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Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd in 
artikel 9 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels; 
 
Stelt de Centrale Raad het volgende reglement vast: 
 
 

1 Inleiding 
 
1.1 Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide 

begrippen wordt verwezen naar het Reglement Definities NRVT. 

1.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.1 gelden in dit reglement de 
volgende begrippen: 

a. Permanente Educatie (‘PE’): de wijze waarop een Register-Taxateur de 
kennis en vaardigheden die hij voor de uitoefening van het beroep van 
taxateur nodig heeft kan bijhouden of vergroten en die is 
onderverdeeld in onderwijs (cursussen en toetsen) en activiteiten; 

b. PE-punten: de eenheid aan de hand waarvan de conform dit reglement 
aan Permanente Educatie toe te kennen waarde wordt uitgedrukt; 

c. Vakgebied: deelterrein van de taxatiebranche waarbinnen de Register-
Taxateur werkzaam is, overeenkomend met de Kamer waarin hij is 
ingeschreven. 

 

2 Verwijzingen 
 
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 

 
3 Erkennen van onderwijs en opleidingsinstituten 

 

3.1 Het bestuur erkent een opleidingsinstituut als aanbieder van onderwijs. Dit 
opleidingsinstituut dient door een door NRVT erkende certificerende 
instelling beoordeeld en goedgekeurd te zijn. 
 

3.2 Het bestuur erkent een door een opleidingsinstituut aangeboden cursus of 
toets indien en voor zover deze aansluit op het opleidingsprofiel zoals 
vastgesteld door NRVT De opleiding dient minimaal het daarin beschreven 
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basisniveau te borgen maar zorgt bij voorkeur voor verbreding dan wel 
verdieping van de competenties van de Register- Taxateur. Bij een verzoek 
tot goedkeuring van een opleidingsprogramma dient het erkende 
opleidingsinstituut de relatie tussen het programma en het profiel aan te 
tonen.  

3.3 De erkenning kan worden geweigerd, indien niet voldaan wordt aan de door 
het bestuur gestelde voorwaarden en criteria ten aanzien van het 
opleidingsinstituut zelf, het cursusmateriaal of de vereiste bijwoningen. 

3.4 Een erkende opleider dient periodiek NRVT te informeren over de 
uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek dat de opleider doorlopend moet 
uitvoeren op zijn opleidingen. NRVT kan op dit punt nadere aanwijzingen 
geven. 

3.5 Opleidingen kunnen door NRVT worden onderworpen aan doorlopend 
toezicht dan wel een eigen kwaliteitscontrole. Een erkende opleider is 
gehouden zijn medewerking hieraan te verlenen.  

3.6 Een erkenning kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien in strijd met 
een of meer van de in artikel 2.3 genoemde voorwaarden en criteria wordt 
gehandeld. 

3.7 De erkenning kan voor bepaalde tijd worden verleend. 

 

 

4 Vaststelling van PE-punten 

 

4.1 Het bestuur bepaalt – na een verzoek daartoe van een erkend 
opleidingsinstituut– het aantal PE-punten dat wordt toegekend aan 
onderwijs, aangeboden door een erkend opleidingsinstituut. 

4.2 Indien voldaan is aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3 wordt aan 
een opleiding 1 PE-punt toegekend per studiebelastingsuur. 

4.3 Indien een opleidingsinstituut een opleidingsprogramma wenst te verzorgen 
dat niet direct aansluit op het opleidingsprofiel kan het bestuur – na advies 
van de expertcommissie – besluiten eventueel alsnog studiepunten aan dit 
programma toe te kennen mits de relevantie voor de beroepspraktijk 
aannemelijk is gemaakt.  
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4.4 Als een Register-Taxateur optreedt als docent van een cursus en hij door 
het geven van deze cursus zijn kennis of vaardigheid bijhoudt of vergroot 
kan hij de cursus registreren alsof hij die zelf heeft gevolgd.  

4.5 Bij het toekennen van punten aan een activiteit die valt in categorie III, 
staat in beginsel één uur deelname gelijk aan één punt. Bij publiceren staat 
500 woorden gelijk aan 1 punt. 
 

 
5 Verplichting tot permanente educatie 

 

5.1 De Register-Taxateur is vakbekwaam en houdt zijn vakbekwaamheid op het 
niveau dat is vereist om de Professionele Taxatiedienst op een adequate 
wijze te kunnen verlenen. 

5.2 Om zijn vakbekwaamheid bij te houden of te vergroten dient de Register-
Taxateur ten minste per Kamer waarin hij staat ingeschreven en per 
kalenderjaar 20 PE-punten voor onderwijs en activiteiten te behalen. Voor 
de Register-Taxateur die in meer dan één Kamer is ingeschreven geldt in 
afwijking van deze bepaling het bepaalde in artikel 5.5 van dit reglement. 

5.3 Van de 20 PE-punten die de Register-Taxateur jaarlijks dient te behalen 
mogen 5 PE punten uit activiteiten bestaan. De overige 15 PE punten 
dienen middels vakinhoudelijke cursussen/toetsen behaald te worden.   

5.4 Het Bestuur kan op enig moment bepalen dat een Register -Taxateur 
bepaalde leerdoelen binnen een gestelde termijn dient te behalen. Het 
bestuur stelt deze verplichte leerdoelen vast na advies van de 
expertcommissie.  Indien een Register-Taxateur al aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan qua het benodigde aantal studiepunten ontslaat dit hem niet 
aan de verplichting door het bestuur vastgesteld. 
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5.5  
Categorie Omschrijving 

I. Verplicht Cursussen/toetsen die als verplicht zijn aangemerkt. 
Deze cursussen/toetsen zijn opgenomen in het 
cursusoverzicht dat is gepubliceerd op de website van 
NRVT. 

