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Gelet op het doel de kwaliteit van de beroepsgroep en een professioneel-kritische instelling 

van de Taxateur te bevorderen en te waarborgen, alsmede ongewenste gedragingen in het 

kader van de beroepsuitoefening te voorkomen, een en ander met het oog op de 

verantwoordelijkheid van de Taxateur te handelen in het publiek belang; 

 

In aanmerking nemende de internationaal geldende Taxatiestandaarden van de International 

Valuation Standards Council (bekend als IVS) en TEGoVA (bekend als EVS);  

 

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van het Reglement Gedrags- en beroepsregels NRVT; 

 

Stelt de Centrale Raad het volgende reglement vast: 

 

 

 

Hoofdstuk 1.  Inhoud en toepassingsbereik 

Artikel 1. 

Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt 

verwezen naar het Reglement Definities NRVT.  

Artikel 2. 

Dit reglement is van toepassing op de Register-Taxateur. Het bevat bepalingen over 

toetreding tot het Register, vereisten waar de Register-Taxateur gedurende de inschrijving 

aan dient te voldoen en bepalingen over beëindiging van de registratie. 

Artikel 3. 

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat: 

 een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit 

begrip of woord en omgekeerd; 

 een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en 

omgekeerd; 

 een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement. 
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Hoofdstuk 2.  Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) 

Paragraaf 2.1 Toetreding 

Artikel 4. 

4.1 De Vastgoedtaxateur die wenst te worden ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig 

Vastgoed van het Register (hierna: de ‘Kandidaat’) richt een verzoek tot inschrijving 

aan het Bureau op de wijze zoals vermeld op de website van de Stichting. De 

Kandidaat dient op het moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel 

opgenomen theoretische achtergrond, praktische vaardigheden en werkervaring en 

een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen. 

4.2 De Kandidaat dient te beschikken over: 

a. een door NRVT erkend (branche)diploma, of 

b. een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs in 

een studierichting waarmee de Vastgoedtaxateur de vereiste kennis heeft 

verkregen voor het kunnen verrichten van de Professionele Taxatiedienst; of 

c. een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs in 

de studierichtingen bedrijfskunde, bouwkunde, economie, rechten of planologie, 

mits dit diploma is aangevuld met (een) diploma(’s) of (een) certifica(a)t(en) 

waarmee de Vastgoedtaxateur de vereiste kennis heeft verkregen voor het kunnen 

verrichten van de Professionele Taxatiedienst. 

4.3 De Kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende praktische 

vaardigheden door, maximaal één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving, 

een door het Bestuur erkend praktijkexamen succesvol te hebben afgelegd.  

4.4 Indien het praktijkexamen langer dan één jaar voorafgaand aan het verzoek tot 

inschrijving is afgelegd kan de Kandidaat alsnog worden toegelaten mits de 

Kandidaat, naar het oordeel van NRVT, kan aantonen dat hij beschikt over voldoende 

praktische vaardigheden. 

4.5 De Vastgoedtaxateur dient op het moment van zijn verzoek tot inschrijving te 

beschikken over ten minste twee jaar werkervaring in het taxeren van Bedrijfsmatig 

Vastgoed, al dan niet opgedaan in een ‘meester-gezel’-situatie. 

Paragraaf 2.2  Vereisten tijdens de registratie 

Artikel 5. Minimum aantal taxaties 

5.1 De Register-Taxateur die tot de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed is toegelaten dient aan 

NRVT aan te kunnen tonen dat hij per jaar ten minste tien taxaties ten aanzien van 
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Bedrijfsmatig Vastgoed heeft verricht die in overeenstemming met de daarvoor 

geldende vereisten zijn uitgevoerd. 

5.2 Voor zover de Register-Taxateur niet in staat is tien taxaties ten aanzien van 

Bedrijfsmatig Vastgoed per jaar te verrichten, dient hij aan te kunnen tonen dat hij 

niettemin over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Taxatiedienst ten aanzien 

van Bedrijfsmatig Vastgoed te verrichten, bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij per 

jaar een aantal zeer omvangrijke specialistische taxaties ten aanzien van 

Bedrijfsmatig Vastgoed heeft verricht in overeenstemming met de daarvoor geldende 

vereisten. 

Artikel 6. Permanente educatie 

6.1 De Register-Taxateur houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn 

beroepsuitoefening vereiste niveau door te voldoen aan de vereisten die in het 

Reglement Permanente Educatie NRVT worden gesteld. 

