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Rentmeesters NVR zijn dé vastgoedspecialisten in het landelijk gebied en het 
overgangsgebied naar de stad. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, 
zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van 
een breed opgeleide, gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. 
De toevoeging NVR geeft de opdrachtgever de waarborg dat de rentmeester 
staat voor kwaliteit en integriteit. 

 Wie worden toegelaten tot de NVR?
Om de kwaliteit en integriteit van de Rentmeesters NVR te waarborgen, hanteert  
de NVR een streng toelatingssysteem voor nieuwe leden. Een rentmeester wordt 
niet zomaar aspirant lid. Er is bijvoorbeeld minimaal een HBO-opleiding vereist, 
naast de door de NVR opgestelde vakgerichte opleidingseisen. Indien aan alle 
voorwaarden is voldaan, wordt men eerst ten minste één jaar aspirant lid van 
de vereniging. Voor het gewone lidmaatschap eist de NVR bovendien drie jaar 
werkervaring. Door streng aan de poort te zijn, garandeert de NVR het hoge  
kennisniveau van haar leden.

 Permanente educatie
De NVR hecht aan permanente educatie van de bij haar aangesloten rentmees-
ters. Zij dienen hun kennis en vaardigheden jaarlijks op peil te houden door het 
volgen van cursussen en studiedagen. En dat is niet vrijblijvend. NVR-leden die-
nen ieder jaar een minimum aantal studiepunten te behalen. Voor de beoordeling 
en registratie is een aparte commissie in het leven geroepen. Behalve studiepun-
ten zijn de leden ook verplicht om zogeheten NVR-punten te verzamelen door het 
bijwonen van NVR-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt 
om kennis uit te wisselen en te netwerken.

 Waarom is het netwerk zo belangrijk?
Door de complexiteit van het vakgebied van de rentmeester is de benodigde ken-
nis niet langer te bundelen in één enkel persoon. De NVR speelt in op deze ont-
wikkeling door alle bij de leden aanwezige (specialistische) kennis te bundelen 
en de beroepsgroep als geheel te vertegenwoordigen. Een Rentmeester NVR vult 
steeds vaker de leemtes in zijn kennis aan met adviezen van gespecialiseerde 
collega’s. Die expertise wint hij gemakkelijk in via zijn netwerkcontacten bij de 
NVR.



 Rentmeesterskamer
Rentmeesters NVR handelen volgens een Gedragscode. In de Gedragscode wordt 
een aantal regels omschreven waarop alle leden aanspreekbaar zijn. Zoals dat 
de Rentmeester NVR zijn werkzaamheden te goeder trouw, zorgvuldig en inte-
ger verricht en dat het belang van de opdrachtgever bepalend is voor de wijze 
waarop hij de opdrachten uitvoert. Verder staat beschreven dat de Rentmeester 
NVR geen giften, korting of andere voordelen van anderen dan zijn opdrachtgever 
mag aanvaarden en dat hij niet in strijd met de wet handelt. Deze regels gelden 
naast de verplichtingen die beschreven staan op het be?digingscertificaat, dat 
door ieder lid is ondertekend bij zijn of haar beëdiging door de Stichting Rent-
meesterskamer. De Rentmeesterskamer is een onafhankelijk instituut opgericht 
door de Federatie Particulier Grondbezit en de Nederlandse Vereniging van Rent-
meesters. Andere taken van de Rentmeesterkamer zijn toezicht uitoefenen op het 
beroep van Rentmeester NVR en de behandeling van klachten over de beroep-
suitoefening door de leden. Deze klachten kunnen geschillen betreffen tussen 
opdrachtgevers en Rentmeesters NVR en tussen Rentmeesters NVR onderling. 
Middels de Gedragcode en de Rentmeesterskamer zijn de belangen van de op-
drachtgever verankerd in de vereniging.

 Rentmeester NVR
De Rentmeester NVR combineert zijn inzet voor de belangen van zijn opdracht- 
gever met een kritische blik. Hij plaatst het doel in een breder kader. Hij legt 
verbindingen tussen belangen en mensen, tussen de stad en het land en  
tussen heden, verleden en toekomst. 
De werkzaamheden van een Rentmeester NVR zijn gericht op de lange termijn  
en op continuïteit. Hij kijkt vooruit en zorgt dat de relatie tussen alle betrokkenen 
goed blijft.
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