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PERSBERICHT 
 

Zesde AFM-DNB Vastgoedrondetafel geslaagd 

Register taxateurs ligt op koers, meldplicht transacties 
wordt onderzocht 
 

Rotterdam, 23 april 2015 - Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft veel 
vooruitgang geboekt. Dat constateerden de AFM en DNB tijdens de recente zesde AFM-
DNB Vastgoedrondetafel. Er is vertrouwen in de organisatie en de structuur van het 
NRVT en het is nu aan de taxatiesector om volgens planning het register verder inhoud 
te geven. Het register zal per 1 januari 2016 volledig operationeel zijn. 
 
Belangrijke mijlpaal voor het NRVT is de benoeming van de leden van de Centrale Raad, die zich als 
eerste zullen buigen over de vaststelling van de gedrags- en beroepsregels voor taxateurs. Daarnaast 
wordt gewerkt aan de inrichting van het centrale tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, 
transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle aangesloten taxateurs. Andere 
aandachtspunten zijn de financiering en de inrichting van het uitvoerende bureau van het register. De 
deelnemers aan het ronde tafel overleg achten het verder van groot belang dat het definitieve 
onafhankelijke bestuur van het NRVT zo snel mogelijk zitting neemt. 
 
Om het tot stand komen van een breed gedragen transactieregister te versnellen heeft de Stichting 
Vastgoeddata “StiVAD” de opdracht gekregen om te onderzoeken of het verplicht melden van 
vastgoedtransacties tot de mogelijkheden behoort. Primair doel van het transactieregister is de 
taxateur te voorzien van betrouwbare data om vastgoedwaarderingen beter te kunnen onderbouwen.  
 
AFM en DNB zullen de verdere invulling van het NRVT blijven volgen en in het najaar van 2015 de 
zevende AFM-DNB Vastgoedrondetafel organiseren. Het is de bedoeling van partijen dat in dit overleg 
de centrale taxatie agenda definitief zal worden overgedragen aan de taxatiesector. 
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