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RICS – de Royal Institution of Chartered Surveyors
– werd in 1868 opgericht in het Verenigd Koninkrijk.
In 1881 werd de RICS koninklijk erkend.
RICS-leden zijn bekend als chartered surveyors en zijn
herkenbaar aan het predikaat achter hun naam – FRICS
(Fellow van de RICS) of MRICS (Lid van de RICS).
Vandaag de dag is de RICS een wereldwijde organisatie
van vastgoedprofessionals.
Als haar belangrijkste rol ziet de RICS:
• Regulering en promotie van de professie
• Handhaving van de hoogste normen op het gebied
van opleiding en beroepsuitoefening
• Bescherming van klanten en consumenten door een
strikte gedragscode
• Levering van onpartijdige adviezen, analyses en
richtsnoeren
RICS wordt wereldwijd en inmiddels ook in Nederland
erkend als toonaangevende ledenorganisatie voor
vastgoedprofessionals, met 120.000 leden wereldwijd
en in ons land 650 individuele leden. RICS staat ook
in Nederland voor professionaliteit en integriteit voor
individuen en organisaties en produceert hiervoor
simpele ethische gedragsprincipes en beroepsstandaarden voor klant en serviceverlener.

Beeld voorpagina: Huize Middenburg in Voorburg,
hoofdkantoor van RICS Nederland.
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A recognised institution
It is with great pleasure that I introduce this celebration of
20 years of RICS in the Netherlands.
In the past decade, RICS Netherlands has gone from a small
elite club of real estate professionals to a recognised institution.
It currently has 700 professional members, 200 candidates for
membership and 400 student members. This represents a high
percentage of the people who work in the Dutch real estate
professional sector. RICS members are to be found in a broad
variety of specialisms across real estate, as well as arts and
antiques, and the valuation of intangible assets.
Ed Nypels, the country manager for RICS in the Netherlands,
offered some numbers: “Annual growth of more than 100
members, 130 final assessment interviews, 12 well attended
CPD events, a Gala Dinner with over 400 guests, a new year’s
reception with 50 members, 46 Regulated Firms and 130 RICS
registered valuers in the mandatory register. From the latest top
16 Property NL list of major Real estate Advisory firms, 14 were
RICS Regulated.”
A truly great achievement is the recognition our organisation and
our members receive from Dutch investors, large employers,
banks and government bodies. RICS Netherlands is now seen as
the organisation leading initiatives to achieve professionalism and
ethical behaviour in the Dutch real estate market place. And this
is not just for valuation matters. RICS member professionalism
is being recognised, and expert opinions from members are
increasingly sought out, by clients and stakeholders.
All over the world, RICS members must follow professional and
ethical standards, as well as accepting self-regulation by an
independent body. All over the world, RICS members make a
difference.
The last 20 years of success in the Netherlands came about
because of the hard work of both staff and members. Members
have volunteered on Boards, committees, and assessment
panels, and their contribution has been invaluable.
However, we must not only look backwards. We, as a profession,
have a responsibility to prepare for the challenges of the future.

Our world is changing rapidly, and the built environment plays
a vital role in the world around us. International markets are
increasingly interconnected, and RICS leads a profession that is
increasingly globalised. In this changing world, the demand for
consistent and reliable international standards is high. No one
organisation can create internationally accepted standards alone.
RICS has taken the lead in the development of international
standards through collaboration across the world. The three
areas we’re currently developing are standards in property
measurement, construction, and ethics.
It is clear that the challenges of the future can only be met
through sustainable investment. Real estate is a key driver in
global economies, so it is our responsibility to help support
sustainable, resilient business models that contribute to a sound
global financial system.
Congratulations to RICS Netherlands for all they have achieved
in the last 20 years. As we face the challenges of the future, the
role of built environment professionals will become even more
important.
Martin Brühl FRICS
RICS President 2015/16
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15 Het Royal Charter geeft de grondslag
voor de gedachte dat RICS primair een
maatschappelijk doel heeft, een publiek
instituut is.

19 Nederland heeft een voortrekkersrol
ingeklemd tussen de Rijnlandse en de
Angelsaksische vastgoedcultuur.

24 Ed Nypels trad in 2007 als Country
Manager aan bij RICS Nederland en
ontdekte al snel dat dit een organisatie
met veel potentie is.

41 RICS focust op weinig regels en
relevante principes, in tegenstelling tot een
zogenoemde ‘rule-based’ benadering.

50 Er is een behoorlijk verschil tussen
Nederland en Engeland als het gaat om
meldgedrag van onregelmatigheden.

56 De groei van het ledental van de RICS
in Nederland en wereldwijd zien we terug
bij grote vastgoedevenementen, zoals de
MIPIM in Cannes.
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9

Voorwoord Wendy Verschoor,
Voorzitter RICS Nederland

11

Hoofdstuk 1
Geschiedenis van RICS
Een instituut met eeuwenoude wortels

27 De chartered surveyor dient de
opdrachtgever onafhankelijk en professioneel door middel van zijn opinie en zijn
advies.

16

John Clutton, de eerste president van de RICS

19

RICS Nederland

24

‘Van elitair groepje tot maatschappelijke speler’

27

Hoofdstuk 2
Vakgebieden RICS
‘Aangestelde beschouwer van het fysieke’

28

Nederland voorop

31

Nederland start met initiatief Vakgroepen

41

Hoofdstuk 3
Governance en zelfregulering
Focus op relevante principes

49

De vijf ethische standaarden van de RICS

50

Melden van onregelmatigheden

55

Hoofdstuk 4
Kennis en netwerk
Wereldwijd netwerk van professionals

61 RICS heeft de oudste papieren als het
gaat om taxatiestandaarden, vastgelegd
in het beroemde Red Book.

61

Red Book

65

RICS-certificatie voor topmanagement

68

Sponsors

70

Bestuursleden RICS Nederland

71

Literatuur en colofon
7

8

Twintig jaar RICS Nederland
Voor u ligt het lezenswaardige jubileumboek van RICS Nederland.
Twintig jaar en een aantal memorabele gebeurtenissen verder
heeft de RICS in Nederland de nodige bekendheid verworven en
is de omvang én rol op het Europese vasteland indrukwekkend te
noemen. Toen een select gezelschap mensen twintig jaar geleden
de RICS naar Nederland bracht vanuit het Verenigd Koninkrijk
hadden zij ongetwijfeld niet bedacht welke ontwikkelingen er
in Nederland allemaal de revue nog zouden gaan passeren
en welke impact dit zou hebben op de rol van de RICS in de
Nederlandse vastgoedsector.
Waar de RICS in Nederland ooit begon als een ‘taxateursclubje’,
waarvan de focus met name lag op de invoering van standaarden
met behulp van het Red Book, zijn we inmiddels uitgegroeid
tot een organisatie, die via haar leden in vele professies en
segmenten is vertegenwoordigd. Diverse fraudezaken en een
financiële en vastgoedcrisis verder draait het lang niet meer alleen
om de standaarden, die nog altijd een hele belangrijke basis van
het RICS gedachtengoed vertegenwoordigen. Ook integriteit is
door de gebeurtenissen van de laatste jaren hoog op de agenda
komen te staan.
Ethiek en integriteit zijn heden ten dage niet meer weg te denken
uit onze sector. Dat wil niet zeggen dat we ‘er’ al zijn, maar het
feit dat het bewustzijn er is en steeds meer bedrijven aspecten
rondom ethiek en integriteit opnemen in hun gedragscode en
mensen het toepassen in hun dagelijks handelen is bemoedigend
te noemen. Laten we hier met elkaar vooral aandacht voor
blijven vragen en houden. U als lid bent immers een belangrijk
ambassadeur!
Ook onze standaarden worden steeds breder herkend en erkend,
maar bovenal toegepast. Onze leden hebben een belangrijke
rol gespeeld bij het uitdragen van ons gedachtengoed en het
naar een hoger niveau brengen van de professie. Dit is zelfs van
dusdanig niveau dat wij door zowel private als publieke stakeholders regelmatig gevraagd worden mee te denken in de doorontwikkeling van standaarden, modellen en regelgeving. Dankzij u
hebben wij de laatste jaren veel kunnen betekenen voor de sector

en een bijdrage kunnen leveren aan het bredere publieke belang.
De laatste jaren hebben we een stormachtige groei doorgemaakt.
De behoefte in de markt aan meer aandacht voor professionaliteit, kwaliteit en integriteit heeft geleid tot een behoorlijke
wachtlijst en een continu goed gevulde pijplijn van kandidaten.
Dankzij de vele counselors en assessoren kunnen wij deze
behoefte goed faciliteren, waarbij de kwaliteit van het assessment
voorop blijft staan; het motto blijft kwaliteit boven kwantiteit.
Ik wil graag mijn dank uitspreken naar de pioniers die de RICS
naar Nederland brachten, naar alle (oud-)bestuurs- en commissieleden voor hun bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de
RICS in Nederland en natuurlijk naar de leden voor het gestelde
vertrouwen; jullie hebben het mogelijk gemaakt dat RICS niet
meer weg te denken is uit het Nederlandse vastgoedlandschap!
Ik hoop dat u zich allen nog vele jaren voor onze organisatie wilt
blijven inzetten.
Ik wens u veel leesplezier met dit mooie boek, dat de ontwikkeling van de RICS in Nederland op een beeldende manier
weergeeft.
Wendy Verschoor MRICS
Voorzitter RICS Nederland
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Het hoofdkantoor van de RICS ligt tegenover
Houses of Parliament, het Britse parlement,
in hartje Londen.
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Hoofdstuk 1

Geschiedenis van RICS

Een instituut met
eeuwenoude wortels
De eerste voorlopers van het huidige RICS waren in Engeland al in de 16e eeuw
actief.

John Clutton, de eerste President van de
RICS, buste van Wagmuller (1871) die
staat in het hoofdkantoor van de RICS in
Londen.

Het beroep van surveying bestaat sinds mensenheugenis. De oude Egyptenaren en de
Romeinen kenden surveyors, finitores (surveyors) en agrimensores (land surveyors), die
zich onder andere met het ontwerp en de bouw van graftomben en pyramiden bezig
hielden.
Met de urbanisatie en industrialisatie van de 19e en 20e eeuw kwam een afgebakende
professie tot stand. In het Verenigd Koninkrijk zien we als eerste dat professionals op
gebied van grond en gebouwen zich verenigen.
De Royal Institution of Chartered Surveyors heeft oude papieren. Het surveying zelf
gaat in Engeland terug tot 1523, toen een eerste boek door de Engelse ‘overseer’ John
Fitzherbert werd geschreven, getiteld ‘The book of Surveying’. Sinds de zestiende eeuw
kreeg het surveying in het Engelse bestel een steeds grotere betekenis. En er kwam een
onderscheid tussen land surveyors en overige surveyors (general practitioners).
Het grootste deel van de surveyors waren rentmeesters die surveyingactiviteiten,
waaronder beheer, ondernamen in het landelijk gebied (lees: buiten Londen). Daarnaast
waren er algemene surveyors die zich in de stad Londen zélf zich met surveyingwerkzaamheden bezig hielden. De voorganger van het Royal Institution of Chartered Surveyors
is de Surveyors Institution, en dat werd weer voorgegaan door de Surveyors Club (1790).
De Surveyors Institution is opgericht in 1868. Dit instituut zou later bekend zou worden als
RICS, als het een koninklijke status krijgt bij ‘Royal Charter’, op 26 augustus 1881.
De mensen die zich surveyor noemden en zich aldus verenigden, waren veelzijdige
professionals – merendeels werkzaam in het buitengebied en voor een minderheid in
de stad – en hielden zich bezig met het beheer en het in beeld en kaart brengen van
vastgoed. Zij verstonden het vak van de administratie van het bezit (met name het
buitengebied, eigendom van de adel), maar ook zaken als cartografie, pacht, erfpachtszaken en transacties, begeleiden van verkopen en verhuur, maar ook het managen van
(ver)bouw(ingen). Tegenwoordig zouden wij dat karakteriseren als een beheerder, asset
manager, makelaar of geodeet, maar ook als deskundige op het gebied van heffingen en
belastingen. Ook hielden zij zich bezig met de aankoop van gronden voor stadsuitbreiding
en onteigeningen.
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De maatschappij veranderde in de
19e eeuw razendsnel, waardoor
er een snel toenemende vraag
naar kwaliteitscontroles ontstond.
RICS heeft met name haar
initiële groei en bestaansrecht
aan deze periode te danken.

