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 Workshop Kunst, Antiek & Kostbaarheden
Op woensdag 4 oktober was de sectie Kunst en Antiek te gast
bij ASR Nederland in Utrecht. In het prachtige geheel
verbouwde AMEV gebouw werden wij rondgeleid door de
conservator van de kunstcollectie Sigrid Vegter. De collectie
maakt een belangrijk onderdeel uit van de inrichting van het
gebouw. Behalve historisch bezit is er ook hedendaagse kunst
te zien, waarvoor de conservator een (klein) budget heeft. Na
de rondleiding volgde een lezing van Olivier Mertens van
Artmorial over familiewapens op kunstvoorwerpen. Ook
hiertoe werden wij gefaciliteerd door ASR. Wij zijn deze verzekeraar zeer erkentelijk voor hun
gastvrijheid. Overigens is ieder gezelschap welkom voor een rondleiding. Mogelijk ook iets voor een
andere sectie of een bedrijfsuitje?

 Symposium 1 juni 2017
Dit jaar heeft het symposium plaatsgevonden op donderdag 1 juni 2017 in het Hilton Royal Parc
Hotel te Soestduinen en had als thema: 'waarneming'. Twee sprekers lieten hun licht vanuit hun
expertise op dit thema schijnen. Neuropsycholoog professor Edward de Haan doet onderzoek naar
het functioneren van het brein. Hij vertelde over waarneming en ging in op vragen als: waarom zie ik
de wereld zoals ik hem zie en ben ik mij bewust van de invloed van alle visuele prikkels die mijn
observaties en gedrag beïnvloeden?

Het Tienerbrein – Jelle Jolles
Jelle Jolles’ bestseller “Het tienerbrein” beschrĳft de neuropsychologische
ontwikkeling binnen de adolescentie. Het cognitief functioneren, de hersenfuncties,
de lichamelĳke ontwikkeling, de emoties en het sociaal gedrag; allemaal aspecten
waarvan de ontwikkeling loopt van ongeveer tien jaar tot vér na het twintigste
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levensjaar. “Het tienerbrein” is een must read voor iedereen die te maken heeft met tieners, dus voor
ouders, leraren en leerlingbegeleiders, coaches en andere opvoedprofessionals. Het is vooral een
positief boek over tieners vanuit een liefdevolle benadering.
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De middag werd vervolgd met een workshop van Matthew Schouten, expert op het gebied van
misleiding, observatie, invloed en geheugen. Tijdens de workshop werden de taxateurs
spelenderwijs ingewijd in de mnemotechniek (eng. mnemonics), een bewezen, praktische aanpak
om informatie beter te onthouden; niet voor een paar dagen maar jarenlang. Nuttige tips, die de
deelnemers zeker ‘bij’ gebleven zijn!
De presentaties van beide heren zijn voor de VRT taxateurs terug te vinden op het afgeschermde
ledendeel van de website.

 Symposium 25 april 2018
Op 25 april 2018 vindt het jaarlijkse symposium weer plaats. Dit
keer is gekozen voor een andere locatie, Van der Valk te Houten.
Het thema voor het symposium is nog niet bekend doch zodra het
programma is ingevuld wordt u geïnformeerd!
Om 14:00 uur is de ontvangst en om ca. 17:30 uur wordt deze dag
afgesloten met een hapje en een drankje. Zet deze datum

alvast in uw agenda!

 Update Scheepvaart
In de zee- en binnenvaart is het afgelopen jaar weer veel vraag geweest naar taxaties voor banken,
de zgn. jaarlijkse of 2-3 jaarlijkse financierings-update(s).
De taxaties voor financiering van nieuwbouw en aankooptaxaties lijken weer aan te trekken.
In de zeevaart zijn/worden veelal taxaties afgegeven in certificaatvorm en met name bedoeld voor
tijdelijke import in bijv. Brazilië, India etc.
De handel in schepen lijkt weer enigszins langzaam op gang te komen. Financieringen worden echter
niet makkelijk afgegeven, zeker wanneer het oudere objecten betreft, of objecten met oudere
voortstuwingsinstallaties.

 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het is als taxateur van het grootste belang over een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering te
beschikken. Het VRT staat voor kwaliteit en om de kwaliteit te borgen zijn alle aangesloten taxateurs
verplicht in het bezit te zijn van een geldige BAV. Om kwaliteit te kunnen garanderen, dient deze ook
getoetst te worden. Om deze reden worden de VRT-taxateurs vanaf 2017 verzocht jaarlijks
aantoonbaar te maken dat zij beschikken over een geldige en adequate BAV. Binnenkort ontvangt u
hierover per mail nader bericht.

 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Zie hiertoe: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg.
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 PE Punten
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De huidige PE-periode loopt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. Dit betekent dat u vóór 1 juli 2018 opgave
dient te doen van uw extern behaalde opleidingspunten, inclusief bewijs. Deze punten dient u zelf
op te geven via uw persoonlijke opleidingspagina op www.taxateurs-vrt.nl. In alle gevallen is een
bewijsstuk noodzakelijk, zoals een certificaat, diploma of deelnamebewijs. Op de website vindt u
onder het kopje ‘ Permanente Educatie’ de handleiding voor de wijze waarop u de extern door u
behaalde opleidingspunten in de genoemde periode kunt invullen.

Deskundig in de Rechtspraktijk
Het werk van gerechtelijke deskundigen belicht
Uitgeverij DeLex ISBN 978-90-8692-059-4
Het boek beschrijft het gehele proces van de vervaardiging van een
deskundigenbericht, vanaf het eerste contact met de griffie tot en met het indienen
van het rapport en het eventueel op de zitting verschijnen van de deskundige.
Dit boek is geschreven door de bij het LRGD geregistreerde deskundigen Jacques Honkoop, Nico
Keijser en Ernst Peter Tamminga. In het boek zijn bijdragen opgenomen van Jacques Sluysmans en
Paul Dellemijn, bij het LRGD geregistreerd in het onteigeningsrecht respectievelijk als neuroloog,
alsmede een bijdrage van de toenmalige Directeur van de StAB, Gerard Wuisman.

Tentoonstelling- over waarneming gesproken: ‘Schoonheid misleidt’
Museum Bredius in Den Haag presenteert van 1 december 2017 tot en met 1 april 2018 de
tentoonstelling ‘Schoonheid misleidt’. Het museum is in het bezit van de enige perspectiefkast in
Nederland en zet deze kast centraal in een educatieve tentoonstelling over fascinatie voor het
misleiden van het publiek.
e
Dr. Abraham Bredius kocht de kast, een soort kijkdoos geschilderd door een kunstschilder, in de 19
eeuw, maar heeft nooit de behuizing aangepast. De perspectiefkast, waarvan er maar zes bestaan in
de wereld, wordt nu getoond in een nieuwe presentatie, zodat de kast weer even verrassend is als in
e
de 17 eeuw bedoeld was. Daarnaast bestaat de tentoonstelling uit een aantal schilderijen en
kunstobjecten met als thema ‘misleiden’. Het museum is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur
en op maandag gesloten.
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