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DOORLOPEND TOEZICHT 
 
NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de 
Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van 
vastgoedwaarderingen. 
 
De onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur wordt door NRVT 
geborgd door toelatingseisen te stellen voorafgaand aan inschrijving in het register, door 
permanente educatie te verplichten gedurende de registratie en door toezicht te houden op de 
wijze waarop de Register-Taxateur het werk uitvoert en de mate waarin NRVT-regelgeving 
wordt nageleefd.  
 

1 Doorlopend toezicht op Register-Taxateurs 2021 
 
Inleiding 
Doorlopend Toezicht is een kerntaak van NRVT om zijn statutaire doelen (o.a. handhaving 
alsmede bevordering en instandhouding van de kwaliteit van de Register-Taxateur en het 
taxatieproces) te bereiken. Terugblikkend op 2021 is binnen NRVT sprake van stevig Doorlopend 
Toezicht, waarbij ook in 2021 continu is gewerkt aan kwaliteitsverbetering door en van 
Doorlopend Toezicht. Vanuit Doorlopend Toezicht is aan de handhaving, bevordering en 
instandhouding van de kwaliteit van Register-Taxateurs in 2021 gewerkt door: 
 

• het intensiveren en aanscherpen van het Doorlopend Toezicht; streng en rechtvaardig; 
• aanscherping van het risicoselectiemodel en meer en betere data-analyse voor 

effectiever risico-georiënteerd toezicht; 
• verdere ontwikkeling van het Doorlopend Toezicht, in samenwerking met stakeholders 

zoals brancheorganisaties, financiële instellingen en het NWWI. 
 
Naast de activiteiten in het kader van Doorlopend Toezicht was een belangrijke kwaliteitsimpuls 
in 2021 de invoering van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte, inclusief een verplicht 
opleidingsprogramma (met onafhankelijke toetsing en examinering en strenge toelatingseisen) 
en een assessment voor alle Register-Taxateurs in de Kamer Wonen de komende 3 tot 5 jaar. 
 
Beginselen van goed markttoezicht 
NRVT heeft de beginselen van goed markttoezicht1 – geformuleerd door Margot Aelen – ook de 
zijne gemaakt. In 2020 is begonnen met het incorporeren van deze beginselen in het toezicht 
voor zover dat nog niet het geval was, of voor zover dit verdere ontwikkeling behoeft. Dit is een 
proces (en deels ook een cultuuromslag) dat ook in 2021 is doorgegaan. 
 
 
 
 
 

 
1 Margot Aelen: Beginselen van goed markttoezicht (2014) 
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Effectief toezicht Gelegitimeerd toezicht Behoorlijk toezicht 

Onafhankelijkheid Accountability Zorgvuldigheid 

 Transparantie Motivering 

  
Beginsel van redelijk handelende 
toezichthouder 

  Handhavingsbeginsel 

  Fairplay-regels 

Tabel 1: beginselen van goed markttoezicht 
 
In de onderstaande uiteenzetting is de implementatie van grote delen van deze beginselen in 
2021 herkenbaar. De toepassing van het handhavingskader, de invoering van de Commissie 
Toezicht en een verdere digitalisering van de auditprocessen waarborgen in toenemende mate 
de accountability, zorgvuldigheid en motivering van ons toezicht. Daarnaast wordt de 
transparantie, redelijkheid en zorgvuldigheid versterkt door het toepassen van hoor- en 
wederhoor waarbij een Register-Taxateur altijd de gelegenheid krijgt om te reageren op de 
bevindingen van de audit. Tevens is op onze website, naast alle regelgeving, informatie te 
vinden over het auditproces. 
 
Opschaling aantal audits 
Het aantal audits is tussen 2019 en 2020 vrijwel verdubbeld en in 2021 opnieuw met 30% 
toegenomen. Dit heeft geresulteerd in een ruime verdubbeling van het aantal audits de 
afgelopen 2 jaar. 
 
