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Geachte heer Van Midden, 

In de brief van 1 juni 2015 heeft u aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een 
mededingingsrechtelijke analyse oftewel een self-assessment voorgelegd over het voornemen tot 
oprichting van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna: NRVT). Dit register is een 
initiatief van NVM, NVR, RICS, VastgoedPro, VBO Makelaar, VastgoedCert en SCVM (hierna: 
partijen). 

Op 18 juni 2015 heeft u het voornemen tot oprichting van het NRVT (hierna: de afspraken) in een 
overleg met mijn collega's Joris Geerts en Stef de Vries toegelicht. lk heb ter voorbereiding van deze 
afspraak op 12 juni 2015 schriftelijke vragen gesteld die u op 18 juni 2015 per mail heeft beantwoord 
en tijdens het overleg heeft toegelicht. Op 29 juni 2015 heeft ACM nog een aanvullende vraag 
gesteld waarvan het antwoord op 6 juli 2015 is ontvangen. 

lk zal in deze brief reageren op uw self-assessment en de stukken die daarop betrekking hebben, to 
weten: 

- De concept-statuten van het NRVT, versie 27 mei 2015 

De Algemene gedrags- en beroepsregels NRVT, versie na consultatie mei 2015 

Het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT, versie na consultatie mei 2015 

Aanvullend Reglement Grootzakelijk Vastgoed, versie na consultatie mei 2015 

De reactie in deze brief is uitsluitend gebaseerd op de door u verstrekte informatie. In het kader van 
deze reactie ga ik ervan uit dat die informatie volledig en juist is. ACM heeft ter zake slechts zeer 
beperkt eigen onderzoek verricht. 
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Achtergrond 

Het doel van de oprichting van het register is om, gelet op het publiek belang van de 
werkzaamheden van de vastgoedtaxateur, de goede beroepsuitoefening van bij het register 
aangesloten vastgoedtaxateurs en de kwaliteit van het taxatieproces door de vastgoedtaxateurs te 
waarborgen en te bevorderen. Met name de AFM heeft vanaf de financiele crises van 2008 
aangedrongen op het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van vastgoedtaxateurs. 

Het NRVT 

De bedoeling is dat vastgoedtaxateurs zich kunnen registreren in het NRVT. Met de inschrijving 
onderwerpt een geregistreerde taxateur zich aan de statuten en reglementen van het NRVT en de 
daaruit voortvloeiende eisen en voorschriften ten aanzien van de beroepsuitoefening. Hierdoor wordt 
een goede beroepsuitoefening door deze taxateurs gewaarborgd en bevorderd. Het NRVT zal 
uiteindelijk verschillende werkkamers hebben met ieder hun eigen nadere reglement; in de self-
assessment wordt echter alleen de werkkamer voor bedrijfsmatig vastgoed behandeld. Ook is alleen 
met betrekking tot deze kamer een reglement overlegd. 

Het handelen van een geregistreerde taxateur kan verder tuchtrechtelijk worden getoetst. Aan de 
inschrijving in het NRVT zijn toegangseisen verbonden. De statuten kennen een 
beroepsmogelijkheid tegen een afwijzing van inschrijving en tegen een uitschrijving. 

Beoordeling 

In de self-assessment worden de afspraken getoetst aan artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 
101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie waarin een verbod voor 
mededingingsbeperkende afspraken is vastgelegd, oftewel het kartelverbod. ACM volgt de conclusie 
in de self-assessment dat de afspraken erop gericht zijn om de kwaliteit te waarborgen en daarmee 
als een kwaliteitsregister en dus als een erkenningsregeling beschouwd moeten worden. De 
afspraken van partijen betreffen daarnaast ook gedrags- en beroepsregels. Dit betekent dat in de 
self-assessment terecht de afspraken worden getoetst aan de eisen voor erkenningsregelingen en 
de eisen voor gedragscodes uit de richtsnoeren samenwerking ondernemingen'. ACM beoordeelt 
dergelijke regelingen in beginsel positief zolang deze de mededinging niet beperken. 

Hieronder zal ik reageren op de self-assessment waarbij ik de volgorde van de self-assessment 
aanhoud en waarbij ook de bovengenoemde voorwaarden worden behandeld. 

