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1. BESTUURSVERSLAG 
1.1 Van het bestuur  
Algemeen  

Het bestuur van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT (hierna ook te noemen “NRVT Tucht”) 
heeft in het verslagjaar vijfmaal een bestuursvergadering belegd. Daarnaast heeft er elk 
kwartaal overleg plaatsgehad met de Raad van Toezicht. Hierbij zijn onder meer het 
Jaarverslag 2017 en de Begroting 2019 goedgekeurd.  

Ook is in de loop van het verslagjaar een periodiek overleg in het leven geroepen met het 
bestuur van de stichting NRVT (hierna ook te noemen “NRVT”). 

De samenstelling van het bestuur van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT is ook in 2018 
ongewijzigd gebleven en bestaat uit mr. W.W. van ’t Hoff, voorzitter en G.J.M. Appelman 
MBA, penningmeester. Er heeft geen actieve werving plaatsgevonden voor een secretaris. 
Deze rol is binnen het bestuur vooralsnog niet ingevuld.  

In de bestuursvergaderingen zijn de financiën van de stichting en de voortgang van de 
klachten en beroepen vaste agendapunten.  

In 2018 is een verzoek voorbereid om een fiscale eenheid te vormen tussen NRVT en NRVT 
Tucht. Dit verzoek is begin 2019 voorgelegd aan de belastingdienst onder de voorwaarde 
dat de onafhankelijkheid van het tuchtrecht en de procedures gewaarborgd blijft.  

Raad van Toezicht 

De heren P. Keur en H. Karakus vormen gezamenlijk de Raad van Toezicht van de stichting. 
In het verslagjaar is door het bestuur van NRVT Tucht viermaal overleg gevoerd met de 
Raad van Toezicht. Per 1 januari 2019 is de heer E. Schless toegetreden tot de Raad van 
Toezicht.  

Bijdrage taxateurs 

De door een Geregistreerde Taxateur verschuldigde bijdrage voor tuchtrechtspraak was 
voor het verslagjaar vastgesteld op dertig euro (€ 30,00) per jaar te vermeerderen met btw. 

Eigen vermogen  

De stichting Tuchtrechtspraak NRVT dient op grond van haar statuten een eigen vermogen 
– als buffer – op te bouwen.   

De hoogte van het eigen vermogen zal jaarlijks tussen partijen worden vastgesteld 
Uitgangspunt daarbij is dat:  

-de hoogte gelijk is aan het bedrag van alle uitgaven van NRVT Tucht in het voorafgaande 
boekjaar;  

-de hoogte van het eigen vermogen van NRVT Tucht nooit lager zal worden vastgesteld dan 
honderdduizend euro (€ 100.000,00). 

In het verslagjaar is de gewenste buffer niet bereikt. Indien de inkomsten en uitgaven op het 
peil blijven van het verslagjaar zal het behalen van de gewenste buffer nog een aantal jaren 
kosten.     
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Betaling overschot  

Indien het eigen vermogen van stichting Tuchtrechtspraak hoger is dan het beoogde eigen 
vermogen, zal NRVT Tucht het meerdere uitkeren aan NRVT binnen een (1) maand na de 
vaststelling van de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar en de vaststelling van het 
beoogde eigen vermogen.  

Bij liquidatie van de stichting Tuchtrechtspraak zal de stichting het saldo van de vereffening 
uitkeren aan NRVT.  

Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de stichting Tuchtrechtspraak na afwikkeling van 
de lopende procedures en administratieve zaken het daarna nog aanwezige eigen 
vermogen binnen een redelijke termijn uitkeren aan NRVT. 

Reglementen 

In het verslagjaar zijn een tweetal nieuwe reglementen vastgesteld. Het Reglement 
Tuchtrechtspraak is na 2,5 jaar herzien. Hierbij is onder meer de leeftijdsgrens voor leden 
van het Tuchtcollege geschrapt. Ook zijn een aantal vereenvoudigingen aangebracht om de 
doorstroming van klachtproces te bevorderen. Daarnaast is er meer flexibiliteit mogelijk 
geworden bij de samenstelling van een Kamer van het Tuchtcollege. Het Reglement 
Commissie van Beroep is eveneens op een aantal punten vereenvoudigd en aangepast.  

