
 

Webinar doorlopend toezicht  

 
 
Datum 4 december 
Op 4 december organiseert NRVT samen met NWWI een Webinar over doorlopend toezicht in de 
Kamer Wonen. Tijdens het Webinar zal worden ingegaan op de wijze waarop toezicht is 
georganiseerd en welke veranderingen er in 2020 zijn doorgevoerd. Tevens geven wij u in 
hoofdlijnen inzage in de toekomstige ontwikkelingen. Ad Buisman zal spreken namens NRVT en 
Adriaan Post namens NWWI. Wouter Pronk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) zal als gastspreker tijdens het Webinar aanwezig zijn. De afsluitende vragen 
sessie zal worden geleid door Michiel Mokkenstorm. 

Doorlopend toezicht en valideren 
Alhoewel het toezicht berust bij en onder verantwoordelijkheid staat van NRVT, speelt valideren 
hierbij een belangrijke rol. Een weging van alle verbetervoorstellen en handelingen, onderverdeeld 
op basis van vakbekwaamheid, integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en 
transparantie, vormen tezamen de basis van doorlopend toezicht. De generieke uitkomsten daarvan 
deelt met NRVT en stelt  NRVT tevens in staat haar toezicht op de taxateur gerichter uit te voeren. 
Benadrukt wordt dat NRVT geen inzage krijgt in specifieke taxatie casuïstiek. NRVT is altijd gehouden 
haar eigen onderzoek in te stellen. 
 

Inhoud van het Webinar 
Het Webinar zal 75 minuten duren. BZK, NRVT en NWWI zullen ieder in ca. 15 minuten hun rol en 
opvattingen met de deelnemers delen.  

  



 

 

 

Daarna zal in de vorm van een Q&A sessies in worden gegaan op belangrijke vragen zoals: 

• hoe beoordeelt NWWI taxateurs? 
• welke gegevens deelt NWWI wel en welke niet met NRVT? 
• past de gegevensuitwisseling binnen de Algemene verordening 

gegevensbescherming? 
• hoe gaat NRVT om met de data welke zij van NWWI verkrijgt en wat heeft zij hier tot 

nu toe mee gedaan? 
• hoe heeft dat het toezicht van NRVT veranderd? 
• hoe ziet het nieuwe handhavingskader van NRVT eruit? 
• wat zijn recente ontwikkelingen binnen de Tuchtrechtspraak? 
• hoe kijkt BZK tegen de recente ontwikkelingen aan en wat vind zij belangrijk? 
• wat mag de taxateur in de toekomst verwachten? 

  
Registratie deelname Webinar Doorlopend Toezicht 
 
Klik op onderstaande link ten behoeve van uw registratie voor het webinar Doorlopend 
Toezicht 

www.livewebinar.eu/nrvt/registratie 

Wanneer: Vrijdag 4 december aanvang 10.00 uur, duur 75 minuten 

In slechts 5 stappen is uw deelname geregistreerd. 

Voorafgaand aan het Webinar ontvangt u een separate link, via deze link neemt u deel aan 
het Webinar. 
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