Het RICS-wapen, met het motto ‘Est modus in rebus’ – er is maat in
alle dingen.
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Het waren de landsurveyors die in 1834 de eerste stappen
hebben gezet naar de oprichting van een associatie, door het
oprichten van de Landsurveyor’s Club. Later kwamen daarbij
de quantity surveyors, de deskundigen op het gebied van
bouwkosten, en daarna de Londense surveyors. De Londense
surveyors waren actief op het gebied van transactiebemiddeling,
makelaardij, als onafhankelijke bemiddelaars (brokers) of als
aan- of verkoopdeskundige ten behoeve van opdrachtgevers
(agents) en ze waren, – dit gold trouwens ook voor de landsurveyors – actief op het terrein van veilingen als ‘auctioneers’. In de
beginjaren van het instituut was sprake van een zekere bloedgroepenstrijd tussen de Londense (stedelijke) surveyors enerzijds,
die vooral een makelaardij-achtergrond hadden en de landsurveyors anderzijds, die hun wortels hadden in de rentmeesterij,
het beheer van landelijke goederen in het buitengebied en zich
daarbij ook bezighielden met taxaties en transacties.
De eerste president van de RICS in 1868 was John Clutton.
Het Royal Institution, dat inmiddels bij Royal Charter in 1881 een
vaste plaats had gekregen, werd een steeds professionelere
partij, organiseerde zich op steeds professionelere wijze met
commissies, toelatingsexamens, een kandidatuurpad, een goed
intern communicatiemiddel (de zogenoemde transactions van de
surveyors institution), verhandelingen over allerlei onderwerpen
die vanaf het eerste jaar, 1868, doorliepen tot na de oorlog.
De latere naam van die transactions van de surveyors institution
werd het ‘Journal of the Royal Institution of Chartered Surveyors’.
Het begon bij de oprichting op 15 juni 1868 met enkele tientallen
surveyors en het groeide gestaag door naar enkele honderdtallen.
In 1881 werd het instituut officieel ingesteld door middel van een
Royal Charter. Een Royal Charter, dat te vergelijken is met een
Koninklijk Besluit, werd en wordt verleend aan instituties die een
permanente plaats in de Britse maatschappij verworven hadden
en wel voor onbepaalde duur, dus eeuwigdurend. Het Royal
Institution of Chartered Surveyors deelt het Royal Charter met
gerenommeerde onderwijsinstellingen zoals de universiteit van
Cambridge en andere professionele instellingen op het gebied
van de gezondheidszorg en andere maatschappelijke voorzieningen.
De behoefte aan een dergelijke organisatie was ontstaan door
de snelle ontwikkeling en groei van de geïndustrialiseerde wereld.

Met de hand geschreven notulen van de
bijeenkomst van de Land Surveyors’ Club
in februari 1868, het jaar van oprichting
van de RICS.

Een pijprokende surveyor kijkt door
Een
pijprokende surveyor
kijkt
een zogenoemde
theodoliet
bijdoor
het een
zogenoemde
theodoliet
bij
het
metro
metrostation Tooting in Londen (1926).
station Tooting in Londen (1926).
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Irene Barclay was de eerste vrouw die in 1922 kwalificeerde
als een chartered surveyor. Ze staat op de eerste rij, tussen
RICS president Frank Knowles en secretaris-generaal
Robert Steel tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van
de RICS in 1978.
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Zo had bijvoorbeeld de stoomlocomotief in het begin van de
19e eeuw zijn intrede gedaan, waarvoor spoorwegen aangelegd
moesten worden, maar ook moesten er gewone wegen worden
aangelegd almede woningen en fabrieken worden gebouwd.
De maatschappij veranderde razendsnel, waardoor er een
toenemende vraag naar kwaliteitscontroles ontstond. RICS heeft
met name haar initiële groei en bestaansrecht aan deze periode
te danken en heeft hierdoor bijvoorbeeld op het gebied van
vastgoedtaxaties de oudste papieren. De bijzondere positie die
RICS in de 19e eeuw opbouwde, heeft de organisatie door de
jaren heen altijd weten te behouden. Door de gestage stroom
aan boeken en publicaties zien wij dat vastgoedtaxeren nog
altijd de kern van het surveyingvak vormt met het ‘Red Book’ als
uitgangspunt en wereldwijd het meest bekende standaardwerk
voor taxateurs.
Dat statuut, het Royal Charter werkt nog steeds door in RICS en
geeft de grondslag voor de gedachte dat het instituut niet primair
een ledenorganisatie is, althans niet primair gericht is op belangenbehartiging van haar leden, maar primair een maatschappelijk
doel heeft, een publiek instituut is. Een instituut dat het publieke
belang voorop stelt, uitdrukkelijk zo nodig boven het belang
van haar leden. Die positie heeft het in het Verenigd Koninkrijk
verworven. In Nederland, waar RICS vrij nieuw is, heeft het een
positie naast bestaande brancheorganisaties gekregen en is het
primaat van publiek/maatschappelijk instituut nog minder in het
oog springend.
In 1881 werd het instituut ingesteld door middel van koninklijk
besluit en dat charter is in de loop der jaren een aantal keren
herschreven. Aan de andere kant is de basis onveranderd
gebleven. De laatste aanpassing van het Royal Charter dateert
van januari 2009. In het charter (oorkonde of handvest, zo men
wil) wordt het type leden, het leidinggevend orgaan (governing
council) ingesteld en wordt ook een goede omschrijving gegeven
van het vakgebied van chartered surveying, het vakgebied waarin
de leden actief zijn. De omschrijving in artikel 3 van het Royal
Charter is als volgt:
‘Doelstelling van het instituut is om kennis te bevorderen, nodig
voor het uitoefenen van het beroep van ‘surveyor’ en ingedeeld
in drie categorieen: wetenschap, kunde en praktijk en nader
gespecificeerd in de navolgend punten A t/m H.’

De Royal Charter uit 1881 geeft
de grondslag voor de gedachte
dat het instituut niet primair een
ledenorganisatie is, maar primair
een maatschappelijk doel heeft,
een publiek instituut is.

15

John Clutton, de eerste
president van de RICS
De geschiedenis van RICS
gaat terug tot het jaar 1792.
Toen waren er voor het
eerst 16 Surveyors die de
handen ineen sloegen en
een vereniging oprichtten:
de Surveyor’s Club.
Zij stelden regels op waar
leden van de vereniging
zich aan moesten houden.
Als je lid was van deze
club dan wisten klanten
dat zij op een bepaalde
kwaliteit van werk konden
rekenen. Naast de geformuleerde regels, normen en waarden was het ‘een van de
heilzame principes’ van de organisatie om collega-professionals
in financiële nood te ondersteunen. Dit gebeurt vandaag de dag
nog steeds via Lion Heart. In de loop der tijd sloten zich ook
leden uit andere disciplines aan, zolang het maar iets met bouw
en vastgoed te maken had.
Tot 1868 vormde de vereniging vooral een ‘dinerclub’ van wijze
heren maar in dat jaar werd ook het instituut voor surveyors
opgericht (Surveying Institution), wat later RICS zou gaan heten.
Een van de 20 oprichters, John Clutton werd directeur/voorzitter
van de organisatie. Hij was in die tijd de belangrijkste surveyor
en leidde in Londen een grote onderneming met een benijdenswaardige klantenkring. Al in de loop van het oprichtingsjaar
telde de organisatie 19 partners en 131 leden. Om lid te kunnen
worden moest men aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Op
deze manier was een minimale kwaliteit van de aangesloten leden
gewaarborgd.
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Houses of Parliament, Londen.

A. Het bepalen van waarden van vastgoed en de diverse rechten
op vastgoed en belangen daarin en de advisering met betrekking
tot directe en indirecte investering in vastgoed.
B. Het beheren, managen en ontwikkelen van objecten en andere
activiteiten op het gebied van het beheer en het management van
vastgoed.
C. Het bevorderen van het optimale gebruik van grond en
gebouwen.
D. Het in beeld brengen van de bouwkundige staat van vastgoed,
de bouwkundige toestand, aanpassing, verbetering van het
ontwerp, het onderhoud en de bestemming.
E. Geodesie: het in beeld en in kaart brengen van gebieden en
vaste punten op het aardoppervlak.
F. Het beheren, ontwikkelen en in beeld brengen van onroerend
goed met delfstoffen en bodembestanddelen.
G. Bouwkundige advisering
H. Advisering inzake transacties, onderhands door middel van
veiling van koop en verkoop, huur en verhuur, vastgoed en
roerende zaken, van rechten of aandelen daarin, eventueel in de
positie van makelaar.
Het handvest van RICS, het Royal Charter, heeft mede als doel
de professie af te stemmen op het maatschappelijk belang in
het Verenigd Koninkrijk en in andere delen van de wereld. In
de praktijk betekent dit Handvest dat belangrijke wijzigingen in
RICS regelgeving moeten worden geratificeerd door de Britse
regering, nadat ze zijn goedgekeurd door een meerderheid van
de RICS Governing Council. Een Koninklijk Charter lijkt een
verouderd concept, maar heeft tegelijkertijd iets eigentijds: het
stelt in de moderne professionele wereld een ‘gouden standaard’
van integriteit in combinatie met een (concrete) toetsing daarvan
(regulation) centraal.
In het Charter wordt verder geregeld dat er een aantal soorten
leden van RICS zijn: de professional members (de gewone leden)
en de fellows. Ook regelt het charter wanneer leden zogenaamde
designations (titulatuur) mogen voeren en hoe zij zich mogen
noemen, bijvoorbeeld chartered valuation surveyor. Heden ten
dage heeft dit onderscheid in vakgebieden zich binnen de RICS
vertaald in een aantal faculteiten (professional groups). In 2018
viert RICS haar 150-jarig bestaan.
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De eerste vergaderingen van RICS Nederland
vonden begin jaren negentig plaats in sociëteit
De Witte in Den Haag.
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De afgelopen jaren is RICS in
Nederland meer en meer zijn – door
het Charter ingegeven – maat
schappelijke rol gaan vervullen.
Het beste is dat te zien bij taxaties.

Opkomst RICS Nederland
De aanleiding voor de introductie van RICS in Nederland als
afzonderlijke organisatie was gelegen in de nieuwe Europese
regels over ‘Mutual recognition’ van titels en vakgebieden,
in 1992. Voorheen waren er wel een tiental RICS-leden in
Nederland, die regelmatig bijeenkwamen, maar dit waren meer
ontmoetingen van Britse expats, werkzaam als makelaar bij één
van de van origine Engelse property consultants of als quantitysurveyor bij grote Nederlandse aannemingsmaatschappijen als
Ballast-Nedam en BAM.
In juli 1991 besloot RICS tijdens een ceremonie in Londen 21
Fellows te benoemen in continentaal Europa (Frankrijk, Duitsland,
Nederland, Denemarken en België). Deze fellows moesten de
kern van de Europese vereniging van Chartered Surveyors
vormen. De eerste voorzitter, onder wiens leiding het ‘1992 plan’
werd uitgerold, was Nick Brooks, hotel-consultant bij Jones Lang
Wootton. Voor Nederland werden 12 eminent members gekozen,
onder wie Pé Kohnstamm (hoogleraar SBV, nu ASRE), Rob
Lafors (toen MN Services), Thom Dijksman, (toen Jones Lang
Wootton), Kees de Boo (toen Aegon), Rob Cressee en Jurjen
Berger (voorzitter alumni vereniging SBV).
Onder de tweede voorzitter, Roy Draper (quantity surveyor bij
Ballast Nedam) kregen vergaderingen vaste vorm, destijds
steevast in Sociëteit De Witte in Den Haag. Daarna werd het
bestuur bemand door Marcel Meijs en Paul Stotesbury en werd
uitsluitend nog in het Nederlands vergaderd. In 1993 werd
besloten tot oprichting van de NVCS, de Nederlandse Vereniging
van Chartered Surveyors. Vanaf 1994 was de APC goed geïntroduceerd en de eerste opleiding geaccrediteerd (de MRE-oplei
ding aan de Stichting voor Belegggings- en Vastgoedkunde SBV
– nu ASRE – en kwam de toestroom van Nederlandse leden op
gang.
Inmiddels was in Brussel een European board opgezet, met John
Morgan (oprichter DTZ Deutschland) als voorzitter en later Bill
Nolan. De Nederlanders Marcel Meijs en later Theo Overbeeke
zaten jarenlang, van 1997 tot 2003, in dat bestuur.
Thans beleeft RICS Nederland zijn zevende bestuur. In 2013 werd
19

