Deel 1 een korte inleiding ethiek voor 

gerechtelijk deskundigen. Aan de orde komen begrippen als waarden en normen, ethiek en 

moraal, ethisch en juridisch, morele actoren en morele kwesties en morele besluitvorming. 

Zoals gebruikelijk bij de professionalisering van beroepsgroepen bestaat ook de morele 

aanpak van het werk van de getuige deskundige uit instrumenten om te beheersen en te 

sturen, zoals een gedragscode en een integriteitsplan. In Deel 2 enkele kritische 

kanttekeningen daarbij.  

 

 

DEEL 1 KORTE INLEIDING ETHIEK 

 

In Deel 1 zit ik in de rol van inhoudelijk expert (Van Es, 2014a; Van Es, 2017). Het accent ligt 

hier op het uiteenzetten van een aantal basisbegrippen in de ethiek voor gerechtelijk 

deskundigen. 

 

1. Morele waarden en morele normen 

Waarden en normen  worden vaak in een adem genoemd, maar ze zijn beslist niet 

verwisselbaar. Morele waarden zijn collectieve opvattingen of voorstellingen van het goede.   

 

__________________________ 

 
* Dr. Rob van Es (1955) is parttime universitair docent Organisatiefilosofie bij de Faculteit Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de cultuur, ethiek en politiek van 

organiseren en geeft daarin ook onderwijs. Als consultant is hij werkzaam bij overheidsorganisaties en bedrijven: 

www.robvanes.com.  Hij publiceerde drie boeken over ethiek in organisaties waaronder Professionele ethiek. Morele 

besluitvorming in organisaties en professies  (2011).  Daarnaast twee boeken over het veranderen van organisatiecultuur.  

Zijn boek Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren  werd in 2009 gekozen tot Managementboek van het jaar. 

Contactinformatie: RvanEs@uva.nl. 
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Het zijn overtuigingen van wat goed is voor mijzelf in relatie tot anderen en daarmee in feite 

voor ons allen. Morele waarden worden onderscheiden twee soorten: intrinsieke waarden 

en instrumentele waarden.   

Intrinsieke waarden hebben goedheid in zichzelf. Voor diegene die handelt, bijvoorbeeld: 

gezondheid, geluk, waardigheid en zelfstandigheid, of in het handelen gericht op een ander, 

bijvoorbeeld : vrede, vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Instrumentele waarden 

zijn middelen en gaan vaak over een stijl van handelen voor diegene die handelt, 

bijvoorbeeld: moed, eerlijkheid, standvastigheid en matigheid of in het handelen gericht op 

een ander, bijvoorbeeld: hulpvaardigheid, trouw, vriendelijkheid en respect.  

 

Morele normen zijn minder abstract.  Het zijn aanwijzingen tot handelen;  normatieve 

spelregels die gedrag voorschrijven.  Bijvoorbeeld: ´Spreek de waarheid´ of ´Laat een ander 

in zijn waarde´. Ook de befaamde Tien Geboden zijn klassieke voorbeelden van morele 

normen, bijvoorbeeld: ´Eert uw vader en uw moeder´ en ´Gij zult niet stelen´. In de praktijk 

ervaren we eerst morele normen en hun overtredingen. Pas na enig nadenken zien we hoe 

die normen afgeleid zijn van de twee soorten morele waarden. Tabel 1 laat die onderlinge 

samenhang nog eens zien. 

 

 

Tabel 1  Morele waarden en normen en hun onderlinge samenhang 

 

Waarden en normen Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

 

Intrinsieke waarde 

Doel op zichzelf 

Rechtvaardigheid Gelijkwaardigheid 

Instrumentele waarde 

Stijl van handelen 

Eerlijkheid Respect voor anderen 

Morele norm 

Handelingsaanwijzing  

‘Spreek de waarheid’ ‘Laat een ander in zijn 

waarde’ 

 

 

 

Plaatsen we de morele normen in de context van organisaties op professies dan noemen we 

ze morele (gedrags-)regels. Als het goed is, bestaan morele codes uit een lijstje van morele 

waarden en een stel gedragsregels.  

