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Professioneel Statuut Arbodienstverlening 
Versie 2015; april 2015 

 

 
Dit statuut heeft betrekking op het professioneel handelen van alle individuele deskundigen betrokken bij het 

proces van arbodienstverlening in dienst van de arbodienstverlener of opererend voor eigen rekening en risico, 

waartoe in ieder geval ook behoren:  

 De bedrijfsarts;  

 De veiligheidskundige;  

 De arbeidshygiënist;  

 De arbeids- en organisatiedeskundige.  

 

De arbodienstverlener neemt de nodige maatregelen tot naleving van de volgende gedragsregels inzake het 

professioneel handelen van de genoemde deskundigen in zijn dienst c.q. van zijn eigen professioneel handelen:  

 

 

1. De deskundige handelt op basis van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en 

de professionele richtlijnen en de professionele richtlijnen van de betreffende beroepsorganisaties. Hij 

handelt conform de vigerende wet- en regelgeving;  

 

 

2. De deskundige zal zich te allen tijde desgevraagd ten opzichte van de klant en cliënt verantwoorden 

voor zijn handelen conform het gestelde onder 1;  

 

 

3. De deskundige heeft te allen tijde de benodigde registratie en kwalificatie die behoort bij de regels van 

de betreffende beroepsorganisatie en zal anders niet onder de benaming van de betreffende 

deskundigheid optreden;  

 

 

4. De deskundige schakelt tijdig andere deskundigheid in indien en voor zo ver de betreffende 

problematiek dat vereist, dan wel adviseert over inschakeling van andere deskundigheid;  

 

 

5. De deskundige leeft alle wettelijke regels inzake bescherming van privacy na. Hij betracht 

geheimhouding van alle wetenschap die hem in de uitoefening van zijn beroep bekend is geworden en 

waarvan hij moet weten/vermoeden dat deze vertrouwelijk is;  
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De arbodienstverlener heeft in het bijzonder met betrekking tot  het professioneel handelen van de genoemde 

deskundigen de volgende verplichtingen: 

 
 

6. De arbodienstverlener waarborgt de continuïteit van de dienstverlening en in het bijzonder van de 

bedrijfsgeneeskundige zorg in alle gevallen door middel van deskundigen in eigen dienst dan wel 

contractuele samenwerkingsrelaties met andere dienstverleners;  

 

7. De arbodienstverlener garandeert dat de deskundige de gelegenheid krijgt om zijn/haar kennis en 

vaardigheden (opleiding) minimaal op het peil te houden zodat in ieder geval voldaan kan worden de 

aan de registratie- en certificatie eisen van de betreffende beroepsgroep.  

 


