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Externe deskundigen zijn belangrijk 

bij politieonderzoeken. De Landelijke 

Deskundigheidsmakelaar (LDM) 

adviseert en bemiddelt bij de inzet 

van externe deskundigen. Lees hier 

hoe de politie deze deskundigen 

inzet, hoe u zich aanmeldt als 

deskundige en hoe u een deskundige 

kunt vinden voor het beantwoorden 

van uw onderzoeksvragen. 

Waarom externe deskundigen 
bij politieonderzoeken? 
Tijdens opsporingsonderzoeken heeft 

de politie soms specialistische 

deskundigheid nodig. Externe 

deskundigen kunnen een bijdrage 

leveren aan het onderzoek omdat deze 

personen over deskundigheid 

beschikken die binnen de politie niet 

aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan 

iemand die een bepaalde taal, cultuur 

en religie goed kent. Of denk aan een 

medisch specialist die bepaalde 

medische zaken kan verklaren. 

 

Wat doet de LDM? 
In onderzoeken kan het lastig zijn om te 

bepalen wat de precieze vraag is en 

welke deskundige deze kan 

beantwoorden. De LDM helpt bij het 

formuleren van de onderzoeksvraag en 

het vinden van de juiste betrouwbare 

externe deskundige.  

 

 

De LDM ondersteunt niet alleen de 

politie, maar ook de rechterlijke macht, 

de Koninklijke Marechaussee en de 

Bijzondere Opsporingsdiensten. 

 
Welke deskundigheids-
gebieden zijn er? 

Bekijk hier de lijst met 

deskundigheidsgebieden van de 

LDM. 

 

Aanmelden als deskundige 
Wilt u zich ook aanmelden als 

deskundige? Vul dan het 

registratieformulier in. 

 

Toetsing en screening 
Een onafhankelijk College van Toetsing 

en Advies (CTA) beslist over de 

toelating van deskundigen. 

Vertegenwoordigers van de rechterlijke 

macht, wetenschap, advocatuur en 

politie maken deel uit van het CTA. 

Wanneer het CTA u positief beoordeelt, 

krijgt u een registratie in het LDM-

register voor vijf jaar. Daarna is er een 

hertoetsing. Een screening, het 

betrouwbaarheids- en 

veiligheidsonderzoek dat iedere twee 

jaar plaatsvindt, maakt ook onderdeel 

uit van de procedure.  

 

 

 

 

Leden van het CTA 

Mr. J. Grijns, voorzitter CTA 

Drs. R. Knevel 

Prof.dr.H. Otgaar 

Mr. L.T. Wemes 

Mr. I.E. Leenhouwers 

Prof.dr.M.P. Zeegers 

Mr. W.T. van Mulligen 

 

Beoordelingsmodel 

Het CTA zorgt voor een inhoudelijke 

toetsing van een deskundige en 

gebruikt daarvoor een 

beoordelingsmodel. Dit model is 

opgebouwd uit zeven onderdelen, 

namelijk: 

 specialisme 

 eigen ervaring en motivatie 

 politie-ervaring 

 methodiek 

 formele registratie en opleiding 

 waardering onder vakgenoten 

 publicaties 

 

Vergoeding 
Deskundigen die via de LDM 

werkzaamheden verrichten, kunnen van 

de opdrachtgever een vergoeding 

krijgen. Hebt u hier vragen over? Kijk bij 

‘Contact’ om te zien waar u uw vraag 

kunt stellen. 

 

  

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/2021-overzicht-deskundigheidsgebieden-ldm.pdf
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/2021-overzicht-deskundigheidsgebieden-ldm.pdf
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/registratieformulier-ldm-nl.docx
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/brochure-bgo-externen.pdf
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/brochure-bgo-externen.pdf
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/brochure-bgo-externen.pdf
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/nl---2021-beoordelingsmodel-cta---np.pdf


 

Instrumenten voor 
deskundigen 

Heeft u nog niet eerder als deskundige 

opgetreden in de opsporingsfase 

(politie) en vervolgingsfase (rechterlijke 

macht)? Bekijk dan hieronder informatie 

en instrumenten die u daarbij kunnen 

ondersteunen. Deze instrumenten zijn in 

samenwerking met het Nederlands 

Register Gerechtelijk Deskundigen 

(NRGD) ontwikkeld.  

 

Deze links verwijzen naar webpagina’s 

van het NRGD. 

 Benoemingsvragenlijst 

 E-learningmodule strafrecht 

 Richtlijn forensische rapportage 

 Rapportfeedback 

 

Instrumenten voor aanvragers 
of opdrachtgevers 

Bent u op zoek naar een externe 

deskundige voor het beantwoorden van 

uw onderzoeksvragen? Neem dan 

contact op met de 

deskundigheidsadviseurs van de LDM. 

Wij helpen bij het zoeken en vinden van 

hoogwaardige en betrouwbare 

deskundigen. Bent u een opdrachtgever 

vanuit de rechterlijke macht? Dan willen 

we u wijzen op 

het beoordelingsmodel;  dit model 

wordt gebruikt door het CTA en is 

vergelijkbaar met 

de benoemingsvragenlijst van het 

NRGD. 

 

Contact 

Het LDM-team bereikt u 24/7 via 

telefoonnummer +31 (0)88 662 23 36 

en e-mail: ldm@politie.nl. Of gebruik 

het registratieformulier. 

 

 

Meer over de LDM 

 LDM op LinkedIn 

 LDM app 

 

https://www.nrgd.nl/zoek-een-deskundige/ad-hoc-deskundigheid/benoemingsvragenlijst.aspx
https://dlm.ssr.nl/module/111
https://www.nrgd.nl/zoek-een-deskundige/ad-hoc-deskundigheid/richtlijn-forensiche-rapportage.aspx
https://www.nrgd.nl/zoek-een-deskundige/ad-hoc-deskundigheid/rapportfeedback.aspx
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/nl---2021-beoordelingsmodel-cta---np.pdf
http://www.nrgd.nl/zoek-een-deskundige/ad-hoc-deskundigheid/benoemingsvragenlijst.aspx
mailto:ldm@politie.nl
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/landelijke-deskundigheidsmakelaar/registratieformulier-ldm-nl.docx
https://www.linkedin.com/company/ldm-politie
https://webapps.politieacademie.nl/ldm

