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De Stichting VRT voldoet aan de in de verzekeringsvoorwaarden van Achema
gestelde eisen

Het VRT-bestuur heeft in de afgelopen periode overleg gevoerd met Achmea. Inmiddels
heeft Achmea bevestigd dat de VRT-registertaxateurs aan hun kwaliteitseisen voldoen en
als contra-expert kunnen worden benoemd.
➢

VRT PE- punten

De huidige PE-periode loopt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020. Dit betekent dat u volgend jaar
vóór 1 juli 2020 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.
➢

Jaarbijdrage

Per 1 januari 2020 is de jaarbijdrage voor de aangesloten taxateurs vastgesteld op € 225,-excl. BTW.
➢

Symposium 2020

Op woensdag 3 juni 2020 vindt het jaarlijkse VRT symposium plaats in Congres- en
sportcentrum Papendal in Arnhem. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

➢

Workshops 2020

In het voorjaar van 2020 staan er nog enkele workshops in de planning. Onderstaand vindt u
de data van de betreffende sectoren.
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17 januari : sector Kunst, Antiek en Kostbaarheden
Rondleiding door de Stadsbank van Lening in Amsterdam
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
13 februari : sector Brand
Onderwerp workshop: ‘De aansprakelijkheid van de taxateur’
Tijd: 15.30 – 18.00 uur
Locatie: Kameryck te Kamerik
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De sectoren Agrarisch, Motorvoertuigen en Scheepvaart zullen ook een workshop in het
voorjaar van 2020 gaan organiseren. Zodra de data bekend zijn ontvangt u hierover nader
bericht.
Nieuws uit de sector Kunst, Antiek en Kostbaarheden
Afgelopen zomer is het Restauratoren register opgericht. Op de site van het register kan
men per sector een restaurator vinden die voldoet aan de gewenste kennis. Zie hiertoe:
https://www.restauratorenregister.nl/
Ook geeft het register een nieuwsbrief uit. Voor informatie kunt u terecht bij:
secretariaat@stichtingERM.nl.
Richtlijnen m.b.t. handel in Antiek en andere preconventie objecten, zoals ivoor e.d.
Onlangs is er een voorlichtingsdag geweest over de handel in o.a. ivoor. Enkele taxateurs
van ons waren daarbij aanwezig. Voor de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
opgestelde voorlichtingsbrochure, zie bijlage 1. Voor meer informatie verwijzen wij naar de
site van deze Rijksdienst: www.rvo.nl
Nieuws uit de sector Motorvoertuigen
➢

FEHAC Kwaliteitsklasse; indeling klassieke voertuigen bij taxatie

Vorig jaar heeft de FEHAC een gewijzigde definiëring van de kwaliteitsklasse gepubliceerd.
Het VRT heeft deze geaccepteerd en daarmee kunnen de VRT taxateurs die ook de FEHAC
goedkeuring hebben deze gebruiken.
Het staat overigens iedere oldtimer taxateur vrij kwaliteitsklassen te gebruiken in de taxaties.
Logischer wijze is dan aansluiten bij een gangbaar en goed beschreven klasse- indeling aan
te bevelen. Lees hier verder via bijlage 2.
➢

BPM Taxaties- Uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de
import van gebruikte voertuigen door Ministerie van Financiën

Afgelopen zomer hebben wij met het Ministerie van Financiën gesproken over het
importproces van gebruikte voertuigen en de BPM. Dit naar aanleiding van het bericht dat de
Staatssecretaris in januari 2019 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd onder de titel
“Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief»)” zie bijlage 3 voor de brief.
Daarbij is namens het VRT en andere branche organisaties aangegeven hoe wordt
aangekeken tegen de wijze waarop gebruikte voertuigen worden gewaardeerd voor de BPM,
de knelpunten die zich daarbij voordoen en oplossingen die daarvoor zouden kunnen
worden aangedragen. Met deze inbreng van het VRT en de inbreng van andere
taxatiebrancheverenigingen, heeft het Ministerie de beleidsvorming voortgezet. Het voorstel
is inmiddels uitgewerkt en de staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de
voortgang en keuzes die daarbij zijn gemaakt.
Kort gezegd komt het er op neer dat het voorstel zich richt op knelpunten die zich voordoen
bij de import van gebruikte schadevoertuigen en het versterken van het toezicht en de
handhaving, door hierin de Dienst Wegverkeer (RDW) te betrekken. Daarnaast is het de
bedoeling at de RDW de voertuigen fysiek gaat controleren, voordat ze worden
ingeschreven in het kentekenregister. Klik hier voor de link naar de brief. Zie daarin o.a. ook
1.6. Onderzoek naar een erkenningsregeling voor taxateurs.
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Vakbeurzen
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Onderstaand treft u de vakbeurzen aan voor het 1ste halfjaar 2020. Voor deelname aan de
vakbeurzen worden 15 PE-punten toegekend door het VRT.