Jaar Desk audits Field audits Totaal aantal audits 
2018 37 45 82 
2019 282 119 401 
2020 450 280 730 
2021 504 436 940 

Tabel 2: aantal audits vanaf 2018 
 
Verbetering kritische processen 
Tegelijkertijd heeft Doorlopend Toezicht in 2021 ingezet op het waarborgen van de beginselen 
van goed markttoezicht door de auditprocessen verder te professionaliseren met als resultaat 
een streng, rechtvaardig en eenduidig auditproces. Er is ingezet op automatisering van het 
auditproces in de vorm van de ontwikkeling en toepassing van een digitaal auditplatform om op 
meerdere vlakken een goed inzicht te verkrijgen en te behouden op het toenemend aantal 
audits. In 2021 zijn de eerste 250 field audits uitgevoerd binnen deze digitale auditomgeving en 
vanaf 1 januari 2022 vinden alle field audits plaats via dit auditplatform Smile.  
 
In 2021 is het auditprotocol opnieuw onder de loep genomen en is gestart met de ontwikkeling 
van een vernieuwd NRVT-auditprotocol. In 2022 zal dit auditprotocol verder worden 
geëvalueerd en uitgewerkt om te kunnen worden ingezet bij een eenduidige en transparante 
toetsing van de werkzaamheden van Register-Taxateurs gebaseerd op de vigerende regelgeving. 
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De NRVT-handhavingsmatrix 
Via de handhavingsmatrix (zie figuur 1) wordt bij bevindingen op basis van 1) gedrag; en 2) 
potentiële impact, bepaald tot welke maatregelen dit kan leiden. Na consultatie van diverse 
stakeholders is deze matrix vastgesteld, gepubliceerd en sinds september 2020 ingevoerd en 
geoperationaliseerd. 
 

  
Figuur 1: de handhavingsmatrix van NRVT 
 
Het Bureau, de Commissie Toezicht en het Bestuur hanteren de handhavingsmatrix bij 
bespreking en evaluatie van de auditresultaten van de interne en externe auditoren.  
 
De rode vlakken betreffen tuchtmaatregelen. Deze kunnen alleen worden opgelegd door 
stichting Tuchtrechtspraak NRVT (hierna ook wel: het Tuchtcollege). De tuchtrechtspraak 
waaraan de Register-Taxateur is onderworpen is ondergebracht bij het Tuchtcollege. Dit college 
is onafhankelijk van NRVT. Indien het Bestuur van NRVT besluit dat geconstateerde gebreken 
vallen in een van de rode vlakken, dan zal het Bestuur een tuchtklacht indienen bij het 
Tuchtcollege. 
 
Bij de overige vlakken kan het Bestuur van NRVT zelf een toepasselijke maatregel opleggen aan 
de betreffende Register-Taxateur.  
 
Bij de beoordeling in welk vlak een geconstateerde afwijking valt, wordt ook afgewogen of de 
overtreding structureel is (verschuiving omhoog), of er sprake is van recidive (verschuiving naar 
rechts) of van een cumulatief effect (verschuiving omhoog).  
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De uitleg en interpretatie van de ernst van gedrag en impact is mensenwerk. De 
handhavingsmatrix is onderdeel van het handhavingsbeleid dat allesbehalve statisch van aard is. 
 
Evaluatie en doorontwikkeling van de handhavingsmatrix 
NRVT wil onder alle omstandigheden streng en rechtvaardig zijn. Daarbij behoren ook de 
kernwaarden redelijkheid en transparantie. Bij de beoordeling van overtredingen op basis van 
bovengenoemde matrix wordt zowel gekeken naar het gedrag van de Register-Taxateur, als de 
mogelijke impact van de overtredingen. Dit betekent enerzijds niet dat elke (vermeende) 
overtreding noodzakelijkerwijs in aanmerking komt voor een klacht, en anderzijds houdt dit in 
dat een ogenschijnlijk (relatief) kleine overtreding vanwege de grote impact wel in aanmerking 
kan komen voor een klacht.  
 
