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RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT 

Cluster II Handelszaken 

Breda 

zaaknummer / rekestnummer: C/02/387722 / HA RK 21-155 

Beschikking van 15 december 2021 

in de zaak van 

[VERZOEKER], 

zonder vaste woon- of verblijfplaats, 

verzoeker, 

advocaat mr. M. Beljaars te Tilburg, 

en 

de naamloze vennootschap 

[VERWEERSTER] 

gevestigd te Rotterdam, 

verweerster, 

advocaat mr. H.A. Kragt te Arnhem. 

1. De procedure 

1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit: 

de beschikking van 16 november 2021 van deze rechtbank, met alle daarin 

genoemde stukken, 

de brief van 1 december 2021 van mr. Beljaars, 

het e-mailbericht van 2 december 2021 16:18 uur, namens mr. Kragt. 

2. De beoordeling 

2.1. In de tussenbeschikking van 16 november 2021 zijn partijen in de gelegenheid 

gesteld zich uit te laten over het door prof. dr. G.F. Koerselman begrote voorschot. 

2.2. Partijen hebben beide aan de rechtbank bericht dat zij instemmen met het 

voorschot, zodat de rechtbank dit voorschot vast zal stellen. 
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3. De beslissing 

De rechtbank 

3.1. beveelt een onderzoek door prof. dr. G.F. Koerselman te Weesp ter beantwoording 

van de vragen zoals opgenomen in de tussenbeschikking van 16 november 2021, 

het voorschot 

3.2. stelt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige vast op het door 

de deskundige begrote bedrag van € 6.806,25 inclusief btw. 

3.3.  bepaalt dat [verweerster] het voorschot dient te voldoen en wel binnen twee weken  

 na de datum van de nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum  

 voor de Rechtspraak, 

3.4. draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de 

betaling van het voorschot, 

het onderzoek 

3.5. bepaalt dat [verzoeker] het procesdossier in afschrift aan de deskundige dient 

te doen toekomen, 

3.6. bepaalt dat [verzoeker] het volledige medische en procesdossier, inclusief 

complete medicatielijst vanaf 29 april 2014 en het huisartsenjournaal vanaf 2012 

en het letselschadedossier van [verzekeraar] aan de deskundige ter aan de 

deskundige over moet leggen, evenals eventueel nog nader door de deskundige 

verzochte gegevens, 

3.7. bepaalt dat de deskundige niet met het onderzoek mag aanvangen totdat de onder 

3.6. genoemde stukken zijn ontvangen. 

3.8. bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal instellen op de door de 

deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats, 

3.9. wijst de deskundige er op dat: 

de deskundige voor aanvang van het onderzoek dient kennis te nemen van de 

Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of 

desgevraagd te verkrijgen bij de griffie), 

de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van 

het voorschot dient aan te vangen, 

de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact dient op te 

nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het 

voorschot niet toereikend blijkt te zijn, 

3.10. bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te 
verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te 
verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en de deskundige ook 
voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek. 

http://www.rechtspraak.nl/
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het schriftelijk rapport 

draagt de deskundige op om uiterlijk vijf maanden na bet schriftelijk bericht van 

de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend 

bericht in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging 

van een gespecificeerde declaratie, 

wijst de deskundige er op dat: 

uit het schriftelijk bericht moet blijken op welke stukken het oordeel van de 

deskundige is gebaseerd, 

dat de deskundige [verzoeker] in de gelegenheid moeten stellen om gebruik te 

maken van het inzage- en blokkeringsrecht als bedoeld in artikel 7:464 lid 2 onder 

b BW en, indien [verzoeker] als eerste kennis wenst te nemen van het 

deskundigenrapport, een concept van dat rapport aan [verzoeker] (eventueel onder 

gesloten couvert via zijn advocaat) moet toesturen en [verzoeker] daarbij een 

termijn van twee weken moet bieden om aan te geven of hij gebruik wil maken 

van het blokkeringsrecht (waarbij [verzoeker] zich van commentaar op het 

concept moet onthouden), dat, indien [verzoeker] binnen die termijn mededeelt 

gebruik te maken van het blokkeringsrecht, de deskundige de werkzaamheden 

onmiddellijk moet staken en dit aan de rechtbank moet mededelen, 

dat, indien [verzoeker] geen gebruik maakt van het inzage- of blokkeringsrecht, 

de deskundige het concept van het rapport aan de advocaten van partijen moet 

toezenden. 

bepaalt dat partijen binnen vier weken nadat het conceptrapport aan partijen is 

toegezonden op het rapport dienen te reageren en dat partijen bij de deskundige 

geen gelegenheid hebben op elkaars opmerkingen en verzoeken naar aanleiding 

van het conceptrapport te reageren. 

Deze beschikking is gegeven door mr. J. van Alphen en in het openbaar uitgesproken op 15 

december 2021. 

VOOR  EENSLUIDEND AFSCHRIFT" 
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant 

1 5 DEC. 2021 
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