Reglement tuchtrechtspraak
geldend vanaf 4 maart 2021

Tuchtreglement
gewijzigd tuchtreglement, laatstelijk vastgesteld door het bestuur op 2 februari 2021, in werking
getreden op 4 maart 2021.
ALGEMEEN
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
Algemene vergadering

Appellant

Belanghebbende

Beroepsmatig Optreden
Bestuur NIRV
Betrokkenen

Betrokken partijen
Betrokken Register Valuator

Gedrags- en Beroepsregels RV
Geïntimeerde
Klacht
Klager

NIRV

NIRV-lid
Raad van Tucht

Raad van Beroep

Register Valuator

de algemene vergadering van het NIRV zoals
bedoeld in artikel 13 van de statuten van het
NIRV
de eiser in het hoger beroep, zijnde de partij die
een beroepschrift zoals bedoeld in artikel 33 van
dit reglement heeft ingediend tegen een
einduitspraak van de Raad van Tucht
de opdrachtgever van de Register Valuator
alsmede
anderen
die
met
schriftelijke
toestemming van de Register Valuator
beschikken over de rapportage en/of de
uitkomsten van de werkzaamheden van de
Register Valuator
het handelen en/of nalaten als professional
het bestuur van het NIRV zoals bedoeld in artikel
9 van de statuten van het NIRV
Klager en de betrokken Register Valuator in de
procedure in eerste aanleg, dan wel Appellant,
Geïntimeerde en het bestuur van het NIRV in de
procedure in hoger beroep
Klager en de betrokken Register Valuator
de Register Valuator tegen wie door een
klachtgerechtigde (zoals bedoeld in artikel 13 van
dit reglement) een klacht bij de Raad van Tucht
is ingediend
de gedrags- en beroepsregels voor Register
Valuators
de verweerder in het hoger beroep.
de melding op de voet van artikel 14 van de
Tuchtreglement NIRV
degene die op de voet van artikel 14 van dit
reglement een klacht bij de Raad van Tucht heeft
ingediend
De vereniging Vereniging Nederlands Instituut
voor Register Valuators (opgericht bij akte van 19
maart 2003)
een lid of erelid van het NIRV zoals bedoeld in
artikel 5 van de statuten van het NIRV
de door het NIRV ingestelde commissie die in
eerste aanleg klachten over Register Valuators
behandelt overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement
de door het NIRV ingestelde commissie die in
hoger beroep klachten over Register Valuators
behandelt overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement
een waardeerder (valuator) die is ingeschreven in
het register van Register Valuators

Secretariaat RvT

Secretariaat RvB

Statuten

het secretariaat van de Raad van Tucht van het
NIRV (zoals bedoeld in artikel 4 van dit
reglement)
het secretariaat van de Raad van Beroep van het
NIRV (zoals bedoeld in artikel 4 van dit
reglement)
de statuten van het NIRV (laatstelijk gewijzigd
d.d. 26 juni 2020)

Artikel 2
1. De tuchtrechtspraak strekt ertoe de kwaliteit van het Beroepsmatig Optreden van de Register
Valuator te bewaken en te bevorderen.
2. Indien een Klacht ziet op werkzaamheden van een Register Valuator die gericht zijn op het
rapporteren van een Economische Waarde, vindt de tuchtrechtelijke beoordeling plaats aan
de hand van de Gedrags- en Beroepsregels RV.
3. Indien de Klacht niet ziet op werkzaamheden van een Register Valuator die gericht zijn op het
rapporteren van een Economische Waarde, vindt de tuchtrechtelijke beoordeling slechts
marginaal plaats, in beginsel uitsluitend aan de hand van (van toepassing zijnde)
deontologische gedragsregels zoals opgenomen in paragraaf 200 t/m 260 van de Gedragsen Beroepsregels RV en de met de Register Valuator gesloten overeenkomst ter zake van de
betreffende werkzaamheden
Artikel 3
De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door de Raad van Tucht in eerste aanleg en de Raad van
Beroep in hoger beroep.
Artikel 4
Zowel de Raad van Tucht als de Raad van Beroep worden bijgestaan door een ambtelijk secretariaat,
te weten het Secretariaat RvT respectievelijk het Secretariaat RvB.
De beide colleges en hun secretariaten zijn gevestigd te Amsterdam. De colleges kunnen ook buiten
hun vestigingsplaats zitting houden.

