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➢ Aanpassing Geschillenreglement
Het VRT heeft een Klachten- en Geschillenreglement. Het Geschillenreglement is aangepast
met de aanpassing dat indien de klachtencommissie oordeelt dat de klager (deels) in het
gelijk wordt gesteld, restitutie van de secretariaatsfee plaatsvindt. U vindt het Klachten-en
Geschillenreglement op de website onder het kopje Algemene info.
➢

VTM m.b.t. de AVG

Op 25 april heeft de heer Keijser van VTM tijdens het VRT-symposium een presentatie
verzorgd over de nieuwe privacy wetgeving (AVG) en wat daar allemaal bij komt kijken. Na
het symposium heeft het VRT-bestuur overleg gehad met VTM en de mogelijkheden
besproken van een ‘AVG-dienstenpakket’ voor de VRT-taxateurs tegen een aantrekkelijk
tarief.
Bijgaand treft u het plan van VTM aan, waarin e.e.a. nader staat uitgewerkt en toegelicht.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers; des te meer deelnemers, des te lager
de kosten voor allen.
U kunt zich direct bij VTM aanmelden via www.vtmgroep.nl/avgvoorvrt – zie de bijlage.
Ook uw vragen kunt u rechtstreeks aan hen stellen via fg@vtmgroep.nl.
➢ Website toegankelijk voor mobiele apparatuur
Vanaf heden is de VRT- website ook goed leesbaar op mobiele apparatuur zoals IPad en
telefoon.
➢ Kwaliteitsborging Register
Het VRT staat voor kwaliteit. Om deze kwaliteit te borgen en naar buiten toe uit te dragen,
is het noodzakelijk dat u (jaarlijks) aan kunt tonen dat aan een aantal randvoorwaarden
wordt voldaan zoals in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het up
to date houden van kennis in uw vakgebied én aangeeft dat u zich houdt aan de ethische
standaarden van uw beroep. Vanaf 1 januari 2019 wordt u verzocht deze verklaring te
tekenen. Bezien wordt op welke wijze e.e.a. administratief gecombineerd kan worden.
Daarover wordt u in het najaar nader geïnformeerd.

VRT Symposium 2019

NIEUWSBRIEF
Editie september ’18

De datum van het symposium is vastgesteld op 15 mei 2019. Zet u deze datum alvast in uw
agenda!
In 2019 bestaat het VRT 15 jaar en dat willen we samen met u tijdens het symposium
vieren. Om deze reden wil het bestuur graag een commissie van taxateurs samenstellen die
deze happening helpen organiseren. Lijkt het u leuk om aan deze commissie deel te
nemen? Meldt u dan aan bij Renate Hankel van het secretariaat: RenateHankel@vrttaxateurs.nl.
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:
- 12 september – Workshop Agrarisch
bedrijfsbezoek Seafarm in Kamperland en Wijnhoeve De Kleine Schore in
Dreischor.
Helaas hebben we deze workshop van 12 september moeten annuleren i.v.m. te
weinig aanmeldingen.
- 25 oktober – Workshop Scheepvaart & Techniek
locatie: Evenementenhal in Gorinchem – nadere informatie volgt
- 12 november – Workshop Kunst, Antiek en Kostbaarheden
Locatie: Haagse Venduehuis der Notarissen in Den Haag – nadere informatie volgt
➢

Vakbeurzen

Onderstaand treft u de vakbeurzen aan voor het najaar 2018. Voor deelname aan de
vakbeurzen worden 15 PE-punten toegekend door het VRT.
Agrarisch
12-13 september
03-05 oktober
23-25 oktober
30 oktober-1 november
07-09 november
27-29 november
Brand
18-20 september
09-10 oktober
30 oktober- 1 november
Kunst & Antiek
13-16 september
18-25 november
Motorvoertuigen
29-30 september

Autumn Tradefair
Internationale Vakbeurs voor de boomkwekerij
Landbouwdagen
Landbouwdagen
FloraHolland Tradefair
Landbouwdagen
TIV Hardenberg
Bouw Compleet Hardenberg
Metavak Gorinchem
Art on paper Amsterdam
PAN Amsterdam
Wheels in the West Hazerswoude

Voor een overzicht van de Oldtimerbeurzen in 2018 van de sector
Motorvoertuigen klik hier.
Scheepvaart
25-26 september
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Shipping Technics Logistics in Messe Kalkar
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