6.2 De Register-Taxateur rapporteert op de door NRVT aangewezen wijze dat hij aan het 

vereiste in het vorige artikellid heeft voldaan. 

Artikel 7. Doorlopend toezicht 

Gedurende zijn inschrijving is de Register-Taxateur onderworpen aan Doorlopend Toezicht 

van NRVT, in het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre de Register-Taxateur zich 

houdt en voldoet aan de door NRVT aan hem gestelde vereisten.  

Artikel 8. Tuchtrechtspraak 

De Register-Taxateur is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt 

een tegen een Register-Taxateur ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan de 

Register-Taxateur een maatregel opleggen. 

Paragraaf 2.3  Beëindiging van de registratie 

Artikel 9.  

Een Register-Taxateur wordt uitgeschreven uit het Register: 

a. indien de Register-Taxateur een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het Bureau 

richt, waarbij geldt dat slechts tegen het einde van het lopende boekjaar kan worden 

opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand; 

b. door zijn overlijden; 

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om 

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel 

een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de 

betreffende Register-Taxateur van toepassing is; 
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d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn 

vermogen verliest; 

e. door het besluit van het Bestuur tot uitschrijving van de Register-Taxateur op de grond 

dat de Register-Taxateur – ondanks aanmaning door de Stichting – tekortschiet in de 

nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting als bedoeld in artikel 31 

van de Statuten; 

f. door een onherroepelijke uitspraak van het Tuchtcollege inhoudende de ontzetting 

(uitschrijving) van de Register-Taxateur uit het Register; 

g. indien zich zodanige omstandigheden voordoen die in de Reglementen hieromtrent zijn 

vastgelegd. 

Artikel 10.  

Een uitgeschreven Register-Taxateur: 

a. is gehouden alle openstaande financiële verplichtingen aan de Stichting te voldoen; 

b. dient het voeren van de titel Register-Taxateur (‘RT’) en het gebruik van het daaraan 

verbonden logo vanaf de dag van uitschrijving te staken; 

c. blijft gebonden aan elke op grond van de Reglementen voortdurende verplichting; 

d. is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek in het kader van een 

mogelijke tuchtprocedure ten aanzien van aangelegenheden die dateren uit de periode 

van inschrijving.  
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Hoofdstuk 3.  Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) 

Paragraaf 3.1 Toetreding 

Artikel 11. 

11.1 De Vastgoedtaxateur die wenst te worden ingeschreven in de Kamer Landelijk en 

Agrarisch Vastgoed van het Register (hierna: de ‘Kandidaat’) richt een verzoek tot 

inschrijving aan het Bureau op de wijze zoals vermeld op de website van de Stichting. 

De Kandidaat dient op het moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel 

opgenomen theoretische achtergrond, praktische vaardigheden en werkervaring en 

een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen. 

11.2 De Kandidaat dient te beschikken over: 

a. een door NRVT erkend (branche)diploma, of 

b.  een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs 

in een studierichting waarmee de Vastgoedtaxateur de vereiste kennis heeft 

verkregen voor het kunnen verrichten van de Professionele Taxatiedienst; of 

c. een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs in 

de studierichtingen bedrijfskunde, bouwkunde, economie, rechten of planologie, 

mits dit diploma is aangevuld met (een) diploma(’s) of (een) certifica(a)t(en) 

waarmee de Vastgoedtaxateur de vereiste kennis heeft verkregen voor het kunnen 

verrichten van de Professionele Taxatiedienst. 

11.3 De Kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende praktische 

vaardigheden door, maximaal één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving, 

een door het Bestuur erkend praktijkexamen succesvol te hebben afgelegd.  

11.4 Indien het praktijkexamen langer dan één jaar voorafgaand aan het verzoek tot 

inschrijving is afgelegd kan de Kandidaat alsnog worden toegelaten mits de 

Kandidaat, naar het oordeel van NRVT, kan aantonen dat hij beschikt over voldoende 

praktische vaardigheden.  