 

2. Instinctieve moraal en sociale moraal 

Moraal is voor een deel instinctief.  Ieder mens heeft de drie constanten van instinctieve 

moraal in zich: 
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1. de drang zelf te overleven,   

2. de neiging te zorgen voor naasten/eigen kring,  

3. noodzakelijke samenwerking. 

Pas met het samenwerken van 3. begint de werkelijke behoefte aan morele spelregels in het 

groepsverkeer.  

 

Dat is ook de overgang naar de niet-instinctieve of sociale moraal van conventies en 

instituties.  

4. Morele constanten in taal, regio, klasse, cultuur (opvoeding en scholing), 

5. Morele regels in en tussen organisaties en professies (het werkzame leven). 

 

De moraal bestaat uit morele waarden en normen die in een praktijk van samenleven en 

samenwerken werkzaam zijn of zouden moeten zijn.  Dat zijn morele waarden en normen in 

actie, bijvoorbeeld als individuen hun verschillende maatschappelijke rollen vervullen. 

Ouders bij het opvoeden van hun kinderen; werknemers in het uitoefenen van hun vak; 

burgers bij het deelnemen aan de rechtstaat. Vanuit die rollen kijken we telkens net anders 

naar morele waarden en normen in een praktijk. Alleen al omdat een bestaande praktijk van 

samenwerking over kan gaan in een van concurrentie, of andersom. Zo´n overgang vereist 

dat we van perspectief kunnen wisselen in de sociale moraal van conventies en instituties, 

inclusief de moraal van een vak of vakgebied. Vaak zijn het de beroepsverenigingen of 

registers, zoals het NRGD, die het initiatief nemen om de morele spelregels van het vak 

expliciet te maken en voor te schrijven. 

 

 

3. Moreel en ethiek 

Ethiek is de systematische en kritische reflectie op moraal: het evalueert de praktijkmoraal 

maar leert daar ook van. Ethiek als kritische reflectie stelt vragen: Welke morele waarden en 

normen zijn actief in deze praktijk? Hoe worden ze geformuleerd en gehanteerd? Welke zijn 

niet actief maar horen eigenlijk wel bij deze praktijk? Waarom zijn zij niet geactiveerd?  Zo 

krijgen we in beeld waar de ethische knelpunten zitten in een praktijk. Ethiek is dus bij 

uitstek een zaak van reflectie op en afweging van argumenten. 

Moreel is een bijvoeglijk naamwoord van ethiek (´ethisch of moreel´) en brengt de termen 

immoreel en amoreel in beeld. We noemen een handeling immoreel als er sterke morele 

redenen zijn om die niet te verrichten, bijvoorbeeld het bewust leren liegen of het gebruiken 

van achteloos geweld. We noemen een handeling amoreel als er geen morele waarden of 

normen in het spel zijn, bijvoorbeeld het genieten van de zon en de wind, van beeldende 

kunst, of van muziek. Ook in het handelen van de gerechtelijk deskundige zijn er amorele 

momenten aan te wijzen, bijvoorbeeld in het administreren of het volgen van procedures. 
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4. Ethisch en juridisch 

De begrippen recht en ethiek hebben veel met elkaar te maken maar vallen beslist niet 

samen. Met ‘recht’ doelen we soms op gerechtigheid (en dan kan recht samenvallen met 

ethiek), maar meestal op rechtsgeleerdheid of een concrete rechtshandeling. Om verwarring 

te voorkomen is het daarom beter een onderscheid te maken tussen het juridische en het 

ethische.  Het juridische heeft betrekking op de rechtskunde en op de wetgeving. Hierin 

vinden we de morele opvattingen van onze ouders en grootouders, voor zover ze in wet- en 

regelgeving zijn vastgelegd. Ethiek is daarentegen de systematische reflectie op de morele 

waarden en normen die in onze samenleving golden, gelden of nog zullen gelden. De 

overeenkomst tussen het juridische en het ethische is dus allereerst te vinden in de verleden 

tijd: de mores van het recente verleden.  