RAAD VAN TUCHT
Artikel 5 (taak)
De Raad van Tucht behandelt een klacht in eerste aanleg overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 6 (samenstelling)
1. De Raad van Tucht bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter of plaatsvervangend
voorzitter die benoemd of benoembaar is tot rechter in een arrondissementsrechtbank of
raadsheer in een gerechtshof. Tevens zijn er één of meerdere plaatsvervangende leden die
als lid van de Raad van Tucht kunnen optreden. Een secretaris fungeert als griffier van de
Raad van Tucht.
2. De voorzitter is geen lid van het NIRV. Van de overige leden zijn drie lid van het NIRV en één
geen lid en evenmin zakelijk verbonden met een lid van het NIRV.
3. Een lid van de Raad van Tucht kan niet tevens deel uitmaken van enig bestuurlijk gremium
van het NIRV (teneinde de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Raad van Tucht te
waarborgen).

4. Tussen leden van de Raad van Tucht onderling mag niet bestaan:
- een huwelijk of ander duurzaam samenlevingsverband;
- een bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad;
- een maatschap, een vennootschap of een ander duurzaam samenwerkingsverband tot
het uitoefenen van het beroep van Register Valuator; en/of
- een verhouding van werkgever tot werknemer.
5. Een lid van de Raad van Tucht moet woonachtig zijn in Nederland.
6. Indien een lid van de Raad van Tucht niet (langer) voldoet aan de eisen voor lidmaatschap
van de Raad van Tucht zoals vervat in dit reglement, eindigt zijn/haar lidmaatschap van
rechtswege.

Artikel 7 (benoeming)
1. De voorzitter en de leden van de Raad van Tucht worden benoemd door de algemene
vergadering van het NIRV overeenkomstig artikel 20 van de statuten. De Raad van Tucht stelt
zelf een rooster van aftreden op.
2. De voorzitter en de leden blijven na het verstrijken van hun termijn in functie totdat de door hun
aftreden vacante plaats weer is vervuld. Zij blijven na hun aftreden, ook nadat in de door hen
opengelaten plaatsen is voorzien, bevoegd om deel te nemen aan de verdere behandeling van
en de beslissing in zaken aan de behandeling waarvan zij vόόr hun aftreden reeds hebben
deelgenomen tot het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar.
3. Jaarlijks evalueert de Raad van Tucht zijn eigen functioneren en zijn relatie tot het bestuur.
Indien en voor zover de voorzitter van de Raad van Tucht dit nodig acht, voert de voorzitter
van de Raad van Tucht individuele gesprekken met de leden van de Raad van Tucht.
4. Personen die de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt en personen die niet langer als
Register Valuator in het register van het NIRV zijn opgenomen, kunnen niet tot lid of
plaatsvervangend lid van de Raad van Tucht worden benoemd of herbenoemd.

Artikel 8 (secretariaat)
De voorzitter van de Raad van Tucht is namens het NIRV gemachtigd om in het secretariaat van de
Raad van Tucht te voorzien. De voorzitter pleegt daartoe voorafgaand overleg met de voorzitter van
het bestuur van het NIRV.
Artikel 9 (honorering en kostenvergoeding)
De voorzitter, de leden en de secretaris van de Raad van Tucht ontvangen een bezoldiging, die door
het bestuur van het NIRV jaarlijks wordt vastgesteld.

RAAD VAN BEROEP
Artikel 10 (taak)
De Raad van Beroep behandelt een klacht in hoger beroep overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 11 (samenstelling)
1. De voorzitter van het NIRV benoemt, in voorkomende gevallen, een voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter die benoemt of benoembaar is tot rechter in een
arrondissementsrechtbank of raadsheer in een gerechtshof, alsmede de secretaris.
2. De Raad van Beroep bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter of plaatsvervangend
voorzitter die benoembaar is tot rechter in een arrondissementsrechtbank. Tevens zijn er één
of meerdere plaatsvervangende leden die als lid van de Raad van Beroep kunnen optreden.
Een secretaris fungeert als griffier van de Raad van Beroep.

3. Het bepaalde in de leden 2 t/m 6 van artikel 6 van dit Reglement is van overeenkomstige
toepassing op de Raad van Beroep.

Artikel 12 (schakelbepaling)
De artikelen 8 t/m 9 van dit reglement zijn op de Raad van Beroep van overeenkomstige toepassing.

PROCEDURE IN EERSTE AANLEG
Artikel 13 (klachtgerechtigden)
Een klacht tegen een Register Valuator kan worden ingediend door:
-

het bestuur van het NIRV; en/of
een Belanghebbende.