De Commissie Toezicht 
Het jaar 2021 is het eerste jaar waarin, onder supervisie van de Commissie Toezicht, volledig 
gebruik is gemaakt van de handhavingsmatrix bij de beoordeling van de auditresultaten. De 
nieuw geïntroduceerde Commissie Toezicht stelt met alle informatie vanuit het team 
Doorlopend Toezicht, adviezen op ten behoeve van het Bestuur. Het doel is om tot eenduidige 
en rechtvaardige besluitvorming te kunnen komen naar aanleiding van de auditresultaten. De 
commissie ziet met name toe op eenduidige en correcte interpretatie van de matrix. Daarmee is 
in 2021 opnieuw een stap gezet naar meer gestandaardiseerde procedures en transparantie in 
handhaving.  
 
Streng en rechtvaardig 
Om Register-Taxateurs te doordringen van de noodzaak tot verbetering, heeft NRVT dossiers 
stringenter en doelmatiger beoordeeld dan voorheen. Dat betekent dat als bij een Register-
Taxateur een overtreding wordt geconstateerd, deze – indien geen sprake is van een goede 
uitleg – ook sneller dan voorheen aan het Bestuur van NRVT zal worden voorgedragen voor een 
bestuurlijke interventie of tuchtklacht, een en ander conform de handhavingsmatrix. In 2021 is 
een totaal van 58 tuchtzaken voorgedragen aan het Tuchtcollege (ter vergelijking: in 2020 betrof 
dit 30 tuchtzaken). Op basis van de uitspraken zal NRVT de effectiviteit en goede werking van de 
matrix blijven bewaken en eventuele aanpassingen in de interventiestrategie doorvoeren. 
 
Preventieve communicatie 
Voorkomen is beter dan genezen. NRVT wijst op verschillende manieren de Register-Taxateurs 
daarom proactief op het belang van professionele en onafhankelijke taxaties. Denk hierbij aan 
communicatie op de NRVT-website over (veranderingen in) regelgeving en het geven van 
toelichting over hoe die regelgeving toe te passen. Andere voorbeelden van proactieve 
communicatie zijn Webinars en nieuwsbrieven. In de maandelijkse nieuwsbrief wordt in de 
rubriek ‘Lessen uit de praktijk’ regelmatig uitleg gegeven over veelvoorkomende overtredingen 
van de regelgeving en hoe een Register-Taxateur zelf actief kan bijdragen aan de 
kwaliteitsverbetering van de beroepsgroep. Daarnaast is er de mogelijkheid om taxatievragen 
voor te leggen aan NRVT. Kwaliteitsverbetering vindt plaats door een voortdurende dialoog met 
alle betrokken stakeholders  
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Proactief toezicht: audits  
In het kort houdt NRVT toezicht op de wijze waarop Register-Taxateurs taxatieregels en de 
fundamentele beginselen naleven. Dit toezicht houdt NRVT door middel van audits, die kunnen 
plaatsvinden ten kantore van NRVT op basis van aangeleverde informatie (desk audits) dan wel 
ten kantore van de betreffende Register-Taxateur (field audits). NRVT definieert een audit als 
een toetsing. Toetsing is hierbij een onderzoek naar het functioneren van een Register-Taxateur 
door NRVT. NRVT spreekt bovendien van proactief toezicht, omdat de audits zowel 
steekproefsgewijs worden uitgevoerd als ook risicogericht.  
 
Tabel 3 geeft de auditaantallen in 2021 per Kamer weer. 
 
Type audit GZV BV Wonen LAV WOZ Totaal 2021 Totaal 2020 
Desk audit 12 190 125 107 2 436 450 
Field audit 49 169 212 70 4 504 280 
Totaal 61 359 337 177 6 940 730 

Tabel 3: aantal audits in 2021 per Kamer 
 
In 2021 zijn er 436 desk audits uitgevoerd, een vrijwel gelijk aantal ten opzichte van het jaar 
ervoor. Daarentegen is het aantal field audits bijna verdubbeld van 280 in 2020 naar 504 field 
audits in 2021. 
 