een nieuw governancemodel geïntroduceerd, waarbij onder het
bestuur een aantal commissies de uitvoerende werkzaamheden
op zich namen: de APC-commissie, de taxatiecommissie,
de members-services en networking commissie. De betrokkenheid van RICS-leden nam gedurende de jaren toe. Mettertijd
vervulde RICS meer en meer zijn – door het Charter ingegeven –
maatschappelijke rol. Het beste is dat te zien bij taxaties.
Voorbeelden zijn: Het TMI (taxatie management instituut), het PTA
(platform voor taxateurs en accountants) en het OTO (ovale tafel
overleg tussen de brancheorganisaties) en het NRVT (Nederlands
Register Vastgoed Taxateurs). Bij de totstandkoming van al deze
initiatieven hebben RICS leden een allesbepalende rol gespeeld.
In die zin is bij taxaties de Nederlandse ontwikkeling een afspiegeling van de internationale ontwikkeling: de intiatieven IVSC
(1976) en Tegova (1981) – thans gerenommeerde instellingen –
zijn ook overwegend door de inspanningen van RICS-leden van
de grond gekomen.
In 2015 bestaat RICS in Nederland 20 jaar. Wat begon als een
praatgroep van een aantal expats groeide in twee decennia
uit tot een volwassen organisatie met meer dan 650 leden.
Het huidige bestuur heeft de ambitie uitgesproken om het
ledenaantal te laten groeien tot duizend leden in de komende
vijf jaar. De behoefte aan groei is ingegeven vanuit de gedachte
dat als je écht invloed wilt hebben, je ook een serieuze omvang
moet hebben. Wil je toegevoegde waarde bieden, dan is alleen
kwaliteit niet voldoende. Dan moet je ook kwantiteit bieden;
dat wil zeggen een kritische massa vertegenwoordigen. RICS
streeft bovendien naar een brede organisatie, met als leden niet
alleen taxateurs en commercile vastgoedprofessionals maar ook
professionals binnen bijvoorbeeld de woningcorporatiesector en
het agrarisch en gemeentelijk vastgoed. Zoveel mogelijk transparantie, integriteit en vertrouwen zijn essentiële begrippen. Dat
vraagt derhalve om voldoende leden, die dit streven ook actief
uitdragen. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse organisatie,
maar ook voor de organisatie wereldwijd.
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Landgoed Twickel met formele Franse
tuin en slotgracht in park. Ook de rentmeesters, de vastgoedspecialisten in het
landelijk gebied, treden toe tot de RICS.
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De ruime opzet van de campus, bedrijven
en retail ondernemingen in de buurt van de
Haagse Hogeschool, Den Haag. Kwaliteit en
duurzaamheid van de bebouwde omgeving zijn
ook het domein van de RICS-professional.
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‘Van elitair groepje tot maatschappelijke speler’
Ed Nypels trad in 2007 als Country Manager aan bij RICS
Nederland en ontdekte al snel dat dit een organisatie met
veel potentie was.
‘Ik kwam van buiten het vastgoed en toen ik aantrad was de
RICS in Nederland eigenlijk een klein elitair groepje binnen de
branche. Op 15 januari 2007 was ik twee weken in dienst en
maakte ik de eerste nieuwjaarsreceptie mee: er waren maar
30 man aanwezig – acht jaar later zijn dat er honderden.
Maar ik ontdekte óók dat mensen als Peter Ruwiel, Peter van
Arnhem, Peter Keller en Paul Stotesbury, om er maar een paar te
noemen, de verpersoonlijking waren van het gegeven dat RICS
Nederland wel degelijk een zeer inhoudelijke club was. Dat was
voor mij als buitenstaander een echter ‘eye-opener’. Dit was een
club die meer was dan het opportunistische ‘erbij willen horen’.
Mijn opdracht was te helpen om het ledenaantal groter te maken.
Ik heb in die periode vooral met de toenmalige voorzitter Peter
Keller gewerkt, maar zijn voorgangers in het bestuur als Paul
Stotesbury en Marcel Meijs hadden dat natuurlijk ook al voor
ogen.
RICS moest een brede vereniging worden, maar het probleem
was dat we geen handjes hadden – dat is tot de dag van
vandaag en uitdaging. In 2007 hadden we 160 leden. Mijn
voorganger had moeten leuren met het lidmaatschap. We
begonnen door mensen persoonlijk te benaderen. Vanaf het
begin wilden we een bredere fundering leggen: ook researchers,
rentmeesters, advocaten moesten lid van de RICS worden.
De vereniging moest daarnaast niet te elitair worden met alleen
beslissers en vastgoedtyconen. Ook dertigers en veertigers
moesten lid worden, het aanstormend talent. Ik legde daartoe
contact met de belangrijkste opleidingsinstituten als Amsterdam
School of Real Estate en Tias Nimbas.
Het was niet alleen een kwestie van mensen aan de das trekken:
je moest ook echt lid worden. We appeleerden aan de idee dat
er echt iets moet veranderen in het vastgoed. En we wilden een
24

organisatie bouwen waar mensen echt bij willen horen. Dat is
gelukt en ik ben er echt trots op dat ik onderdeel heb kunnen zijn
van dat proces.

regelmatig kritiek kregen op het gebrek aan structuur in de
gesprekken is nu vaak het commentaar: ‘Het was pittig, maar ik
ben uitstekend behandeld.’

We hebben het Red Book, de ‘bijbel voor de taxateur’ in die
beginperiode erg naar voren gebracht en conferenties georganiseerd. Het werd steeds duidelijker dat we autoriteit hebben
gekregen. Alle Duitse en Angelsaksische banken vragen nu om
een Red Book taxatie. Circa 90 % van de taxaties worden nu
door RICS-taxateurs gedaan.

We gaan nu als RICS Nederland naar de tweede fase: de RICS
als volwaardige partner van alle stakeholders: markt, toezichthouders, overheid. De rol van de RICS in het Verenigd Koninkrijk
is hét voorbeeld, maar wij zijn continentaal in Europa verder dan
andere landen als brede organisatie. Die maatschappelijke rol
wordt de komende jaren verder uitgebouwd, daarvan ben ik
overtuigd.

In Nederland is het ook heel belangrijk dat je elkaar ontmoet
om over het vak te praten. Vóór 2007 was er maar twee keer
per jaar een CPD. In 2008 hadden we al 6 bijeenkomsten. In
het begin had ik te maken met een heel lage opkomst. Ik ben
in het begin naar alle vastgoedbijeenkomsten geweest die er
maar waren. De individuele aanpak is heel belangrijk gebleken,
dat je naar de mensen toe gaat. Er bleek grote behoefte aan
aan een organisatie als de RICS – aan méér vertrouwen tussen
professionals in het vastgoed. De gedachte dat je allen dezelfde
gedragscode volgt viel in vruchtbare aarde. Wij boden daar een
oplossing voor.

Als persoon heb ik zélf ook veel geleerd van de RICS – de
overtuiging dat solide ethische principes de basis zijn, dat is iets
waar een ieder iets aan heeft. Dat geldt ook voor mijzelf.’

Heel belangrijk voor de opbouw van RICS Nederland is het
toetsen van potentiële leden in een zogenoemd assessment.
In het begin hadden we veel overtuigingskracht nodig om
potentiële leden naar zo’n assessment te krijgen. Men was toch
professional en begreep niet waarom je hier tijd in moest steken.
Maar assessment zijn essentieel: je moet in zo’n sessie het
niveau van de kandidaat toetsen en dat lukt alleen als je haar of
hem koppelt aan een goed panel. We doen hier wereldwijd geen
concessies – het is overal een stevig gesprek van een uur.
In 2010 kwam Klaartje Wijvekate mij als rechterhand helpen bij de
business development in Nederland. We doen nu assessments
voor 120 kandidaten per jaar en waar we in 2007/2008 nog
25

Met een zogenoemde Ordnance Survey kaart
werd elke ‘inch’ van Engeland en Wales in kaart
gebracht. Deze Ordnance Survey kaart uit 1801
brengt East End in London in beeld.
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Hoofdstuk 2

Vakgebieden RICS

‘Aangestelde beschouwer
van het fysieke’
Chartered surveyors zijn letterlijk vertaald ‘aangestelde beschouwers’.
Surveying, van het ‘super videre’ in het Latijn, kan in het Engels worden vertaald
als ‘overseeing’ of ‘overzien’.

Hoofdkantoor RICS Internationaal, Londen

Surveying verwijst naar het in beeld, in kaart brengen van fysieke, waarneembare zaken,
vaste goederen, vastgoed dus. Ook refereert dit aan de adviserende functie van de
chartered surveyor: de expertrol, het dienen van de opdrachtgever door middel van zijn
opinie en zijn advies. Het overzien kan geschieden in geld (in financiële zin), naar rechtstoestand (in juridische zin), ruimtelijk (in geodetische zin) en managerial (in organisatorische zin).
De vakgebieden die behoren tot chartered surveying hebben allemaal iets met dat ‘in
beeld’, ‘te boek’, ‘in kaart’ of ‘op orde’ brengen van onroerende zaken. Eén dimensie
moet daar echter aan worden toegevoegd: het ‘chartered’ element. Dit ziet toe op
aspecten als onafhankelijkheid, onpartijdigheid, maatschappelijk belang en competentie
en professionaliteit. Deze aspecten worden goed uitgedrukt door het begrip chartered.
De vastgoeddisciplines die hun plek vinden in chartered surveying zijn bijvoorbeeld
beheerders, taxateurs, rentmeesters, makelaars, veilingexperts, bouwkundigen en
geodeten.
Hieronder is getracht een en ander in beeld te vatten. Het doel van dit jublieumboek
is onder andere reflectie op de identiteit van chartered surveyors. Enerzijds vanuit de
optiek van de klant; anderzijds vanuit de optiek van bestaande en potentiële leden.
Juist vanwege de breedte van de professie is afbakening belangrijk: wat is de identiteit en
reikwijdte van het vakgebied van de chartered surveyor?

C H A R T E R E D
Ethiek, code
Professionele standaard
Registration schemes
Regulering

S U R V E Y O R
€, waarde, kosten
m², ruimtelijk
Organisatie
Recht

Nederland voorop
In alle jaren van haar bestaan heeft RICS Nederland vooropgelopen ten opzichte van andere RICS-landen. Zo was RICS
Nederland de eerste om te komen met een vertaling van het Red
book in eigen land, de eerste om een aantal ‘eigen Guidance
Notes’ te maken en na Engeland de eerste om het taxatieregister
(VR) verplicht te stellen. Nederland is bijzonder succesvol in de
registratie van Regulated Firms. De meeste grote kantoren uit
Nederland zijn (op basis van vrijwilligheid) ingeschreven. Ook
dit jubileumboek is een voorbeeld. Een verklaring voor onze
voortrekkersrol is wellicht dat we ingeklemd zitten tussen de vrij
ongeprofessionaleerde Rijnlandse en de sterk georganiseerde
Angelsaksische vastgoedcultuur. Wellicht is ook het gebrek aan
wet- en regelgeving (na Nederlands dereguleringsmaatregelen)
een verklaring.
In Nederland zijn inmiddels vertegenwoordigd:
• Taxateurs
• Makelaars
• Commercieel vastgoed deskundigen
• Ontwikkelingsvastgoed deskundigen en planeconomen
• Rentmeesters
• Veiling-experts
• Management-consultants
• Researchers
• Projectmanagers
• Bouwkostendeskundigen
• Business valuators
In 2014 zijn in Nederland twee groepen leden ontstaan die
professional group-overschrijdend zijn.
De groep Woningen, bestaande uit leden uit de PG’s Taxateurs,
Commercieel vastgoed deskundigen, Management-consultants.
De groep Grondzaken, bestaande uit leden uit de PG’s Taxateurs,
Ontwikkelingsvastgoed deskundigen en planeconomen en
Rentmeesters.

28

RICS Nederland was de eerste
om te komen met een vertaling
van het Red book in eigen land,
de eerste om een aantal eigen
‘Guidance Notes’ te maken en na
Engeland de eerste om het taxatie
register (VR) verplicht te stellen.