De wijziging van de reglementen heeft plaatsgevonden na consultatie van de leden van het 
Tuchtcollege. Dit is gebeurd in een voorbespreking met een aantal van de leden, en 
vervolgens voorgelegd aan het gehele Tuchtcollege tijdens de jaarlijkse Plenaire 
Bijeenkomst in mei 2018. Vervolgens zijn de voorgestelde wijzigingen meermaals besproken 
met het bestuur van NRVT tijdens het besturenoverleg alvorens deze zijn vastgesteld door 
het bestuur van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT.  

Daarnaast is een opzet gemaakt voor een geheel nieuw reglement, gericht op geschillen die 
zich kunnen voordoen naar aanleiding van het toezicht van NRVT op de validerende 
instelling of naar aanleiding van een validatietraject. Het gaat hierbij om geschillen tussen 
NRVT en een validatie instituut, tussen validatie instituten onderling en tussen een validatie 
instituut en een register-taxateur. Het gaat niet om geschillen van consumenten, maar om 
uitleg van de tussen de genoemde partijen gesloten overeenkomsten, zoals de 
aansluitovereenkomst en de aangeslotenenovereenkomst en/of validatie van 
taxatierapporten.  

Hierover is eveneens input gevraagd aan de leden van het Tuchtcollege en ook dit 
conceptreglement is tussen de besturen besproken. Begin 2019 is een concept vastgesteld, 
dit zal worden besproken met de validatie instituten.  

Als uitvloeisel van de overeenkomst die eind 2017 tussen de stichtingen is gesloten, is elk 
kwartaal een kwartaalrapportage opgesteld door NRVT Tucht, met hierin een overzicht van 
de ingediende en afgehandelde klachten en beroepen, alsmede de wijze waarop deze 
afgehandeld zijn.  

 

 

 



1.2 Gecomprimeerde begroting 2019

Lasten Baten

B A T E N

Tuchtrechtbijdragen NRVT 212.500            
Totaal baten 212.500           

B E D R I J F S L A S T E N

PERSONEELSKOSTEN
Beloningen/vergoedingen bestuurders 36.000             
Beloningen/vergoedingen commissies tuchtzaken 39.000             
Beloningen/vergoedingen plenaire zitting 7.000               
Diensten derden 72.000             
Overige personeelskosten 400                  

Totaal personeelskosten 154.400           

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Kantoorkosten 12.100             
Overige algemene kosten 32.000             
Advieskosten 6.500               

  Totaal overige bedrijfskosten 50.600             

Totaal bedrijfslasten 205.000          

Overschot 7.500               

Totaal winst- en verliesrekening 212.500           212.500            
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1.3 Het Tuchtcollege NRVT en de Commissie van Beroep  
Algemeen 

In mei 2018 is voor de derde maal een Plenaire Bijeenkomst georganiseerd voor de leden 
van het Tuchtcollege in aanwezigheid van het bestuur. Hierbij is door NRVT een toelichting 
gegeven op de voorgenomen wijzigingen in de regelgeving, die per 1 juli 2018 zijn 
ingevoerd. Ook zijn de gedane uitspraken van het Tuchtcollege NRVT en de Commissie van 
Beroep aan de orde gekomen.  

Gedurende het verslagjaar heeft één lid A aangegeven zijn benoeming te willen beëindigen. 
Ook een tweetal leden B hebben hun werkzaamheden voor het Tuchtcollege NRVT 
beëindigd. Er zijn twee nieuwe leden A aangetrokken. Hierdoor zijn er zeven leden A en 18 
leden B benoemd tot lid van het Tuchtcollege NRVT.  