De ethicus is echter meer gericht op de actualiteit en grijpt op de ontwikkelingen vooruit. 

Daarom is ethiek ook minder geformaliseerd: het heeft bewegingsruimte nodig. Ethici 

produceren regelmatig inzichten en argumenten op basis waarvan juridische regels later 

veranderen.  Denk aan onderwerpen als abortus, drugs, gelijke behandeling en euthanasie.  

De bemiddeling tussen het juridische en het ethische vindt met name plaats in de 

jurisprudentie: het bij elkaar brengen van bestaande juridische regels, actuele morele 

inzichten en maatschappelijke druk. De rechter past de bestaande juridische regels toe, 

maar weegt in zijn of haar oordeel ook actuele morele inzichten mee. Jurisprudentie kunnen 

we beschouwen als ethiek met de rem erop: actuele morele inzichten worden meegenomen 

maar het mag allemaal niet te hard gaan om de stabiliteit van het rechtssysteem in stand te 

houden. Vergeleken met het juridische is het ethische dus proactief. 

 

5.Rechtmatig en rechtvaardig 

Het verschil tussen het juridische en het ethische keert ook terug in het onderscheid tussen 

rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Een handeling noemen we rechtmatig indien hij in 

overeenstemming is met de rechtsregels of op basis van rechtsregels te motiveren is. Een 

handeling noemen we rechtvaardig als deze in overeenstemming is met een opvatting van 

redelijkheid. Natuurlijk is er een duidelijk gebied van overlap: sommige rechtsregels zijn er 

juist om de rechtvaardigheid te bevorderen.  

 

Vraagstukken van rechtvaardigheid gaan in het bijzonder over datgene wat individuen en 

groepen in hun samenleving van elkaar mogen verwachten en hoe zij de lusten en de lasten 

onderling op billijke wijze willen verdelen. Dergelijke vraagstukken dienen zich steeds 

opnieuw aan in wisselende vormen en contexten, en de wetgeving voorziet lang niet in al 

deze gevallen.  

 

Meer in het algemeen verschuift onze idee van aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid: wie 

is waarvoor verantwoordelijk en wanneer word je daarop afgerekend? In de lange 

overgangstijd tussen de veranderde morele opvattingen en het mee veranderen van de 

wetgeving, kunnen we op goede gronden rechtvaardigheid soms zwaarder laten wegen dan 
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rechtmatigheid. Dat vereist de nodige wijsheid en deugdzaamheid van hen die meer of 

minder op de stoel van scheidsrechter zitten: bij een rechtbank, in een tuchtcollege of in een 

directie. Het blijft een boeiend discussiepunt hoe de gerechtelijk deskundige zich hiertoe 

verhoudt: zit die nooit op de stel van de scheidsrechter of soms toch? En wat impliceert dat 

weer voor rol en positie? 

 

6. Morele actoren en morele factoren 

Onder een actor (individu/groep) verstaan we degene die een handeling verricht, 

bijvoorbeeld een besluit neemt of een verklaring aflegt.  We noemen een actor pas moreel 

als er aan minimaal twee voorwaarden voldaan is.  

 

Ten eerste, de handeling is in vrijheid gekozen. Wie bijvoorbeeld met geweld verplicht wordt 

tot een handeling, kiest niet in vrijheid en is dus geen morele actor. Ten tweede, de 

handeling is rationeel. Daarmee wordt bedoeld: de actor kan goede redenen geven voor de 

handeling. Er is over nagedacht en bewust voor gekozen; ook al zijn die goede redenen vaak 

achteraf pas helder te formuleren. Het boegbeeld van de morele actor in de westerse ethiek 

is het individu. Het individu neemt in vrijheid en met goede redenen verantwoordelijkheid 

voor eigen handelen. Daarbij denken we dus aan geestelijk gezonde, volwassen mensen die 

weten wat ze doen. Niet alle mensen zijn dus morele actoren. 

