
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Als Register-Taxateur ontvangt u medio januari 
2022 via e-mail een uitnodiging van NRVT om de 
Eigen Verklaring 2021 in te vullen. Wij versturen 
deze verklaring jaarlijks om inzicht te krijgen in 
uw werkzaamheden. De verklaring valt onder de 
kwaliteitsonderzoeken van Doorlopend Toezicht 
van NRVT. U bent daarom verplicht de verklaring 
volledig en naar waarheid in te vullen, zie ook het 
Reglement Doorlopend Toezicht. 
 
Eigen Verklaring tijdig invullen 
Elk jaar komt het voor dat taxateurs de Eigen 
Verklaring niet op tijd invullen. Er kunnen 
meerdere redenen zijn waarom dit niet lukt. 
NRVT heeft hier begrip voor, maar vraag via 
info@nrvt.nl wel op tijd uitstel aan. Geef in dit 
bericht ook aan waarom u uitstel nodig denkt te 
hebben.  
 
Controleer uw gegevens 
U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste 
registratie van uw NAW-gegevens. Mocht u van 
werkgever veranderen, verhuizen of een nieuw e-
mailadres gaan gebruiken, geef dit op tijd door 
aan NRVT. Zo loopt u geen belangrijke informatie 
vanuit NRVT mis.  

Het wil voor Register-Taxateurs daarnaast nog 
weleens voorkomen dat belangrijke informatie 
van NRVT binnenkomt in een algemene mailbox. 
Deze informatie wordt niet altijd naar de juiste 
persoon doorgezonden. Let erop dat uw interne 
medewerkers ervan op de hoogte zijn dat 
communicatie vanuit NRVT voor u van belang is, 
zodat u op tijd weet wanneer er een reactie van u 
wordt gevraagd. 
 
Dit voorkomt nare verrassingen zoals de 
aangetekende brief uit de inleiding of in het 
uiterste geval zelfs een gang naar het 
Tuchtcollege. 

“Jos, er is een aangetekende brief voor je binnengekomen. Iets over het te laat invullen van een enquête van NRVT.”  

“Koos, over welke enquête heb je het? Laat die aangetekende brief eens zien.” 

“Hier heb je de brief en ik bedenk me nu dat ik inderdaad weleens een e-mail over het invullen van de Eigen Verklaring 
in de infobox langs heb zien komen.” 

“Eigen Verklaring? Oh, dat is geen enquête, maar een vragenlijst over mijn werkzaamheden voor het Doorlopend 
Toezicht van NRVT. Het stond nog op mijn actielijstje, maar ik heb volgens mij nog geen e-mail ontvangen met het 
verzoek om de vragenlijst voor dit jaar in te vullen.” 

“Jos, die e-mails zijn wel binnengekomen in de infobox, maar ik heb ze altijd meteen doorgezet naar ‘afgehandeld’...” 
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