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Register-Taxateurs: uitschrijving van Register-Taxateurs uit het Register. 

 

Artikel 32. 

 

32.1. 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 een maand kan worden 

opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand. 

Uitschrijving als Register-Taxateur leidt niet tot (gedeeltelijke) restitutie van de 

reeds voldane jaarlijkse bijdrage. Indien opzegging niet vóór een december heeft 

plaatsgevonden en het Bestuur niet besluit op grond van het bepaalde in artikel 

34 de (gewezen) Register-Taxateur ontheffing van deze verplichting te verlenen, 

is de (gewezen) Register-Taxateur ook over het eerstvolgende boekjaar de 

jaarlijkse bijdrage verschuldigd; 

 

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 desbetreffende 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 NRVT – tekortschiet in: 

 

i. de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens NRVT als bedoeld in 

artikel 31; 

 

ii. de nakoming van zijn overige verplichtingen jegens NRVT (waaronder de 

medewerking aan doorlopend toezicht en de daaruit voor de Register-

Taxateur voortvloeiende verplichtingen); 

 

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

grond dat de Register-Taxateur: 

 

i. onherroepelijk veroordeeld is voor een misdrijf als bedoeld in het Wetboek 

van Strafrecht of de Wet op de economische delicten, waarbij de aard van 

het misdrijf of de samenhang met de gestelde eisen aan de 

beroepsuitoefening door een Register-Taxateur maken dat van NRVT 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden de inschrijving van de Register-

Taxateur in het Register te handhaven; 

 

ii. onherroepelijk veroordeeld is voor een misdrijf als bedoeld in het Wetboek 

van Strafrecht of de Wet op de economische delicten dat het beroep van 

Vastgoedtaxateur in diskrediet brengt of dat een negatieve weerslag heeft 

op de uitoefening van het beroep; 

 

iii. onherroepelijk veroordeeld is voor een misdrijf als bedoeld in het Wetboek 

van Strafrecht of de Wet op de economische delicten waarbij aan de 

Register-Taxateur een gevangenisstraf van ten minste vier jaren is 

opgelegd; 
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g. door een onherroepelijke uitspraak van het Tuchtcollege inhoudende de ontzetting 

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

 

h. indien zich zodanige omstandigheden voordoen die in de Reglementen 

hieromtrent zijn vastgelegd. 

 

32.2. Uitschrijving als Register-Taxateur uit het Register laat onverlet eventuele 

financiële verplichtingen van uitgeschreven Register- Taxateur jegens NRVT. 

Voorts laat uitschrijving als Register-Taxateur uit het Register onverlet elke op 

grond van de Reglementen op de desbetreffende Register-Taxateur rustende 

voortdurende verplichting, alsmede de bevoegdheid van het Bestuur om ten 

aanzien van een gewezen Register-Taxateur bepaalde aangelegenheden – 

daterend van of aangevangen voor uitschrijving – te onderzoeken in het kader 

van het initiëren van een mogelijke tuchtprocedure tegen de gewezen Register-

Taxateur. De gewezen Register-Taxateur blijft verplicht – ook na zijn uitschrijving 

– hieraan zijn medewerking te verlenen. 

 

32.3. Het bepaalde in artikel 32.1 onder a is van overeenkomstige toepassing op de 

uitschrijving uit één of meer Kamers van een Register-Taxateur die in twee (2) of 

meer Kamers is ingeschreven. 

 

32.4. Ingeval aan een Register-Taxateur een nog niet onherroepelijke veroordeling 

wordt opgelegd voor een misdrijf als bedoeld in artikel 32.1 onder f, is het Bestuur 

bevoegd die Register-Taxateur te schorsen, totdat deze veroordeling 

onherroepelijk is geworden. Deze schorsing leidt tot de tijdelijke uitschrijving van 

de Register-Taxateur uit het Register, totdat een onherroepelijk uitspraak is 

gedaan. Zodra: 

 

a. de eerdere veroordeling onherroepelijk wordt, wordt de desbetreffende persoon 

definitief uitgeschreven uit het Register zonder dat verder een besluit als bedoeld 

in artikel 32.1 onder f, vereist is en tegen welke uitschrijving geen beroep 

openstaat op de Commissie van Beroep; 

 

b. de eerdere veroordeling onherroepelijk niet in stand blijft, wordt de 

desbetreffende persoon weer ingeschreven in het Register en de desbetreffende 

Kamer(s). 

Het bepaalde in artikel 33.8 is verder overeenkomstig van toepassing. 

 

32.5. Tegen een besluit van het Bestuur als bedoeld in artikel 32.1 onder e, onder f.i, 

onder f. ii of onder h staat de betrokkene binnen zes (6) weken na ontvangst van 

de kennisgeving beroep open op de Commissie van Beroep. 

Het beroep dient met redenen omkleed te zijn en schriftelijk te geschieden aan de 

Commissie van Beroep. 

 

32.6. Is een Register-Taxateur uitgeschreven krachtens een besluit van het Bestuur als 

bedoeld in artikel 32.1 onder e of onder h, dan kan de betrokkene geen verzoek 

tot inschrijving in het Register indienen dan drie jaar na de datum van het besluit 

van het Bestuur. 

 

32.7. Bij een verzoek tot herinschrijving gelden de alsdan van toepassing zijnde 

vereisten. 

 