 
Figuur 2: aantal desk audits en field audits vanaf 2018 tot in 2021 
 
In 2021 is het aantal audits ten opzichte van 2020 met zo’n 30% toegenomen.  
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Desk audits 
Desk audits kunnen een field audit als vervolg krijgen, maar kunnen ook – indien NRVT van 
mening is dat een field audit niet tot een andere uitkomst zal leiden – onmiddellijk tot een 
interventie leiden. Dit is met name het geval wanneer er sprake is van een hertoetsing en er 
geen verbetering is geconstateerd (recidive). Desk audits kunnen ook plaatsvinden naar 
aanleiding van een melding (hoog risico). Zie figuur 3 voor de procentuele verdeling van de 
uitkomsten van desk audits. 
 

 
Figuur 3: opvolging in 2021 n.a.v. desk audits 
 
In vergelijking met 2020 zijn de belangrijke wijzigingen als volgt: 

• vanaf de tweede helft van 2021 vinden meer hertoetsingen plaats als gevolg van het 
hogere aantal audits in 2020 in vergelijking met voorgaande jaren; 

• het percentage desk audits dat geen opvolging behoefde, daalde in 2020 van 55% naar 
36%. In 2021 ligt dit weer op hetzelfde niveau als in 2019 met een percentage van iets 
boven de 50%. 

 
Field audits 
Field audits worden altijd verricht door externe auditoren. In 2021 is voor het eerst een aandeel 
field audits van 250 stuks uitbesteed aan een accountantskantoor. Er is gekozen voor deze vorm 
van uitbesteden vanuit zowel capaciteits- als kwaliteitsoverwegingen. Zo heeft dit 
accountantskantoor ook een bijdrage geleverd aan de verbetering van het auditprotocol, de 
verdere inrichting van Smile en de verdere standaardisering van het rapportagetemplate. 
 
Figuur 4 geeft de verdeling in interventies weer op basis van de uitkomsten van alle field audits 
die in 2021 zijn uitgevoerd. De aanwijzingen en aanbevelingen zijn door het Bestuur opgelegd 
ter verbetering van de werkzaamheden van een Register-Taxateur. De vermelde interventies 
betreffen de door het Bestuur van NRVT ingediende tuchtklacht onderverdeeld naar de 
gevraagde tuchtmaatregel. Tuchtmaatregelen kunnen alleen worden opgelegd door het 
onafhankelijke Tuchtcollege.  
 
Op tuchtuitspraken wordt hierna nog afzonderlijk ingegaan. 
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Figuur 4: interventies inclusief tuchteisen voorgelegd aan het Tuchtcollege in 2021 n.a.v. field audits 
 
Van alle field audits heeft meer dan driekwart een positieve uitkomst (2020: 41%). Van de 
overige 24% leidt 14% (2020: 14%) tot een tuchtklacht (schorsing, voorwaardelijke schorsing, 
berisping of boete). 10% (2020: 45%) leidt tot een bestuurlijke interventie in de vorm van een 
aanwijzing of aanbeveling. Aanbevelingen of aanwijzingen opgelegd door het Bestuur zijn niet 
vrijblijvend. Bij een hertoetsing of latere reguliere audit wordt daarom nauwlettend in de gaten 
gehouden of er goede opvolging heeft plaatsgevonden. Zo niet, dan is sprake van recidive en 
wordt opnieuw en zwaarder geïntervenieerd. De komende jaren zal nauwlettend in de gaten 
worden gehouden of deze positieve ontwikkeling stand houdt.  
 
De meest voorkomende omissies2 zijn: 

1. Onvoldoende onderbouwing van het waardeoordeel, waar vaak een niet navolgbare of 
ontoereikende referentie-analyse aan ten grondslag ligt. 

