HUISHOUDELIJK REGLEMENT
als bedoeld in artikel 15 van de statuten van
de "Stichting VastgoedCert”
(de Stichting),
gevestigd te Rotterdam.

CONSIDERANS
Artikel 1
De Stichting onthoudt zich van activiteiten, die behoren tot de competentie
van de brancheorganisaties, waarvan de leden zijn ingeschreven in het
Register.

Commissies
Artikel 2
2.1.

De Stichting kan ondermeer de volgende commissies instellen:
- Klachten- en Geschillencommissie;
- Commissie van Beroep;

2.2.

De Stichting kan tevens commissies ad hoc benoemen.

2.3.

De commissies worden ingesteld en ontbonden door het bestuur.
De leden van die commissies worden benoemd en ontslagen door
het bestuur.
De

commissies

verrichten

hun

werkzaamheden

onder

verantwoordelijkheid van het bestuur, met uitzondering van de
Commissie van Beroep.
Het Register waarin Register Makelaar-Taxateurs en Register-Taxateurs
worden ingeschreven
(hierna te noemen: "het Register")
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Inrichting van het Register
Artikel 3
3.1.

De Stichting houdt een doorlopend Register bij van de ingeschreven
en

gecertificeerde

Register

Makelaar-Taxateurs

en

Register-Taxateurs, welk Register de volgende gegevens van de
ingeschrevenen bevat:
3.1.1.

volledige voor- en achternamen;

3.1.2.

geboortedatum en -plaats;

3.1.3.

woonplaats en adres, telefoonnummer en faxnummer;

3.1.4.

idem voor het kantoor/de werkgever;

3.1.5.

specialisme(n), eventueel met vermelding van het lidmaatschap van
de brancheorganisatie in dat specialisme;

3.1.6.

ingangsdatum van

certificaat (na betaling van entreegeld en

jaarlijkse bijdrage) en expiratiedatum van het certificaat;
3.1.7.

certificaatnummer;

3.1.9.

datum van uitschrijving en eventueel de reden.

3.2.

In volgorde van inschrijving wordt de ingeschreven Register
Makelaar-Taxateur

en

Register-Taxateur

een

persoonlijk

certificaatnummer toegekend.
Dit nummer vervalt definitief bij definitieve uitschrijving en kan nooit
wederom worden toegekend. Dit nummer vervalt tevens definitief
aan het einde van de certificatieperiode van 5 jaar.
3.3.1.

Het Register wordt, afgestemd op de familienaam, alfabetisch
lexicografisch ingericht en voorzover wenselijk ook op andere wijze
gerubriceerd.

3.3.2.

De inrichting van het Register voorziet voorts in rubricering van de
Register Makelaar-Taxateurs en Register-Taxateurs in verschillende
registers

(kamers),

die

vooralsnog

de

volgende

specialismen

omvatten, te weten:
- Bedrijfsmatig Vastgoed
- Landelijk Vastgoed
- Wonen/MKB
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- WOZ
3.4.

Alle schriftelijke stukken die ertoe hebben geleid, dat een Register
Makelaar-Taxateur of Register-Taxateur werd ingeschreven in het
Register, worden door de Certificerende Instelling gearchiveerd. In
een afzonderlijk persoonsdossiers wordt het besluit tot inschrijving
met

de certificaatnummer(s), kopieën van de certificaten / het

certificaat op het secretariaat gearchiveerd.
De stukken van aangemelde taxateurs, die niet zijn ingeschreven,
worden afzonderlijk gearchiveerd.
3.5.1.

Na inschrijving als voormeld heeft de ingeschreven makelaartaxateur het recht de titel “Register Makelaar-Taxateur” te voeren
alsmede de titel RMT en de ingeschreven taxateur het recht de titel
"Register-Taxateur" te voeren alsmede de titel "RT".

3.5.2.

Elke wijziging van bovenstaande gegevens wordt zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na kennisneming en
verificatie van de wijziging door het bestuur, in het Register en het in
3.4. bedoelde persoonsdossier verwerkt.

3.6.

Overal waar in dit reglement wordt gesproken van makelaartaxateur(s)

of

taxateur(s),

wordt

(worden)

daarmee

bedoeld

Register Makelaar-Taxateur(s) resp. Register-Taxateur(s), tenzij uit
de context duidelijk anders blijkt.
3.7.

