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Samenvatting 1
Uit artikel 6.1 EVRM vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden
om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de
rechter te beïnvloeden. Het beginsel van de tegenspraak, zoals gewaarborgd door deze
verdragsbepaling, heeft betrekking op het geding voor de rechtbank en niet op het door de
rechter bevolen deskundigenonderzoek. Het deskundigenonderzoek moet evenwel op zulke
wijze verlopen dat de partijen de mogelijkheid hebben voor de rechter op doeltreffende wijze
hun opmerkingen te formuleren op het deskundigenverslag dat door de rechter als een
essentieel bewijselement wordt aangemerkt. Dit impliceert, mede in acht genomen de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die de tegensprekelijkheid van het gerechtelijk
deskundigenonderzoek waarborgen, alsmede deze inzake de mededeling van de stukken, dat
de partijen de stukken die zij in het kader van het deskundigenonderzoek willen aanwenden in
de regel aan elkaar moeten overleggen en dat zij niet alleen het recht hebben inzage ervan te
nemen, maar ook het recht deze af te schrijven of nog afschrift ervan te nemen. (Art. 972bis, §
1, lid 1 en 973, § 1, lid 1 Ger.W.).
Trefwoorden:
- Medewerking partijen aan deskundigenonderzoek (gerechtelijk recht)
- Tegenspraak (burgerlijke rechtspleging)
- Verrichtingen van de deskundige (gerechtelijk recht)
- Beginselen die de rechtspraak moeten beheersen, algemeen
Samenvatting 2
Overeenkomstig artikel 8 EVRM heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn privé-leven,
zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Deze bepaling houdt ook de bescherming in
van het zakengeheim en geldt ook voor rechtspersonen.
Trefwoorden:
- Recht op eerbiediging van het privé-leven, algemeen
- Onderneming (handelsrecht), algemeen
Samenvatting 3
De bescherming van het zakengeheim van een partij is een belang dat de rechter in
aanmerking kan nemen om te oordelen dat niet ieder stuk waarmee de deskundige heeft
rekening gehouden wordt meegedeeld aan de tegenpartij. Een dergelijke beoordeling houdt
geen schending in van artikel 6 EVRM. Of bij het afwegen van de respectieve belangen de
tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek niet zodanig wordt beperkt dat daaruit een
schending van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak voortvloeit, moet in concreto

en in het licht van de zaak in haar geheel worden beoordeeld. (Art. 6.1 en 8 EVRM; art.
972bis, § 1, lid 1 en 975, § 1, lid 1 Ger.W.).
Trefwoorden:
- Medewerking partijen aan deskundigenonderzoek (gerechtelijk recht)
- Tegenspraak (burgerlijke rechtspleging)
- Verrichtingen van de deskundige (gerechtelijk recht)
- Onderneming (handelsrecht), algemeen
- Beginselen die de rechtspraak moeten beheersen, algemeen
- Recht op eerbiediging van het privé-leven, algemeen