Artikel 14 (indiening klacht)
1. De klacht moet schriftelijk en in de Nederlandse taal, ondertekend en digitaal worden
ingediend bij het Secretariaat RvT.
2. De klacht dient in elk geval te bevatten:
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van Klager en in voorkomend
geval van diens gemachtigde;
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokken Register
Valuator;
- een concrete omschrijving van de klacht, voor zover nodig onderbouwd met
bewijsstukken;
- de gronden en de (feitelijke) omstandigheden waarop de klacht berust, zo mogelijk
voorzien van (schriftelijke) bewijsmiddelen;
- de dagtekening.
3. Het Secretariaat RvT bevestigt aan Klager (of diens gemachtigde) de ontvangst van de klacht,
onder vermelding van de datum van ontvangst. Hierbij worden tevens de namen van de leden
van de Raad van Tucht die de klacht zullen behandelen, aan Klager medegedeeld, en ook
wordt vermeld op welke website het onderhavige reglement is te vinden.
4. Voldoet de klacht niet aan de eisen van lid 1 en/of lid 2, dan nodigt het Secretariaat RvT
Klager uit om binnen twee weken na de bevestiging zoals bedoeld in lid 3 alsnog aan die
eisen te voldoen. De aldus herstelde klacht kan vervolgens door de Raad van Tucht in
behandeling worden genomen.
5. Klager is (met het oog op de behandeling van zijn klacht) een behandelingsvergoeding van
€ 3.000 aan het NIRV verschuldigd. Het Secretariaat RvT stuurt met de bevestiging zoals
bedoeld in lid 3 een factuur voor deze vergoeding aan Klager, met het verzoek deze binnen
twee weken te voldoen. Is de vergoeding niet binnen deze termijn voldaan, dan krijgt Klager
nog een extra termijn van een week. Is de vergoeding na het verstrijken van deze extra
termijn niet voldaan, dan zal klager door de Raad van Tucht niet ontvankelijk worden
verklaard (op de voet van artikel 20 van dit reglement).
De Raad van Tucht neemt de klacht (pas) in behandeling nadat de vergoeding is voldaan.
Wordt de klacht via minnelijk overleg (zoals bedoeld in artikel 21 van dit reglement) opgelost,
dan wordt de helft van de betaalde vergoeding aan Klager gerestitueerd.
Indien aan een Register Valuator ingevolge artikel 28 van dit reglement een maatregel wordt
opgelegd, dan wordt de betaalde vergoeding volledig aan Klager gerestitueerd.

Artikel 15 (verdere behandeling)
1. De voorzitter van de Raad van Tucht bepaalt de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de
procedure wordt gevoerd, zulks met inachtneming van de bepalingen van dit reglement en de

omstandigheden van het concrete geval. De voorzitter van de Raad van Tucht mag afwijken
van de bepalingen en/of de termijnen van dit reglement voor zover de voorzitter van de Raad
van Tucht dat voor een zorgvuldige behandeling van de klacht nodig acht.
2. De correspondentie en de wisseling van stukken vinden zoveel mogelijk digitaal (via e-mail)
plaats. Betrokkenen worden zo spoedig mogelijk over de procesorde geïnformeerd, met
inbegrip van een (voorlopig) tijdschema voor het verdere verloop van de procedure.

Artikel 16 (verweerschrift)
1. Het Secretariaat RvT stelt na ontvangst van de klacht de betrokken Register Valuator
onverwijld hiervan in kennis onder toezending van een kopie van de klacht. Hierbij worden
tevens de namen van de leden van de Raad van Tucht die de klacht zullen behandelen, aan
de betrokken Register Valuator medegedeeld, en ook wordt vermeld op welke website het
onderhavige reglement is te vinden.
2. De betrokken Register Valuator wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een door de
voorzitter te bepalen termijn – in beginsel vier weken – een verweerschrift in te dienen.
3. Het verweerschrift moet een omschrijving van het verweer en de gronden waarop het berust
vermelden, voor zover nodig onderbouwd met bewijsstukken.
4. Het verweerschrift moet schriftelijk en in de Nederlandse taal, ondertekend en digitaal worden
ingediend bij het Secretariaat RvT.

Artikel 17 (gemachtigden)
1. Klager en de betrokken Register Valuator kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of
vertegenwoordigen.
2. De Raad van Tucht kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
3. De Raad van Tucht kan bijstand of vertegenwoordiging door een gemachtigde tegen wie
ernstige bezwaren bestaan, weigeren.

Artikel 18 (afdoening bij verstek)
De Raad van Tucht is bevoegd om een klacht bij verstek af te doen nadat aan de betrokken Register
Valuator gelegenheid is geboden om een verweerschrift in te dienen en niet van die gelegenheid
gebruik is gemaakt.
Artikel 19 (bevoegdheid)
1. De Raad van Tucht verklaart zich onbevoegd indien de klacht strekt tot een beoordeling en/of
beslissing die buiten de werkingssfeer van artikel 2 van dit reglement valt.
2. De Raad van Tucht kan zich onbevoegd verklaren indien de klacht in behandeling is
(genomen) of zal worden genomen bij een andere daartoe geëigende instantie (zoals
bijvoorbeeld de civiele rechter).
3. De Raad van Tucht beperkt zich bij de behandeling tot hetgeen in het kader van de klacht
naar voren is gebracht en treedt daar niet buiten.

