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   Een conceptrapportage dient verplicht te worden 
voorgelegd aan beide partijen (volledig)

   Een concept dient te worden voorgelegd aan 
partijen met alleen de inbreng van partijen zelf

   Nee, dit is niet noodzakelijk

Uitslag poll december 2019
De poll met de vraag “Wel of geen conceptrapportage?” 
laat de volgende uitslag zien:

  POLL: video- en beeldbellen: hoe ervaart men dit?
Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende 
maatregelen voor onderwijs, horeca en sport 
aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus 
te beperken. Wij krijgen heel veel vragen over 
arbeidsdeskundige onderzoeken. Persoonlijk contact 
is daarbij de hoofdregel. Iedereen in Nederland wordt 
gevraagd om waar mogelijk een gepaste afstand van 
1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in verband 
met gevaar van besmetting door het Coronavirus.

Vanwege deze zeer bijzondere omstandigheden hebben 
SRA en NVvA besloten dat arbeidsdeskundige onderzoeken 
gedurende de door het kabinet aangekondigde periode mogen 
plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet 
mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar 
melding van in zijn rapport. Nu is, gelet op de ervaringen tot nu 
toe, van belang te weten in welke mate deze werkwijze strookt 
met goed arbeidsdeskundige handelen. Mede gezien het feit 
dat er nu met de aankomende versoepelingen veel vragen 
binnenkomen van arbeidsdeskundigen hoe de SRA de toekomst 
ziet met betrekking tot het al dan niet laten plaatsvinden van 
onderzoeken via video- of beeldbellen. Vandaar deze poll.

De vraag is nu: hoe ervaart u het video- en beeldbellen?

   Video- of beeldbellen, dan wel telefonisch  
contact doet afbreuk aan zorgvuldig handelen.  
De zorgvuldigheid en volledigheid van onderzoek  
is in geding.

   Video- of beeldbellen, dan wel telefonisch contact 
heeft beperkingen ten opzichte van persoonlijk 
contact maar is, rekening houdend met de huidige 
uitzonderlijke situatie, als werkwijze voldoende.

   Video- of beeldbellen, dan wel telefonisch contact zou 
als standaard werkwijze ingevoerd moeten worden.

  Concept-rapporten door arbeidsdeskundigen
SRA krijgt veel vragen van arbeidsdeskundigen over het 
maken van concept-rapporten. De Gedragscode SRA en 
de arbeidsdeskundige tuchtrechtspraak stellen geen 
harde eis om een concept-rapport op te stellen. Uit de 
uitspraken van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA 
van 7 januari 2020 en 7 maart 2019 blijkt echter dat het 
AT wel grote waarde aan concept-rapporten hecht. 

Dat is ook logisch: het voorkomt dat bij de totstandkoming van 
uw rapport onnodig feitelijke onjuistheden sluipen. Daarnaast 
getuigt het van respect jegens partijen dat zij zich kunnen 
uitlaten over uw concept. SRA laat het aan uw eigen beoordeling 
als arbeidsdeskundige over of u voor de totstandkoming van 
uw (echte) conceptrapport wenselijk acht om eerst een eigen 
verklaring van (een van) partijen ter verificatie alleen aan die 
partij voor te leggen. Dat staat namelijk los van het verstrekken 
van uw “echte” conceptrapport. Zoals gezegd leeft dit onderwerp 
onder arbeidsdeskundigen. En met name ook de manier waarop 
de beroepsgroep hier mee om zou moeten gaan. 

  Advocaat 
Mr. dr. E.J.  
 Wervelman

Daarom hebben wij op onze website een poll gehouden. Daaruit 
blijkt dat maar liefst bijna 60 % van de ondervraagden vindt dat 
het volledige concept-rapport moet worden voorgelegd aan 
beide partijen. Een kwart meent dat een concept-rapport moet 
worden voorgelegd waarin alleen de inbreng van partijen zelf is 
opgenomen. Op onze website vindt u uitgebreidere informatie 
over concept-rapportages.

Op de website www.register-arbeidsdeskundigen.nl/stelling  
staat deze poll vermeld met de vraag of u wilt aangeven wat  
uw mening is in dezen. 
Wij zullen u in de eerstvolgende nieuwsbrief op de hoogte 
stellen van de uitkomst van deze poll. 
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