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Dossiernummer:  20190319  

Datum:   30 juli 2019       

 

UITSPRAAK Commissie van Beroep NRVT 

 

op het beroep van 

 

A  

gevestigd te [plaats],  

appellant,  

 

tegen het besluit van 15 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 15 februari 2019, waarbij appellant is meegedeeld dat hij wegens niet 

meewerken aan het kwaliteitsonderzoek van NRVT, per 23 januari 2019 is uitgeschreven uit het 

register van NRVT;  

− het beroepschrift van 19 maart 2019;  

− het verweerschrift van 18 april 2019, met bijlagen; 

− door appellant nog ingebrachte stukken waaronder een filmpje over de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (“AVG” of “de AVG”).  

Op 21 september 2018 heeft de mondelinge behandeling van de klacht plaatsgevonden. Daarbij waren, 

naast de leden van de Commissie van Beroep en de daaraan toegevoegde secretaris, aanwezig: 

- appellant in persoon, met als gemachtigden mr. C en mr. D, advocaten te Amsterdam; 

- mr. I.E. Bruns, namens NRVT. 

2. De feiten  

Appellant heeft in 2018 verscheidene verzoeken van NRVT genegeerd om medewerking te verlenen 

aan het kwaliteitsonderzoek van NRVT in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed - aantekening Grootzakelijk. 

Hierop heeft het bestuur van NRVT besloten en appellant bericht dat hij per 23 januari 2019 is 

uitgeschreven uit de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het register en dat hij niet meer gerechtigd is 

de titel Register Taxateur/RT te voeren.  

Appellant is tegen dit besluit bij de Commissie van Beroep in beroep gekomen.  

3. Relevante regelgeving  

− Het Reglement Commissie van Beroep van 14 augustus 2018; 

− De Statuten van de stichting NRVT van 22 februari 2018; 
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− Het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT (RGB) vastgesteld op 21 juni 2018;  

− Het Reglement Doorlopend Toezicht vastgesteld op 21 juni 2018.  

4. Het beroep  

Appellant voert aan dat hij het verzoek naast zich heeft neergelegd omdat hij meent in het kader van de 
AVG geen toestemming te hebben een derde inzage te geven in de gevraagde taxatierapportages en 
portfolio-overzicht. 

Verder biedt appellant excuses aan voor het niet reageren op de verzoeken van 22 mei, 2 juli en 12 
september 2018. 

Als NRVT hem kan uitleggen op grond van welke regelgeving hij wel gerechtigd is om de verzochte 
informatie te delen, dan is appellant bereid op zijn kantoor inzage te geven.  

5. Het verweer  

NRVT is een zelfreguleringsinitiatief van register taxateurs en heeft als missie de onafhankelijkheid, 
integriteit en kwaliteit van de bij haar geregistreerde taxateurs te bewaken, te waarborgen en te 
bevorderen. Om dit doel te bereiken heeft NRVT een stelsel van doorlopend toezicht opgezet en het 
Reglement Doorlopend Toezicht vastgesteld. Met de ondertekening van de aansluitingsovereenkomst, 
op 7 oktober 2015, heeft appellant zich als register taxateur aangemeld en is hij door NRVT 
geregistreerd in de Kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed – Groot Zakelijk Vastgoed (Kamer BV-
GZV). Hiermee heeft appellant de verplichtingen voortvloeiend uit zijn aansluiting aanvaard. Op grond 
van art 5.1 en 5.2 van de aansluitingsovereenkomst is appellant gehouden zijn medewerking te verlenen 
aan doorlopend toezicht.  

Op 22 mei 2018 heeft NRVT in dat kader per e-mail aan appellant verzocht mee te werken aan 
kwaliteitsonderzoek in de vorm van een desk-audit voor de Kamer BV-GZV. Hierop heeft appellant niet 
gereageerd. Vervolgens heeft NRVT per brief van 2 juli 2018 appellant dringend verzocht alsnog mee 
te werken en appellant gesommeerd voor 10 juli 2018 de gevraagde informatie aan NRVT te doen 
toekomen. Omdat reactie uitbleef is appellant op 12 september 2018 een fatale termijn van 10 dagen 
gesteld om alsnog zijn medewerking te verlenen. Hierbij is uitdrukkelijk erop gewezen dat tegen 
appellant zal worden opgetreden wanneer hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Hierop heeft appellant 
gereageerd met een e-mail van 17 september 2018 waarin hij aangeeft dat hij zijn medewerking zal 
verlenen. Vanwege deze toezegging heeft appellant nog tot uiterlijk 26 september 2018 de tijd gekregen 
om het gevraagde aan te leveren. Desondanks werd niets van appellant vernomen.  