Overal waar in dit reglement wordt gesproken van specialisme(n),
wordt (worden) daarmee bedoeld de specifieke bekwaamheid op
bepaalde taxatiegebieden, zoals genoemd in 3.3.2.

3.8.

Overal waar in dit reglement wordt gesproken van specialisme,
wordt daarmee bedoeld alle makelaar-taxateurs of taxateurs die
binnen dezelfde kamers werkzaam zijn.

3.9.

Overal waar in dit reglement wordt gesproken van kamer, wordt
daarmee bedoeld de rubriek in het Register, waarin alle makelaartaxateurs en taxateurs die tot dezelfde specialisme behoren, zijn
geregistreerd.

Openbaarmaking
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Artikel 4
4.1.

Het bestuur besluit over de wijze waarop het Register voor
belanghebbenden ter inzage zal zijn, met inachtneming van de Wet
op de Privacy. Het Register zal niet voor commerciële doeleinden ter
beschikking worden gesteld.

4.2.

Aan iedere belanghebbende die dat verzoekt zal door de Stichting
inlichtingen worden verstrekt omtrent het al of niet ingeschreven zijn
(inclusief het eventueel tijdelijk uitgeschreven zijn) van een Register
Makelaar-Taxateur of Register-Taxateur en in geval van tijdelijke of
definitieve uitschrijving ook de reden die daartoe heeft geleid.

4.3.

Het bestuur zal periodiek het Register in druk laten verschijnen en
uitreiken aan alle Register Makelaar-Taxateurs, Register-Taxateurs
en belanghebbende instanties. Anderen kunnen desgewenst het
Register tegen kostprijs bestellen en ontvangen.

4.4.

Waar mogelijk geeft het bestuur in woord en geschrift bekendheid
aan de openbaarheid van het Register, onder andere door te
bewerkstelligen dat in publicaties van de pers het stichtingsadres
wordt vermeld.

Vereisten voor inschrijving en certificering
Artikel 5
5.1.1.

De Stichting zal aan iedere makelaar-taxateur en taxateur die
inschrijving

en

certificering

verlangt

een

registratie-aanvraag-

formulier, vergezeld van een exemplaar van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement ter beschikking stellen, onder opgave van
het verschuldigde entreegeld en de jaarlijkse bijdrage per kamer.
5.1.2.

Personen die voor inschrijving en certificering in het Register in
aanmerking willen komen, dienen het door het de Stichting
overgelegde registratie-aanvraagformulier volledig in te vullen en te
ondertekenen.

5.2.

De makelaar-taxateur of taxateur dient aan te tonen dat hij/zij
voldoet aan de door de Stichting aan de inschrijving en certificering
verbonden vakbekwaamheidsvereisten.
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5.3.

Het registratie-aanvraagformulier zal in ieder geval gegevens van de
aanvrager dienen te bevatten omtrent personalia, etc. zoals vermeld
in dit reglement, , alsmede omtrent zakelijke gegevens en ervaring
als makelaar-taxateur of taxateur.

5.4.

Het registratie-aanvraagformulier dient voorts een verklaring te
bevatten, waaruit blijkt dat de aanvrager zich akkoord verklaart met
de statuten en reglementen van de Stichting, zich verbindt tot de
naleving daarvan en zich verbindt het entreegeld en de jaarlijkse
bijdrage binnen 14 dagen te voldoen, na ontvangst van een factuur
daarvoor.

5.5.

Bij het toezenden van het registratie-aanvraagformulier dienen
kopieën van de originele diploma’s, getuigschriften en verklaringen
zoals genoemd in het registratie-aanvraagformulier te worden
bijgesloten.
De Stichting kan desgewenst inzage van de originele getuigschriften
verlangen.

Inschrijvings- en (her-) certificatieprocedure
Artikel 6
6.1.

De aanmelding voor inschrijving in het Register wordt beoordeeld op
volledigheid door de Stichting en aan de aanvrager bevestigd,
waarbij de aanvrager een certificatieovereenkomst in tweevoud
krijgt toegezonden. Na terugontvangst van de door de aanvrager
ondertekende certificatieovereenkomsten, wordt de aanvraag met
bijbehorende bescheiden doorgezonden aan de instelling die het
onderzoek

ter

certificering

(hierna:

Certificerende

Instelling)

uitvoert.
6.2.