11.5 De Vastgoedtaxateur dient op het moment van zijn verzoek tot inschrijving te 

beschikken over ten minste twee jaar werkervaring met taxeren van Landelijk en 

Agrarisch Vastgoed, al dan niet opgedaan in een ‘meester-gezel’-situatie. 
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Paragraaf 3.2  Vereisten tijdens de registratie 

Artikel 12. Minimum aantal taxaties 

12.1 De Register-Taxateur die tot de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed is toegelaten 

dient aan NRVT aan te kunnen tonen dat hij per jaar ten minste vijf taxaties ten 

aanzien van Landelijk en Agrarisch Vastgoed heeft verricht die in overeenstemming 

met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd. 

12.2 Voor zover de Register-Taxateur niet in staat is vijf taxaties ten aanzien van Landelijk 

en Agrarisch Vastgoed per jaar te verrichten, dient hij aan te kunnen tonen dat hij 

niettemin over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Taxatiedienst ten aanzien 

van Landelijk en Agrarisch Vastgoed te verrichten, bijvoorbeeld door aan te tonen dat 

hij per jaar een aantal zeer omvangrijke specialistische taxaties ten aanzien van 

Landelijk en Agrarisch Vastgoed heeft verricht in overeenstemming met de daarvoor 

geldende vereisten. 

Artikel 13. Permanente educatie 

13.1 De Register-Taxateur houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn 

beroepsuitoefening vereiste niveau door te voldoen aan de vereisten die in het 

Reglement Permanente Educatie NRVT worden gesteld. 

13.2 De Register-Taxateur rapporteert op de door NRVT aangewezen wijze dat hij aan het 

vereiste in het vorige artikellid heeft voldaan.  

Artikel 14. Doorlopend toezicht 

Gedurende zijn inschrijving is de Register-Taxateur onderworpen aan Doorlopend Toezicht 

van NRVT, in het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre de Register-Taxateur zich 

houdt en voldoet aan de door NRVT aan hem gestelde vereisten.  

Artikel 15. Tuchtrechtspraak 

De Register-Taxateur is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt 

een tegen een Register-Taxateur ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan de 

Register-Taxateur een maatregel opleggen. 

 

 

 



 
 9/15 
 

Paragraaf 3.3  Beëindiging van de registratie 

Artikel 16.  

Een Register-Taxateur wordt uitgeschreven uit het Register: 

a. indien de Register-Taxateur een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het Bureau 

richt, waarbij slechts tegen het einde van het lopende boekjaar kan worden opgezegd 

met inachtneming van een opzegtermijn van één maand; 

b. door zijn overlijden; 

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om 

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel 

een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de 

betreffende Register-Taxateur van toepassing is; 

d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn 

vermogen verliest; 

e. door het besluit van het Bestuur tot uitschrijving van de Register-Taxateur op de grond 

dat de Register-Taxateur – ondanks aanmaning door de Stichting – tekortschiet in de 

nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting als bedoeld in artikel 31 

van de Statuten; 

f. door een onherroepelijke uitspraak van het Tuchtcollege inhoudende de ontzetting 

(uitschrijving) van de Register-Taxateur uit het Register; 

g. indien zich zodanige omstandigheden voordoen die in de Reglementen hieromtrent zijn 

vastgelegd. 

Artikel 17.  

Een uitgeschreven Register-Taxateur: 

a. is gehouden alle openstaande financiële verplichtingen aan de Stichting te voldoen; 

b. dient het voeren van de titel Register-Taxateur (‘RT’) en het gebruik van het daaraan 

verbonden logo vanaf de dag van uitschrijving te staken; 

c. blijft gebonden aan elke op grond van de Reglementen voortdurende verplichting; 

d. is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek in het kader van een 

mogelijke tuchtprocedure ten aanzien van aangelegenheden die dateren uit de periode 

van inschrijving. 
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Hoofdstuk 4.  Kamer Wonen 

Paragraaf 4.1  Toetreding 

Artikel 18. 

18.1 De Vastgoedtaxateur die wenst te worden ingeschreven in de Kamer Wonen van het 

Register (hierna: de ‘Kandidaat’) richt een verzoek tot inschrijving aan het Bureau op 

de wijze zoals vermeld op de website van de Stichting. De Kandidaat dient op het 

moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel opgenomen theoretische 

achtergrond en praktische vaardigheden en een Verklaring Omtrent het Gedrag te 

kunnen overleggen. 

18.2 De Kandidaat dient te beschikken over een door NRVT erkend (branche)diploma. 

18.3 De Kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende praktische 

vaardigheden door, maximaal één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving, 

een door het Bestuur erkend praktijkexamen succesvol te hebben afgelegd.  

