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➢ Stichting VRT wordt gelieerd register bij het NIVRE  

 
Het VRT-bestuur is verheugd u nu definitief te kunnen melden dat het VRT met ingang 1 juli 
a.s. een nauwe samenwerking met het NIVRE zal aangaan. Samengewerkt zal gaan worden 
op gebieden als Opleidingen en Klacht- en Tuchtrecht. Het Persbericht dat hierover 
binnenkort verschijnt, treft u bijgaand aan. 
 
Wat betekent deze samenwerking voor u als VRT-taxateur? 
 

• Gelieerd register maar toch zelfstandige Stichting 
De Stichting VRT blijft als stichtingsvorm bestaan waarmee het VRT zijn zelfstandigheid 
behoudt. Door als gelieerd register van het NIVRE verder te gaan, kan het VRT 
samenwerken t.a.v. zaken als opleidingen en Klacht- en Tuchtrecht, waarmee een verdere 
professionalisering van het VRT wordt beoogd. 
 

• Kwaliteit register 
De Stichting VRT behoudt haar eigen bestuur dat zelfstandig  de eigen toelatingscriteria en 
de criteria voor het behoud van de registratie bepaalt en daarmee de onafhankelijkheid en 
de kwaliteit van het register waarborgt. 
 

• Symposium en Workshops 
De Stichting VRT organiseert zelf haar eigen jaarlijkse symposium als onderdeel van de 
jaarlijkse NIVRE bijeenkomst. Hiertoe stelt het VRT zelf het programma samen voor de 
geregistreerde VRT-taxateurs, waardoor het jaarlijkse symposium dé ontmoetingsplek blijft 
voor de VRT-taxateurs, maar er tevens de mogelijkheid is met andere NIVRE experts in 
contact te komen. 
 
Naast dat het VRT zelf workshops per sector kan blijven organiseren, kunnen de VRT-
taxateurs ook gebruikmaken van de opleidingsfaciliteiten die het NIVRE biedt. In het najaar 
van 2021 zal nadere informatie worden verstrekt over het symposium, de bijeenkomsten 
en overige opleidingsmogelijkheden.   
 

• Klacht – en Tuchtrecht 
Het VRT-Geschillenreglement blijft van toepassing op de behandeling van klachten over het 
gedrag van VRT-taxateurs. Indien een ad-hoc-klachtencommissie dient te worden ingesteld, 
geschiedt dit in overleg met het Tuchtcollege van het NIVRE. 
 

• Registerbijdrage 
De registerbijdrage voor het jaar 2021 bedraagt  € 225.— excl. B.T.W. en daarvoor heeft u 
de nota reeds ontvangen. 
De registerbijdrage als gelieerd register van het NIVRE bedraagt € 300.—excl. B.T.W. per 
jaar.  
Door middel van een jaarlijkse geleidelijke stijging van de registerbijdrage in de jaren 2022 
en 2023 met respectievelijk € 50 en € 25.--  wordt vanaf het jaar 2024 de NIVRE-bijdrage 
van € 300.—excl. B.T.W. geïnd. 
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• Register en back-office 
Het register en de back-office worden vanaf 1 juli 2021 door het NIVRE overgenomen. 
Praktisch betekent dit een ander postadres en een ander telefoonnummer e.d.. Uiteraard 
zullen de nieuwe gegevens tijdig bekend worden gemaakt. 
 
Het bestuur hoopt met deze samenwerking de professionaliteit van het VRT-register een 
positieve boost te geven en ziet uit naar de samenwerking met het NIVRE. 
 
Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u uiteraard contact opnemen 
met het bestuurslid van uw sector. 
 
Bestuur VRT 