Eisen erkenningsregelingen 

Bij de toetsing van een erkenningsregeling dient rekening te worden gehouden met de concrete 
situatie waarin de regeling effect zal hebben. Ten aanzien van het NRVT geldt dat het de bedoeling 
is dat zoveel mogelijk taxateurs zich daarin laten inschrijven. De toetredingseisen voor taxateurs van 
het NRVT zullen daarmee in Nederland een (vrijwel) marktbrede werking krijgen. In dit kader is van 
belang dat u in het gesprek op 18 juni 2015 heeft opgemerkt dat de AFM de mogelijkheid heeft 
genoemd van een eventuele verplichting dat financiele instellingen gebruik moeten maken van 
taxateurs die geregistreerd staan in het NRVT. Uit een gesprek met de AFM blijkt dat zij zal 
overwegen om de objectieve criteria die besloten liggen in de Algemene Beroeps- en Gedragsregels 
en het Reglement Grootzakelijk Vastgoed verplicht te stellen aan de onder haar toezicht staande 
instellingen, die een externe taxateur inschakelen. En verder is van belang dat het Ministerie van 
BZK voornemens is woningbouwcorporaties voor te schrijven dat van een NRVT taxateur gebruik 

1  Richtsnoeren samenwerking ondernemingen van de NMa, 7 april 2005 
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moet worden gemaakt. Hiermee is het aannemelijk dat een mogelijk mededingingsbeperkend effect 
dat van de regeling uit zou kunnen gaan in ieder geval merkbaar is. 

Erkenningsregelingen die niet tot doel hebben de mededinging te beperken, kunnen toch een 
mededingingsbeperkend effect hebben als van de regeling een (potentieel) uitsluitingseffect uitgaat, 
doordat deelname aan de erkenningsregeling — zoals in het geval van het NRVT — een factor van 
belang is en toetreders op ongerechtvaardigde gronden worden buitengesloten. Om 
ongerechtvaardigde uitsluiting to voorkomen en te waarborgen dat eenieder die aan de eisen van de 
erkenningsregeling voldoet kan deelnemen aan deze regeling, moet de erkenningsregeling voldoen 
aan de volgende voorwaarden 2 : 

De erkenningsregeling moet een open karakter hebben; 

Eisen van de erkenningsregeling moeten objectief, niet-discriminerend zijn en vooraf 
duidelijk zijn; 

De erkenningsprocedure moet transparant zijn en 

De erkenningsprocedure moet voorzien in een onafhankelijke beslissing over toelating bij 
de eerste beoordeling, of nadat erkenning is geweigerd, in beroep. 

De eisen die aan een inschrijving in het NRVT worden gesteld lijken een voldoende open karakter te 
hebben. Eenieder die aan de voorwaarden voldoet kan zich registreren in het NRVT. Verder worden 
ook buitenlandse bachelor- of master diploma's in aanmerking genomen. 

De toelatingseisen voor het NRVT acht ik als zodanig voldoende objectief en niet-discriminerend. De 
eisen voor inschrijving in het NRVT dragen naar mijn oordeel bij aan het doel van de afspraken, 
namelijk het waarborgen en het bevorderen van de kwaliteit. De toelatingseisen zijn als zodanig 
verder naar mijn oordeel niet-discriminerend. Het NRVT maakt onderscheid tussen een groep 
bestaande taxateurs die automatisch kunnen instromen en een groep van nieuwkomers die zich 
vanaf 1 januari 2016 kunnen inschrijven. lk heb begrepen dat beide groepen aan soortgelijke 
toelatingseisen moeten voldoen. Ten aanzien van de laatste groep zal er in de praktijk voor gewaakt 
moeten worden dat de eis van twee jaar professionele werkervaring, eventueel opgedaan in een 
"meester-gezel" situatie, niet belemmerend werkt voor toetreding tot het register doordat in de 
praktijk deze "meesters" niet gevonden kunnen worden en er als gevolg daarvan een "closed-shop" 
ontstaat. 

Of de eisen voor toetreding tot het NRVT vooraf voldoende duidelijk zullen zijn kan ik nu niet 
beoordelen. Dit zal pas in de praktijk duidelijk moeten worden. lk heb echter op basis van beperkt 
eigen onderzoek geen aanleiding om to veronderstellen dat de eisen in de praktijk niet vooraf 
voldoende duidelijk zullen zijn. Gelet op de publicatie van de regels op de website van het NRVT is 
transparant waar een taxateur aan moet voldoen. 

De inschrijvingsprocedure acht ik voldoende transparant en duidelijk voor eenieder die toegang tot 
het NRVT wil. Verder lijkt de inschrijvingsprocedure in voldoende mate to voorzien in een 
onafhankelijke besluitvorming omtrent de toetreding. Echter wil ik u erop wijzen dat ACM geen 
inzage heeft gehad in het reglement betreffende de tuchtrechtspraak. 

2  Richtsnoeren samenwerking ondernemingen van de NMa, 7 april 2005, randnummer 88 



Autoriteit 
Consumen & Markt 

Eisen gedragscodes 

Gedragscodes kunnen noodzakelijk zijn ter handhaving van bijvoorbeeld fatsoensnormen, 
professionele waardigheid en de kwalificaties of kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor een goede 
beroepsuitoefening, oftewel de eisen omtrent deontologie. Gedragsregels die hierop betrekking 
hebben en op een objectieve, transparante en niet-discriminerende wijze worden toegepast, vallen 
niet onder het kartelverbod. Indien bepalingen van gedragscodes het gebruik van concurrentie 
parameters aan banden leggen en/of beperkingen opleggen aan het handelen van ondernemingen, 
valt dat in het algemeen onder het kartelverbod 3 . 