Organisatie
Het hoogste orgaan van RICS is de Governing Council.
Dit orgaan is ingesteld in het Royal Charter. RICS kent
een model van zelfregulering. Dat betekent dat de leden
worden gereguleerd door wetgeving maar intern worden
gecontroleerd en geïnspecteerd. De zelf vastgestelde
normen overtreffen in veel gevallen de nationale wet
en regelgeving. Centraal staan de bescherming van de
consument en de ontwikkeling van het beroep in het
publiek belang. De Governing Council bestaat voor veruit
het grootste deel uit door de leden verkozen vertegenwoordigers.
De strategie van RICS wordt op het hoogste niveau door
de Governing Council (GC) bepaald. De GC omvat RICS
leden uit alle regio’s van de wereld en komt drie keer per
jaar bijeen. De structuur wordt gevormd door diverse
boards en commissies, zoals Regulatory Board, Audit
Committee, Management Board, Finance Committee,
Membership Board, Knowledge Board, Business
Development Board, Remuneration Committee, World
Regional Boards.
De representatie van RICS gebeurt door de President.
Dit was in de periode 2014-2015 Louise Brooke-Smith.
Louise was de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van RICS. Voor de zittingsperiode 2015–2016
is de Duitser Martin Brühl aangetreden. Er is ook een
Senior vice-president en er zijn drie vice-presidents.
Daarnaast worden organisatorische en ceremoniële
taken vervuld door de Honorary secretary en is er een
Honorary treasurer. De dagelijkse leiding ligt in handen
van de Management board, thans voorgezeten door
Sean Tompkins (CEO).
De RICS is ingedeeld in World Regions:
• Asiapacific
• EMEA, inclusief Engeland & Ierland
• Americas
In Europa heeft een aantal zelfstandige ‘branches’:
RICS Belux, RICS Česká Rep., RICS Cyprus, RICS

R I C S

O R G A N I S AT I E S T R U C T U U R
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Deutschland, RICS España, RICS France, RICS Hellas, RICS
Italia, RICS Magyarország, RICS Nederland, RICS Nordic &
Baltic, RICS Österreich, RICS Polska, RICS Portugal, RICS
Romania, RICS Russia & CIS, RICS Switzerland, RICS Turkey.
Het Europese hoofdkwartier is sinds 1993 gevestigd in Brussel.
RICS heeft kantoren en personeel overal in continentaal Europa.
RICS Europe groeit snel in alle Europese landen, van Duitsland
tot Rusland, van Centraal en Oost Europa tot Scandinavië, van
de Baltische Staten tot Turkije. Vanouds is voor RICS Brussel een
belangrijke taak weggelegd om de Europese politieke ontwikkelingen op het vakgebied te volgen en waar nodig te beïnvloeden
(RICS European Affairs).
Internationaal heeft RICS ca. 120.000 professionals als lid. Onder
RICS Europe vallen ca. 10.000 leden, in Nederland zijn er 650
leden (2015).
Er zijn verschillende soorten leden:
• De Members (MRICS). Dit zijn de gewone leden.
• De Fellows (FRICS). Dit zijn leden met meer anciënniteit of
leden die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden op
hun vakgebied en/of voor RICS.
• Associates (AssocRICS). Dit zijn leden die een beperktere
kwalificatie hebben dan gewone leden. Associate-leden kent
alleen de UK.
• Kandidaat-leden. Dit zijn mensen die onderweg zijn
naar lidmaatschap, en in het proces van assessment of
professional competence (APC) zitten.

Strategie
De RICS heeft als primair strategisch doel het publiek belang
te dienen door het bevorderen en bewaken van het niveau
(competentie en ethiek) van de professie van chartered suveyors.
Zij doet dat door het ontwikkelen van professionele standaarden,
het bevorderen van ethische conduct en door het onderhouden
van een stringent systeem van externe regulation.

APC – Assessment of Professional Competence
Wil men chartered surveyor worden, dan zijn er verschilende
‘routes’ die men kan volgen.
De graduate route volgt men als men een door RICS geacredi30

teerde opleiding (I en II) heeft gevolgd. Dat zijn:
• MRE ASRE
• MScRE ASRE
• MRE TiasNimbas
• Vastgoed en Makelaardij Hanze Hogeschool
• Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool
• Daarnaast kunnen meer ervaren mensen de senior professional-route kiezen. De eisen zijn: 10 jaar relevante werkervaring
op voldoende niveau.
• Er zijn verschillende ‘pathways’ waarlangs men zich kan
kwalificeren, Deze sluiten aan op de professional groups.
We noemen:
–– Quantity Surveying and Construction
–– Building Control
–– Building Surveying
–– Project Management
–– Valuation
–– Rural
–– Geomatics
–– Commercial Property
–– Facilities Management
–– Residential property
–– Built infrastructure
–– Environment
–– Minerals and Waste Management
–– Planning and Development
–– Arts and Antiques
–– Management consultancy
–– Residential property
–– Property Finance and Investment
–– Valuation of Businesses and Intangible Assets
–– Quantity surveying & construction
–– Taxation Allowance
Bij grote uitzondering worden excellente leden als ‘eminent’
direct tot Fellow verkozen. Veelal gaat het daarbij om nieuwe
vakgebieden waar RICS nog weinig leden heeft en dus niet uit
eigen geledingen over assessors kan beschikken. Dr. J. Vis
FRICS, pionier in Business Valuation is laatstelijk als eminentmember gekozen.

Nederland start met initiatief Vakgroepen
RICS Nederland startte in 2014 met het initiatief Vakgroepen.
Rond de thema’s ‘Wonen’ en ‘Grond’ zijn er inmiddels twee
groepen actief. Onno Hoff, bestuurslid RICS Nederland vertelt
wat Vakgroepen eigenlijk zijn en hoe we die worden toegepast in
de Nederlandse context.
RICS kent wereldwijd een aantal Vakgroepen, geconcentreerd
rondom ‘Land’, ‘Property’ en ‘Construction’. Deze hebben
allen een eigen bestuur en hebben zich tot doel gesteld om te
adviseren over richtlijnen en best practices. Vanuit een onafhankelijke positie helpen zij het vak van Chartered Surveyor (In
Nederland zeggen we ‘RICS lid’) zich verder te ontwikkelen en de
maatschappelijke invloed van RICS, op bijvoorbeeld de politiek,
inhoud te geven.
Op de schaal van Nederland heeft het bestuur dit gezien als
een manier om een aantal doelen te kunnen verwezenlijken. Ten
eerste bestond de wens om, met een groeiend aantal leden,
meer gericht activiteiten aan te kunnen bieden, in samenspraak
met de Memberservices & Network Commissie (MS&N). Ten
tweede wilde men graag meer leden actief in kunnen zetten ten
behoeve van andere leden, bijvoorbeeld door het organiseren van
bijeenkomsten. En tot slot om vanuit die Vakgroepen antwoord te
kunnen geven op de vraag, hoe we de maatschappelijke en onafhankelijke rol van RICS in Nederland kunnen gaan versterken. En
dat werkt. De al jaren actief zijnde Taxatiecommissie beschouwen
we als een Vakgroep ‘avant la lettre’ en heeft reeds veel betekend
voor het publieke debat.
Feike Siewertsz van Reesema MRICS, namens de Vakgroep
Wonen, spreekt vanuit een langdurige ervaring voor wat betreft
vastgoedinvesteringen & vastgoed asset management. Deze
ervaring wordt onderbouwd door zijn lidmaatschap van het
Professioneel Platform Vastgoedbelang (Een platform dat de
overheid volgt met betrekking tot nieuwe regels en voorschriften
voor de Nederlandse woningmarkt), zijn bestuurslidmaatschap
van het Urban Land Institute (ULI), en zijn RICS lidmaatschap.
‘Binnen RICS zorgt de Vakgroep Wonen voor het samenbrengen
en delen van ervaring en kennis. Tevens wordt er concreet

Onno Hoff, bestuurslid RICS Nederland
gestuurd op ontmoeting tussen- en met vakgenoten. Na een
eerste succesvolle ‘Residential Property Tour’ heeft het Bestuur
voor 2015 dan ook opnieuw interessante programma’s kunnen
samenstellen. Dit in samenwerking met de corporatiesector en in
nauw overleg met de MSN Commissie. Het is concreet gebleken
dat deze samenkomsten een uitstekende gelegenheid bieden om
leden met diverse studie- en werkachtergronden, maar met een

De al jaren actief zijnde Taxatie
commissie is een Vakgroep ‘avant
la lettre’ en heeft reeds veel
betekend voor het publieke debat.
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zelfde interesse in Wonen, effectief bij
elkaar te brengen.’
Jan Willem Santing MRICS, namens de
Vakgroep Grondzaken: ‘Per 1 januari
2015 is de Vakgroep Grondzaken actief,
een idee dat enkele leden samen met het
RICS Bestuur nader hebben uitgewerkt.
Het doel van deze groep is het extern
profileren van RICS op grondzakenthema’s, verdieping van de aanwezige
kennis, en intern het bevorderen van
kennisuitwisseling door het organiseren
van CPD’s.
Het aantal grondzakendeskundigen en
professionals die affiniteit hebben met
grondzaken gerelateerde thema’s binnen
RICS, neemt toe. Hierdoor neemt ook
de kennis binnen RICS toe omtrent
thema’s als bestemmingswijzigingen,
transformatie van grond, grondexploitaties, eigendomsrecht, bestuursrechtelijke
schadevergoedingen en erfpacht. Deze
kennis is vorig jaar goed benut toen twee
grondzakendeskundigen namens RICS
een inhoudelijke reactie op het consultatiedocument ‘Stedelijke Herverkaveling’
van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu hebben gegeven. De grondzakendeskundigen zijn verdeeld over meerdere
pathways, met name Rural, Valuation en
Planning & Development.
Er is inmiddels een Grondzaken
community actief onder de naam ‘Rural
and Development’. Dit is een gesloten
virtuele groep waarin Nederlandse RICS
leden documenten kunnen delen en
bijvoorbeeld discussies kunnen voeren
over grondzakenthema’s.’
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Het RICS bestuur in 2014
Van links naar rechts:
Aart Barkey Wolf MRICS
Thijs Evers MCR MRICS
Wendy Verschoor Mr. Ir. MRICS
Meint Feenstra FRICS
Onno Hoff MRE MRICS
Annelou de Groot MRICS
Maarten Vermeulen MRICS
Peter van Arnhem FRICS
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Het Amstel Hotel, één van de meest prestigieuze hotels in
Amsterdam werd in 2014 overgenomen door een consortium van
het staatsinvesteringsfonds van Qatar en een Chinese belegger.
Waardering van hotels is een specialisme geworden binnen de
taxatie professie.
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Kantoren Zuidas

Professional Groups

Designations

De RICS is verdeeld in 18 vakgebieden, te verdelen
in drie hoofdgroepen:

Lidmaatschap van sommige professional groups geeft recht op
het voeren van een zogenaamde professional designation. Leden
onderscheiden zich door de ‘desgnation’ MRICS of FRICS achter
de naam te zetten, maar men mag onder voorwaarden een
alternatieve designation voeren, bijvoorbeeld: Chartered Valuation
Surveyor (voor taxateurs).
Aan het gebruik van de verschillende designaties en logo’s zijn
strikte eisen verbonden. Een RICS-lid is overigens verplicht zijn
titel te voeren.
Welke toelatingsroute via welke pathway ook gevolgd wordt,
ieder lid moet zich kwalificeren door middel van een panel-interview. Hij wordt beproefd op zijn ‘senioriteit’ op het gebied van
chartered surveying aan de hand van een interview van een uur
met een assessment panel dat uit (daarvoor getrainde) bestaande
leden bestaat. Het gesprek worden gevoerd aan de hand van een
aantal ‘cases’ die de kandidaat tevoren heeft overgelegd.

Property:
1 Arts and antiques
2 Commercial property
3 Dispute resolution
4 Facilities management
5 Machinery and assets
6 management consultancy
7 Residential property
8 Valuation
Land:
9 Environment
10 Geomatics
11 Minerals and waste
12 Planning and development
13 Rural Built environment:
14 Building control
15 Building surveying
16 Project management
17 Quantity surveying
En dan is er sinds 2013 een nieuwe eend in de bijt:
Business Valuation.

