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➢ Overgang VRT naar NIVRE 
Zoals aangegeven in onze Nieuwsbrief van maart jl. wordt het VRT vanaf 1 juli 2021, 
gelieerd register van het NIVRE. Praktisch betekent dit dat het register en het secretariaat 
van het VRT bij het NIVRE worden ondergebracht. Ten behoeve van deze overgang worden 
de persoonsgegevens en de dossiers van de geregistreerde taxateurs aan het NIVRE 
overgedragen zodat de administratie bij het NIVRE ingericht kan worden. Vanaf 1 juli 2021 
zijn de nieuwe contactgegevens als volgt: 
NIVRE 
Boompjes 251 
3011 XZ ROTTERDAM 
Tel.:010-242 85 55 
Email: secretariaat@nivre.nl  

➢ Algemene Voorwaarden     
Iedere onderneming is verplicht om Algemene Voorwaarden voor de onderneming op te 
stellen. Ter informatie treft u bijgaand de Algemene Voorwaarden van het NIVRE aan die 
als leidraad kunnen dienen voor het opstellen van uw Algemene Voorwaarden (indien van 
toepassing). 

➢ Controle BAV en ethische verklaring    
Begin februari heeft u een mail ontvangen waarin werd verzocht om naast het uploaden van 
een actuele BAV, ook een ethische verklaring te ondertekenen en te uploaden op uw 
persoonlijke pagina.   
Let op: een ‘oudere’ BAV-polis met stilzwijgende verlenging alsmede een factuur van 
betaling volstaan niet. Er moet duidelijk op de polis of het verzekeringscertificaat staan dat 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldig is voor 2021. 

Wilt u ervoor zorgen dat de BAV 2021 en de ethische verklaring voor 1 mei 2021 op uw 
persoonlijke pagina staan? 

➢ Digitale trainingen via Awaretrain    
Begin januari heeft u een activeringscode ontvangen om gratis deel te kunnen nemen aan 
de digitale algemene trainingen via Awaretrain. 

Hiermee wordt elke VRT-taxateur in de gelegenheid gesteld om gratis digitaal PE-punten te 
behalen die meetellen voor de huidige PE-periode 1 januari 2021 – 1 januari 2023. U dient 
minimaal 10 modules te doorlopen om de PE-punten toegekend te krijgen. Per 5 modules 
worden 5 PE-punten verstrekt. In totaal kunt u aan 40 trainingsmodules deelnemen. 
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Mocht u nog niet hebben deelgenomen aan een van de trainingsmodules dan kan dit nog 
steeds! 

De trainingsmodules zijn  beschikbaar tot uiterlijk 11 juni 2021 dus grijp nu uw kans om 
extra punten te behalen en doe mee aan deze gratis trainingsmodules!  

➢ Corona en taxeren 
Het VRT adviseert u bij het taxeren de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het 
Coronavirus te volgen. Voor nadere informatie: https://www.rivm.nl/  

➢ Nieuws uit de sectoren 
 
Agrarisch 
Per 1 december 2020 heeft de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) 
een nieuwe voorzitter, Dick Oosthoek. Hij volgt Ceciel van Iperen op, die eind 2019 afscheid 
heeft genomen van de Vereniging.  
De volledige info is te lezen in bijgaand persbericht van de Nederlandse Vereniging van 
Taxateurs van Bomen. 
 
Verder kijken we in de sector agrarisch uit naar het moment dat de maatregelen om de 
verspreiding van Corona te voorkomen kunnen worden afgeschaald. We hebben veel 
kandidaten klaar staan om toegelaten te worden tot het register en een fysiek treffen tussen 
kandidaat en toelatingscommissie is nu eenmaal een standaard in onze sector. Een digitaal 
contact kan helaas niet tippen aan een echt gesprek. Omdat we de kwaliteit van de 
beoordeling van zeer groot belang vinden moeten we nog even wachten. We hebben er alle 
vertrouwen in dat we voor het einde van het jaar alle kandidaten hebben kunnen ontmoeten.  
En dat ook een workshop voor de sector agrarisch weer georganiseerd kan worden. 
 
Kunst en Antiek 
De kunstwereld lijkt momenteel alleen nog maar digitaal te bestaan. De musea zijn nog 
steeds dicht en de kunstbeurzen zijn al weer uitgesteld naar het najaar. Als het doorgaat zal 
de TEFAF Maastricht van 11-19 september en de PAN Amsterdam van 14-21 november 
plaatsvinden. De Kunstrai heeft nog geen nieuwe datum gecommuniceerd en de Art Breda 
slaat een jaartje over. Ondertussen gebruiken tal van musea hun nieuwsbrief om een kleine 
video te mailen, waarin een kunstwerk centraal staat. Vooral het rijksmuseum is daar heel 
actief in. Ook is het bij sommige musea mogelijk een virtuele rondleiding te boeken tegen 
een kleine vergoeding. Zo zag ik de Gentileschi-tentoonstelling in de National Gallery in 
Londen nu thuis op mijn scherm. Verder organiseren veel kunsthandelaren digitale 
‘evenementen’, waarbij ze een platform als de VHOK gebruiken om doorgeleid te worden 
naar hun eigen website. Ook de meeste veilingen vinden online plaats en het lijken er nu 
zelfs meer dan voor de pandemie. Wordt de kunsthandel ooit weer normaal? De verkopen 
gaan gestaag door, terwijl er geen kosten worden gemaakt aan standhuur en marketing. De 
tijd zal het leren. Ook het taxeren van kunst op locatie is steeds weer een uitdaging. Hoe 
houd je je vast aan de anderhalve meter maatregel als de eigenaar graag wil zien waar je op 
wijst? Tot nu toe gaat het goed, maar er komt vast een moment dat de eigenaar besmet 
blijkt te zijn. Gelukkig hebben de 60-plussers bijna allemaal hun eerste vaccinatie gehad. 
Een workshop zit er nu ook nog even niet in, maar als Nederland later dit jaar weer wat meer 
opengaat zal er weer een bijeenkomst worden georganiseerd. Ondertussen wijs ik graag op 
de online cursussen waarover u elders in deze nieuwsbrief geïnformeerd wordt.  
De plannen om een sectie ‘wijn en gedistilleerd’ op te richten zijn gestopt. Er blijkt te weinig 
belangstelling voor te zijn om deze sectie op te richten. 
 
Tot slot wens ik u namens allen een goed voorjaar toe. Blijf gezond en houd moed! 
 
Jim van der Meer Mohr 
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