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Dossiernummer:  20190228  

Datum:   18 juli 2019        

 

UITSPRAAK Commissie van Beroep NRVT 

op het beroep van 

 

A  

gevestigd te [plaats],  

appellant,  

 

tegen het besluit van 27 februari 2019 van de  

 

Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna ook: NRVT),  

statutair gevestigd te Rotterdam,  

verweerster. 

 

1. Ingekomen stukken en verloop van de procedure 

De Commissie van Beroep heeft kennisgenomen van de volgende stukken: 

− het besluit van NRVT van 27 februari 2019, waarbij appellant is meegedeeld dat hij in 2017 en 2018 

niet voldaan heeft aan zijn PE-verplichting als register-taxateur, en hij per direct uitgeschreven is uit 

het register van NRVT;  

− het beroepschrift van 28 februari 2019, aangevuld op 2 april 2019, met bijlagen;  

− het verweerschrift van 15 april 2019, met bijlagen.  

Partijen hebben afgezien van de mondelinge behandeling van de klacht.  

2. De feiten  

Appellant heeft in 2017 en 2018 geen PE-punten gehaald. Bij besluit van 27 februari 2019 heeft het 

bestuur van NRVT hem bericht dat hij om die reden per direct is uitgeschreven uit het register en dat hij 

niet meer gerechtigd is de titel Register Taxateur/RT te voeren.  

Op 28 februari 2019 heeft appellant bij de Commissie van Beroep een beroepschrift ingediend tegen dit 

besluit.  

3. Relevante regelgeving  

− Het Reglement Commissie van Beroep van 14 augustus 2018; 

− Het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT (RGB) van 1 juli 2018;  

− Het Reglement Kamers NRVT van 1 juli 2018; 

− Het Reglement Permanente Educatie NRVT van 15 december 2016. 

4. Het beroep  

Appellant is zich ervan bewust dat hij zijn PE-punten niet heeft behaald. Appellant wil zou graag willen 
dat het besluit wordt opgeschort waartoe hij aanvoert dat zijn medewerker doende is examen te doen 
tot RMT. Daarna is appellant voornemens zich uit te schrijven als register-taxateur. Appellant wijst op 
een aantal taxatieopdrachten die hij graag wil afronden.  
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5. Het verweer  

NRVT wijst op de aansluitingsovereenkomst die appellant ondertekend heeft voor inschrijving in de 
Kamer Wonen van NRVT. Hiermee is appellant verplichtingen aangegaan, waaronder die ten aanzien 
van het op peil houden van de vakbekwaamheid van de taxateurs. Deze acht NRVT van cruciaal belang 
voor de verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In het RGB is vakbekwaamheid 
opgenomen als één van de fundamentele beginselen.  

De verplichtingen tot Permanente Educatie zijn opgenomen in het Reglement PE. Hierin is vastgelegd 
dat de geregistreerde taxateur zijn kennis en vaardigheden moet bijhouden door het behalen van een 
vast aantal PE-punten per jaar. 

Appellant is herhaaldelijk geïnformeerd over de Permanente Educatie via de nieuwsbrief en e-mails. 
Elke register-taxateur kan op de website van NRVT via de link “mijn NRVT” zijn puntenregistratie volgen. 

Appellant heeft over 2017 en 2018 geen enkel PE-punt gehaald. Hiermee heeft appellant niet voldaan 
aan zijn verplichtingen. Dat hij voornemens is zich uit te schrijven zodra zijn medewerker de vereiste 
diploma’s heeft gehaald om zich te registreren, doet niet af aan voornoemde verplichtingen. NRVT 
vraagt zich in dit verband af in hoeverre appellant geschikt is om zijn medewerker te begeleiden, als hij 
zijn eigen vakbekwaamheid niet op peil houdt.  

NRVT is dan ook van mening dat het beroep van appellant ongegrond is. 

6. Beoordeling  

Zoals NRVT terecht heeft aangevoerd is het voor de professionaliteit van de taxatiebranche van groot 
belang dat de vakbekwaamheid van de taxateurs op peil wordt gehouden. 

Met zijn inschrijving in het register van NRVT heeft appellant zich verbonden aan de hiervoor geldende 
regels, waaronder de verplichting om jaarlijks het vereiste aantal PE-punten te behalen.  

De Commissie van Beroep stelt vast dat appellant in de jaren 2017 en 2018 geen PE-punten heeft 
gehaald en dus niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

Het beroep strekt ertoe de uitschrijving van appellant op te schorten zodat hij zijn medewerker kan 
begeleiden tot aan het examen., Dit is een omstandigheid die binnen de eigen risicosfeer van appellant 
ligt. Hierbij is geen sprake van een onvoorziene, bijzondere omstandigheid. Het niet optreden tegen 
register-taxateurs die niet voldoen aan de PE-verplichtingen zou een verkeerd signaal afgeven aan 
andere taxateurs, die hier wel jaarlijks aan voldoen. 

Op grond van het bovenstaande is de Commissie van Beroep van oordeel dat het beroep van appellant 
tegen het besluit van NRVT van 27 februari 2019 ongegrond is.  

7. Beslissing  

De Commissie van Beroep van NRVT:  

VERKLAART het beroep ONGEGROND en BEVESTIGT het bestreden besluit.  

 

Deze uitspraak is gewezen op 18 juli 2019 door de Commissie van Beroep NRVT.  

 