RICS heeft als primair strategisch
doel het publiek belang te dienen
door het bevorderen en bewaken
van het niveau van de professie
van chartered suveyors.
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Op 1 april 2015 organiseerde RICS
Nederland haar jaarlijkse gala in de
onlangs gerenoveerde concertzaal
TivoliVredenburg te Utrecht. Meer dan 400
RICS-leden en hun gasten waren aanwezig
op deze feestelijke gebeurtenis, dat
mede in het teken stond van het 20 jarig
jubileum dat RICS in 2015 viert.
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Hoofdstuk 3

Governance en zelfregulering

Focus op relevante principes
Principes zijn de basis waarop de RICS als organisatie rust.
In 2008 werd tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van RICS een nieuw
bestuursmodel gepresenteerd. Bij stemming bleek ruim 90% van de leden dit voorstel
te ondersteunen. Dit bestuursmodel combineerde representatieve en democratische
elementen van een ledenorganisatie met de zakelijke benadering van de particuliere
sector. Het model introduceerde een ‘principal based’ raamwerk met duidelijke richtlijnen
voor verantwoordelijkheden, controle, resultaatmeting en evaluatie. RICS bevestigde
daarmee de focus op weinig regels en relevante principes, in tegenstelling tot een
zogenoemde ‘º’ benadering met zoveel mogelijk regels.
De mogelijkheid tot stemmen was de volgende stap in de evolutie van de organisatie na
de implementatie van het zelfstandige, zelfregulerende regime dat eerder van kracht werd.
Dit nieuwe raamwerk maakt RICS tot op de dag van vandaag adequater, efficiënter
en beter te besturen; iets dat nodig en nuttig is voor een zich zo snel ontwikkelende
internationale organisatie. Om te komen tot dit nieuwe model is er twee jaar lang proef
gedraaid naast de bestaande constitutionele structuur.
Brief, gezonden aan de president van
de RICS door de koningin Elizabeth ter
gelegenheid van het 100-jarige bestaan
van de RICS in 1969.

Louis Armstrong, toentertijd Chief Executive van RICS nam het woord bij de introductie
van dit nieuwe bestuurmodel: ‘De sleutel tot succes bij professionele organisaties is een
modern bestuursmodel. Dat klinkt wellicht saai, maar is een kritische voorwaarde. Er zijn
genoeg organisaties die last ondervinden van hun 19e eeuwse wortels en archaïsche
wijze van managen. RICS moet in staat worden gesteld zich wereldwijd te ontwikkelen
tot een professionele organisatie, gebaseerd op succes. Met dit nieuwe model kunnen
we dat.’

Zelfregulering
RICS Regulation is er verantwoordelijk voor dat alle RICS-leden gezamenlijk overeen
gekomen en afgesproken gedragsregels naleven. Het betreft hier professionele, ethische
en zakelijke standaarden waaraan RICS leden zich dienen te houden. RICS Regulation
beoordeelt en onderzoekt klachten die worden ingediend wegens het schenden van de
gedragscode door een RICS-lid. Indien uit onderzoek blijkt dat een RICS-lid zich niet aan
de gedragscode gehouden heeft, dan worden er disciplinaire maatregelen genomen.
Zelfregulering kenmerkt zich door het feit dat RICS-leden onder toezicht staan van en
gecontroleerd worden door hun eigen professionele organisatie.
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Gedragscode (Code of Conduct)
Als toonaangevende (wereldwijde) organisatie die staat voor
professionaliteit, integriteit en transparantie in het vastgoed, vervult
RICS een belangrijke maatschappelijke rol. Om een goede invulling
aan deze rol te kunnen geven is het nodig om het vertrouwen van
klanten, leden en andere betrokkenen te winnen en te behouden.
Een goede reputatie is voor RICS derhalve van groot belang. Om
deze reputatie te borgen, spelen de ethische principes van RICS
(ofwel de Code of Conduct) een doorslaggevende rol. De ethische
principes van RICS kunnen worden gezien als een handleiding
voor gedrag, die voor alle leden geldt en waarvoor bij overtreding
geldt dat er kan worden gesanctioneerd.
RICS principes zijn gebaseerd op de volgende vijf wereldwijd
gehanteerde professionel en ethische waarden:
•
•
•

Handel integer
Streef een hoge mate van dienstverlening na
Handel zodanig dat het vertrouwen in de sector wordt versterkt

Start

•
•

Behandel anderen met respect
Neem verantwoordelijkheid

In het verleden kende RICS twaalf hoofdwaarden maar om deze
wereldwijd echt toepasbaar en universeel te maken zijn deze
twaalf hoofdwaarden gereduceerd tot de gegeven vijf. Hoewel de
hoofdwaarden eenvoudig en vanzelfsprekend lijken, is naleving
ervan aanzienlijk moelijker en dat vraagt om daadwerkerlijke
verankering in het gedrag van personen en organisaties.

RICS Regulation
De RICS kent het grootste gewicht toe aan de naleving van
ethische standards en van gedrags- en beroepsregels onder de
leden. De toetsing daarop is ondergebracht bij een afzonderlijk
orgaan, dat op ‘arms length’ van de RICS-organisatie staat: RICS
Regulation. Dit orgaan bevordert (ex ante) naleving van professionele standaards en is ook tuchtrechter (ex post) bij overtredingen
van diezelfde standards. In RICS Regulation zit dus een belangrijk
preventief en een curatief element.

Do not proceed

Do not proceed

Do not proceed

N

N

N

Do you have
sufficient facts on
the issue?

Y

Is it legal?

Y

Is it in line with
RICS global professional and
ethical standards?

Unsure
N
Try to separate the
facts from your or others
emotional response

Can you
get more information or
seek advice?

Do not proceed

Y

If it seems legal
proceed to the next stage. If not
then do not proceed

Y

De toetsing richt zich op drie niveau’s:
• Algemene toetsing van alle leden op de (vijf) ethische
beginselen van RICS
• Specifieke nadere toetsing van leden die zich daartoe hebben
geregistreerd (registration scheme’s)
• Toetsing van kantoren (RICS Regulated Firms)

Algemene standaards voor alle leden
De algemene toetsing vindt plaats op basis van de RICS Byelaws
en de Five professional and ethical standards van RICS. Voor alle
leden zijn er daarnaast Rules of conduct for members (juni 2007).
RICS-leden kunnen zich niet aan dit toezicht onttrekken.

Regulated Firms
Kantoren kunnen zich op basis van vrijwilligheid registreren als
‘RICS Regulated Firm’ en zich daarmee onder het toezicht stellen
van RICS Regulation door zich te onderwerpen aan de Rules of
conduct for Firms (juni 2007).
Onder kantoren die zich bezig houden met vastgoedadvies,

Het integriteitscongres wordt al sinds 2011 gehouden door RICS
en NeVaP. Met 230 deelnemers in 2014 is het congres inmiddels
uitgegroeid tot een belangrijke bijeenkomst op het gebied van
integriteit in de vastgoedsector.

Do not proceed

N

N

N

Have you consulted
with appropriate people to make
an informed decision?

Do you have clear
reasoning in reaching your
decision? Is your decision
informed?

Would you be content
for your actions to be made
public – in the newspapers or
on the internet?

Have you
assessed the
risks
100,894
mm
involved?

Y

Y
Decide what action you are
going to take

Record

the decision and the
reasoning for it

Act

and then reflect on
the outcome

T R E E

Have you
considered what the
options are?

Y

D E C I S I O N

Do not proceed

R I C S

Do not proceed

De Erasmus brug in Rotterdam, met op de achtergrond het iconische complex De Rotterdam.
taxaties en makelaardij, wordt het predikaar ‘RRF’ als een grote
aanbeveling gezien. De 12 grootste kantoren (ranglijst PropertyNL
2014) in Nederland hebben zich zonder uitzondering geregistreerd als RICS Regulated Firm. Dat betekent dat – hoewel niet
alle medewerkers van deze kantoren RICS-lid zijn – de firma’s de
verplichting op zich hebben genomen de RICS-standaarden als
de norm te hanteren voor hun gehele organisatie.

Apart geregistreerde leden
De RICS onderhoudt enkele registers van leden die actief
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zijn op een gebied dat om extra toetsing vraagt. Deze leden
hebben te maken met de RICS Rules for Registration of
Schemes (2010). Er zijn verschillende registers (‘schemes’).
De belangrijkste is de Valuer registration Scheme, waarin
RICS-leden die Redbook-taxatie uitbrengen verplicht moeten
staan geregistreerd. De Valuers Registration (VR) is voor
Nederland een belangrijk register. Het is sinds 1-10-2013
verplicht voor leden die red book-taxaties willen uitbrengen.
Red book-taxaties zijn taxaties waarop de regels VPS2 tot en
met VPS3 van het Red Book van toepassing zijn.

Koningin Elizabeth bezoekt het hoofdkantoor van de RICS in Londen in maart 1978.
Daarnaast is er het RICS International Expert Witness Accreditation Scheme (EWAS), voor leden die optreden als gerechtelijk
deskundige deskundige en het Mediation Accreditation Scheme
voor Vastgoedmediators. Tot slot is er het Chartered Environmentalists Scheme, voor leden die zich in de UK bezig houden met
milieu-certificaten.

CPD
Een van de verplichtingen voor RICS-leden betreft het bijhouden
van hun vakbekwaamheid. De RICS gaat uit van lifelong learning

en heeft een programma, CPD – continuous professional
development –, waarin leden (goedgekeurde) opleidingen en
seminars bijwonen en aldus jaarlijk 20 CPD-punten moeten
verzamelen.

Dispute Resolution Services DRS
Wereldwijd is RICS het grootste instituut op het gebied van
arbitrage, bindend advies en mediation bij vastgoedgeschillen.
Er worden vanuit Londen elk jaar 10.000 zaken inzake alternatieve geschillenbeslechting aangebracht (het merendeel huur- en
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Een woonwijk met vooroorlogse sociale huurwoningen in de wijk
Heijenoord, Arnhem. Grote paketten huurwoningen werden in 2014
aan buitenlandse beleggers verkocht op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt en door RICS gereguleerde makelaars speelden
daarbij een hoofdrol.

erfpachtherzieningszaken). Ook in Nederland wordt gestudeerd
op de mogelijkheden een DRS-service te starten. Zulks in
navolging van RICS Deutschland, dat een mediation-opleiding
heeft gemaakt en mediators benoemt.

Assessment of Professional Competence (APC)
Om toe te kunnen treden tot RICS nemen kandidaten deel aan
het zogenoemde APC. Om toe te kunnen worden gelaten tot
het APC volgen kandidaten een gestructureerd opleidingspad
en houden een logboek bij van voor RICS relevante activiteiten.
Daarnaast moeten zij zich de Code of Conduct eigen maken en
uit kunnen leggen wat hiervan de gevolgen zijn voor hun werkzaamheden in de praktijk.

RICS-voorzitter Wendy Verschoor reikt diploma’s uit tijdens
de Nieuwjaarsbijeenkomst 2015. De afgelopen jaren kent
RICS Nederland een zeer snelle aanwas van het aantal leden.
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De mate van deskundigheid en ervaring bepalen de aard van
het te volgen APC-proces. Zo hoeft iemand met een relevante
academisch opleiding en tien jaar ervaring aan minder eisen te
voldoen dan iemand die bijvoorbeeld twee jaar geleden de universiteit heeft verlaten. Beide kunnen RICS-lid worden maar de weg
naar het lidmaatschap is anders. Het assessment zelf is een soort
mondeling examen, waarbij een kandidaat getoetst wordt op zijn/
haar vakinhoudelijke kennis, competenties, professionaliteit en
zijn/haar integriteit.
De beoordelingscommissie bestaat uit twee op het betreffende
vakgebied gespecialiseerde RICS-leden onder leiding van een
voorzitter die met name verantwoordelijk is voor de procesgang
en de vragen stelt die betrekking hebben op ethiek en integriteit.