2. Onvoldoende onderbouwing van de gehanteerde parameters in rekenmodellen. 
3. Onjuiste toepassing van de taxatieuitgangspunten. 
4. Het hanteren van bijzondere uitgangspunten zonder dat daarbij de van toepassing zijnde 

regels gehanteerd worden. 
5. Het afgeven van een waardeverklaring of opstellen van een verkort rapport, ondanks het 

feit dat dit sinds 2018 niet meer is toegestaan. Hiermee wordt niet voldaan aan de 
reglementen van NRVT. Als er wél voorzienbaar vertrouwen aan het rapport ontleend 
wordt door derden – bijvoorbeeld wanneer het mogelijk wordt ingezet voor financiering 
– valt het binnen de definitie van een professionele taxatiedienst. 

6. Het ontbreken van de plausibiliteitsverklaring. 

 
2 De gepresenteerde volgorde pretendeert op geen enkele wijze een classificatie van de zwaarte van de schending voor te 
stellen. 
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7. Het ontbreken van een opdrachtbevestiging dan wel een bevestiging die niet aansluit op 
de verrichte opdracht. 

8. Materiële fouten in de rekenmodellen zelf. 
 
Tuchtzaken voorgelegd aan het Tuchtcollege in 2021 op basis van de handhavingsmatrix 
In 2021 heeft het Bestuur 58 tuchtzaken voorgelegd aan het Tuchtcollege. De voorgelegde zaken 
betreffen zowel de uitkomsten van audits verricht in 2021 als ook opvolging van audits uit 
voorafgaande jaren.  
 
De tuchteisen zijn vastgesteld door het Bestuur gebaseerd op de adviezen van de Commissie 
Toezicht die hierbij mede gebruik heeft gemaakt van de handhavingsmatrix.  
 
Het percentage tuchtzaken in verhouding tot het totaal aantal beoordeelde audits in 2021 is 
6,1% (figuren 4 en 5). In alle gevallen heeft de tuchtrechter daadwerkelijk een tuchtmaatregel 
opgelegd, alhoewel in een aantal gevallen de tuchtrechter de eis van berisping heeft omgezet 
naar waarschuwing. 
 
Het aandeel van Register-Taxateurs in de Kamer Wonen is beduidend groter in vergelijking met 
de andere Kamers, met als gevolg dat het percentage Register-Taxateurs in de Kamer Wonen dat 
een audit heeft gehad ook hoger ligt. Dit vertaalt zich in een groter aantal tuchtzaken in deze 
Kamer dat wordt voorgedragen aan het Tuchtcollege in vergelijking tot de andere Kamers.  
 
Tegelijkertijd is in de vorige paragraaf (onder ‘Proactief toezicht: audits’) te zien dat de 
combinatie van strenger handhaven en het inzetten op een intensievere vorm van educatie met 
name in de Kamer Wonen de afgelopen jaren in 2021 zich lijkt te vertalen naar een hoger aantal 
positieve audits of waar in beperkte mate schendingen worden geconstateerd. De in 2020 
ingezette kwaliteitsimpuls binnen de Kamer Wonen lijkt hier het gewenste positieve effect te 
hebben. NRVT zal nauwlettend monitoren of deze positieve ontwikkeling de komende jaren 
stand houdt. 
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Figuur 5: tuchteisen in 2021 verdeeld over de Kamers 
 
Opgelegde tuchtmaatregelen door de tuchtrechter in 2021 
In 2021 zijn er 41 tuchtuitspraken gedaan n.a.v. een klacht door het Bestuur van NRVT, waarvan 
22 voor het niet invullen van de Eigen Verklaring. Het aantal Bestuursbesluiten tot het indienen 
van een tuchtklacht in 2021 betreft een ander aantal dan het totale aantal uitspraken van het 
Tuchtcollege n.a.v. een tuchtklacht door het Bestuur van NRVT vanwege het tijdvak dat ligt 
tussen het nemen van een Bestuursbesluit en een tuchtuitspraak3. 
  