Artikel 20 (ontvankelijkheid)
De Raad van Tucht verklaart Klager niet ontvankelijk in zijn klacht indien:
-

-

Klager niet klachtgerechtigd is in de zin van artikel 13 van dit reglement;
Klager de verschuldigde behandelingsvergoeding niet heeft voldaan (ondanks dat aan
hem een extra termijn voor betaling zoals bedoeld in artikel 14 lid 5 van dit reglement is
gegund);
de klacht kennelijk ongegrond is, daaronder (doch niet uitsluitend) begrepen de geringe

-

betekenis van de klacht of het niet voldoen aan de eisen die in artikel 14 van dit reglement
aan een klacht worden gesteld (nadat toepassing aan het bepaalde in lid 4 van artikel 14
is gegeven);
de klacht betrekking heeft op de omvang van een van de betrokken Register Valuator
ontvangen declaratie; en/of
de klacht betrekking heeft op feiten en omstandigheden die eerder dan vijf jaar vóór de
indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.

Artikel 21 (minnelijk overleg)
1. De voorzitter van de Raad van Tucht stelt, voorafgaand aan het in behandeling nemen van
een klacht door de RvT, voor de klacht in eerste instantie, middels het door Partijen
gezamenlijk in te schakelen derde, in der minne op te lossen, waarbij mediation tot de
mogelijkheden behoort.
2. De klacht wordt ter kennis van de overige leden van de Raad van Tucht gebracht indien door
een der Partijen schriftelijk aan het Secretariaat RvT is aangegeven dat geen oplossing in der
minne kan worden bereikt.

Artikel 22 (wraking en verschoning)
1. Ieder lid van de Raad van Tucht zal alles doen om de schijn van belangenverstrengeling te
voorkomen, zodat zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid niet in het geding komen.
2. Partijen kunnen leden van de Raad van Tucht wraken indien er ten aanzien van hen
omstandigheden zijn die redelijkerwijs afbreuk aan de onpartijdigheid van de Raad van Tucht
zouden kunnen doen. Een verzoek tot wraking dient binnen twee weken na de datum van de
in artikel 14 lid 3 bedoelde bevestiging dan wel de in artikel 16 lid 1 bedoelde kennisgeving te
worden ingediend bij het Secretariaat RvT.
3. Het lid van de Raad van Tucht wiens wraking is verzocht kan beslissen te berusten in de
wraking.
4. Over een verzoek tot wraking van een lid van de Raad van Tucht wordt zo spoedig mogelijk
beslist door de overige leden van de Raad van Tucht. Bij staking van de stemmen is die van
de (plaatsvervangend) voorzitter doorslaggevend. Indien de wraking de (plaatsvervangend)
voorzitter betreft wordt bij het staken van de stemmen een extra lid aan de Raad van Tucht
toegevoegd teneinde aan deze stemming deel te nemen en – indien het verzoek tot wraking
wordt toegewezen – daarna deel uit te maken van de Raad van Tucht.
5. De verzoeker en het lid van de Raad van Tucht wiens wraking is verzocht, worden in de
gelegenheid gesteld om te worden gehoord.
De Raad van Tucht kan ambtshalve of op verzoek van verzoeker of het lid wiens wraking is
verzocht, bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord.
6. De beslissing van de Raad van Tucht op het verzoek tot wraking wordt onverwijld
medegedeeld aan de betrokkenen en het lid wiens wraking was verzocht.
7. Tegen de in lid 6 bedoelde beslissing staat geen rechtsmiddel open.
8. Een lid van de Raad van Tucht kan zich verschonen indien er ten aanzien van hem
omstandigheden zijn die redelijkerwijs afbreuk aan de onpartijdigheid van de Raad van Tucht
zouden kunnen doen.

Artikel 23 (zitting)
1. De Raad van Tucht stelt de betrokken partijen in de gelegenheid hun standpunt op een zitting
mondeling toe te lichten, tenzij:
- Klager niet ontvankelijk is in zijn klacht;
- de Raad van Tucht van oordeel is dat hij onbevoegd is om de klacht te behandelen en
een zitting om die reden niet nodig acht;
- Klager en de betrokken Register Valuator allebei aan de Raad van Tucht te kennen
hebben gegeven dat de klacht zonder een zitting kan worden afgedaan.