De Certificerende Instelling beoordeelt de aanvraag en doet aan de
Stichting mededeling omtrent de bevindingen hiervan.

6.3.

Indien het bestuur besluit de makelaar-taxateur of de taxateur op
grond van de in 6.2 genoemde bevindingen in het Register in te
zullen schrijven, wordt van dit besluit aan de aanvrager terstond
schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de betreffende
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kamer, met de uitnodiging het verschuldigde entreegeld en de
jaarlijkse bijdrage te voldoen.
6.4.

Zodra de betaling van het entreegeld en de eerste jaarlijkse bijdrage
zijn ontvangen, wordt de betrokkene in het Register ingeschreven.
Een makelaar-taxateur of een taxateur kan in meerdere kamers
(specialismen) worden ingeschreven.

6.5.

Het toegekende certificaatnummer en de geldigheidsdatum van het
certificaat worden terstond schriftelijk aan de betrokken Register
Makelaar-Taxateur

of

Register-Taxateur

bevestigd,

middels

uitreiking van een certificaat door de Stichting, waarop die gegevens
zijn vermeld.
6.6.

Indien het bestuur besluit de betrokkene niet in het Register in te
schrijven,

wordt

de

aanvrager

zo

spoedig

mogelijk

hiervan

schriftelijk, onder opgave van redenen, op de hoogte gesteld.
6.7.

De in het Register ingeschreven makelaar-taxateurs en taxateurs
dienen periodiek te voldoen aan de hercertificatievereisten, teneinde
de inschrijving(en) in het Register te handhaven.

6.8.

De ingeschreven makelaar-taxateurs en taxateurs dienen tijdig, op
uitnodiging van de Stichting, de voor de hercertificatie benodigde
bescheiden aan de Stichting te overleggen, waarna de Certificerende
Instelling het onderzoek ter hercertificatie uitvoert.

6.9

De

leden

6.2

overeenkomstige

tot

en

met

toepassing

6.6.
op

van

de

dit

artikel

hercertificatie,

zijn
met

van
dien

verstande dat in geval van handhaving van de inschrijving geen
entreegeld verschuldigd is en een nieuw certificaat wordt uitgereikt.
6.10.

Indien de aanvrager zich niet met het besluit als bedoeld in 6.6. kan
verenigen, dan kan hij binnen zes weken na ontvangst van het
afwijzende besluit schriftelijk beroep instellen bij de Commissie van
Beroep.

6.11.

Aanvragen en beroepschriften worden ingediend bij het secretariaat,
dat zorgdraagt voor verdere behandeling.

Entreegelden en jaarlijkse bijdragen
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Artikel 7
7.1.

Voor één oktober van elk jaar stelt het bestuur middels de begroting
voor het komende boekjaar de hoogte van het entreegeld en de
jaarlijkse bijdrage per kamer vast.

7.2.

De jaarlijkse bijdrage over enig kalenderjaar dient binnen 14 dagen
na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.

7.2.1.

Voor nieuwe inschrijvingen geldt dat bij inschrijving vóór 31 maart
van enig kalenderjaar voor het volledige jaar het bedrag aan
entreegeld en jaarlijkse bijdrage dient te worden betaald. Vanaf het
tweede kwartaal wordt driekwart, vanaf het derde kwartaal de helft
en vanaf het vierde kwartaal een kwart van het bedrag aan jaarlijkse
bijdrage in rekening gebracht.

7.3.

Indien de jaarlijkse bijdrage niet tijdig is ontvangen, dan zendt het
bestuur eenmaal een herinnering met het verzoek de verschuldigde
jaarlijkse bijdrage alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

7.4.

Blijft ook dan betaling achterwege, dan volgt tijdelijke uitschrijving
op de wijze als bepaald in artikel 8 van dit reglement en kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

7.5.

Indien tijdelijke uitschrijving van de makelaar-taxateur of taxateur
heeft plaatsgevonden op grond van het voorgaande lid, kan de
betrokkene opnieuw om inschrijving verzoeken zodra hij aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan, zoals in artikel 6 van dit reglement
omschreven, met dien verstande dat bovendien de helft van het
entreegeld verschuldigd is zolang hernieuwde inschrijving nog in dat
lopende jaar plaatsvindt.

7.6.