Agrarisch
07 - 09 januari
14 - 16 januari
17 -26 januari
21 januari
28 januari
28 -31 januari
31 januari - 1 februari
13 -16 februari
18 - 20 februari
3 maart
17 -18 maart
7 juni
11 - 12 juni
13 juni
Brand
28 - 29 januari
28 - 30 januari
29 -31 januari
04 - 07 februari
17 -19 maart
17 - 20 maart
25 -26 maart
12-14 mei
25- 28 mei
11- 13 juni
Kunst & Antiek
26 januari - 2 februari
06 - 09 februari
07 - 15 maart
12 - 19 april
29 april - 03 mei
Motorvoertuigen
04 - 05 januari
11 - 12 januari
19 januari
16 - 19 januari
17 - 1 9 januari
25 januari
01 - 02 februari
8 februari
15 februari
15 februari
16 februari
15 - 16 februari
22 - 23 februari
20 - 23 februari
07 maart
06 - 08 maart
07 - 08 maart

SMTB vakbeurs - Vijfhuizen
De Groene Sector Vakbeurs - Hardenberg
Grune Woche - Berlijn
Landbouwvakbeurs Groningen
Praktijksymposium hogere varkenshouderij - Eindhoven
IPM Essen
Bloembollen vakdagen - Flevoland
Vaktentoonstelling bloembollen - Zwaagdijk
Horti Contact Expo - Gorinchem
Agri Duurzaamheidsdag - Veenendaal
Dutch Poultry Expo - Hardenberg
De Appeldag - Opijnen
Grasdag - Grashoek
Themadag KPB-ISA (zie voor nadere info www.kpb-isa.nl )
Bouwcenter Expo 2020 - Utrecht
GEVEL – Ahoy Rotterdam
Vakbeurs Domotica, Facilitair & Gebouwbeheer -Jaarbeurs
Utrecht
VSK – Jaarbeurs Utrecht
Duurzaam verwarmd – Expo Haarlemmermeer Vijfhuizen
Technishow 2020 – Jaarbeurs Utrecht
Techni MatMaintenance - Kortrijk
Renovatiebeurs – Brabanthallen Den Bosch / Jaarbeurs
Utrecht
Electro 2020 internationale conferentie - Italië
Technische Kontakt Dagen- Nobelhorst Almere
Brafa Art Fair - Brussel
Art Rotterdam
TEFAF - Maastricht
Art Breda
KunstRai – Amsterdam
Kever Winter Festijn - Rosmalen
Motorenbeurs - Rosmalen
Winter op Wielen – Brasschaat
InterClassics - Maastricht
Dé Noordelijke Motorbeurs – Assen
Autodocumentatiebeurs - Eerde
Oldtimerbeurs Autotron - Rosmalen
Botterronde - Heino
NAMAC miniatuurautobeurs - Houten
Oldtimer Tweewielerbeurs - Zuidbroek
Winter op Wielen - Brasschaat
Flanders Collection Car - Gent
Racing Expo - Leeuwarden
MOTORbeurs - Utrecht
ROZ Classic - Zeddam
Antwerp Classic Salon - Antwerpen
Capital Cars & Classics - Amsterdam
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14 - 15 maart
14 - 15 maart
15 maart
26 - 29 maart
28 maart
29 maart
29 maart
09 - 13 april
11 - 13 april
12 - 13 april
09 - 10 mei
17 mei
23 mei
23 - 24 mei
Scheepvaart
19 - 27 januari
07 - 11 februari
11 - 15 maart
20 - 22 maart
12 - 14 mei
05 - 07 juni
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British CARS & Lifestyle - Rosmalen
OldTimerBeurs - Genk
Winter op Wielen – Brasschaat
Techno-Classica - Essen
Motormarkt- Hardenberg
Deutsche AutoFest – Assen
BimmerWorld - Assen
International Amsterdam Motor Show - Amsterdam
Oldtimerbeurs Klassieker - Drachten
Noordhollands Oldtimerfestival - Hem
Antwerp Classic Car Event - Antwerpen
JapFest - Zandvoort
Autodocumentatiebeurs - Eerde
Nationaal Oldtimer Festival - Zandvoort
Boot - Düsseldorf
Boot Holland - Leeuwarden
HISWA Boat Show - Amsterdam
Open Scheepvaartdagen - Antwerpen
Maritime Industry - Gorinchem
Dordt in Stoom

Kerstgroet

Het bestuur en het secretariaat wensen u een fijne kerst en alle goeds voor het nieuwe jaar.
In verband met de feestdagen is het secretariaat gesloten van 27 t/m 31 december 2019.

