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REGLEMENT KAMERS FEDERATIE TMV  

 

 

Hoofdstuk 1. Inhoud en toepassingsbereik  

 

Artikel 1.  

Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt 

verwezen naar het Reglement Definities Federatie TMV.  

 

Artikel 2.  

Dit reglement is van toepassing op Kandidaten en de Leden van de Federatie TMV. Het bevat 

bepalingen over toetreding tot Lid van de Vereniging en vereisten waar Leden gedurende de 

inschrijving aan dienen te voldoen.  

 

Artikel 3.  

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:  

•  een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit 

begrip of woord en omgekeerd;  

•  een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en 

omgekeerd;  

•  een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement.  
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Hoofdstuk 2. Kamer Taxateurs roerende zaken 

  

Paragraaf 2.1 Toetreding  

 

Artikel 4.  

4.1.   De Taxateur roerende zaken die Lid wenst te worden van de Vereniging, richt een verzoek 

tot inschrijving aan het Bureau op de wijze zoals vermeld op de website van de Vereniging.  

De Kandidaat vermeldt in het verzoek tot inschrijving in elk geval:  

a. één of meer Kamers waarin de Kandidaat wenst te worden ingeschreven, en 

b. de Sectie waartoe de Kandidaat behoort, afhankelijk van het specialisme/vakgebied 

waarin hij werkzaam is. 

4.2. De Kandidaat dient op het moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel 

opgenomen theoretische achtergrond, ethische kennis, praktische vaardigheden en 

werkervaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.  

4.3.   De Kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende theoretische achtergrond, 

ethische kennis, praktische vaardigheden en werkervaring door:  

a. maximaal één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving, een door het 

Hoofdbestuur erkend Examen succesvol te hebben afgelegd.  

b. als zodanig te beschikken over een certificatie volgens het certificatiesysteem SRZ 

(Systeem Roerende Zaken) op basis van ISO 17024.  

4.4.   Indien het Examen langer dan één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving is 

afgelegd kan de Kandidaat alsnog worden toegelaten mits de Kandidaat, naar het oordeel 

van het Hoofdbestuur, kan aantonen dat hij beschikt over voldoende praktische 

vaardigheden.  

4.5.   De Kandidaat dient op het moment van zijn verzoek tot inschrijving te beschikken over 

aantoonbare werkervaring in het taxeren van roerende zaken, al dan niet opgedaan in een 

‘meester-gezel’-situatie.  

4.6. De bedrijfsvoering van de Kandidaat is in overeenstemming met de voorwaarden en regels 

van de Vereniging als vastgesteld in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie 

TMV.  

4.7.  de Kandidaat verplicht zich door middel van ondertekening van het aanvraagformulier tot 

naleving van de Statuten en alle op grond van dit Reglement gebaseerde besluiten 

en uitvoeringsvoorschriften. 

4.8. de Kandidaat verplicht zich de verschuldigde aanvraaggelden te doen.  

 

Artikel 5. Ontheffing  

5.1. Van één of meer toelatingsvoorwaarden kan in bijzondere gevallen na verzoek van de 

Kandidaat een al dan niet tijdelijke ontheffing worden verleend indien naar het oordeel van 

het Hoofdbestuur het voldoen hieraan in redelijkheid van een betrokken Kandidaat niet kan 

worden gevergd. Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende 

erkenning kunnen bijzondere beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden 

verbonden.  
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5.2. Een verzoek van een voormalig Lid om – zonder examen te doen – wederom als Lid te 

worden toegelaten tot de Vereniging, wordt door het Hoofdbestuur gehonoreerd indien: 

 a. het verzoek is gedaan binnen drie jaar na de opzegging van het Lidmaatschap en 

 b. het Lid gecertificeerd is gebleven op zijn vakgebied,  

tenzij het Hoofdbestuur moverende omstandigheden ziet heeft om het verzoek af te wijzen.  

   

Artikel 6. Weigeringsgronden  

Het Lidmaatschap wordt in ieder geval geweigerd indien: 

a.  de Kandidaat niet voldoet aan de in Artikel 4 genoemde toelatingsvoorwaarden of 

b.  binnen een periode van vijf jaren voorafgaand aan het tijdstip van indiening van de 

aanvraag een eerdere inschrijving van de Kandidaat als Lid na een onherroepelijk besluit 

van het Hoofdbestuur als bedoeld in Artikel 7 van de Statuten is ontzet of opgezegd.  

Eén en ander geldt behoudens de mogelijkheid van ontheffing in de zin van Artikel 5 van dit 

Reglement.  

 

Paragraaf 2.2 Vereisten tijdens de registratie  

 

Artikel 7. 

Om Lid te kunnen blijven dient aan een aantal vereisten te worden voldaan, waaronder dat hij zijn 

Taxaties verricht volgens de normen die daarvoor gelden bij de Vereniging en het op peil houden 

van kennis door middel van permanente educatie.  

Deze vereisten maken deel uit van de voorwaarden om gecertificeerd te zijn en voor her-certificatie 

in aanmerking te komen.  