2. Een zitting blijft eveneens achterwege indien de Raad van Tucht een zitting overbodig acht.
De Raad van Tucht zal de betrokken partijen hierover berichten (per post en/of per e-mail).
Mocht een partij toch een zitting wensen, dan kan binnen twee weken (na de datum van
verzending van voornoemd bericht door de Raad van Tucht) de wens daartoe aan de Raad
van Tucht kenbaar worden gemaakt, onder opgave van redenen. In dat geval zal in beginsel
toch een zitting plaatsvinden.
3. De voorzitter van de Raad van Tucht bepaalt het tijdstip en de plaats van de zitting. De
voorzitter van de Raad van Tucht zorgt er, samen met het Secretariaat RvT, voor dat de
betrokken partijen deugdelijk worden opgeroepen en tijdig vóór de zitting kennis kunnen
nemen van de processtukken.
4. Tot uiterlijk veertien dagen vóór de zitting kunnen de betrokken partijen nog schriftelijke
stukken in het geding brengen.
5. De Raad van Tucht behandelt de klacht in een besloten zitting.
6. Klager en de betrokken Register Valuator dienen bij de zitting persoonlijk dan wel rechtsgeldig
vertegenwoordigd aanwezig te zijn. Indien een partij niet ter zitting verschijnt, kan de Raad
van Tucht daaraan de conclusie verbinden die hij geraden acht.
7. De voorzitter van de Raad van Tucht leidt de zitting en beslist over het verloop ervan. De
voorzitter van de Raad van Tucht kan zo nodig voor de mondelinge toelichting een maximum
tijdsduur bepalen.
8. De voorzitter kan ambtshalve of op verzoek van één van partijen de zitting tot een nader te
bepalen tijdstip schorsen.
9. Van de zitting wordt in beginsel een proces-verbaal met zakelijke inhoud opgemaakt. Het
proces-verbaal wordt door de voorzitter ondertekend.

Artikel 24 (getuigen)
1. De Raad van Tucht kan, al dan niet op verzoek van partijen, gedurende de procedure
getuigen oproepen om ter zitting te verschijnen teneinde te worden gehoord.
2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de namen van de op te roepen getuigen uiterlijk acht
dagen vóór de zitting bij partijen bekend zijn.
3. Een getuige legt ten overstaan van de voorzitter de eed of de belofte af dat hij/zij
overeenkomstig de waarheid een verklaring zal afleggen.
4. De voorzitter bepaalt de volgorde van het verhoor van de getuigen en neemt de maatregelen
die met het oog op de onbevangenheid van de betrokkenen nodig zijn. Partijen en/of hun
gemachtigden kunnen door tussenkomst van de voorzitter vragen stellen aan een getuige.
5. De voorzitter kent aan elke getuige die daarom vraagt een redelijke onkostenvergoeding toe.
Deze kosten komen ten laste van de partij te wier behoeve de getuige is gehoord.
6. NIRV-leden en aan het NIRV verbonden personen zijn verplicht om als getuige aan de Raad
van Tucht alle door de Raad van Tucht gevraagde inlichtingen te verschaffen, dan wel om in
persoon voor de Raad van Tucht te verschijnen teneinde te worden gehoord, tenzij er
gegronde redenen zijn (zulks ter beoordeling van de Voorzitter van de RvT) om te
veronderstellen dat door het optreden als getuige de eigen positie van de getuige in gevaar
komt
Voor deze getuigen geldt een verschoningsrecht voor zover de wet hen dit toekent.
Artikel 25 (deskundigen)
1. De Raad van Tucht kan, al dan niet op verzoek van partijen, gedurende de procedure
deskundigen oproepen om ter zitting te verschijnen teneinde te worden gehoord.
2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de namen van de op te roepen deskundigen uiterlijk acht
dagen vóór de zitting bij partijen bekend zijn.
3. Een deskundige is gehouden zijn taak onpartijdig en naar eer en geweten te verrichten.
4. De voorzitter kent aan elke deskundige een redelijke onkostenvergoeding toe. Mocht deze
vergoeding, gelet op de kosten van de deskundige, hoger uit (moeten) vallen dan € 2.500, dan
zal eerst overleg met de voorzitter van het bestuur van het NIRV plaatsvinden alvorens een
onkostenvergoeding aan de deskundige wordt toegekend. De onkostenvergoeding komt ten