Op 23 januari 2019 heeft NRVT besloten appellant uit te schrijven uit het register. Dit besluit is op 15 
februari 2019 schriftelijk aan appellant medegedeeld.  

Na ontvangst van het besluit heeft telefonisch contact plaatsgevonden, waarbij appellant een 
medewerker van NRVT heeft laten weten dat hij op grond van de AVG de verzochte informatie niet kon 
verstrekken.  

Ten aanzien van de AVG wijst NRVT op een tweetal rechtsgronden. De eerste rechtsgrond is: de 
uitvoering van een overeenkomst, art. 6 sub b AVG. Het houden van doorlopend toezicht vloeit voort uit 
de aansluitingsovereenkomst met de register-taxateur. Verstrekking van persoonsgegevens is 
noodzakelijk is voor de uitvoering hiervan. De tweede rechtsgrond is: het gerechtvaardigd belang (art. 
6 sub f AVG) van NRVT. Dit belang vloeit rechtstreeks voort uit de  statutaire opdracht van NRVT om 
de kwaliteit van register-taxateurs te handhaven en te bevorderen. Daarmee is een algemeen belang 
gediend dat zwaarder weegt dan het belang van appellant om de persoonsgegevens uit de 
taxatierapporten niet te verstrekken.  

Nu appellant herhaaldelijk heeft geweigerd de gevraagde gegevens te verstrekken, is hij ernstig 
tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens NRVT. NRVT heeft appellant op grond 
van art. 32.1 sub g van de Statuten in samenhang met art. 2.6 (i) van het Reglement Doorlopend 
Toezicht terecht uitgeschreven uit het register.  

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

Het bestuur van NRVT heeft bij beslissing van 15 februari 2019 besloten appellant per 23 januari 2019 
uit te schrijven uit het register. Samengevat is deze beslissing hierop gegrond dat appellant ondanks 
dringende en herhaalde verzoeken in het jaar 2018 heeft verzuimd enkele taxatierapportages en een 
portfolio-overzicht aan te leveren in het kader van het kwaliteitsonderzoek door NRVT in de Kamer 
Bedrijfsmatig Vastgoed-aantekening Grootzakelijk Vastgoed, waartoe hij als register taxateur uit hoofde 
van de aansluitingsovereenkomst, de Statuten van NRVT en genoemd reglement gehouden was. 

Zoals nader toegelicht tijdens de mondelinge behandeling van het beroep stelt appellant zich op het 
standpunt dat van hem niet kon worden gevergd inzage te verlenen omdat dit een inbreuk zou 
betekenen op de AVG. Daartoe voert hij aan dat hij van de personen die kunnen worden aangemerkt 
als betrokkenen bij de taxatierapporten en het portfolio-overzicht, geen toestemming had gekregen om 
gegevens met NRVT te delen. Deze toestemming is één van de zes limitatieve grondslagen die in de 
AVG worden genoemd om de verwerking van persoonsgegevens door appellant, althans zijn kantoor 
als formeel opdrachtnemer, toelaatbaar te achten. Daarbij wijst appellant erop dat in artikel 5.2 van de 
aansluitovereenkomst is bepaald dat de taxateur gehouden is medewerking te verlenen aan een 
kwaliteitsonderzoek en daartoe de gevraagde gegevens over te leggen tenzij dit in strijd zou komen met 
wet- en regelgeving. Deze uitzondering is volgens appellant aan de orde nu de AVG aan de 
medewerking in de weg staat. Appellant stelt dat hij aan NRVT heeft laten weten dat hij om deze reden 
de gevraagde gegevens niet met NRVT kon delen. NRVT zou hierop hebben aangegeven dat het 
ontbreken van toestemming niet uitmaakte omdat NRVT een gerechtvaardigd belang heeft bij het 
verwerken van de persoonsgegevens in de opgevraagde stukken. Appellant vond dit een 
onbevredigend antwoord mede omdat hij uit de media had begrepen dat voor de minste of geringste 
gegevensverwerking toestemming moest worden verkregen.  

