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➢ VRT en NIVRE  
Het bestuur van het VRT is dit jaar in overleg getreden met het NIVRE om de mogelijkheden 
van een eventuele vorm van samenwerking c.q. samengaan van de twee instellingen te 
bespreken. 
Het bestuur informeert u langs deze weg graag over de ontwikkelingen en de huidige stand 
van zaken. 
 
De besprekingen hebben geleid tot overeenstemming over de mogelijkheid dat het VRT zich 
als gelieerd register bij het NIVRE zou kunnen aansluiten. 
Een gelieerd register houdt in dat het VRT haar eigen toelatingscriteria handhaaft en ook de 
criteria voor het behoud van de registratie zelf kan bepalen. Het VRT-keurmerk blijft derhalve 
bestaan. 
Voor de overige zaken als opleidingsbeleid, klacht- en tuchtrecht en de door het NIVRE 
georganiseerde (opleidings)activiteiten en workshops, kan via de gelieerde vorm aansluiting 
gezocht worden, waarmee het VRT een verdere professionalisering van de stichting 
bewerkstelligt. 
 
Zodra er meer duidelijkheid is, zal het bestuur u nader informeren. 

➢ PE verplichting 2018-2020    
In verband met de uitbraak van de Corona-crisis heeft het bestuur eerder reeds besloten om 
de PE-periode te verlengen met een half jaar tot 1 januari 2021. 
 
In verband met de annulering van het symposium en u derhalve de mogelijkheid mist om dit 
jaar 30 PE-punten te behalen met het symposium, heeft het bestuur besloten om het aantal 
verplicht te behalen PE-punten te verlagen met 30.  
Het bestuur vertrouwt erop dat u met een verlenging van de periode met 6 maanden en een 
verlaging van het aantal te behalen punten tot 70%, u kunt voldoen aan de PE- verplichting, 
c.q. de kwaliteitseisen, in de periode juli 2018/december 2020. 
 
Als gevolg van het bovenstaande loopt de nieuwe PE-periode van januari 2021 tot januari 
2023. 

➢ 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/  
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➢ Nieuws uit de sectoren 

 
Agrarisch 
De geplande workshops in november kunnen gezien de huidige coronamaatregelen geen 
doorgang vinden. We hopen dit begin volgend jaar weer te kunnen oppakken. 
 
De eerste taxateur “Paarden (houderij)” is voor de toelatingscommissie verschenen en heeft 
een positief advies gekregen en is toegelaten tot het register. 
 
Momenteel melden vele kandidaat taxateurs zich voor het specialisme “Faunaschade”. 
Zodra het kan zullen de toelatingsgesprekken hiervoor gepland worden. 
 
Daarnaast zijn we in het “agrarische” samen met de toelatingscommissie druk doende om de           
toelatingsprocedure te verbeteren door het ontwikkelen van toetsen en het implementeren 
daarvan. 
 
De European I-Tree conference op 18 en 19 november in Amsterdam is vanwege de 
coronamaatregelen geannuleerd.  
De vakbeurs van de Openbare Ruimte op 2 en 3 december in de Jaarbeurs Utrecht en de 
Groenbeurs op 20 en 21 januari 2021 in Zundert staan vooralsnog wel in de planning 
 
Kunst en Antiek     

De kunstbeurs KunstRai in Amsterdam, die zou plaatsvinden in oktober, is nu 
verplaatst naar 10 tot en met 13 december 2020. Tegen die tijd zal blijken of 
het Coronavirus ‘het alsnog toelaat’ dat de beurs doorgaat. 
 
Hoewel er het voornemen was om nog dit najaar een bijeenkomst voor de 

kunst & antieksector te organiseren lijkt ons dat in het licht van de door de overheid huidige 
gewenste reisbeperkingen niet opportuun. 