 

Wie vallen er buiten? Wie vaak zomaar iets wilds doet (‘een verwarde man’), wie nog niet 

toerekeningsvatbaar is (een kind) of wie niet langer toerekeningsvatbaar is (een 

gedrogeerde, een gijzelaar of een gedementeerde) is geen morele actor. Van hen kan de 

gedrogeerde, eenmaal uit zijn roes, wel worden verweten dat hij het zover heeft laten 

komen, zeker wanneer zijn gedrogeerdheid anderen in gevaar heeft gebracht. Maar een 

gijzelaar en een gedementeerde missen de vrijheid respectievelijk de rationaliteit om te 

gelden als morele actor. De gijzelaar kan hooguit beperkt toerekeningsvatbaar zijn.  

 

Wie geen morele actor is, is wel een morele factor: een mens om extra rekening mee te 

houden, juist omdat het hem of haar ontbreekt aan voldoende eigen verantwoordelijkheid. 

De cliënten van gerechtelijk deskundigen zijn dus niet zonder meer te beschouwen als 

morele actoren indien ze een stoornis hebben in hun emotioneel of cognitief vermogen of 

een gedragsstoornis dan wel een persoonlijkheidsstoornis.  

 

 

 

7. Morele kwesties 

Iedere actor staat bij twijfel voor de vraag wat moreel juist is en dus allereerst voor de vraag 

wat er precies moreel aan de hand is. Het is zinvol bij het verkennen van die vraag te 

spreken van morele kwesties. Ze zijn uit te zetten op een schaal. Aan de linkerkant staan de 

rationele kwesties die vragen naar algemene, instrumentele kennis, bijv. hoe stel ik een 
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gedragscode op? In het midden zijn de kwesties emotioneler en individueler. Het gaat om 

problemen waar je als professional dagelijks voor komt te staan: wat vertel ik wel en niet 

door, wanneer en waarom? Aan de rechterkant van het spectrum staan de kwesties die bij 

uitstek emotioneel en individueel zijn. Hier moet je kiezen uit gelijktijdige intrinsieke 

waarden, bijvoorbeeld vrijheid of gelijkheid. Het is het een of het ander. Dat kiezen doet 

pijn: dan gaat het om een dilemma.  

 

Figuur 1 De range van typen morele kwesties  

 

Rationeel          Emotioneel 

Algemeen          Individueel 

Instrumenteel          Intrinsiek 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.      2.        3. 

Morele Vraag      Moreel Probleem         Moreel Dilemma 

 

 

De meeste morele kwesties zijn problemen: ze zijn op te lossen door een zorgvuldige 

strategie. Dat betekent doelen stellen in de tijd, middelen kiezen, en zorgvuldig laveren 

tussen de klippen door. Soms is een kwestie slechts een vraag naar achtergrondinformatie of 

naar specifieke kennis. En slechts af en toe is er sprake van een echt dilemma. 

 

8. Oppassen met de morele mode 

Sinds de eeuwwisseling is ethiek in de mode in organisaties en professies. Dat is gunstig 

omdat daarmee het besef groeit dat we in Nederland vanuit scholing en opleiding weinig 

doen aan het ontwikkelen van morele competenties. Steeds meer mensen volgen daarom 

bijscholing in de vorm van cursussen en trainingen. In hun titels verwijzen deze vaak naar 

populaire termen als Integer en Dilemma. Die bijscholing brengt ongetwijfeld enig inzicht in 

de ethiek, maar leidt vaak tot het doorslaan in het gebruik van populaire termen. Integer 

wordt dan gebruikt als een ander woord voor moreel verantwoord (´Is dat wel integer?´), 

terwijl de juiste betekenis van de term al eeuwen is: de oprechtheid, betrouwbaarheid, 

heelheid en continuïteit van een persoon of van een beleid.  