De leden A zijn juristen met ervaring opgedaan bij voorkeur in de rechterlijke macht; de 
leden B zijn register-taxateurs, gespreid per regio en per specialisme.  

Het bestuur heeft in het verslagjaar voorbereidingen getroffen om kandidaten te vinden die 
benoemd kunnen worden tot lid van het Tuchtcollege om zitting te kunnen nemen in een 
Geschillencommissie, die de geschillen ten aanzien van de validaties in behandeling gaan 
nemen.  

Tuchtklachten 

Gedurende 2018 nam het aantal klachtprocedures voor het Tuchtcollege behoorlijk toe. Na 
een voorzichtig begin in 2016, werd in 2017 in 17 van de 31 behandelde klachten uitspraak 
gedaan door het Tuchtcollege NRVT. In 2018 zijn in totaal 48 klachten ingediend, waarvan 
in 30 gevallen een uitspraak werd gedaan door het Tuchtcollege NRVT. Tweemaal werd de 
klacht niet-ontvankelijk geacht. In drie dossiers werd een uitspraak in hoger beroep gedaan. 
Van de overige 25 uitspraken waren 12 klachten gegrond en 13 klachten ongegrond. Bij de 
gegronde klachten was de waarschuwing de meest opgelegde maatregel.  

In 7 gevallen werd de klacht niet doorgezet na het verzoek het klachtgeld van € 125,00 te 
voldoen. In 9 gevallen werd de klacht ingetrokken. Soms werd de klacht niet doorgezet 
omdat de klacht in onderling overleg was opgelost. In een enkel dossier werd met behulp 
van een lid van het Tuchtcollege een schikking bereikt. In 4 gevallen kon de klacht niet in 
behandeling worden genomen omdat de taxateur niet geregistreerd stond bij NRVT of omdat 
geklaagd werd over een taxatie van vóór 2016.  

Alle uitspraken zijn (geanonimiseerd) gepubliceerd op de website van het NRVT.  

Beroepszaken  

In 2018 heeft NRVT een aantal register taxateurs uitgeschreven omdat zij niet hadden 
voldaan aan hun opleidingsverplichtingen en geen PE-punten hadden behaald in de 
afgelopen twee jaren. Van deze uitgeschreven taxateur gingen er vijf in beroep.  

Van deze beroepen werden er twee door de Commissie van Beroep niet-ontvankelijk 
verklaard wegens termijnoverschrijding. De overige drie beroepen zijn ongegrond verklaard.  
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1.4 Samenstelling Tuchtcollege NRVT 
Leden A  

mr. J.C. van Dijk 
mr. J.J. Roos 
mr. B.J. Sol 
mr. P.M. Gompen 
mr. E.J. van Sandick 
mr. A.H. Canté (per 1-8-18) 
mr. G.W.L.M. Dammers (per 1-8-18) 
mr. W.J. van den Bergh (tot 1-8-18) 

Leden B 

mr. F.L. Adema MSRE MRICS RT 
K. Alting RT
R.A. Boogaerdt MRICS RRV RT
S.J.H. Brinkmans RT
drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv
M. de la Court RT
G.P. Felix MRICS REV RT
ir. C.A.C. Frikkee MRICS RT
W. de Geus MRICS RT REV
ing. B.N.J. Huijts MBA MRE MRICS RT
M. Kühne RT
B.J. Mols MSRE MRICS SV RT
dr. P.C. J-P. Nelisse RT
C.P.A.M. Ossenblok RT REV
J. Palland RT
M.E. Peters RMT BV RT
A.B. Riemeijer RT
R. Schoo RT (tot 1-8-18)
ing. N.F.W.J. Steentjes MRICS RT SV
drs. M. Steffen RT

Secretarissen 

mr. A.M.W. Jol  
mr. M. Niesen  



2. JAARREKENING

2.1 BALANS (NA RESULTAATVERWERKING)

ACTIVA Toelichting 31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Aanloopkosten 1 -                 23.117       