18.4 Indien het praktijkexamen langer dan één jaar voorafgaand aan het verzoek tot 

inschrijving is afgelegd kan de Kandidaat alsnog worden toegelaten mits de 

Kandidaat, naar het oordeel van NRVT, kan aantonen dat hij beschikt over voldoende 

praktische vaardigheden. 

Paragraaf 4.2  Vereisten tijdens de registratie 

Artikel 19. Minimum aantal taxaties 

19.1 De Register-Taxateur die tot de kamer Wonen is toegelaten dient aan NRVT aan te 

kunnen tonen dat hij per jaar ten minste tien taxaties ten aanzien van Wonen heeft 

verricht die in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd. 

19.2 Voor zover de Register-Taxateur niet in staat is tien taxaties ten aanzien van Wonen 

per jaar te verrichten, dient hij aan te kunnen tonen dat hij niettemin over voldoende 

vakbekwaamheid beschikt om de Taxatiedienst ten aanzien van Wonen te verrichten. 

Artikel 20. Permanente educatie 

20.1 De Register-Taxateur houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn 

beroepsuitoefening vereiste niveau door te voldoen aan de vereisten die in het 

Reglement Permanente Educatie NRVT worden gesteld. 

20.2 De Register-Taxateur rapporteert op de door NRVT aangewezen wijze dat hij aan het 

vereiste in het vorige artikellid heeft voldaan. 
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Artikel 21. Doorlopend toezicht 

Gedurende zijn inschrijving is de Register-Taxateur onderworpen aan Doorlopend Toezicht 

van NRVT, in het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre de Register-Taxateur zich 

houdt en voldoet aan de door NRVT aan hem gestelde vereisten.  

Artikel 22. Tuchtrechtspraak 

De Register-Taxateur is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt 

een tegen een Register-Taxateur ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan de 

Register-Taxateur een maatregel opleggen. 

Paragraaf 4.3  Beëindiging van de registratie 

Artikel 23.  

Een Register-Taxateur wordt uitgeschreven uit het Register: 

a. indien de Register-Taxateur een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan het 

Bureau richt, waarbij slechts tegen het einde van het lopende boekjaar kan worden 

opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand; 

b. door zijn overlijden; 

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om 

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel 

een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de 

betreffende Register-Taxateur van toepassing is; 

d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn 

vermogen verliest; 

e. door het besluit van het Bestuur tot uitschrijving van de Register-Taxateur op de grond 

dat de Register-Taxateur – ondanks aanmaning door de Stichting – tekortschiet in de 

nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting als bedoeld in artikel 31 

van de Statuten; 

f. door een onherroepelijke uitspraak van het Tuchtcollege inhoudende de ontzetting 

(uitschrijving) van de Register-Taxateur uit het Register; 

g. indien zich zodanige omstandigheden voordoen die in de Reglementen hieromtrent zijn 

vastgelegd. 

Artikel 24.  

Een uitgeschreven Register-Taxateur: 

a. is gehouden alle openstaande financiële verplichtingen aan de Stichting te voldoen; 

b. dient het voeren van de titel Register-Taxateur (‘RT’) en het gebruik van het daaraan 

verbonden logo vanaf de dag van uitschrijving te staken; 

c. blijft gebonden aan elke op grond van de Reglementen voortdurende verplichting; 
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d. is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek in het kader van een 

mogelijke tuchtprocedure ten aanzien van aangelegenheden die dateren uit de periode 

van inschrijving. 
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Hoofdstuk 5.  Kamer Wet Onroerende Zaken (WOZ) 

Paragraaf 5.1  Toetreding 

Artikel 25. 

25.1 De Vastgoedtaxateur die wenst te worden ingeschreven in de Kamer WOZ van het 

Register (hierna: de ‘Kandidaat’) richt een verzoek tot inschrijving aan het Bureau op 

de wijze zoals vermeld op de website van de Stichting. De Kandidaat dient op het 

moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel opgenomen theoretische 

achtergrond, praktische vaardigheden en werkervaring en een Verklaring Omtrent het 

Gedrag te kunnen overleggen. 