 

De morele mode heeft het ook graag over het oplossen van een dilemma. Maar een 

dilemma kent geen oplossing: alleen een pijnlijke keuze. Wie toch loopt te flaneren met 

‘dilemma´s’ loopt het gevaar meer met de mode bezig te zijn dan met het goed begrijpen 

van de morele kwestie. Alleen zorgvuldig taalgebruik kan leiden tot zorgvuldig kiezen en 

verantwoorden.  
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9. Morele besluitvorming als competentie 

Voor het nemen van morele besluiten kan een model systematisering bieden (Van Es, 2017). 

Dat verhoogt de kwaliteit van het besluit en maakt gerichte dialoog over de rechtvaardiging  

mogelijk. Het nemen van een moreel besluit start met een nuchter beschreven casus. We 

gebruiken onze morele intuïties en emoties om morele vragen op te werpen bij die casus 

(‘Wat is het geval?’). Daarna is het echter zaak te reflecteren en te argumenteren. We gaan 

na wie er bij deze kwestie betrokken zijn en welke belangen en waarden zij hebben. We 

vinden die waarden door aandacht te hebben voor vier domeinen: 

1 In het persoonlijke domein vallen waarden als respect en betrouwbaarheid.  

2 Tot het professionele domein rekenen we waarden als deskundigheid en loyaliteit.  

3 In het organisationele domein zien we waarden als kwaliteit en klanttevredenheid.  

4 En in het publieke domein gaat het om burgerrechten en –plichten en sociale 

rechtvaardigheid.  

Zo komen we tot een eerste formulering van de morele kwestie. 

 

Daarna gaan we grondig na hoe we er vanuit de ethiek naar kijken. Dat gebeurt vanuit het 

perspectief van beginselen, het perspectief van gevolgen en het perspectief van deugden.  

Vanuit elk perspectief zijn, ten opzichte van de morele kwestie, argumenten pro en contra te 

geven.  

 

Tenslotte stellen we de basisvraag: waar sta jij voor, als professionele deskundige, en 

waarom? Hier zal de een gaan afwijken van de ander. Heb je voldoende aan je verschillende 

verantwoordelijkheden gedacht? En is het besluit dan je op het punt staat te nemen in lijn 

met je karakter en geschiedenis of is het juist gericht op idealen en verdere ambities? Giard 

(2014) spreekt van ‘de deugdzaamheid van de deskundige’. En tot slot: waar ligt je 

commitment, ofwel waar ligt je hart? Dat brengt ons weer terug bij intuïties en emoties van 

het begin. We gaan dus vanuit de emoties naar de rationaliteit maar koppelen aan het eind 

weer terug.  

 

Ook voor intervisie biedt deze systematisering boeiende invalshoeken. 
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DEEL 2 ETHIEK ORGANISEREN 

 

In het kortere Deel 2 zit ik de rol van procesbegeleider van professionele ethiek in de praktijk 

van beroepsgroepen en organisaties (Van Es, 2013: Van Es, 2014b). Het accent ligt hier op 

het maken van kritische kanttekening bij de sturingsmiddelen in ontwikkeling. 

 

 

10. Professionele ethiek gaat uit van waarden 

Een verbijzondering van ethiek is professionele ethiek: dat is het bewuste en systematische 

proces van morele besluitvorming dat past bij het vak van een professional. De professionele 

ethiek van een getuige deskundige gaat over een gerichte set waarden die we in de 

alledaagse casuïstiek terugvinden. De belangrijkste morele waarden die we in de praktijk in 

het werk van gerechtelijk deskundigen tegenkomen zijn: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 

integriteit, zorgvuldigheid en zelfkennis. En dat staat dan nog los van de waarden die 

specifiek horen bij de professionaliteit van het vak waarin de getuige vakbekwaam is. 

