
 

Webinar Doorlopend Toezicht  

 
Vrijdag 4 december jongstleden heeft NRVT in nauwe samenwerking met NWWI een Webinar 
georganiseerd over Doorlopend Toezicht (DT). Dit Webinar was met name gericht op woningtaxaties. 
Belangrijke thema’s die aan bod zijn gekomen zijn de ontwikkeling van DT bij NRVT en de 
samenwerking daarbij tussen NRVT en NWWI. 
 
Na de opening door Ad Buisman, bestuurslid van NRVT, volgde Wouter Pronk van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (BZK), directie Woningmarkt, met de visie vanuit BZK op het toezicht van 
taxaties op de woningmarkt. Pronk ging onder andere in op de belangen van een betrouwbare 
taxatie en de wensen die vanuit BZK leven om de onafhankelijkheid van de taxateur verder te 
borgen. In aanvulling hierop ging Ad Buisman in op de huidige inrichting van het normenkader en 
sanctieladder van NRVT.   
 
Adriaan Post van NWWI ging in op de samenwerking tussen NRVT en NWWI. Daarnaast ging hij in op 
de achtergronden omtrent de dataverzameling die de NWWI uitvoert in het kader van risicoanalyse 
en kwaliteitsborging. Onder leiding van Ad Buisman werden aan het eind van het seminar een reeks 
vragen besproken met de panelleden. Deze vragen konden live door de toeschouwers gesteld 
worden. Michiel Mokkenstorm, voorzitter NRVT Expertcommissie Wonen, nam deze vragen namens 
deze toeschouwers in behandeling. 
 
Het Webinar was zo opgezet dat het een dwarsdoorsnede gaf van het Doorlopend Toezicht. Via de 
deelname van de verschillende sprekers ontstond er een breder beeld van de achtergronden en 
fundamenten van de inrichting van Doorlopend Toezicht van NRVT, 
  



 
 
Het Webinar was voor NRVT een methode om meer inzicht te geven in het functioneren van het 
Doorlopend Toezicht en om met verschillende partijen dit toezicht in de toekomst verder te 
ontwikkelen. Het feit dat meer dan 900 taxateurs aanschoven om vanuit huis de presentaties te 
aanschouwen, maakt de relevantie helder. 
 
Indien u het Webinar heeft gemist en deze graag wilt terugkijken, kunt u dit doen door hier te 
klikken. U wordt doorgelinkt naar YouTube. 
 
Tijdens het Webinar zijn er al diverse vragen beantwoord. Verdere beantwoording van de gestelde 
vragen, komt in de volgende nieuwsbrief aan bod. 
 
Hieronder de gedurende het Webinar getoonde presentaties: 
 
Presentatie NRVT 
Presentatie NWWI 
Presentatie BZK 

https://bit.ly/webinar-doorlopend-toezicht
https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2020/12/DT-presentaite-webinar-4-december-NRVT-definitief-def.pptx
https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2020/12/DT-presentatie-webinar-4-december-BZK-definitief.pptx
https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2020/12/DT-presentatie-webinar-4-december-NWWI-definitef.pptx

