
 
 
 
 
 
 

Integriteitsverklaring 
Om in aanmerking te komen voor (her)registratie bij ROTA verzoeken wij u onderstaande verklaring zorgvuldig door te 
lezen. Bij opname in het ROTA register gaat u automatisch akkoord met deze verklaring. Deze verklaring geldt zowel voor 
ingeschreven taxateurs als aspiranten. Indien een of meer situaties op u van toepassing zijn, ontvangt het bestuur graag 
nadere informatie over de achtergrond daarvan. 
 
Indien later blijkt dat de taxateur en/of de aspirant niet voldoet aan deze verklaring, kan het bestuur maatregelen 
nemen conform het klacht -en sanctiereglement ROTA. 

 
 
 

Omgaan met financiën 
o Ik ben privé en zakelijk de laatste 5 jaar niet betrokken geweest bij financiële problemen. 
o Ik kan privé en zakelijk vrij over mijn eigen vermogen beschikken en ben niet betrokken bij 

(aanvragen van) beslaglegging of schuldsanering. 
o Er is de laatste 5 jaar geen faillissement/surseance van betaling tegen mij aangevraagd of 

uitgesproken, noch ben ik in staat van liquidatie verklaard. 
o Ik ben niet betrokken geweest bij juridische procedures vanwege financiële problemen. 

 

Compliance  
o Ik ben nooit geschorst of ontslagen uit een taxatiefunctie of aanverwante functies vanwege 

grensoverschrijdend gedrag. 
o Ik ben niet betrokken geweest bij gerechtelijke procedures rondom mijn functie als taxateur of 

aanverwante functies met mijn (voormalige) werkgever of als zelfstandige. 
o Ik ben niet betrokken geweest bij tuchtrechtelijke procedures van (beroeps)verenigingen of 

brancheorganisaties. 
o Ik ben nooit het lidmaatschap kwijtgeraakt van een (beroeps)vereniging of brancheorganisatie 

door opzegging of ontzetting (royement) vanwege grensoverschrijdend gedrag. 
o Er is mij nooit een Verklaring Omtrent Gedrag geweigerd. 
o Ik ben niet in aanraking gekomen met justitie of veroordeeld vanwege een overtreding of misdrijf 

uit de Wet Economische Delicten. 
o Ik ben niet in aanraking gekomen met justitie of veroordeeld vanwege een overtreding of misdrijf 

uit het Wetboek van Strafrecht dat verband houdt met taxatie opdrachten of financiële 
belangen. 

o Ik ben niet eerder getoetst op integriteit door enig overheidsorgaan belast met toezicht in de 
financiële sector, waarbij dat orgaan een voorbehoud heeft gemaakt. 

 
 

Taakvervulling 
Mijn werk als taxateur of aanverwante beroepen (zowel in dienstverband of als zelfstandige) heeft de afgelopen vijf jaar 
geen aanleiding gegeven tot negatieve aanmerkingen zoals: 

o De professionaliteit en integere omgang met opdrachtgever, cliënten, verzekeraars, werkgevers, 
werknemers of meegeregistreerden 

o De wijze waarop ik mijn kennis en deskundigheid op peil houd; 
o De wijze waarop ik mij houd aan wetten, voorschriften en (interne) richtlijnen van overheid, 

betrokken instanties of werkgevers; 
o De wijze waarop ik mij gehouden heb aan mijn verantwoordelijkheden als taxateur of 

aanverwante functies 
o De wijze hoe ik met belangenverstrengeling omga en vermenging van zakelijke en privébelangen 

vermijdt. 
o De wijze waarop ik zorgvuldig en gemotiveerd tot mijn taxatie oordeel kom; 
o De wijze waarop ik informatie aan betrokken partijen geef en hoe ik omga met vertrouwelijke 

informatie 