Verplichte onderwerpen voor cursussen/toetsen 
worden onder meer aangedragen door de 
Expertcommissies en  bekrachtigd door het Bestuur. 

II. Facultatief Cursussen/toetsen die door het Bestuur zijn erkend of 
cursussen/toetsen die worden gegeven door een door 
het Bestuur erkend opleidingsinstituut, mits die 
relevant zijn voor het Vakgebied waarbinnen de 
Register-Taxateur werkzaam is of voor de goede 
beroepsuitoefening in het algemeen. De namen van 
deze cursussen/toetsen en opleidingsinstituten zijn 
opgenomen in het cursusoverzicht dat is gepubliceerd 
op de website van  NRVT.  

III. Vrij Alle activiteiten die naar de professionele mening van 
de Register-Taxateur bijdragen aan het in stand 
houden en/of vergroten van zijn kennis en kunde en 
relevant zijn bij de goede beroepsuitoefening in het 
algemeen. 

Als een Register-Taxateur van mening is dat een 
activiteit zijn vakbekwaamheid ten goede komt kent 
hij aan de betreffende activiteit, conform artikel 4.3, 
een aantal punten toe. De Register-Taxateur heeft 
geen toestemming nodig en het Bestuur zal 
voorafgaand aan het registreren van de activiteit geen 
uitspraak doen over de geschiktheid van die activiteit.  

Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld (niet-
limitatief): docentschap, het schrijven en publiceren 
van artikelen in vaktijdschriften en het bijwonen van 
congressen en relevante 
(vakinhoudelijke)bijeenkomsten. 
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5.6 Als een Register-Taxateur in meer dan één Kamer staat ingeschreven geldt 
derhalve het volgende: 

Register-Taxateur is  
ingeschreven in: 

I. verplicht en 
II facultatief 

III. vrij totaal 

1 Kamer 15 5 20 
2 Kamers 21 5 26 
3 Kamers 27 5 32 
4 Kamers 33 5 38 
 

5.7 Als een Taxateur gedurende het kalenderjaar in het register wordt 
ingeschreven wordt de in dit artikel opgenomen verplichting als volgt 
verdeeld:   

Bij inschrijving in Dient het hieronder genoemde aantal punten 

te worden behaald 

I. verplicht en  

II. facultatief 

III. vrij totaal 

Kwartaal 1 12 3 15 

Kwartaal 2 9 1 10 

Kwartaal 3 6 0 6 

Kwartaal 4 0 0 0 

 
5.8 Een Register-Taxateur kan jaarlijks maximaal 6 PE-punten behaald in de 

categorie II, meenemen naar het volgende jaar. 

 
6 Uitstel of vrijstelling 

 
6.1 Indien de Register-Taxateur als gevolg van bijzondere persoonlijke 

omstandigheden niet in staat is het op grond van dit reglement vereiste 
aantal PE-punten te behalen, kan het bestuur aan de Register-Taxateur 
uitstel of vrijstelling van de verplichting verlenen voor de duur van 
maximaal een kalenderjaar. Het bestuur kan aan een verleend uitstel of 
vrijstelling voorwaarden verbinden.  

6.2 Een Register-Taxateur legt een gemotiveerd verzoek tot uitstel of 
vrijstelling per brief en/of e-mail voor aan het bestuur. Het bestuur kan 
verlangen dat de Register-Taxateur de door hem aangevoerde bijzondere 
omstandigheden met (schriftelijk) bewijs aantoont. 
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7 Registratie van PE-activiteiten 
 
7.1 De Register-Taxateur registreert de door hem behaalde PE-punten over een 

kalenderjaar uiterlijk 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar op 
een door het bestuur aangegeven wijze. 

7.2 Originele bewijsstukken van behaalde PE-punten dienen door een 
geregistreerd taxateur voor een periode van minimaal zes jaar te worden 
bewaard en op verzoek aan het bestuur te worden verstrekt. 
 

 
8 Maatregelen bij niet-nakoming reglement en hardheidsclausule 

 
8.1 Indien een Register-Taxateur niet voldoet aan dit reglement kan het 

bestuur aan de Register-Taxateur alternatieve en/of aanvullende eisen voor 
Permanente Educatie stellen, een klacht indienen bij de Stichting 
Tuchtrechtspraak van NRVT of de Register-Taxateur uitschrijven uit het 
register. 

8.2 Indien onverkorte toepassing van dit reglement in een bijzonder geval tot 
onredelijke of ongewenste uitkomsten leidt, kan het bestuur een beslissing 
nemen die afwijkt van de bepalingen in dit reglement. 
 

 
9 Slotbepalingen 

 
9.1 Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Permanente Educatie 

NRVT. 

9.2 Dit is een reglement als bedoeld in artikel 15.2 van de statuten van NRVT. 
De Centrale Raad is - met inachtneming van het bepaalde in de statuten 
van NRVT - te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze regeling, welk 
besluit van de Centrale Raad door het bestuur dient te worden bekrachtigd.  

9.3 Deze regeling is vastgesteld op 12december 2019 en treedt in werking op 1 
januari 2020. Na inwerkingtreding vervalt het reglement vastgesteld op 15 
december 2016. 

 


