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REGLEMENT VOOR DE BEROEPSUITOEFENING  
van de leden van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, ingevolge artikel 4, lid 2, 
letter e van de statuten van de vereniging 
(reglement vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 10 november 2005 en gewijzigd 
op de algemene vergadering van 13 november 2008) 
 
 
Definities 
 
Artikel 1 
 

1. Onder vereniging wordt in dit reglement verstaan de Vereniging van Agrarische 
Bedrijfsadviseurs. 

2. Onder lid wordt in dit reglement verstaan een lid of aspirant-lid van de vereniging, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. 

3. Onder bestuur wordt in dit reglement verstaan het bestuur van de vereniging. 
4. Onder het beroep van agrarisch bedrijfsadviseur wordt in dit reglement verstaan  het al 

dan niet voor eigen rekening verrichten van werkzaamheden door een lid  gericht op 
advisering, ondersteuning en begeleiding van agrarische ondernemers, direct zowel 
als indirect. 

 
Algemene gedragsregels 
 
Artikel 2 
 

1. Een lid gedraagt zich onder alle omstandigheden in overeenstemming met het aanzien 
van het beroep van agrarisch bedrijfsadviseur. 

2. Een lid stelt bij de uitoefening van het beroep van agrarisch bedrijfsadviseur het belang 
van de agrarische ondernemer c.q. het belang van de agrarische onderneming 
centraal. 

 
Artikel 3 
 
Het is een lid verboden enig beroep of bedrijf uit te oefenen of werkzaamheden te verrichten, 
indien daardoor het aanzien van het beroep van agrarisch bedrijfsadviseur zou kunnen worden 
geschaad. 
 
Artikel 4 
 
Een lid maakt geen reclame die in strijd is met de wet, de waarheid of de goede smaak of die 
misleidend dan wel schadelijk is voor de eer van de stand der agrarisch bedrijfsadviseurs. 
 
Artikel 5 
 
Het is gecertificeerde leden toegestaan de titel ‘Agrarisch Bedrijfsadviseur’ dan wel de 
verkorting ”ab” en/of een door de vereniging ingesteld beeldmerk te gebruiken. Andere 
aanduidingen zijn niet toegestaan. 
 
 
Beroepsverantwoordelijkheid 
 
Artikel 6 
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1. Een lid zorgt ervoor in staat te zijn bedrijfskundige opdrachten in volle omvang voor 

agrarische ondernemingen en/of ondernemers uit te voeren. Hij onderkent de 
bedrijfskundige problemen van zijn cliënten. Zijn verantwoordelijkheid wordt niet 
verminderd indien hij gebruik maakt van de deskundigheid van anderen. 

2. Het bestuur geeft, ten behoeve van een verantwoorde beroepsuitoefening, 
voorschriften aangaande het onderhouden en verrijken van de deskundigheid van de 
agrarisch bedrijfsadviseur. 

3. Een lid zorgt ervoor zijn objectiviteit, zowel jegens de cliënt als jegens de 
 overheid en anderen, te bewaren. 

4. Een lid is gehouden zich op enigerlei wijze te (doen) verzekeren tegen 
aansprakelijkheid wegens schade ten gevolge van misslagen begaan tijdens het 
verrichten van bedrijfskundige werkzaamheden. 

 
Artikel 7 
 
Een lid is gehouden zijn arbeid zodanig te verrichten, dat hij redelijkerwijs overtuigd kan zijn 
van de juistheid van de door hem schriftelijk of mondeling gedane mededelingen. 
 
Artikel 8 
 

1. Alle door een lid verrichte werkzaamheden worden geacht te zijn verricht in de 
uitoefening van het beroep van agrarisch bedrijfsadviseur, indien hij of zij zich als 
zodanig bekend maakt. 

2. Indien een stuk dat van de agrarisch bedrijfsadviseur in de uitoefening van zijn beroep 
uitgaat, wordt ondertekend door een persoon die geen agrarisch 
 bedrijfsadviseur is, moet diens relatie tot de agrarisch bedrijfsadviseur 
uitdrukkelijk worden vermeld. 

3. Een lid vermijdt de indruk te wekken, dat de titel van agrarisch bedrijfsadviseur ook 
betrekking heeft op of dienstig is aan enig ander uitgeoefend beroep. 

 
Beroepsuitoefening 
 
Artikel 9 
 

1. Het is een lid toegestaan de hem opgedragen werkzaamheden onder zijn 
verantwoordelijkheid door derden te doen verrichten. 

2. Op de aldus verrichte arbeid zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing. 
 
Artikel 10 
 
Een lid is desgevraagd verplicht de cliënt afschriften te zenden van alle voor de cliënt van 
belang zijnde, te zijnen behoeve gevoerde correspondentie en gewisselde stukken. 
 
Artikel 11 
 
Een lid is niet verplicht tot volledige controle van de hem verstrekte feitelijke gegevens, doch hij 
toetst deze wel op hun logisch verband, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 7. 
 
Beroepsmatig optreden naar buiten 
 
Artikel 12 
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Een lid zal zich bij het gebruik van een hem verstrekte machtiging zodanige beperkingen 
opleggen als de aard van de machtiging en de omstandigheden met zich meebrengen. 
 
Artikel 13 
 
Een lid zal zijn honorarium vaststellen met inachtneming van de aard, de omvang en het 
belang van de door hem verrichte werkzaamheden. 
 
Artikel 14 
 

1. Een lid is verplicht tot geheimhouding van alles waarvan hij in de uitoefening van zijn 
beroep kennis neemt, tenzij hij in elk bijzonder geval door zijn cliënt van deze 
verplichting is ontheven. 

2. Hij wordt geacht van de verplichting tot geheimhouding te zijn ontheven ten aanzien 
van hetgeen hem ter kennis is gebracht ter vervulling van de hem verstrekte opdracht, 
voorzover nodig voor de uitvoering van en binnen het kader van die opdracht. 

3. Het blijft voor de uitsluitende verantwoordelijkheid van het lid of, in hoeverre en op 
welke wijze hij gebruik zal maken van een ontheffing van de verplichting tot 
geheimhouding krachtens het eerste lid van dit artikel. 

 
Vormen van beroepsuitoefening 
 
Artikel 15 
 

1. Een lid dient er voor zorg te dragen dat de onderneming, het samenwerkingsverband 
dan wel de organisatorische structuur waarbinnen en van waaruit hij of zij de 
werkzaamheden als agrarisch bedrijfsadviseur verricht zijn of haar objectiviteit niet in 
de weg staat. 

2. Indien het bestuur van mening is dat het lid zijn of haar objectiviteit niet in voldoende 
mate heeft gewaarborgd, kunnen door het bestuur aan de beroepsuitoefening van het 
lid voorwaarden worden verbonden.  

3. Tot de voorwaarden bedoeld lid 2 kan behoren het verbod tot het voeren van de titel. 
4. Tegen de krachtens de voorgaande leden van dit artikel door het bestuur 

 genomen beslissingen staat beroep open bij de algemene vergadering. 
 
Aspirant-leden 
 
Artikel 16 
 

1. Tijdens de duur van het aspirant lidmaatschap is het aspirant lid niet toegestaan de titel 
“Agrarisch Bedrijfsadviseur”, dan wel de verkorting daarvan te voeren. 

2. Aspirant-leden mogen de relatie met de vereniging niet vermelden. 
 
Tuchtrecht 
 
Artikel 17 
 
Op de bepalingen van dit reglement is het reglement op de tuchtrechtspraak van de Vereniging 
Agrarisch Bedrijfsadviseurs van toepassing. 