 
3 Zie bijlage voor het werkproces van audit tot en met het indienen van een tuchtklacht. 
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Gevorderde eis van NRVT Bestuur  Opgelegde maatregel Tuchtcollege 
Berisping Waarschuwing (46%) 

Berisping (50%) 
Berisping + boete (4%) 

Berisping + boete Waarschuwing (17%) 
Berisping (8%) 
Berisping + boete (75%) 

Voorwaardelijke schorsing Voorwaardelijke schorsing (100%) 
Voorwaardelijke schorsing + boete Voorwaardelijke schorsing + boete (100%) 

Tabel 4: gevorderde eisen van NRVT Bestuur versus de opgelegde maatregelen Tuchtcollege in 2021 
 

 
Figuur 6: gevorderde eisen door NRVT Bestuur versus opgelegde maatregel door het Tuchtcollege 
 
Reactief toezicht: meldingen 
In 2021 ontving Doorlopend Toezicht 48 meldingen en werden 58 meldingen afgerond (een 
aantal meldingen kwam uit 2020). De afgeronde meldingen zijn als volgt te classificeren: 

• 16 zaken hebben geleid tot een kwaliteitsonderzoek van NRVT in het kader van periodiek 
toezicht; 

• 28 zaken boden onvoldoende concrete informatie om de Register-Taxateur erop aan te 
spreken; 

• 2 zaken, ingediend door een derde als klacht, heeft NRVT overgenomen en zijn als gevolg 
daarvan aangemerkt als melding; 

• 4 zaken zijn per brief en telefonisch afgehandeld; 
• 8 zaken hebben geleid tot een klacht bij het Tuchtcollege. 
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Onderwerpen waar Doorlopend Toezicht de meeste meldingen over kreeg: 
• verkort rapport; 
• betrokkenheid als aan- en verkoopmakelaar bij getaxeerde object; 
• vermeende onjuiste uitkomst waarde; 
• fysieke inspectie niet door taxateur zelf verricht; 
• onvoldoende onderbouwing van de waarde. 

 
Onderwerp van de melding Aantal 
Verkort rapport 10 
Betrokkenheid als aan- en verkoopmakelaar  9 
Oneens met waarde 6 
Object niet zelf opgenomen 4 
Onderbouwing onvoldoende 4 
Wenswaarde 3 
Tarief afhankelijk van waarde 2 
Eerdere betrokkenheid 1 
Plausibiliteitsverklaring 1 
Overig 18 

Tabel 5: frequentie van de onderwerpen van de meldingen in 2021 
 

  
Figuur 7: frequentie van de meest voorkomende onderwerpen van de meldingen in 2021 
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2 Toezicht op validatie-instituten 2021 
 
Inhoudelijk toezicht op validatie-instituten uitbesteed 
Het inhoudelijke toezicht op validatie-instituten is sinds 2020 uitbesteed aan een onafhankelijke 
externe partij, te weten BDO. De audit kent zowel een inhoudelijke component (wordt terecht 
gevalideerd of juist niet?) en een procesmatige kant (zijn de processen goed ingericht en werken 
deze naar behoren?). BDO rapporteert hiertoe rechtstreeks aan NRVT. Het validatie-instituut 
blijft daarnaast verantwoordelijk voor de jaarlijkse aanvullende procesmatige toets (ISO-
certificering). 
 
BDO heeft eind 2020 een afkeurende verklaring over de werkzaamheden van het NWWI 
uitgebracht. Met NWWI is daarom een verbeterplan afgesproken. NRVT ziet toe dat NWWI deze 
verbeteringen doorvoert. 
 
Voor de uitvoering van dit verbeterplan heeft het NWWI een jaar de tijd gekregen om de 
verbeteringen structureel door te voeren en haar processen op orde te krijgen. Dientengevolge 
heeft gedurende 2021 geen inhoudelijke toets, maar wel een ISO-certificering plaatsgevonden. 
In 2022 vindt wederom een externe audit plaats. NWWI is voornemens zelf een ISAE 3000 Type 
II audit te laten uitvoeren. NRVT zal evalueren of een dergelijke audit in de toekomst in de plaats 
kan komen van de audit die NRVT laat uitvoeren.  
 