-                 23.117       

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Belastingen en sociale lasten 2 12.275       -                 
Rekening-courant Stg. NRVT 3 -                 87.779       
Overige vorderingen 4 124            66              

12.399       87.845       
  

Liquide middelen 165.071     58.238       

177.470     169.200     
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PASSIVA Toelichting 31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 5 138.847     122.479     

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden
Crediteuren 21.708       7.616         
Belastingen en sociale lasten 6 -                 35.350       
Rekening-courant Stg. NRVT 7 11.145       -                 
Overige kortlopende schulden 8 5.770         3.755         

38.623       46.721       

177.470     169.200     
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Toelichting 2018 2017
€ € € €

BATEN

Jaarlijkse bijdragen Tuchtrecht NRVT 9 211.755     208.185     
Bijdragen tuchtzaken 9 3.018         723            
Overige baten 9 5.743         -                 
Totaal baten 220.516     208.908     

LASTEN

Bedrijfskosten
Afschrijvingskosten 10 23.117 23.117
Personeelskosten 11 153.980 125.450
Accountants- en advieskosten 12 3.903 1.557
Overige kosten 13 23.148 21.019
Totaal bedrijfskosten 204.148 171.143

Resultaat 16.368       37.765       

Resultaatbestemming
Toevoeging resultaat aan de algemene reserve 16.368       37.765       

16.368       37.765       

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT

2018 2017
€ € € €

Resultaat bedrijfsactiviteiten 16.368       37.765       

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 23.117       23.117       
Mutatie vorderingen 75.446       -20.825      
Mutatie kortopende schulden -8.098        18.181       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 90.465       20.473       

Kasstroom uit operationale activeiten 106.833     58.238       

Investeringen in immateriële vaste activa -                 -                 
Investeringen in materiële vaste activa -                 -                 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -                 -                 

Netto kasstroom 106.833     58.238       

Liquide middelen
Stand begin boekjaar 58.238       -                 
Mutatie boekjaar 106.833     58.238       
Stand ultimo boekjaar 165.071     58.238       
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De stichting is opgericht op 31 december 2015 en heeft tot doel het uitvoeren van het
tuchtrecht van stichting NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op eigen grondslagen.
De bezittingen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Continuiteit van de activiteiten
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende schulden
en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Stichting NRVT kent geen afgeleide financiële instrumenten.

Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van
het bestuur die kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de
financiële positie.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
de gecumuleerde afschrijvingen. De immateriële vaste activa worden in 3 jaar gelijkmatig afgeschreven;
de eerste afschrijving vond plaats in 2016.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking  van de stichting en
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Algemene reserve
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke
of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op langere termijn te waarborgen.

Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord
als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten
De opbrengsten uit dienstverlening (uitvoering tuchtrecht stichting NRVT) zijn de netto
tuchtrechtbijdragen, zonodig verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
De tuchtrechtbijdrage bedraagt € 30 exclusief BTW per bij de stichting NRVT ingeschreven
taxateur. Voor een ingediende tuchtzaak is door klager een bijdrage van € 103,31 exclusief
BTW verschuldigd.

Belastingen
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT is belastingplichting voor de BTW.
Daarom zijn alle baten en lasten exclusief BTW opgenomen.

Stichting Tuchtrechtspraak NRVT is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Immateriële vaste activa

1 Aanloopkosten

In 2014 en 2015 zijn (aanloop)kosten gemaakt ten behoeve van stichting Tuchtrechtspraak NRVT en
stichting NRVT. De aanloopkosten zijn per ultimo 2015 geactiveerd en zijn in 3 jaren
afgeschreven. De eerste afschrijving heeft plaatsgevonden in 2016. Van de gemaakte aanloopkosten
is 90% geactiveerd bij stichting NRVT en 10% bij stichting Tuchtrechtspraak NRVT.
Sinds 1 januari 2016 zijn beide organisaties operationeel.

