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➢ Algemene Verordening Gegevensbescherming
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ook het VRT verwerkt persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming beschikt het VRT over persoonsgegevens van de geregistreerde taxateurs.
Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij deze gegevens verwerken en beschermen.
Ten behoeve van uw registratie bij het VRT beschikken wij over de volgende persoonsgegevens:
naam/kantoor/adres (privé en zakelijk) telefoon/fax/email/ geboorteplaats en –datum.
Daarnaast hebben wij een VOG, polis BAV en diploma’s en/of certificaten van gevolgde opleidingen
en informatie m.b.t. uw (relevante) werkervaring.
Persoonlijk dossier
Voor iedere VRT-geregistreerde is een persoonlijk dossier ingericht waarin deze gegevens, die in
eerste instantie zijn verkregen via het aanmeldformulier registratie, zijn opgeslagen en waaraan
eventuele gedurende de registratie gevoerde correspondentie met eventuele bijlagen (zoals bij
verlenging registratie) worden toegevoegd. U heeft het recht om dit dossier in te zien.
Naast dit dossier is van elke VRT-taxateur een digitaal dossier op internet beschikbaar waarin over
een termijn van twee jaren opleidingsgegevens en jaarlijks BAV-certificaten worden bijgehouden. U
kunt dit dossier inzien via het afgeschermde deel van de VRT-ledenwebsite dat u kunt bereiken na
invoeren van uw persoonlijke inloggegevens.
Activiteiten
Voor het aanmelden voor activiteiten maken wij, ten behoeve van de professionele afhandeling van
de aanwezigheidsregistratie en/of puntentoekenning, gebruik van software en digitale scanapparatuur. Wij bewaren de historie van deze gegevens gedurende een periode van vier jaar, zijnde
twee PE-verwerkingstermijnen van de opleidingspunten (in verband met de meeneemregeling).
Openbaar register
De zakelijke gegevens van de VRT-taxateurs zijn openbaar te raadplegen via het ledenregister op
www.taxateurs-vrt.nl.
Het VRT verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan in het ledenregister worden
getoond. Uitzondering hierop zijn eventuele persoonsgegevens die u zelf verstrekt in
correspondentie aan het VRT, welke voor derden is bestemd.

Klachten
Persoonsgegevens die in het kader van het VRT-geschillenreglement worden verwerkt, worden
gedurende een periode van zeven jaren bewaard. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de
persoonsgegevens vernietigd. Hierbij worden eventuele wettelijke voorschriften én voorschriften
m.b.t. beroepsprocedures in acht genomen.
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Bewaartermijn en vernietiging
In het kader van de AVG verwerkt en archiveert het VRT uw persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk. Dit betekent in principe dat uw persoonsgegevens, zoals contactgegevens en
opleidingsgegevens e.d. met ingang van de datum van beëindiging registratie door het VRT worden
vernietigd.
In verband echter met een eventuele mogelijke herintreding hanteert het VRT in principe een
bewaartermijn voor de genoemde gegevens van 1 jaar.
Bij einde registratie wordt u verzocht aan te geven of u met deze termijn instemt. Stemt u hiermede
niet in, worden uw gegevens bij datum einde registratie vernietigd. Een verzoek tot vernietiging kan
worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
Uw persoonsgegevens die door het VRT zijn verwerkt in de financiële administraties in het kader van
de registratiebijdragen e.d. , blijven conform de wettelijke daartoe bepaalde termijn van zeven jaren
bewaard. Na ommekomst van die termijn, worden de financiële gegevens door het VRT vernietigd.
Indien u heeft deelgenomen aan commissies, werkgroepen en/of andere organen van het VRT, dan
zal uw naam in verslagen van vergaderingen voorkomen. Deze verslagen worden in verband met de
historische waarde gearchiveerd.
Dit geldt eveneens voor foto’s die wij op VRT-evenementen in het verleden hebben gemaakt en/of in
de toekomst zullen maken.
Voor overige informatie omtrent de privacy verwijzen wij u naar bijgaande privacyverklaring die
tevens op het afgeschermde deel van de website is geplaatst.

➢ Reminder PE Punten
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.

➢ Workshops 2018
Er zijn enkele workshops gepland voor de komende periode waarvoor de taxateurs van de
betreffende sector een uitnodiging hebben ontvangen.
De geplande workshops zijn als volgt:
7 juni – Workshop Motorvoertuigen
Bedrijfsbezoek Porsche Classic Center Gelderland in Heteren
14 juni – Workshop Brand
Presentatie ‘ Het Astbestdakenverbod per 2024’ door Annet van Duijn
Locatie: Kameryck te Kamerik
12 september – Workshop Agrarisch
bedrijfsbezoek Seafarm in Kamperland en Wijnhoeve De Kleine Schore in Dreischor
Na de zomer zullen er nog workshops gepland worden waarvan wij u uiteraard tijdig op de hoogte
brengen.
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➢ Vakbeurzen
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In deze Nieuwsbrief treft u een nieuwe rubriek: Vakbeurzen.
Omdat u allen immers aan uw PE punten moet werken, leek het de
bestuursleden die uw sectie vertegenwoordigen een goed idee u hiertoe van
dienst te zijn. Immers krijgt u voor elk beursbezoek 15 punten.
Bovendien kan het natuurlijk zomaar zo zijn dat iemand door het lezen van
deze rubriek op het idee wordt gebracht om eens een beurs buiten zijn vakgebied te bezoeken,
gewoon uit belangstelling! Onderstaand treft u de vakbeurzen voor het 2e halfjaar 2018 aan.
Agrarisch
22-24 augustus
12-13 september
03-05 oktober
23-25 oktober
30 oktober-1 november
07-09 november
27-29 november

Plantarium en GROEN-Direkt
Autumn Tradefair
Internationale Vakbeurs voor de boomkwekerij
Landbouwdagen
Landbouwdagen
FloraHolland Tradefair
Landbouwdagen

Brand
18-20 september
09-10 oktober
30 oktober- 1 november

TIV Hardenberg
Bouw Compleet Hardenberg
Metavak Gorinchem

Kunst & Antiek
14-17 juni
28 juni- 4 juli
18-25 november

ART Basel
Masterpiece Londen
PAN Amsterdam

Motorvoertuigen
14 juli
29-30 september

Oldtimerdag Kargadoor Zuidwolde
Wheels in the West Hazerswoude

Voor een overzicht van de Oldtimerbeurzen in 2018 van de sector Motorvoertuigen klik hier.
Scheepvaart
25-26 september

Shipping Technics Logistics in Messe Kalkar

Fijne zomer!
Het bestuur en het secretariaat wensen u een fijne zomer toe!
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