De bepaling in artikel 8.12 van het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT dat de honorering van 
de geregistreerde taxateur binnen een redelijke marktconforme bandbreedte ligt kan naar mijn 
oordeel leiden tot mededingingsproblemen. Deze bepaling kan namelijk prijsafstemming of 
informatie-uitwisseling over gehanteerde prijzen vergemakkelijken. Het is immers op voorhand niet 
duidelijk hoe een geregistreerde taxateur voor zichzelf — en zonder informatie over de prijsstelling 
van derden - kan beoordelen of hij zich aan deze regel houdt. Naar mijn oordeel zou in dit artikel 
kunnen worden volstaan met de bepaling dat de honorering tot stand komt door prijsonderhandeling 
waarbij het uitgangspunt is dat de honorering in verhouding staat tot de omvang van het werk. 

lk acht de gedragsregels van de afspraken verder in beginsel in lijn met de eisen uit de richtsnoeren. 
Daarbij geef ik wel enkele aandachtspunten mee. 

lk signaleer dat in de gedragsregels aandacht wordt besteed aan een risico op uitwisseling van 
concurrentiegevoelige informatie. De gedragsregels beogen dit te ondervangen middels onder 
andere een geheimhoudingsplicht voor de taxateur. Gelet op de verwevenheid van de beroepsgroep 
van taxateurs en de beroepsgroep van makelaars vormt dit naar mijn oordeel terecht een belangrijk 
aandachtspunt voor partijen. Er bestaat naar mijn mening een risico op de uitwisseling van 
concurrentie gevoelige informatie als gevolg van de verplichting van een plausibiliteitstoets door een 
controlerend taxateur, indien deze toets wordt uitgevoerd door een externe controlerend taxateur. 
Het NRVT en ook partijen dienen ervoor te waken dat dit zich niet verwezenlijkt. 

Ten aanzien van het proces van de totstandkoming van de Algemene gedragsregels en 
beroepsregels NRVT alsmede het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT (inclusief Addendum) is 
mij opgevallen dat partijen niet gekozen hebben voor het organiseren van een daadwerkelijk 
openbare consultatie. Er is volstaan met het direct aanschrijven van partijen waardoor mogelijk een 
groep taxateurs die niet is aangesloten bij een branchevereniging of op andere wijze is 
georganiseerd, niet heeft kunnen reageren. Van partijen heb ik begrepen dat het NRVT in het 
vervolg bij de vaststelling van de Reglementen voor Landelijk en Agrarisch Vastgoed, WOZ en 
Wonen wel een openbare consultatie zal houden. lk hecht er aan op te merken dat een goede 
inrichting van het proces waardoor het daadwerkelijk en effectief mogelijk is voor alle 
belanghebbenden om te reageren op voorgenomen gedragsregels die hun belangen kunnen raken, 
een belangrijke waarborg vormt om nadelige effecten op de marktwerking te voorkomen. 

Tot slot merk ik op dat enkele bepalingen de commerciele vrijheid van de taxateur belemmeren. 
Hierbij kan gedacht worden aan de roulatieverplichting, de beginselbeperking van de omzet bij een 
opdrachtgever tot 25% en de regel dat het honorarium niet afhankelijk mag zijn van de getaxeerde 
waarde. ACM is er echter van overtuigd dat deze eisen noodzakelijk zijn om tot een grotere 
onafhankelijkheid van taxateurs on hun taxaties to komen. Eventuele nadelige effecten voor de 
mededinging lijken hier door de daaruit voortvloeiende voordelen to kunnen worden gecompenseerd. 

3  Richtsnoeren samenwerking ondernemingen van de NMa, 7 april 2005, randnummer 104 
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Conclusie 

Op basis van de informatie die partijen hebben aangedragen en het beperkte onderzoek volg ik de 
conclusie van het self-assessment van partijen dat de afspraken over het voornemen tot oprichting 
van het NRVT op zichzelf niet leiden tot een beperking van de mededinging. 

In de praktijk zal het echter moeten blijken dat het NRVT in de toekomst niet zal gaan leiden tot 
bijvoorbeeld toetredingsbeperkingen of een te ver gaande informatie-uitwisseling. ACM wenst te 
benadrukken dat partijen daarbij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het naleven van de 
mededingingsregels. lk wijs u er tot slot op dat de hier geschetste zienswijze een informeel karakter 
heeft. De zienswijze bindt ACM niet en het staat ACM te alien tijde vrij anders te oordelen. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Con 	nt en Markt 
namens-deze, 

r. 	Meijers 
Teammanager Directie Mededinging 
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