Transparantie over persoon en kwaliteit van de deskundige is onontbeerlijk voor de rechter 

maar in feite voor alle betrokkenen. Meer specifieke informatie over kwalificaties is alleen in 

kleine kring nodig. Dit is wat Van Ettekoven (2016) noemt het algemeen deel resp. het 

zaakgerelateerd deel van het disclosure statement. De gewenste transparantie is dus 

functioneel.  

 

 

11. Professionele ethiek: de code in ontwikkeling 

Als het goed is keren die waarden terug in de gedragscode van de gerechtelijk deskundige. 

Het NRGD heeft zo’n code ontwikkeld; de tweede versie geldt per 1 januari 2016. Inderdaad 

zien we daarin de genoemde waarden terug, maar wel op een bijzondere manier. Er zijn een 

soort Tien Geboden ontwikkeld in de vorm van ‘Verplichtingen voor de deskundige’. Deze 

klassieke ‘gij zult’ benadering ligt wat zwaar op de maag. Het werkt prettiger en het is ook 

meer inviterend af te zien van prescripties maar gebruik te maken van descripties. Dan zou 

er kunnen staan: ‘Het professionele gedrag van een gerechtelijk deskundige herkennen we 

aan:…’ Het rijtje van tien dat dan volgt zou goed geredigeerd kunnen worden onder de drie 

grote thema’s voor de gerechtelijk deskundige: Houding, Onderzoek en Verslag. 

 

 

12. Professionele ethiek: de taal van de integriteitagenda  

De Integriteitsagenda is door het LRGD opgesteld in 2016, de website versie is van 26 januari 

2017. De teneur van die agenda is prettig ervaringsinzicht: focus minder op regels en meer 

op gedrag. Opvallend is dat dit weer wordt gepresenteerd in 14 regels. Ook die regels 

zouden gebaat zijn bij een stevige redactie. Voorbeeld 1. De termen organisatie, zakendoen 

en bedrijfscultuur worden door elkaar of naast elkaar gebruikt. Zijn die verschillende termen 

nodig? Zo ja, wat zijn precies de overeenkomsten en verschillen? Voorbeeld 2. Regel 5 ‘Maak 
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een concreet stappenplan hoe de integriteit geïnternaliseerd zal worden’ zou niet misstaan 

in een marsorder van defensie. Vergelijk dat met Regel 11 ‘Motiveer, stimuleer en faciliteer 

medewerkers intrinsiek om integer te handelen.’ Tussen 5 en 11 ligt enige spanning. 

Overigens klinkt Regel 11 nog steeds als een topdown-plan. Goede bedoelingen alleen zijn 

niet voldoende. Taal is belangrijk, het zet de toon. En het is de toon die de muziek maakt. 

 

13. Professionele ethiek verder organiseren 

Hoe nu verder? Professionele ethiek ontwikkelt zich niet vanzelf. De ervaring leert dat een 

werkgroep belangrijk voorwerk kan doen door bottom-up sessies te organiseren. Wat leeft 

er nu echt aan morele kwesties onder vakgenoten? Een zorgvuldig verslag daarvan levert 

belangrijke input voor de code in de vorm van thematiek en casuïstiek.  Als de code eenmaal 

volwassen is, moeten de betrokkenen er wel mee kunnen werken. De werkgroep of de 

beroepsvereniging kan trainingen in morele besluitvorming met de code aanbieden. 

Vervolgens kan een Commissie Ethiek de code onderhouden en moresprudentie 

ontwikkelen. Er kan zelf een heel huis worden opgetuigd: een ombudsfunctie voor 

informatie en begeleiding; een klachtenregeling met tuchtrecht; en daarbij sluit aan een 

Raad van Toezicht en een Raad van Beroep. Tegelijk dienen we ervoor te waken dat door al 

dat organiseren ethiek niet aan juridische regelzucht ten onder gaat. Want ethiek is er voor 

mensen en hun samenwerking. En daarin hebben we allereerst behoefte aan 

bewegingsruimte om te proberen en te leren. 
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