laste van de verenigingskas van het NIRV.
Artikel 26 (re- en dupliek)
Indien daartoe naar het oordeel van de Raad van Tucht aanleiding bestaat, geeft hij binnen door hem
te bepalen termijnen aan partijen gelegenheid voor een schriftelijke repliek en dupliek.
Artikel 27 (de uitspraak)
1. De Raad van Tucht beraadslaagt en beslist in raadkamer en baseert zijn uitspraak op de
inhoud van de gewisselde stukken, het verhandelde ter zitting alsmede op hetgeen door eigen
wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt. De Raad van Tucht beslist bij
meerderheid van stemmen.
2. Tenzij de Raad van Tucht bij een met redenen omklede beslissing een nader onderzoek
gelast, doet hij zo spoedig mogelijk na de zitting uitspraak. De Raad van Tucht doet in
beginsel uitspraak binnen zes weken na de zitting, tenzij bij de zitting anders wordt bepaald.
Indien blijkt dat deze termijn niet wordt gehaald, geeft de secretaris daarvan schriftelijk of per
e-mail kennis aan partijen met vermelding van de termijn waarbinnen dan uitspraak zal
worden gedaan.
3. Indien de klacht (mede) betrekking heeft op waarderings-inhoudelijke aspecten, zal de Raad
van Tucht er in het kader van zijn beoordeling rekening mee houden dat over belangrijke
waarderingsonderwerpen verschillende opvattingen bestaan en waarderen geen ‘exacte
wetenschap’ is.
Dit betekent dat een marginale toetsing plaatsvindt voor zover het waarderings-inhoudelijke
aspecten betreft, in die zin dat de Raad van Tucht beoordeelt of de betrokken Register
Valuator in redelijkheid tot zijn waarderingsoordeel heeft kunnen komen. In dit verband kan de
Raad van Tucht zo nodig, al dan niet op verzoek van (één van) de betrokken partijen, een
deskundige horen (krachtens artikel 25 van dit reglement).
4. De uitspraak wordt schriftelijk gedaan en is met redenen omkleed.
De uitspraak bevat in ieder geval:
de naam en woonplaats van partijen en hun eventuele gemachtigden;
een (korte) omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden, de klacht en het
verweer;
- de gronden van de beslissing;
- de beslissing;
- de namen van de leden van de Raad van Tucht die de zaak hebben behandeld; en
- de datum waarop de uitspraak is gedaan.
5. De uitspraak van de Raad van Tucht wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
6. De uitspraak wordt door het Secretariaat RvT onverwijld toegezonden aan Klager, de
betrokken Register Valuator en het bestuur van het NIRV.
7. Een uitspraak van de Raad van Tucht wordt, zonder vermelding van de namen van de
betrokkenen en – voor zover mogelijk – met weglating van verdere gegevens die de identiteit
van betrokkenen zouden kunnen openbaren, door het NIRV worden gepubliceerd op het enkel
voor haar leden toegankelijke deel van de website van het NIRV, tenzij een betrokkene binnen
een maand na ontvangst van de uitspraak schriftelijk bij het Secretariaat RvT daartegen
bezwaar maakt en de Raad van Tucht dit bezwaar gegrond verklaart, onverminderd het
bepaalde in artikel 28 lid 1 onder e) van dit reglement.
-