RICS Code of Conduct wereldwijd
Wereldwijd telt RICS ongeveer 120.000 leden in 146 verschillende landen. Overal hanteert RICS dezelfde standaarden
als het ‘Red Book’ en de ‘Code of Conduct’. Hoewel de
organisatie wereldwijd dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid
nastreeft, blijkt dit in de praktijk niet altijd eenvoudig. Verschillende landen en werelddelen kennen andere economische,
culturele, maatschappelijke en spirituele achtergronden,
waardoor de Code of Conduct op verschillende wijze
geïnterpreteerd kan worden of kan leiden tot alternatieve
acties. Deze situatie compliceert het aansturen van de totale
organisatie. Het zelfregulerende karakter van RICS biedt
hiervoor gedeeltelijk een oplossing,
Maar soms zijn de verschillen zo groot en diepgeworteld, dat
er geen ruimte voor overeenstemming bestaat. Het is daarom
– onder andere ingegeven door praktische overwegingen –
de vraag in hoeverre die overeenstemming nagestreefd moet
worden In elk land dat RICS-leden kent, symboliseren zij
immers kwaliteit, professionaliteit, deskundigheid en integriteit
op het vakgebied van bouw en vastgoed. In elk land staat
RICS als organisatie hoog aangeschreven. Zelfs in delen
van de wereld waar de term ‘charterd surveyor’ heel weinig
lijkt te betekenen, spreken de hoge normen van de leden
boekdelen. RICS wordt door grote financiële instellingen
en regeringen in de wereld gezien als de ontwikkelaar en
bewaker van de ‘gouden standaard’ als het gaat om professionele regelgeving in de vastgoedsector.
Overal vormen kwaliteit, professionaliteit, deskundigheid en
integriteit de basis voor het RICS-lidmaatschap en wellicht is
het beter onder bepaalde voorwaarden de lokale normen en
waarden als uitgangspunt te hanteren bij toepassing van de
Code of Conduct dan te trachten deze wereldwijd met elkaar
overeen te laten stemmen. ‘Anders’ is niet altijd slechter of
beter. Het kan ook gewoon een cultuurverschil zijn.

Effecten pluriforme samenleving
In ons land richten gedragscodes zich met name op integer
handelen. Integer betekent in ons land onkreukbaar; rechtschapen. Dat wil zeggen dat men onder alle omstandigheden

De vijf ethische
standaarden van de RICS
Handel met integriteit
Bied altijd een hoge kwaliteit
van dienstverlening
Handel op een wijze die het
vertrouwen in het beroep bevordert
Behandel anderen met respect
Neem verantwoordelijkheid

Melden van onregelmatigheden
Er is een behoorlijk verschil tussen
Nederland en Engeland als het gaat om
meldgedrag van onregelmatigheden.
Maarten Vermeulen, FRICS, Managing
Director of RICS Europe, Russia & CIS
heeft inmiddels ervaring opgedaan als
Europees Directeur en hij vertelt: ‘In
Nederland loopt het over het algemeen
niet goed af met klokkenluiders. Om die
reden krabbelt elk RICS-lid zich eerst
even achter zijn oren, voordat hij of zij
melding maakt van niet integer gedrag
van een medelid. Iedereen komt per slot
van rekening op voor zijn eigen hachje.
In Engeland doet men het tegenovergestelde. Daar wordt elk incident gemeld:
‘naming and shaming’. Dit gaat zelfs zo
ver dat sommige RICS-leden daar het
gevoel hebben dat ze vleugellam zijn.
Dus waar je in Nederland een ‘klikspaan’
bent, ben je in Engeland integer. In
Nederland kunnen hierdoor de grenzen
makkelijk opgerekt worden, terwijl men in
Engeland nooit de randjes zal opzoeken
uit angst voor represailles. Wat is nu
goed? Wie het weet, mag het zeggen.
In hoeverre ‘anders’ beter of slechter
is, is een continue vraag waar RICS
zich wereldwijd mee bezig houdt. Het
begrip ‘integriteit’ kent per cultuur een
andere betekenis en invulling. In ons
land bestaat er veel aandacht voor
het begrip ‘integriteit’. Dit hangt mede
samen met alle fraudepraktijken in het
vastgoed, die in de afgelopen jaren
naar boven zijn gekomen. Over het
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algemeen blijkt de uitnodiging tot fraude
groter in omgevingen waar veel geld te
verdienen is. Dit maakt de markt van de
bouw en het vastgoed extra kwetsbaar.
Om die reden bestaan er in ons land
verschillende betrokken organisaties,
die integriteitsregels, specifiek voor
deze markt, opgesteld hebben. Naast
de Code of Conduct van RICS heeft
bijvoorbeeld ook De Nederlandse Bank
een beleidsregel met betrekking tot
integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke
vastgoedactiviteiten ontwikkeld (2008)
en heeft de Vereniging van Institutionele
Beleggers in Vastgoed (IVBN) ‘de IVBN
Code of Ethics opgesteld voor haar
leden (2008).
Deze ontwikkeling sluit aan bij de
zoektocht van de Autoriteit van
Financiële Markten (AFM) naar meer
mogelijkheden voor zelfregulering, omdat
de overheid het niet langer als haar taak
ziet zelf alle organisaties en individuen
binnen het vastgoed met regelmaat te
toetsen.’

Maarten Vermeulen, managing director
RICS Europe, Russia & CIS.

Maarten Vermeulen, Managing Director RICS Europe, Russia & CIS
en Wendy Verschoor, voorzitter RICS Nederland tonen een brief
aan de Tweede Kamer. Begin 2015 deed RICS Nederland van zich
spreken toen een zogenoemd Position Paper werd aangeboden
aan minister Stef Blok (Wonen, Rijksdienst) over het waarderen van
woningen in verhuurde staat.
bepaalde professionele sociale en ethische normen handhaaft,
ook wanneer er van buiten af druk uitgeoefend wordt om hiervan
af te wijken.
Echter onze Nederlandse samenleving ontwikkelt zich in
toenemende mate pluriform. Opvattingen over wat hoort, wat
niet hoort en wat moet, lopen steeds verder uiteen. Ethiek en
integriteit worden in toenemende mate beleefd als iets persoonlijks. Er is sprake van ‘democratisering van het moreel gezag’.
De laatste jaren komen echter de grenzen van deze ontwikkeling
in zicht.
Wanneer morele pluriformiteit zo ver gaat dat men denkt dat
tegengestelde standpunten beide waar kunnen zijn, ontstaat
morele onzekerheid en dat kan uiteindelijk leiden tot morele
onverschilligheid. Normen die niet meer vanzelfsprekend zijn,
verliezen hun functie. Een samenleving waarin normativiteit
onzeker wordt, zet zichzelf op het spel. Dit zijn precies de ontwikkelingen die wij op dit moment in onze samenleving waarnemen.
En veel organisaties, niet in de laatste plaats onze verschillende
overheden, trachten deze ontwikkeling te ondervangen door
steeds meer en nieuwe regels te ontwikkelen.
Deze ontwikkelingen maken het belang van een globale ‘Code of
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Conduct’, zoals RICS hanteert nog meer manifest. Juist in een
samenleving waar normativiteit in toenemende mate een bron
van discussie vormt, is er behoefte aan duidelijkheid, structuur,
normen en waarden. Hierdoor blijven wij namelijk vertrouwen
houden in ons zelf, onze medemens en in onze samenleving.
De ‘principle based’ Code of Conduct biedt hiertoe houvast,
juist omdat de code principle based is en daarmee verwijst naar
(fatsoens)normen en waarden en niet naar (juridische) regels.
Normen en waarden hebben te maken met intrinsieke kwaliteiten,
terwijl regelgeving extrinsiek is en meestal een gevolg van een
activiteit of een gedrag dat niet als plezierig wordt ervaren.

Integriteit, hoe meet je dat?
Zoals uit het voorgaande blijkt staat integriteit van leden bij RICS
centraal. Integriteitsnormen worden bepaald door de groep, niet
door het individu. Iedereen heeft een eigen beeld van wat hij/ zij
integer vindt. Individuele meningen vormen echter geen maatstaf
om de mate van integriteit van derden te kunnen beoordelen.
De vraag is hoe integriteit of een integere houding dan wel kan
worden beoordeeld, tot stand gebracht, getoetst, gehandhaafd,
vol worden gehouden en gestimuleerd. Om dat in beeld te krijgen
is het zinvol integriteit op een aantal manieren te belichten. Zo is
er sprake van integriteit op verschillende hiërarchische niveaus
en bestaat er een aantal gedragskenmerken dat samenhangt
met integriteit. De mate van integriteit is volgens RICS te
toetsen aan met name de Code of Conduct. Met behulp van
deze gedragscode is de kwaliteit van de integriteit niet alleen te
toetsen, maar kan deze ook worden beïnvloed. De kenmerken
van integriteit moeten sociaal worden gedeeld, willen zij ook
sociaal werkzaam kunnen zijn. Tegelijk moet integriteit individueel
verankerd worden in de deugdenstructuur en de morele
competentie van personen, wil zij psychisch werkzaam zijn.
RICS toetst zowel op de individuele integriteit als op groepsintegriteit. Ook bedrijven kunnen een RICS-accreditatie nastreven en
verwerven.

Integriteit in de hiërarchie
Wanneer een organisatie integer wil functioneren, moet hiertoe
op het hoogste niveau het goede voorbeeld worden gegeven.
De boardroom en directeur(en) worden geacht als eerste integer
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Een RICS-das uit 2004.
gedrag te vertonen. Dat wil zeggen dat zij bij zichzelf en bij hun
collega’s voortdurend alert zijn op eerlijkheid en zuivere intenties.
In navolging hiervan dient het gehele personeelsbeleid gericht te
zijn op integriteit. Bij het werven van personeel op alle niveaus
moet worden nagegaan of iemand integer is en de juiste intenties
heeft. Zuivere intenties zijn in deze dat het bedrijfsbelang (mits dit
belang op zichzelf integer is) steeds uitgangspunt is en niet het
persoonlijk belang (Bij voorkeur lopen echter het bedrijfsbelang
en het persoonlijk belang synchroon.). Dit betekent niet dat er
geen fouten gemaakt mogen worden. Integendeel, waar mensen
werken, worden fouten gemaakt. En bij elke beslissing weet je

pas achteraf of dit een goede beslissing was. Het gaat er echter
om of de intentie integer was; had iemand de juiste bedoelingen?
En is iemand bovendien bereid verantwoordelijkheid te dragen
voor de (onbedoelde) effecten?
Het is daarom voor een boardroom van belang dat goed
gekeken wordt naar de samenstelling van het bestuur. Bestaat er
voldoende tegenkracht? Of zitten er alleen maar ‘ja-knikkers’, die
Zonnekoninggedrag met hun houding faciliteren en stimuleren?
Indien er sprake is van dit laatste kunnen medebestuurders in
een integriteitsconflict komen met zichzelf door de wetenschap
dat in ons land klokkenluiders in het algemeen zwaarder gestraft
worden dan diegene die zij aangeven. Dit soort situaties toont de
complexiteit aan van het expliciet hanteren van en streven naar
integriteit als individuele- of bedrijfswaarde.

Integriteit en transparantie
Bij het toetsen aan integriteit in de praktijk is de werkelijke intentie
niet altijd te achterhalen. Als een RICS-lid intentioneel niet integer
gedrag vertoont, zal diegene niet geneigd zijn zijn/haar drijfveren
bekend te maken. Vaak zien wij verschillen tussen wat mensen
zeggen te denken, zeggen te doen en daadwerkelijk denken en
doen. Als deze verschillen groot zijn, is het verstandig te trachten
iemands drijfveren te achterhalen, zodat de juiste overwegingen
gemaakt kunnen worden. Transparantie is hierbij van groot
belang. Als alles en iedereen transparant functioneert, is er ruimte
voor meningsverschillen zonder dat er gebrek is aan integriteit.
Dan is er sprake van vertrouwen en ‘agree to disagree’. Echter
als mensen de neiging vertonen bepaalde activiteiten of gedrag te
verbergen, is dit gerede aanleiding tot nader onderzoek. Daarbij
moet ook ruimte en aandacht zijn voor de beweegredenen die
leiden tot een bepaald gedrag. In tijden van crisis, zoals nu het
geval is, zal vrijwel iedereen, dus ook een RICS-lid, geneigd zijn
in eerste instantie voor zichzelf en het eigen gezin (family first)
op te komen. Dit kan leiden tot integriteitsconflicten. In dit soort
situaties is het van belang na te gaan of er andere mogelijkheden
zijn om tegemoet te komen aan de betreffende behoeften, die
aanleiding waren tot het niet integere gedrag. Voorwaarde is
dan wel dat iemand zich open en kwetsbaar kan en durft op
te stellen, zodat er ruimte is voor een open gesprek en een

zoektocht naar oplossingsrichtingen. Bij deze benadering is de
grenswaarde van het gedrag in relatie tot de omstandigheden die
hiertoe geleid hebben per definitie discutabel; voor welke zaken
is coulance wel op zijn plaats en voor welke zaken niet? En onder
welke condities? Daar waar er formele wetten en regelgeving
overschreden zijn, is er altijd de weg naar de rechter. Maar daar
waar bepaalde activiteiten en gedrag zich in een normatief grijs
gebied bevinden, is de kans op een oplossing mede afhankelijk
van de mate van samenwerking, respect, vertrouwen en trans
parantie.