Na afloop van dat jaar vindt bij gebreke van voldoening definitieve
uitschrijving plaats en vervalt de geldigheid van het uitgegeven
certificaat. Tevens wordt de makelaar-taxateur of taxateur verzocht
de toegestuurde certificaten terug te sturen.

7.7.

Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijkeen buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering ten
laste van de ingeschrevene. De buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op tenminste
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vermeerderd met de BTW met een minimum van € 100,- en worden
verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen
wordt gegeven.
Uitschrijvingsprocedure
Artikel 8
8.1.

Indien en zodra een makelaar-taxateur of taxateur niet meer
voldoet aan de vereisten zoals omschreven in dit reglement, gaat
het bestuur over tot uitschrijving van de makelaar-taxateur of
taxateur.

8.2.

Indien het bestuur aan de betrokken makelaar-taxateur of taxateur
heeft kenbaar gemaakt dat niet meer wordt voldaan aan de
vereisten voor inschrijving volgens dit reglement, is het bepaalde
van artikel 6.4., 6.5. en 6.6. van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

8.3.1.

Uitschrijving kan ook plaatsvinden met in achtneming van het
vorige lid, indien de makelaar-taxateur of taxateur in staat van
faillissement verkeert.

8.3.2.

Uitschrijving vindt in het voorgaande geval te allen tijde plaats
indien de makelaar-taxateur of taxateur als zelfstandig ondernemer
werkzaam is, hetzij als directeur-grootaandeelhouder.

8.4.

De uitschrijving kan tijdelijk geschieden zolang de belemmering
voortduurt, dan wel definitief.
Op tijdelijke uitschrijving kan definitieve uitschrijving volgen.

8.5.

Indien de makelaar-taxateur of taxateur zich niet met het besluit
tot uitschrijving kan verenigen, kan hij binnen zes weken na ontvangst van het afwijzende besluit schriftelijk beroep instellen bij de
Commissie van Beroep.

8.6.

Na

tijdelijke

uitschrijving

kan

het

bestuur

zelfstandig

tot

herinschrijving overgaan, indien de taxateur aan zijn financiële
verplichtingen volledig heeft voldaan.
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8.7.

Na definitieve uitschrijving kan hernieuwde inschrijving uitsluitend
plaatsvinden volgens de inschrijvingsprocedure van artikel 6 van dit
reglement.
Ingeval van uitschrijving op grond van faillissement (artikel 8.3.1.
en 8.3.2. van dit reglement) zal de aanvrager bovendien zijn eigen
solvabiliteit naar genoegen van het bestuur moeten aantonen.
Het bestuur geeft steeds aan of uitschrijving tijdelijk dan wel
definitief is.

8.8.

Bij tijdelijke uitschrijving blijft het certificaatnummer gehandhaafd.

8.9.

Opzegging van de inschrijving door de makelaar-taxateur of
taxateur

kan

slechts

schriftelijk

(per

brief,

email

of

fax)

plaatsvinden. De opzegging dient uiterlijk op 31 december van het
jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de opzegging geldt te zijn
ontvangen.
Toezicht, presentatie en titelgebruik
Artikel 9
9.1.

Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de Register
Makelaar-Taxateurs en Register-Taxateurs, ziet toe op het gebruik
van de titels "Register Makelaar-Taxateur", “Register-Taxateur”,
alsmede de titels "RMT" en “RT”, alsmede het beeldmerk van de
Stichting, de naleving van de gedragsregels van de Stichting en ziet
er in het algemeen op toe dat de Register Makelaar-Taxateur en de
“Register-Taxateur

als

zodanig

overwegend

werkzaam

zijn,

handelen of nalaten, zoals het een zorgvuldig makelaar-taxateur of
taxateur betaamt en ook overigens conform de wet, de statuten en
de reglementen optreden.
9.2.

Het bestuur houdt toezicht op de voortdurende en blijvende
naleving van de vereisten voor inschrijving van artikel 6 van dit
reglement door iedere Register Makelaar-Taxateur en RegisterTaxateur.

Wijziging huishoudelijk reglement
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Artikel 10
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement komen tot stand met inachtneming
van het bepaalde in artikel 15.1 en 15.2. van de statuten.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting:
"Stichting

VastgoedCert",

bijeengeroepen

ter

vergadering

van

…

te

Rotterdam.

voorzitter
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