Specificatie immateriële vaste activa 31-12-2018 31-12-2017
€ €

Stand per 1 januari
Verkrijgingsprijzen 69.351       69.351       
Cumulatieve afschrijvingen -46.234      -23.117      
Boekwaarden 23.117       46.234       

Mutaties boekjaar
Investeringen - -                 
Desinvesteringen - -                 
Afschrijvingen -23.117 -23.117
Afschrijvingen desinvesteringen - -                 
Saldo -23.117 -23.117      

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen 69.351 69.351
Cumulatieve afschrijvingen -69.351 -46.234
Boekwaarden -                 23.117       

Afschrijvingspercentage 33 33

Vorderingen

2 Belasting en sociale lasten
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Omzetbelasting 12.275       -                 
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3 Rekening-courant met stichting NRVT

In 2015 is 10% van de door stichting NRVT gemaakte aanloopkosten ten laste van stichting
Tuchtrechtspraak NRVT gekomen. Daarnaast worden de jaarlijks ontvangen bijdragen tuchtrecht van € 30
per ingeschreven taxateur door stichting NRVT geïnd en vervolgens ten gunste van de rekening-courant
geboekt. Daarnaast draagt stichting Tuchtrechtspraak NRVT bij in kosten van stichting NRVT; hiervoor
wordt een factuur ontvangen. In 2017 was er sprake van een rekening-courantvordering op stichting NRVT,
in 2018 is sprake van een schuld aan stichting NRVT (zie toelichting 7).

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Saldo rekening-courant NRVT -                 87.779       

4 Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vooruitbetaalde kosten 124            66              
124            66              

Eigen vermogen

5 Algemene reserve
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Algemene reserve begin boekjaar 122.479     84.714       
Resultaat boekjaar 16.368       37.765       

138.847     122.479     

De algemene reserve dient als buffer voor mogelijke toekomstige verliezen en is vrij besteedbaar.

Kortlopende schulden

6 Belastingen en sociale lasten
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Omzetbelasting -                 35.350       

7 Rekening-courant stichting NRVT
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Saldo rekening-courant NRVT 11.145       -                 

In 2017 was er sprake van een rekening-courantvordering op stichting NRVT,
in 2018 is sprake van een schuld aan stichting NRVT (zie toelichting 3).
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8 Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Accountantskosten, controlediensten 4.500         3.000         
Te betalen overige kosten 1.270         755            

5.770         3.755         

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Stichting Tuchtrechtspraak draagt bij in de kosten van stichting NRVT op basis van een
managment fee-overeenkomst, zolang gebruik gemaakt wordt van de facilitaire
voorzieningen van stichting NRVT.
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2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten

9 Jaarlijkse en overige bijdragen
2018 2017

€ €

Bijdragen tuchtrecht stichting NRVT 211.755     208.185     
Bijdragen voor tuchtzaken 3.018         723            
Kostenbijdrage van stichting NRVT 5.743         - 

220.516     208.908     

Bedrijfskosten

10 Afschrijvingskosten
2018 2017

€ €
Immateriële vaste activa
Aanloopkosten 23.117       23.117       

11 Personeelskosten

Er is geen personeel in loondienst geweest.
2018 2017

€ €
Overige personeelskosten
Beloningen bestuurders 37.533       28.112       
Beloningen commissies 37.508       23.275       
Reis- en verblijfkostenvergoedingen 5.760         4.749         
Ingehuurd juridisch personeel 68.020       64.275       
Ingehuurd administratief personeel 5.000         5.000         
Overige personeelskosten 159            39              
Totaal personeelskosten 153.980     125.450     

12 Accountants- en advieskosten
2018 2017

€ €

Juridische kosten 2.399         - 
Accountants- & advieskosten 1.504         1.557         

3.903         1.557         

13 Overige kosten
2018 2017

€ €

Hoorzittingen (zaalhuur/consumpties) 6.015         4.806         
Kantoorkosten 12.589       12.135       
ICT-kosten 3.000         3.149         
Overige algemene kosten 1.544         929            
Totaal overige algemene kosten 23.148       21.019       
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