Integriteit en samenleving
Bij RICS wordt eveneens waarde gehecht aan duurzaamheid.
Duurzaamheid in het vastgoed gaat verder dan energie-neutrale
gebouwen en groen. Duurzaamheid gaat ook over het alternatief
aanwendbaar maken en realiseren van gebouwen. Duurzaamheid
is ook maatschappelijk verantwoord ontwikkelen en beheren.
Dat betekent dat zowel de private als de publieke organisaties
duurzaamheid in al hun overwegingen mee moeten nemen.
Waarom een nieuw gebouw laten realiseren en verhuizen als
je goed gehuisvest bent en waardoor je onnodige leegstand
creëert? Waarom extra meters realiseren als er al teveel zijn?

Verder dan werk
RICS gaat er bovendien van uit dat haar leden niet alleen professioneel, deskundig en integer optreden in hun werk, maar dit
ook doen in hun persoonlijk leven. Een RICS-lidmaatschap gaat
verder dan het werkend bestaan. Het gaat er ook om dat je als
mens een waardevolle bijdrage wilt leveren aan de samenleving.
In deze tijd van social media wordt dit steeds belangrijker. In
toenemende mate krijgen we allerlei gewenste en ongewenste
informatie over individuen en organisaties. Hoewel vele individuen
en organisaties uit zijn op controle over de informatiestroom, lijkt
dat in deze tijd niet meer reëel. Deze nieuwe, veel meer transparante samenleving stelt hoge eisen aan het gedrag van een
ieder; zowel het individu als de organisatie kunnen zomaar in de
schijnwerpers komen te staan. Op zo’n moment wordt de mate
van integriteit en betrouwbaarheid al snel concreet zichtbaar.
RICS leden die de Code of Conduct geïnternaliseerd hebben,
hoeven zich dan nergens voor te schamen.
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Nieuwjaarsborrel 2014 in De Goudfazant in Amsterdam.
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Hoofdstuk 4

Kennis en netwerk

Wereldwijd netwerk van
professionals
Werelwijd groeit het netwerk van de RICS snel, in Nederland is de organisatie in
20 jaar enorm gegroeid.
Het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is een in 1868 in Londen opgerichte
onafhankelijke professionele ledenorganisatie die in het publiek belang werkt. RICS heeft
120.000 professionals in de vastgoedsector in meer dan 100 landen als lid. Wereldwijd
werkt RICS aan het uitdragen van de kernwaarden en de meerwaarde van RICS. Zo
adviseert RICS de Braziliaanse overheid bij de invoering van zelfregulering in de vastgoedsector. Daarnaast werkt RICS samen
met ruim 60 internationale partners om
mondiaal te komen tot meer consistentie
bij het meten van vastgoed (IPMS).
In Nederland is RICS bijna 20 jaar actief
en heeft sindsdien een enorme groei
doorgemaakt. Er zijn nu ruim individuele
650 leden op allerlei sleutelposities in het
professionele vastgoed.
Een stabiele en betrouwbare vastgoedsector is in het belang van alle direct en
indirect belanghebbenden in de sector.
Bovendien hebben de ontwikkelingen in
de vastgoedsector een enorme impact
op het economische en maatschappelijke
leven.
Juist om die reden zet RICS zich over de hele breedte van de vastgoedsector in om de
professionaliteit en ethische standaarden op het hoogste niveau te krijgen en te houden.
Of het nu gaat om taxateurs, vastgoedadviseurs, M&A specialisten, Corporate Real
Estate managers, vastgoedfinanciers, beleggers, woningcorporatie medewerkers, facility
managers, technische experts, fiscalisten, ontwikkelaars, rentmeesters, bouwkosten
deskundigen, planeconomen, stadsplanners of beheerders van vastgoedfondsen. RICS
heeft tot doel om over de gehele breedte de professionaliteit te verbeteren en de integriteit
te waarborgen.

Een van de prioriteiten
van RICS, het bevorderen
van de competentie
van haar leden, bestaat
in het produceren
van professionele
standaarden in de vorm
van best practice.
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Circa 2.000 RICS-leden waren in maart
2015 onder de 21.000 deelnemers aan
MIPIM in Cannes, ’s werelds grootste
vastgoedbeurs. Het aantal chartered
surveyors dat deelnam was circa 200
groter dan in 2014. Één van de tien
deelnemende personen aan de MIPIM
was dus een RICS-lid en zij kwamen
uit bijna de helft (36) van de 80 landen
die aanwezig waren inclusief Canada,
Brazilië, Japan, Verenigd Koninkrijk,
Zuid-Afrika, Verenigde Arabische
Emiraten, China, Duitsland en natuurlijk
Nederland. Tijdens de driedaagse beurs
organiseerde RICS op de eigen stand
een brede reeks events, conferenties
en vergaderingen, met aandacht voor
onder meer IPMS, governance en ethiek,
taxaties en het RICS Futures rapport.

Sfeerbeeld MIPIM 2015 in Cannes, met
op de achtergrond de stand van de
grote Nederlandse steden. Circa 2.000
RICS-leden waren onder de 21.000
deelnemers aan ’s werelds grootste
vastgoedbeurs.
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Doordat RICS een wereldwijd
netwerk van professionals is,
zijn de belangrijke komende
juridische Europese en nationale
issues snel in kaart gebracht.
RICS en haar leden
Door het kwaliteitskeurmerk dat RICS is worden aan (kandidaat)
leden de hoogste eisen gesteld. Het betreft hierbij niet enkel het
toelatingsexamen. RICS houdt ook toezicht op de naleving van
haar gedragscodes en heeft hiervoor ook de tuchtrechtelijke
instrumenten en de organisatie. Bovendien organiseert RICS
periodiek CPD (continuing professional development) bijeenkomsten waarmee de kennis van de leden op peil blijft. RICS
heeft verder een duidelijke netwerkfunctie. Periodiek worden er
inhoudelijke en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Bovendien
promoot RICS haar leden continu binnen en buiten de sector.
Ook is RICS actief in de ambtelijke en politieke arena’s in
Den Haag en Brussel. Zo kan RICS duiden welke relevante
(Europese) wet- en regelgeving eraan komt en hoe daarbij de
belangen vanuit de sector en het publiek belang het beste

behartigd worden. Een goed voorbeeld is de EC Mortgage Credit
Directive, een EU richtlijn van 4 februari 2014, die nog vertaald
zal worden in Nederlandse wetgeving. In de Recital (de Memorie
van Toelichting) bij deze Wet, wordt het Red book van de RICS
genoemd als toonaangevende taxatiestandaard die de lidstaten
kunnen overnemen.
RICS ‘vertaalt’ deze belangen en de boodschap richting beleidsmakers en politici. Doordat RICS een wereldwijd netwerk van
professionals is, zijn de belangrijke komende juridische Europese
en nationale issues snel in kaart gebracht. Binnen continentaal
Europa heeft RICS meer dan 6.500 leden en nog eens 2.000
aspirant-leden. Bovendien volgen nog eens 6.000 studenten
een door RICS geaccrediteerde opleiding, Door haar (aspirant)
leden en het wereldwijde netwerk heeft RICS voldoende kritische
massa om actief als autoriteit te opereren op het speelveld van
de (internationale) vastgoedsector.

RICS training en conferences
Internationaal heeft RICS een aantal eigen opleidingen. Er is zelfs
een eigen universiteit, de RICS School of the Built Environment,
de Amity Universiteit in India. Het is de eerste gespecialiseerde
opleiding voor aspirant professionals in onroerend goed en de
bouw.
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Nieuwe leden samen met RICS-voorzitter Wendy Verschoor,
januari 2014.
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wordt per land en per Professional Group (PG) ‘persoonlijk’
gemaakt. RICS publiceert daarnaast een aantal gedrukte media:
Property journal, Modus en het Building Surveying-journal.
In Nederland werd in 2014 de eerste digitale nieuwsbrief
gelanceerd.

RICS Research
RICS beschikt over een internationaal alom gewaardeerde
research-afdeling. Jaarlijks worden velerlei onderzoeken
uitgevoerd, ten behoeve van de leden en/of ten behoeve van
(beïnvloeding van) overheidsbeleid. In Nederland heeft het
onderzoek RICS Sales Price Research (SPR) dat jaarlijks samen
met IPD wordt uitgevoerd, grote bekendheid gekregen. Dit
onderzoek is het enige onderzoek op het gebied van het ‘uncertainty’-vraagstuk bij taxaties. Op grootschalige wijze worden
jaarlijks taxatie-uitkomsten geconfronteerd met gerealiseerde
transactieprijzen. Waar het gaat om de ‘oude media’ was en is
RICS overigens een grote uitgever van boeken op gebied van
‘property’ (RICS Books).
Ook in Nederland zijn academische kringen goed vertegenwoordigd. Zo rekent RICS een zestal vastgoedprofessoren onder
haar (oud)leden: de hoogleraren Van Gool (ASRE), Berkhout
(Nyenrode), Hordijk (TiasNimbas) en de emeriti Keeris (Tilburg),
Boogaert (Delft) en Kohnstamm (ASRE).

Influencing Policy

Ook in Nederland zijn in de loop der tijd diverse conferenties
georganiseerd. Zoals de RICS Taxatieconferentie, in 2013, in
Pakhuis De Zwijger, waar 200 professionals bij aanwezig waren.
Één van de eerste conferenties van de Nederlandse organisatie
was een bezoek aan Londen in 1999, met bezoek aan het annual
dinner. Dat idee werd overgenomen en was aanleiding de eigen
gala’s van RICS diner. De afgelopen jaren werden aan een reeks
steden (onder andere Dublin, Warschau en Stockholm) bezoeken
gebracht.
Online is RICS sterk vertegenwoordigd met de website, RICS
Communities en diverse Forums.
De leden staan met een profielpagina geregistreerd. De website
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Het opstellen van position papers teneinde overheidsbeleid te
beïnvloeden ten faveure van de surveying-professie, gebeurde
jarenlang uitsluitend in Londen en in Brussel. Niet zonder succes:
Zo werd dank het lobbywerk in Brussel RICS opgenomen in twee
specifieke Europese wettelijke regelingen: AIFMD – Alternative
Investment Fund Management Directive en de eerder genoemde
MCD – Mortgage Credit Directive. In beiden wordt RICS
aangehaald als verschaffer van een bruikbare taxatiestandaard.
Inmiddels zijn ook in Nederland de nodige activiteiten onder
nomen. Zo heeft RICS krachtig ingesproken bij de totstand
koming van nieuwe wetgeving over de Stedelijke Herverkaveling
in de Omgevingswet (groep Grondzaken). Begin 2015 deed RICS
Nederland van zich spreken toen een zogenoemd Position Paper
werd aangeboden aan minister Stef Blok (Wonen, Rijksdienst)

Red Book
Als het gaat om professional standards heeft de
RICS grote bekendheid gekregen met haar Red
Book voor taxateurs. In 1976 reeds heeft RICS het
eerste Red Book gepubliceerd. De Red Book editie
2014 is inmiddels de zevende. De standaard heeft
altijd grote invloed gehad, ook in maatschappelijk
opzicht. Zo werd de eerste editie de basis voor de
Vierde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving van de
EG en stond het Red Book model voor de International Valuation Standards van de IVSC (mede
opgericht door RICS) en de European Valuation
Standards van Tegova (eveneens mede opgericht
door RICS). IVSC en Tegova hielden jarenlang
kantoor in het hoofdgebouw van RICS, aan het
Parliament Square in Londen.
Alle leden van RICS die taxaties uitbrengen, en alle
RICS Regulated Firms moeten handelen overeenkomstig de regels uit het Red Book. Het eerste
deel van Red Book, de standaards PS1 en PS2
– waarin bijvoorbeeld de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de taxateur is geregeld – is altijd
van toepassing. Op de overige gedeelten van het
Red Book zijn echter enkele taxaties uitgezonderd:
(a) advies bij onderhandelingen, (b) waarderingen
bij gerechtelijke procedures, (c ) wettelijke taxaties
(d) verzekeringstaxaties en (e) zogenaamde interne
taxaties waarbij de taxateur in dienst is bij de
aanvrager van de taxatie. De grootste groep, alle
andere taxaties waarop het Red Book onverkort
op van toepassing is, worden ook wel ‘Redbooktaxaties’ genoemd. Bij iedere editie van het Red
Book organiseert RICS zogenaamde roadshows.
RICS zoekt dan haar leden op in de lande om ze
te informeren over wijzigingen in de spelregels voor
taxeren. De roadshows worden goed bezocht en
buitengewoon gewaardeerd.
61

Arts and Antiques is een Pathway binnen RICS en de verwachting
is dat taxateurs binnen deze branche ook in Nederland
aansluiting zullen vinden bij RICS.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 1996
over het waarderen van woningen in verhuurde staat. De minister
wil graag dat woningcorporaties hun bezit gaan waarderen tegen
marktwaarde in verhuurde staat, omdat hij een voorstander is
van meer inzicht en vergelijkbaarheid. RICS onderschrijft deze
beleidswens maar maakt zich grote zorgen over de inrichting van
het systeem enerzijds vanwege de onafhankelijke en autonome
positie van de taxateur en anderzijds het zuiver houden van het
waardebegrip (market value) van het vastgoed zelf.