De afkorting ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. ISAE betreft 
dus een standaard die kan worden gezien als leidraad voor het uitvoeren van een audit, waarbij 
het doel van de audit is te onderzoeken in hoeverre interne beheersprocessen daadwerkelijk 
worden uitgevoerd zoals beschreven. Een ISAE 3000-rapportage komt in twee typen: Type I en 
Type II. Type II is uitgebreider dan Type I. Type I geeft namelijk een beeld van een bepaald 
moment en het interne beheersingssysteem en de beheersmaatregelen worden getoetst. Bij 
Type II wordt gedurende een vooraf vastgestelde periode (minimaal zes maanden) de werking 
van maatregelen getoetst.  
 
Geschillenbeslechting validaties 
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT heeft op 16 september 2020 het Reglement 
Geschillenbeslechting Validaties vastgesteld. De onafhankelijke Geschillencommissie Validaties 
die geschillen beslecht is per 1 oktober 2020 ingesteld. Register-Taxateurs en het validatie-
instituut kunnen een “validatiegeschil”, dat vanaf 1 oktober 2020 is ontstaan, voorleggen aan 
deze geschillencommissie. 
 
In 2021 zijn de eerste zes geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Validaties. De 
Geschillencommissie concludeerde bij één van de geschillen dat de taxateur onvoldoende 
gelegenheid heeft gehad om zijn standpunten nader toe te lichten voordat zijn rapport vervallen 
werd verklaard. Bij de overige vijf geschillen stelde de Geschillencommissie het validatie-
instituut geheel of grotendeels in het gelijk.  
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Alle uitspraken van de Geschillencommissie worden geanonimiseerd op de website van NRVT 
gepubliceerd, evenals de wijze waarop een klacht bij deze Geschillencommissie kan worden 
ingediend. Hierdoor wordt een Register-Taxateur in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen 
van eerdere geschillen en wordt de transparantie en rechtszekerheid voor de Register-Taxateur 
rondom het validatieproces gewaarborgd. 
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3 Focus 2022 
 
Kwaliteit is gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Er ligt een taak bij alle stakeholders om ook in de toekomst de bewustwording van het belang 
van onafhankelijk, transparant en zorgvuldig opgestelde professionele taxatierapporten in het 
maatschappelijk verkeer te blijven nastreven en benadrukken. Alleen in gezamenlijkheid kunnen 
we de continue kwaliteitsverbetering van taxaties voor elkaar krijgen. Op dit moment ontvangt 
NRVT een beperkt aantal meldingen vanuit opdrachtgevers van taxaties die echt niet op orde 
zijn (in 2021 slechts 48). Vanuit financiers is geen enkele melding binnengekomen. Dit is een 
gemiste kans. Hierover blijven we met stakeholders in overleg.  
 
Transparantie 
Door het publiceren van het handhavingsbeleid inclusief de handhavingsmatrix biedt NRVT de 
transparantie die van een toezichthouder mag worden verwacht. Het handhavingskader legt 
een duidelijke en transparante relatie tussen een gemaakte overtreding die naar voren komt uit 
een audit en de maatregelen die hiertegenover staan. Daarnaast bevordert de verdere 
implementatie, doorontwikkeling en institutionalisering van het handhavingskader dat iedereen 
intern langs dezelfde lijnen werkt. Dit zorgt ervoor dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. 
Een continu streven binnen NRVT, hetgeen een optimale invulling is van het motto ‘streng en 
rechtvaardig’. 
 
