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Federatie TMV 
 

De Federatie TMV is dé beroepsorganisatie voor gecertificeerde RegisterTaxateurs, 

RegisterMakelaars en RegisterVeilinghouders in roerende zaken. Zij bestaat sinds 1951 en 

heeft meer dan 300 leden. Alle leden zijn gecertificeerd op hun vakgebied en als zodanig 

opgenomen in de registers van de Federatie die u online kunt raadplegen. 

De Federatie TMV is de enige beroepsorganisatie van gecertificeerde taxateurs, makelaars 

en veilinghouders in roerende zaken in Nederland. 

De Federatie wil o.a. de beroepsbelangen behartigen van de aangesloten taxateurs, 

makelaars en veilinghouders en daarnaast de kwaliteit en de vakbekwaamheid van haar 

leden bewaken en bevorderen. 

 

Het beroep van taxateur, makelaar en/of veilinghouder is een zogenaamd vrij beroep. De 

overheid stelt geen eisen aan deze beroepsgroep. Dit heeft zij in het verleden wel gedaan; 

vroeger diende men “beëdigd” te worden door de rechtbank of de Kamer van Koophandel. 

Beëdigingen bestaan niet meer voor taxateurs en veilinghouders; wel voor makelaars! Om 

toch het hoge niveau van professionaliteit te behouden, heeft TMV besloten certificering van 

de vakbekwaamheid én persoonscertificering als toelatingseis te hanteren: Een lid van de 

Federatie dient te beschikken over aantoonbare vakkennis (door middel van het afleggen 

van een examen op het betreffende vakgebied) en ingeschreven te staan in het 

persoonsregister van Hobéon. 

 

Om lid te kunnen worden en te blijven van de Federatie is het noodzakelijk een examen op 

het betreffende vakgebied positief af te leggen, gecertificeerd te worden door Hobéon 

(onafhankelijke certificatie-instelling) en jaarlijks voldoende PE punten (Permanente 

Educatie) te behalen. 

 

Met de ontwikkeling van het aan de internationale normen beantwoordend 

certificeringsysteem en de instelling van een persoonsgebonden ‘vakbekwaamheidcertificaat’ 

is thans voorzien in de leemte die was ontstaan na het wegvallen van de vroegere 

wetgeving.  

 

Om dit persoonsgebonden certificaat te behouden en lid te blijven van de Federatie moeten 

de certificaathouders elke vijf jaar aantonen dat zij hun kennis en kunde op peil hebben.  
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