Standards en Guidance
Een van de prioriteiten van RICS, het bevorderen van de
competentie van haar leden, bestaat in het produceren van
professionele standaarden (best practice). Een grote hoeveelheid
standards (verplicht voor leden) en guidance (aanbevelingen)
hebben in de loop der jaren het licht gezien. De bekendste
standards zijn de RICS Professional Valuation Standards, beter
bekend als het ‘Red Book’, de bijbel voor vastgoedtaxateurs.
Buiten het Red Book om zijn er overigens vele Guidance Notes
op het gebied van taxaties, zoals bijvoorbeeld: Valuation of
development land (2008), Sustainability and commercial property
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valuation (2009), DCF (2010), The valuation of trade related
properties (2010) en Comparable evidence in property valuation
(2011).
Daarnaast zijn de volgende belangrijke standards te noemen: Het
Blue book (Residential estate agency standards), Het Black book
(de quantity surveying and construction standards) en enkele
belangrijke ‘guidance notes’: Technnical Due Diligence Guidance
Note, Conflicts of interests, Real Estate Management Guidance
Note, De international Real Estate Agency and Brokerage
Standards (REBS) en de RICS facilities management standards,
Het laatste internationale project is IPMS – international property
measurement standards – voor inmeting van gebouwen
Ook voor Nederland werden Guidance Notes ontwikkeld:
Nederlandse wettelijke taxaties, erfpacht en executiewaarde en
gedwongen verkoop.

Taxatie, het hart van RICS
Op gebied van vastgoedtaxatie heeft RICS de oudste papieren.
Direct al na de eerste formering van de Surveyor’s Club in 1792,
en de oprichting van RICS in 1868, krijgt de taxatieleer langzaam

RICS-certificatie voor topmanagement
De snelle groei van RICS onder toonaangevende Nederlandse
vastgoedbedrijven werd eind 2014 geïllustreerd door de certificatie van het volledige managementteam van ontwikkelaar
AM. Na een intensief assessmenttraject traden zij toe tot RICS.
De diploma’s werden uitgereikt in het AM Huis door Wendy
Verschoor, voorzitter RICS Nederland, en Ed Nypels, country
manager RICS Benelux.
‘Integriteit is één van de kernwaarden van AM. Om dit verder
te verankeren in ons denken en handelen, hebben wij besloten
een traject van assessment in te gaan om gecertificeerd lid van
RICS te worden. Dit betrof de leden van ons management team
met een functie die direct aan gebieds- en vastgoedontwikkeling
is gelieerd’, stelde Roel Vollebregt, directievoorzitter van AM.
‘Dit is een intensief proces geweest waarbij wij aan de hand
van praktijkcases hebben stilgestaan bij onze professionaliteit
en integriteit in ons dagelijks handelen. Wij zijn verheugd dat
alle AM-collega’s die aan dit traject hebben deelgenomen, zijn
toegelaten als professioneel lid van RICS.’
Het was het eerste managementinitiatief voor certificering
in Nederland. Ed Nypels: ‘Ook ontwikkelaars vormen een
integraal onderdeel van de professionele vastgoedsector. Wij
zijn daarom blij dat AM, als eerste organisatie in Nederland, het
initiatief heeft genomen haar management te laten certificeren
door RICS. Deze entreetoets is geen sinecure, maar een stevig
assessment van kennis, kunde en integer kunnen opereren in
het vastgoed. Deze managementbeslissing van AM draagt bij
aan het herstel van vertrouwen in de vastgoedsector. Dit zou een
voorbeeld kunnen zijn voor veel meer professionele vastgoed
bedrijven. Ethisch handelen begint immers bij de beslissingen en
handelingen van individuen in de top van een onderneming.’

Het gehele managementteam van ontwikkelaar AM werd eind
2014 gecertificeerd. V.l.n.r. Frank Klomp, Alfred Bolks, Ronald
Huikeshoven, Frank Lambert, Ellen Masselink, Wilco van den Ban,
Ed Nypels (RICS), Gerhard Bolk, Sander ter Beek, René van Wijk,
Mario Broos, Roel Vollebregt, Henri de Pater en Wendy Verschoor
(RICS).
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Bezoek RICS
Londen 1999,
met v.l.n.r. Aart
Hordijk, Marco
Hekman, <??> en
Marcel Meijs.

Studiereis
naar Berlijn in
2004 met links
‘oudgedienden’ in
RICS Nederland
Theo Overbeeke
en rechts Peter
van Arnhem,
mede-auteur van
deze publicatie.

Internationaal heeft RICS een aantal eigen opleidingen. Zelfs een
eigen universiteit, de RICS School of the Built Environment, de Amity
Universiteit in India. Het is de eerste gespecialiseerde opleiding
voor aspirant professionals in onroerend goed en de bouw.
maar zeker vorm. Zoveel blijkt wel uit de gestage
stroom van boeken en publicaties die, via RICS, in de
loop der tijd het licht heeft gezien. Vastgoedtaxatie
wordt nog steeds als het hart van het surveyingvak
gezien.
Ook vandaag de dag is RICS op het vakgebied toonaangevend met wereldwijd naar schatting 20.000
‘valuers’. Nederland was één van de eerste landen
waar de RICS Valuer Registration in het leven werd
geroepen. Bij een toenemende internationalisering
van de zakelijke dienstverlening zijn voor internationale vastgoedtransacties taxatiestandaarden noodzakelijk om een grotere transparantie door middel
van effectieve controle te faciliteren. Het initiatief
controleert alle leden die taxaties uitvoeren volgens
RICS taxatie standaarden (het Red Book). Deze
scheppen op hun beurt weer een gereguleerd
kader en bieden richtlijnen en standaarden voor de
dagelijkse praktijk, overeenkomstig de International
Valuation Standards (IVS) die nu wereldwijd erkend
en aangenomen zijn. RICS Valuer Registration
versterkt de toewijding van leden en bedrijven aan de
hoogste standaarden binnen hun bedrijfstak.
Valuer Registration werd gelanceerd in Engeland in
2010 en in Continentaal Europa in 2011.
Op voordracht van het Nederlandse Bestuur en de
Taxatiecommissie, is het hoogste reguleringsorgaan
binnen RICS – de Regulatory Board – akkoord
gegaan met het per 1 oktober 2013 verplicht stellen
van VRS voor alle taxateurs die Red Book taxaties
uitvoeren.
Door het programma verplicht te maken in Nederland

wordt een duidelijk signaal afgegeven aan bestaande
en potentiële klanten, dat RICS leden kritisch
onderzoek en vergelijking met ‘best practice’ uit de
bedrijfstak verwelkomen.
Klanten kunnen erop vertrouwen dat ze te doen
hebben met een organisatie die binnen hun eigen
bedrijfstak in hun belang ‘best practice’ accepteert,
omarmt en ontwikkelt.
Dat RICS haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
neemt blijkt goed uit twee initiatieven op het gebied
van taxaties van de laatste drie jaar. Het Platform
van Taxateurs en Accountants (PTA), een initiatief
van de NBA, bestaat uit vijf registeraccountants en
vijf registertaxateurs. De taxateurs zijn benoemd op
persoonlijke titel maar allen RICS-lid, evenals de PTA
voorzitter, dr. Jan Vis FRICS. Het PTA deed in het
rapport ‘Goed gewaardeerd vastgoed’ 28 Aanbevelingen die door de professie zijn omarmd. Inmiddels
zijn de aanbevelingen min of meer opgevolgd door
een ander initiatief: het NRVT. Onder zachte sturing
van de AFM heeft de taxatieprofessie het Nationaal
Register Vastgoed Taxateurs opgericht (NRVT). Op
11 maart 2013 heeft RICS haar zusterverenigingen
uitgenodigd aan haar ovale tafel te Voorburg.
Mede dankzij dit ovale tafel overleg (OTO) kon in
twee jaar tijd het NRVT worden opgericht dat op
1 januari 2016 operationeel zal zijn. Het is tot stand
gekomen mede dankzij de inzet van vele RICS
leden, een tiental nemen thans zitting in de diverse
bestuursorganen van het NRVT. In de Reglementen
van het NRVT zijn veel van de PTA aanbevelingen
overgenomen.
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Sponsors
De totstandkoming van dit boek werd
mede mogelijk gemaakt door de volgende
Regulated by RICS bedrijven

Zadelhoff

STEENHUIJS
Chartered Valuation Surveyors
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Bestuursleden RICS Nederland
Nick Brooks (voorzitter 1993–1994)
Roy Draper (voorzitter 1994–1998)
Mike Sellwood
Philip Whittaker
John Myers
Mike Ware
Peter Robinson
Alex Jackson
Rob de Wildt
Paul Stotesbury (voorzitter 1998–2006)
Aart Hordijk
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Arthur Tielens
Jaap de Vries
Marcel Meijs
Theo Overbeeke
Frans van Hoeken
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Richard van Ovost
Roel Hamers
Carole Vermolen
Jan Berghs
Eddy Halter
Simon Brading
Jacques Craenen
Peter Keller (voorzitter 2006–2009)
Peter ter Hark
Eric Martens (voorzitter 2009–2012)
Hans Touw
Sake Pleiter
Mark Fidler
Jan-Willem Bastijn
Maarten Vermeulen
George van Hooydonk
Birgit Gerritse
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Vertrouwen door professionele standaarden
RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele
kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer
van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Onze naam
staat voor consistente verstrekking van standaarden en dat
wekt vertrouwen op de markten die we bedienen.

Wij zijn van mening dat standaarden effectieve markten
versterken. Tot zeventig procent van het vermogen in de wereld
is geïnvesteerd in grond en vastgoed. Onze sector is dan ook van
vitaal belang voor de economische ontwikkeling en draagt bij tot
stabiele, duurzame investeringen en groei over de gehele wereld.

Wij accrediteren 118.000 professionals en alle bij RICS
aangesloten personen of geregistreerde bedrijven zijn
onderworpen aan onze kwaliteitsborging. Hun expertise omvat
taxaties en commercieel vastgoed, vastgoedfinanciering en
-investering, projectbeheer, planning en ontwikkeling, quantity
surveying en facility management.

Met vestigingen in de belangrijkste politieke en financiële centra
in de wereld zijn wij uitstekend gepositioneerd om het beleid te
beïnvloeden en professionele standaarden te verankeren. Wij
werken op intergouvernementeel niveau en stellen internationale
standaarden op die zullen bijdragen aan een veilige en levendige
markt in grond, vastgoed, bouw en infrastructuur, waarvan
iedereen baat heeft.

Van milieubeoordelingen tot vastgoedtransacties geldt dat
als onze leden erbij betrokken zijn, dezelfde professionele
standaarden en ethische regels worden gehanteerd.

We zijn trots op onze goede naam en zullen deze hooghouden.
Klanten die met een RICS-professional samenwerken, kunnen dus
vertrouwen op de kwaliteit en ethiek van de verleende diensten.
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