
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het komt voor dat aan Register-Taxateurs gevraagd 
wordt om samen te werken met taxateurs die geen 
Register-Taxateur zijn. Dit kan zijn in de vorm van het 
afgeven van een plausibiliteitsverklaring voor een 
taxatie van een ongeregistreerde taxateur, het 
gezamenlijk uitbrengen van een taxatierapport of het 
plaatsnemen in een deskundigencommissie, al dan 
niet op verzoek van een rechter. Een dergelijke 
samenwerking is toegestaan, maar is voor de Register-
Taxateur niet zonder risico. 
 
Kwaliteitsnormen NRVT 
De Register-Taxateur onderscheidt zich van niet-
geregistreerde taxateurs, doordat hij zich houdt aan 
de NRVT-regelgeving. Om dat kwaliteitsniveau te 
borgen jegens opdrachtgevers en belanghebbenden, 
onderwerpt de Register-Taxateur zich aan doorlopend 
toezicht en tuchtrecht. Daarnaast worden bijna alle 
taxatierapporten door een andere Register-Taxateur 
gecontroleerd. 
 
Voor een niet-geregistreerde taxateur gelden deze 
zaken niet. Deze taxateur kan zich dus onttrekken aan 
de kwaliteitsnormen die door NRVT zijn geformuleerd. 
Een niet-geregistreerde taxateur is alleen via de 
rechter aan te spreken op laakbaar gedrag. Dit is voor 
belanghebbenden een veel lastiger en kostbaarder 
traject. 
 

Tuchtklacht 
Wanneer een belanghebbende wat aan te merken 
heeft op een taxatierapport, zal deze proberen via de 
gemakkelijkste weg zijn of haar gelijk te halen. 
Wanneer dit een rapport betreft dat een Register-
Taxateur gezamenlijk met een niet-geregistreerde 
taxateur heeft uitgebracht, al dan niet als lid van een 
deskundigencommissie, leert de praktijk dat deze 
belanghebbende dit via de laagdrempelige 
tuchtprocedure van de stichting Tuchtrechtspraak 
NRVT zal proberen te bewerkstelligen. 
 
De tuchtklacht raakt in dit geval alleen de Register-
Taxateur, terwijl de niet-geregistreerde taxateur op 
dat moment nergens last van heeft. Wanneer er wordt 
samengewerkt met (een) andere Register-Taxateur(s), 
is die ongelijkheid er niet. 
 
Zodoende is het voor een Register-Taxateur van 
belang om zeer kritisch af te wegen of het wenselijk is 
om met een niet-geregistreerde taxateur samen te 
werken, terwijl deze niet-geregistreerde taxateur zich 
onttrekt aan de kwaliteitsnormen die wel voor de 
Register-Taxateur gelden. Het risico is niet 
denkbeeldig dat alleen de Register-Taxateur de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de taxatie 
draagt. 

“Hallo Jan, wat leuk dat jij mij als Register-Taxateur hebt gevonden via de website van NRVT. Ik zie 
overigens niet dat jij vermeld staat als Register-Taxateur op deze website.  
 
Ik wil het taxatierapport wel controleren hoor, dan kunnen we weer eens samen optrekken. Stuur het 
rapport maar naar me door, dan komt die plausibiliteitsverklaring in orde.” 

Lessen uit de praktijk 21: Samenwerken met niet-
geregistreerde taxateurs 

https://www.nrvt.nl/tucht/klachten-en-tuchtrecht
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