Verbetering kritische processen 
Het aantal audits neemt toe. In 2021 is daarom gestart met de automatisering van het 
auditproces, in de vorm van de ontwikkeling en toepassing van een digitaal auditplatform. Dit 
zorgt voor inzicht in (de afwikkeling van) het aantal audits. Dit digitale auditplatform heeft 
bijgedragen aan de verdere stroomlijning van de processen binnen Doorlopend Toezicht. In 
2022 wordt dit verder doorgezet, zodat alle audits volledig geïntegreerd binnen dit digitale 
platform kunnen plaatsvinden. In het verlengde hiervan wordt een vernieuwd auditprotocol 
verder uitgebreid en doorgevoerd als onderdeel van de procesverbetering binnen Doorlopend 
Toezicht. Dit maakt ook de analyse van de auditresultaten overzichtelijker. Het auditplatform 
heeft bovendien een dashboard, dat een continu beeld geeft van de voortgang en resultaten 
van de audits.  
 
Een doorontwikkelde vorm van automatisering van het auditproces, verbetert de mogelijkheden 
tot data-analyse. De uitkomsten van die analyse vormen belangrijke input voor het 
risicoselectiemodel. Met behulp van smart KPI’s worden de prestaties van de afdeling 
Doorlopend Toezicht continu bewaakt, en hiermee de kwaliteitswaarborging van de 
auditprocessen binnen NRVT. De kwaliteitsverbetering van de auditprocessen, waardoor de 
analyses en risicoselectie gerichter kunnen plaatsvinden, draagt ook bij aan meer gerichte audits 
waardoor het kwaliteitsniveau van het toezicht kan worden vastgehouden en tegelijkertijd het 
aantal audits relatief beperkt kan blijven. 
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Dialoog met modelwaardeleveranciers 
In 2021 is een dialoog met modelwaardeleveranciers opgestart. Het doel van deze dialoog is te 
bewerkstelligen dat modelwaardeleveranciers op transparante wijze inzage geven in de 
performance van taxatiemodellen. Het uitgangspunt hierbij is de Handreiking Performance van 
door algoritme gegenereerde taxaties. De dialoog moet leiden tot een convenant waarin de 
intentie tot toezicht door NRVT wordt uitgesproken. 
 
Samenwerking 
Een structurele verbetering van de kwaliteit van het toezicht vraagt, naast het continu 
verbeteren van processen, om een goede onderlinge communicatie tussen alle betrokken 
partijen. De uitwisseling van kennis levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken en 
behouden van kwalitatief, transparant en eenduidig toezicht. Dit betreft interne 
kennisuitwisseling tussen de afdelingen van NRVT, extern tussen Doorlopend Toezicht en de 
auditoren, en tussen Doorlopend Toezicht en Register-Taxateurs. 
 
Alle partijen betrokken bij het auditproces zullen de komende jaren worden gestimuleerd om 
actief betrokken te blijven bij de kwaliteitsverbetering van het toezicht. Dit kan niet alleen 
worden gerealiseerd door effectieve feedback binnen een digitale auditomgeving, maar ook 
door het organiseren van Webinars, bijeenkomsten en informatie via nieuwsberichten. Hiermee 
wordt alle partijen de kans geboden om geïnformeerd en betrokken te blijven bij het toezicht. 
Zo worden alle marktpartijen betrokken bij de kwaliteitsborging van vastgoedwaarderingen. 
In 2022 zullen tevens meerdere sessies met geldverstrekkers worden georganiseerd om samen 
van gedachten te wisselen over de kwaliteit van taxaties. 
 
Er ligt een taak bij alle stakeholders om ook in de toekomst de bewustwording van het belang 
van onafhankelijk, transparant en zorgvuldig opgestelde professionele taxatierapporten in het 
maatschappelijk verkeer te blijven nastreven en benadrukken. 
 
  

https://www.nrvt.nl/cms/public/files/wp-content/2021/06/Handreiking-normenkader-audit-modelwaardeleverancier-2021-1.pdf?8e2e144abc
https://www.nrvt.nl/cms/public/files/wp-content/2021/06/Handreiking-normenkader-audit-modelwaardeleverancier-2021-1.pdf?8e2e144abc
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Bijlage 
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