In haar verweer heeft NRVT zich onder meer beroepen op de in artikel 6 onder f AVG genoemde 
grondslag: de verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig als deze noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. 
NRVT stelt dat het gerechtvaardigde belang van NRVT rechtstreeks voortvloeit uit haar statutaire 
opdracht om de goede beroepsuitoefening van de register taxateur en de kwaliteit van het taxatieproces 
door register taxateurs te handhaven en te bevorderen. Door het onderzoeken van de taxatierapporten 
-waarbij de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt- kan NRVT bij uitstek controleren of de door 
haar opgestelde regelgeving door register taxateurs wordt nageleefd. Deze gegevensverwerking is 
daarom een belangrijk element in de verantwoording naar het publiek en de (financiële) toezichthouders 
met betrekking tot de werking van de zelfregulering. NRVT vervolgt dat de register taxateurs in feite 
hetzelfde belang hebben omdat op deze manier ook hun eigen betrouwbaarheid in de markt wordt 
gewaarborgd. Verder is er het belang van marktpartijen die moeten kunnen vertrouwen op de correcte 
totstandkoming van de taxaties door register taxateurs. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan 
kopers en verkopers van vastgoed, (institutionele) beleggers en geldverstrekkers (mede in het kader 
van op hen rustende zorgplichten). Deze laatsten hebben bovendien het belang dat zij ook richting hun 
wettelijke toezichthouders (DNB en AFM) moeten kunnen aantonen dat hun bedrijfsvoering op solide 
gronden berust. Naar de Commissie van Beroep begrijpt stelt NRVT ten slotte dat is voldaan aan de 
voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de bij de gegevensbescherming betrokken 
personen niet prevaleren boven de hiervoor genoemde noodzaak tot verwerking van de 
persoonsgegevens ter behartiging van een algemeen belang. 

Tijdens de mondelinge behandeling van het beroep heeft appellant kennelijk het standpunt ingenomen 
dat de rechtvaardigingsgrond waarop NRVT zich beroept, de verwerking door haar van 
persoonsgegevens betreft, terwijl getoetst moet worden of appellant de vrijheid had deze gegevens te 
verwerken onder meer door het delen daarvan met NRVT. De Commissie van Beroep kan appellant 
hierin niet volgen. Hij verliest uit het oog dat het bij deze grond niet alleen gaat om het gerechtvaardigd 
belang van de verwerkingsverantwoordelijke (appellant), maar ook om dat van een derde (NRVT). 

De Commissie van Beroep volgt NRVT in haar standpunt dat, zoals door haar - op zichzelf onbetwist- 
toegelicht, zij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 onder f AVG heeft om de 
persoonsgegevens in de opgevraagde stukken te verwerken ten behoeve van de haar opgedragen 
controle op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van appellant als register taxateur, daarbij ook een 
algemeen belang dienend.    
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Voor zover appellant nog bedoelt te betogen dat de afweging tussen de hiervoor beschreven noodzaak 
van de gegevensverwerking door NRVT en de fundamentele rechten en vrijheden van de bij de 
gegevensbescherming betrokken personen in het voordeel van de laatste moet uitvallen omdat het hier 
ging om twee uiterst vertrouwelijke (geheime) opdrachten, kan dit betoog niet tot een ander oordeel 
leiden. In de eerste plaats heeft appellant onvoldoende concreet toegelicht om welke soort, kennelijk 
door hem als bijzonder kwetsbaar beschouwde, gegevens het zou gaan. In de tweede plaats omdat 
hoe dan ook de noodzaak van een doelmatige controle op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door 
een register taxateur, uitgevoerd door een organisatie als NRVT waarvan mag worden verwacht dat op 
een behoedzame en vertrouwelijke wijze te werk wordt gegaan, zwaarder weegt.  

De Commissie van Beroep verwerpt het beroep van appellant op de AVG. Hij had gevolg moeten geven 
aan het (herhaalde) verzoek inzage te verlenen in de opgevraagde taxatierapporten en portfolio-
overzicht. Appellant heeft opgemerkt dat hij de AVG een complexe materie vindt en naar eer en geweten 
heeft geprobeerd deze regelgeving op te volgen. Maar hij heeft daaraan toegevoegd dat zijn 
uitgangspunt steeds is geweest het beschermen van de belangen van zijn opdrachtgevers. Hij had 
echter meer oog moeten hebben voor het algemene belang dat met de inzage in de gevraagde 
gegevens is gemoeid. Door vast te houden aan zijn weigering aan de controle mee te werken heeft hij 
bewust het risico genomen dat NRVT toepassing zou geven aan haar bevoegdheid hem uit het register 
uit te schrijven. Het is aan de Commissie van Beroep slechts te beoordelen of NRVT met haar beslissing 
terecht toepassing heeft gegeven aan artikel 32.1 sub g van de Statuten juncto artikel 2.6 (i) Reglement 
doorlopend toezicht. Nu appellant het herhaalde verzoek mee te werken aan het doorlopend toezicht 
niet heeft opgevolgd, kan dat oordeel slechts bevestigend luiden. Dit betekent dat het beroep wordt 
verworpen.   

Op grond van het bovenstaande is de Commissie van Beroep van oordeel dat het beroep van appellant 
tegen het besluit van NRVT van 15 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 30 juli 2019 door de Commissie van Beroep NRVT.  

 