Artikel 28 (maatregelen en tenuitvoerlegging)
1. De Raad van Tucht kan – indien hij de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart – in zijn
uitspraak één of meer van de volgende maatregelen aan de betrokken Register Valuator
opleggen:
a) Waarschuwing;
b) schriftelijke berisping;
c) schorsing als lid van het NIRV voor de duur van ten hoogste één jaar;
d) ontzetting uit het lidmaatschap van het NIRV; en/of
e) openbaarmaking van de uitspraak zonder vermelding van de namen van de betrokkenen
anders dan de betrokken Register Valuator en – voor zover mogelijk – met weglating van
verdere gegevens die de identiteit van betrokkenen anders dan de betrokken Register
Valuator zouden kunnen openbaren, al dan niet met de gronden waarop deze berust, op
een door de Raad van Tucht te bepalen wijze.
2. Een in een uitspraak opgelegde straf als genoemd in lid 1 wordt niet ten uitvoer gelegd
voordat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.
Een uitspraak houdende ontzetting uit het lidmaatschap van het NIRV leidt van rechtswege en
met ingang van de datum van de uitspraak tot schorsing als NIRV-lid gedurende de
beroepstermijn en hangende een eventueel tegen de uitspraak ingesteld hoger beroep.
3. De in lid 1 onder c), d) en e) genoemde straffen kan de Raad van Tucht voorwaardelijk
opleggen door bij de oplegging ervan te bepalen dat deze straffen geheel dan wel voor een in
de uitspraak te bepalen deel ervan niet ten uitvoer zullen worden gelegd, tenzij de Raad van
Tucht later anders mocht bepalen op de grond dat de betrokken Register Valuator een door
de Raad van Tucht (in zijn uitspraak) geformuleerde voorwaarde niet heeft nageleefd.
4. Het bestuur van het NIRV is belast met het toezicht op de naleving van de hiervoor in lid 3
bedoelde voorwaarden, tenzij de Raad van Tucht het toezicht aan een ander orgaan of lid van
het NIRV heeft opgedragen.
Stelt het met het toezicht belaste orgaan of lid vast dat de betrokken Register Valuator een
door de Raad van Tucht aan hem opgelegde voorwaarde niet heeft nageleefd, dan geeft het
daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de Raad van Tucht met zodanige vordering als het
geraden acht.
5. Heeft de Raad van Tucht bepaald dat een door hem opgelegde straf geheel of gedeeltelijk
niet ten uitvoer zal worden gelegd mits aan een door hem in de uitspraak geformuleerde
voorwaarde wordt voldaan, dan kan hij – hetzij op vordering van het met het toezicht belaste
orgaan of lid van het NIRV hetzij ambtshalve – beslissen dat alsnog tot tenuitvoerlegging
wordt overgegaan op de grond dat de voorwaarde niet is nageleefd door de betrokken
Register Valuator.
6. Een beslissing als bedoeld in lid 5 wordt niet gegeven dan nadat de betrokken Register
Valuator door de Raad van Tucht is gehoord. Zo nodig kan de Raad van Tucht ook andere
betrokkenen horen alvorens zijn beslissing te geven.
7. Tegen een beslissing van de Raad van Tucht als bedoeld in lid 5 staat geen rechtsmiddel
open.
Artikel 29 (intrekking klacht; vervallen lidmaatschap NIRV; overlijden)
1. Intrekking van de klacht of het vervallen van de hoedanigheid van NIRV-lid heeft op de
verdere behandeling van de klacht geen invloed indien de Raad van Tucht een voortzetting
van de behandeling van de klacht met het oog op het belang van het NIRV geraden acht.
2. In geval van overlijden van een partij gedurende de procedure kan de Raad van Tucht de
zaak buiten behandeling stellen.
Artikel 30 (geheimhouding)
Tenzij een wettelijke verplichting anders meebrengt, is eenieder die betrokken is bij de vervulling van
de taken van de Raad van Tucht en in dat kader inzage verkrijgt in gegevens waarvan hij/zij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet kennen, verplicht tot geheimhouding van die
gegevens.

PROCEDURE IN HOGER BEROEP
Artikel 31 (appelgerechtigden)
Tegen een einduitspraak van de Raad van Tucht kan bij de Raad van Beroep hoger beroep worden
ingesteld door:
-

-

Klager voor zover zijn klacht geheel of ten dele ongegrond is verklaard, of voor zover
Klager het niet eens is met de door de Raad van Tucht aan de betrokken Register
Valuator opgelegde maatregel;
de betrokken Register Valuator jegens wie uitspraak is gedaan;
het bestuur van het NIRV.

Artikel 32 (beroepschrift)
1. Het beroepschrift moet schriftelijk en in de Nederlandse taal, ondertekend en digitaal worden
ingediend bij het Secretariaat RvB.
2. Het beroepschrift dient in elk geval te bevatten:
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van alle partijen – en hun
eventuele gemachtigden – die betrokken waren bij de procedure in eerste aanleg;
- de datum en het zaaknummer van de uitspraak van de Raad van Tucht waartegen hoger
beroep wordt ingesteld; een kopie van die uitspraak wordt aan het beroepschrift gehecht;
- de gronden van het beroep (met een onderbouwing daarvan);
- de dagtekening.
3. Het Secretariaat RvB bevestigt aan Appellant (of diens gemachtigde) de ontvangst van het
beroepschrift, onder vermelding van de datum van ontvangst. Hierbij worden tevens de
namen van de leden van de Raad van Beroep die de klacht zullen behandelen, aan Appellant
medegedeeld.
4. Bevat het beroepschrift niet de gronden van het beroep (en/of de onderbouwing daarvan), dan
kan de voorzitter van de Raad van Beroep aan Appellant gelegenheid geven om binnen een
door hem te bepalen termijn de gronden en/of de onderbouwing daarvan alsnog aan de Raad
van Beroep kenbaar te maken. Artikel 14 lid 4 van dit reglement is van overeenkomstige
toepassing.
5. Appellant is een behandelingsvergoeding van € 3.000 aan het NIRV verschuldigd. Het
Secretariaat RvB stuurt met de bevestiging zoals bedoeld in lid 3 een factuur voor deze
vergoeding aan Appellant, met het verzoek deze binnen twee weken te voldoen. Is de
vergoeding niet binnen deze termijn voldaan, dan krijgt Appellant nog een extra termijn van
een week. Is de vergoeding na het verstrijken van deze extra termijn niet voldaan, dan zal
Appellant door de Raad van Beroep niet ontvankelijk worden verklaard.
Artikel 33 (appeltermijn)
1. Het beroepschrift dient binnen één maand na de datum van de uitspraak van de Raad van
Tucht te zijn ontvangen door het Secretariaat RvB.
2. Is het beroepschrift niet binnen de in lid 1 vermelde termijn door het Secretariaat RvB
ontvangen, dan wordt Appellant in het door hem ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk
verklaard.
Artikel 34 (verdere behandeling)
1. De voorzitter van de Raad van Beroep bepaalt de wijze waarop en de termijnen waarbinnen
de procedure wordt gevoerd, zulks met inachtneming van de bepalingen van dit reglement en
de omstandigheden van het concrete geval. De voorzitter van de Raad van Beroep mag
afwijken van de bepalingen en/of de termijnen van dit reglement voor zover de voorzitter van
de Raad van Beroep dat voor een zorgvuldige behandeling van het geschil in hoger beroep

