
 

Vacature voorzitter Expertcommissie Wonen 
 
NRVT zoekt een nieuwe voorzitter voor de Expertcommissie Wonen. Als expertcommissielid 
volgt u de ontwikkelingen in het vakgebied. U zet uw uitgebreide kennis over het vakgebied om 
in advies ter bevordering van de kwaliteit van het taxatievak en de Register-Taxateur. 
 
Wat houdt het in? 
Expertcommissies vergaderen +/- 5x per jaar. Daarnaast wonen voorzitters van de 
Expertcommissies de vergaderingen van de Centrale Raad bij (4x per jaar) en die met de 
voorzitter van de Centrale Raad (ook 4x per jaar).  
 
Zie voor meer informatie de statuten van NRVT, het protocol van de Expertcommissies en de 
profielschets voor voorzitters en leden van Expertcommissies. 
 
Wat bieden wij? 
Als voorzitter van de Expertcommissie Wonen heeft u de mogelijkheid om: 

• een actieve bijdrage te leveren aan de inhoud en kwaliteit van het taxatievak; 
• uw uitgebreide kennis over het vakgebied om te zetten in concreet advies aan het 

Bestuur en de Centrale Raad van NRVT; 
• te opereren als vertegenwoordiger van de Expertcommissie Wonen; 
• uw persoonlijke netwerk uit te breiden; 
• mee te denken over vernieuwing en ontwikkelingen in het vakgebied; 
• uw bestuurlijke ervaring in te zetten. 

 
U beschikt over:  

• registratie in de Kamer Wonen; 
• uitgebreide expertise op het betreffende vakgebied; 
• kennis van en overzicht over het vakgebied van de andere Expertcommissies; 
• meerjarige ervaring als (zelfstandig) taxateur; 
• gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 
• hbo werk- en denkniveau; 
• goede communicatieve vaardigheden. 

 
Uiteraard kan er geen sprake zijn van conflicterende belangen. 
 
Vergoeding 
De vergoeding voor de voorzitters en de leden van de Expertcommissie is neergelegd in het 
protocol beloningen en onkostenvergoedingen. Het vacatiegeld, inclusief voorbereidings- en 
reistijd, bedraagt € 510,00 per bijgewoonde vergadering. Kosten voor openbaar vervoer worden 
vergoed. Als u per auto reist, bedraagt de vergoeding € 0,34 per kilometer. 

https://www.nrvt.nl/cms/public/files/wp-content/2020/02/200130-afschrift-stw.-St.-NRVT.pdf?9dcc9229a0
https://www.nrvt.nl/cms/public/files/wp-content/2019/06/20170920-Protocol-EC.pdf?b36a2ca33e
https://www.nrvt.nl/cms/public/files/2021-10/profielschets-voorzitters-en-leden-expertcommissies-1.pdf?bbe9acfc30
https://www.nrvt.nl/cms/public/files/2021-07/protocol-beloningen-en-onkostenvergoedingen.pdf?5ae10d8a31


 
Solliciteren 
Stuur uw motivatie en cv voor 1 mei 2022 naar info@nrvt.nl. Voeg hier minimaal drie 
aanbevelingen van Register-Taxateurs bij. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 9 
mei 2022. 
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