25.2 De Kandidaat dient: 

a. te beschikken over een door NRVT erkend (branche)diploma; 

b. te beschikken over een WOZ-diploma (Taxeren) of een door het Bestuur daarmee 

gelijkgesteld diploma; 

c. op het moment van zijn verzoek tot inschrijving te beschikken over ten minste twee 

jaar werkervaring met WOZ-taxaties; 

d. aan te tonen dat hij beschikt over voldoende praktische vaardigheden door 

voorafgaande aan het verzoek tot inschrijving, een door het Bestuur erkend 

praktijkexamen succesvol te hebben afgelegd of voorafgaande aan het verzoek tot 

inschrijving, een door het Bestuur erkend assessment succesvol te hebben 

voltooid. 

25.3 Overgangsregeling: 

a. Een Register-Taxateur die is ingeschreven in de kamer WOZ met toepassing van 

de overgangsregeling van het voorgaande reglement (versie 30 september 2015), 

voldoet uiterlijk op 31 december 2020 aan de onder 25.2 vermelde vereisten.  

b. Een Register-Taxateur als bedoeld in het voorgaande lid: 

 die kan aantonen te beschikken over ten minste 10 jaar werkervaring met 

WOZ-taxaties, wordt geacht te hebben voldaan aan de onder 25.2 genoemde 

vereisten. 

 die over minder dan 10 jaar werkervaring met WOZ-taxaties beschikt kan in 

aanmerking komen voor een assessment waarin hij kan aantonen te hebben 

voldaan aan de onder 25.2 genoemde vereisten. 
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Paragraaf 5.2  Vereisten tijdens de registratie 

Artikel 26. Permanente educatie 

26.1 De Register-Taxateur houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn 

beroepsuitoefening vereiste niveau door te voldoen aan de vereisten die in het 

Reglement Permanente Educatie worden gesteld. 

26.2 De Register-Taxateur rapporteert op de door NRVT aangegeven wijze dat hij aan het 

Register-Taxateurvereiste in het vorige artikel heeft voldaan. 

Artikel 27. Doorlopend toezicht 

Gedurende zijn inschrijving is de Register-Taxateur onderworpen aan Doorlopend Toezicht 

van NRVT, in het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre de Register-Taxateur zich 

houdt en voldoet aan de door NRVT aan hem gestelde vereisten.  

Artikel 28. Tuchtrechtspraak 

De Register-Taxateur is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt 

een tegen een Register-Taxateur ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan de 

Register-Taxateur een maatregel opleggen. 

Paragraaf 5.3  Beëindiging van de registratie 

Artikel 29.  

Een Register-Taxateur wordt uitgeschreven uit het Register: 

a. indien de Register-Taxateur een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan het 

Bureau richt, waarbij slechts tegen het einde van het lopende boekjaar kan worden 

opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand; 

b. door zijn overlijden; 

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om 

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel 

een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de 

betreffende Register-Taxateur van toepassing is; 

d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn 

vermogen verliest; 

e. door het besluit van het Bestuur tot uitschrijving van de Register-Taxateur op de grond 

dat de Register-Taxateur – ondanks aanmaning door de Stichting – tekortschiet in de 

nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting als bedoeld in artikel 31 

van de Statuten; 

f. door een onherroepelijke uitspraak van het Tuchtcollege inhoudende de ontzetting 

(uitschrijving) van de Register-Taxateur uit het Register; 
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g. indien zich zodanige omstandigheden voordoen die in de Reglementen hieromtrent zijn 

vastgelegd. 

Artikel 30.  

Een uitgeschreven Register-Taxateur: 

a. is gehouden alle openstaande financiële verplichtingen aan de Stichting te voldoen; 

b. dient het voeren van de titel Register-Taxateur (‘RT’) en het gebruik van het daaraan 

verbonden logo vanaf de dag van uitschrijving te staken; 

c. blijft gebonden aan elke op grond van de Reglementen voortdurende verplichting; 

d. is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek in het kader van een 

mogelijke tuchtprocedure ten aanzien van aangelegenheden die dateren uit de periode 

van inschrijving. 

 

Hoofdstuk 6.  Slotbepalingen 

Artikel 31. Wijziging 

Dit is een reglement als bedoeld in artikel 15.2 van de Statuten. De Centrale Raad is – met 

inachtneming van artikel 15.2 van de Statuten – te allen tijde bevoegd tot wijziging van dit 

reglement.  

Artikel 32. Citeertitel 

Dit reglement wordt aangehaald als Reglement Kamers NRVT. 

Artikel 33. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2018 