nodig acht.
2. De correspondentie en de wisseling van stukken vinden zoveel mogelijk digitaal (via e-mail)
plaats. Betrokkenen worden zo spoedig mogelijk over de procesorde geïnformeerd, met
inbegrip van een (voorlopig) tijdschema voor het verdere verloop van de procedure.
3. Het Secretariaat RvB verzoekt aan het Secretariaat RvT om toezending van (afschriften van)
de op de procedure in eerste aanleg betrekking hebbende stukken.
Artikel 35 (verweerschrift)
1. Het Secretariaat RvB stelt na ontvangst van het beroepschrift Geïntimeerde onverwijld hiervan
in kennis onder toezending van een kopie van het beroepschrift. Hierbij worden tevens de
namen van de leden van de Raad van Beroep die de klacht zullen behandelen, aan
Geïntimeerde medegedeeld.
2. Geïntimeerde wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een door de voorzitter te bepalen
termijn een verweerschrift in te dienen.
3. Het verweerschrift moet schriftelijk en in de Nederlandse taal, ondertekend en digitaal worden
ingediend bij het Secretariaat RvB.
4. Geïntimeerde is gerechtigd om in het verweerschrift zijnerzijds grieven tegen de uitspraak
naar voren te brengen, ongeacht of de appeltermijn is verstreken. In dat geval wordt Appellant
op een door de voorzitter te bepalen wijze in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te
reageren op de door Geïntimeerde naar voren gebrachte grieven.
5. Is het hoger beroep door het bestuur van het NIRV ingesteld, dan wordt zowel Klager (in
eerste aanleg) als de betrokken Register Valuator op een door de voorzitter te bepalen wijze
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie op het beroepschrift in te dienen. Lid 4
is van overeenkomstige toepassing, tenzij de voorzitter anders bepaalt.
Artikel 36 (schakelbepaling)
De volgende artikelen van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de procedure in
hoger beroep: artikel 17, artikel 18, artikel 19, artikel 20, artikel 22, artikel 23, artikel 24, artikel 25,
artikel 26, artikel 29 en artikel 30.
Artikel 37 (uitspraak)
De artikelen 27 en 28 van dit reglement zijn op de procedure in hoger beroep van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de Raad van Beroep gerechtigd is om de zaak niet zelf af te doen
maar voor verdere behandeling – met inachtneming van zijn in hoger beroep gegeven beslissing –
terug te verwijzen naar de Raad van Tucht.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 38 (‘vangnetbepaling’)
In alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist de voorzitter van de Raad
van Tucht onderscheidenlijk de voorzitter van de Raad van Beroep, zulks in overeenstemming met de
geest van dit reglement.
Artikel 39 (beperking van aansprakelijkheid)
De leden en de secretaris van de Raad van Tucht en van de Raad van Beroep zijn niet aansprakelijk
voor eventuele schade verband houdend met de vervulling van de in dit reglement vervatte taken,
tenzij en voor zover deze exoneratie volgens het geldende nationale recht dwingendrechtelijk
ontoelaatbaar zou zijn.

Artikel 40 (archief)
Na de afdoening van een klacht worden alle daarop betrekking hebbende gegevens gedurende een
termijn van zeven jaar (na de datum waarop de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan) bewaard
in een – vertrouwelijk – archief van het NIRV.
Artikel 41 (vaststelling en publicatie reglement)
1. Dit reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van het NIRV op 3 maart
2021. Het is van toepassing op klachten die – op de voet van artikel 14 van dit reglement – na
3 maart 2021 zijn ingediend.
2. Dit reglement zal worden aangehaald onder de naam ‘Reglement Tuchtrechtspraak NIRV’.
3. Per 4 maart 2021 is de tekst van dit reglement ook beschikbaar via www.nirv.nl.
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