 

Artikel 8. Doorlopend toezicht  

Gedurende zijn inschrijving is het Lid onderworpen aan Doorlopend Toezicht van de Vereniging, in 

het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre het Lid zich houdt en voldoet aan de door de 

Vereniging aan hem gestelde vereisten.  

 

Artikel 9. Tuchtrechtspraak  

Het Lid is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt een tegen een Lid 

ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan het Lid een maatregel opleggen.  
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Hoofdstuk 3. Kamer Makelaars roerende zaken 

  

Paragraaf 3.1 Toetreding  

 

Artikel 10.  

10.1.   De Makelaar roerende zaken die Lid wenst te worden van de Vereniging, richt een verzoek 

tot inschrijving aan het Bureau op de wijze zoals vermeld op de website van de Vereniging.  

De Kandidaat vermeldt in het verzoek tot inschrijving in elk geval:  

a. één of meer Kamers waarin de Kandidaat wenst te worden ingeschreven, en 

c. de Sectie waartoe de Kandidaat behoort, afhankelijk van het specialisme/vakgebied 

waarin hij werkzaam is. 

10.2. De Kandidaat dient op het moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel 

opgenomen theoretische achtergrond, ethische kennis, praktische vaardigheden en 

werkervaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.  

10.3.   De Kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende theoretische achtergrond, 

ethische kennis, praktische vaardigheden en werkervaring door:  

a. maximaal één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving, een door het 

Hoofdbestuur erkend Examen succesvol te hebben afgelegd.  

b. als zodanig te beschikken over een certificatie volgens het certificatiesysteem SRZ 

(Systeem Roerende Zaken) op basis van ISO 17024. 

10.4.   Indien het Examen langer dan één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving is 

afgelegd kan de Kandidaat alsnog worden toegelaten mits de Kandidaat, naar het oordeel 

van het Hoofdbestuur, kan aantonen dat hij beschikt over voldoende praktische 

vaardigheden.  

10.5.   De Kandidaat dient op het moment van zijn verzoek tot inschrijving te beschikken over ten 

minste twee jaar werkervaring als makelaar van roerende zaken, al dan niet opgedaan in 

een ‘meester-gezel’-situatie.  

10.6. De bedrijfsvoering van de Kandidaat is in overeenstemming met de voorwaarden en regels 

van de Vereniging als vastgesteld in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie 

TMV.  

10.7.  de Kandidaat verplicht zich door middel van ondertekening van het aanvraagformulier tot 

naleving van de Statuten en alle op grond van dit Reglement gebaseerde besluiten 

en uitvoeringsvoorschriften. 

10.8. de Kandidaat verplicht zich de verschuldigde aanvraaggelden te doen.  

 

Artikel 11. Ontheffing  

11.1. Van één of meer toelatingsvoorwaarden kan in bijzondere gevallen na verzoek van de 

Kandidaat een al dan niet tijdelijke ontheffing worden verleend indien naar het oordeel van 

het Hoofdbestuur het voldoen hieraan in redelijkheid van een betrokken Kandidaat niet kan 

worden gevergd. Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende 

erkenning kunnen bijzondere beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden 

verbonden.  
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11.2. Een verzoek van een voormalig Lid om – zonder examen te doen – wederom als Lid te 

worden toegelaten tot de Vereniging, wordt door het Hoofdbestuur gehonoreerd indien: 

 a. het verzoek is gedaan binnen drie jaar na de opzegging van het Lidmaatschap en 

 b. het Lid gecertificeerd is gebleven op zijn vakgebied,  

tenzij het Hoofdbestuur moverende omstandigheden ziet heeft om het verzoek af te wijzen.  

 

Artikel 12. Weigeringsgronden  

Het Lidmaatschap wordt in ieder geval geweigerd indien: 

a.  de Kandidaat niet voldoet aan de in Artikel 4 genoemde toelatingsvoorwaarden of 

b.  binnen een periode van vijf jaren voorafgaand aan het tijdstip van indiening van de 

aanvraag een eerdere inschrijving van de Kandidaat als Lid na een onherroepelijk besluit 

van het Hoofdbestuur als bedoeld in Artikel 7 van de Statuten is ontzet of opgezegd.  

Eén en ander geldt behoudens de mogelijkheid van ontheffing in de zin van Artikel 5 van dit 

Reglement.  

 

Paragraaf 2.2 Vereisten tijdens de registratie  

 

Artikel 13 

Om Lid te kunnen blijven dient aan een aantal vereisten te worden voldaan, waaronder dat hij zijn 

werkzaamheden als Makelaar verricht volgens de normen die daarvoor gelden bij de Vereniging en 

het op peil houden van kennis door middel van permanente educatie.  

Deze vereisten maken deel uit van de voorwaarden om gecertificeerd te zijn en voor her-certificatie 

in aanmerking te komen.  

 

Artikel 14. Doorlopend toezicht  

Gedurende zijn inschrijving is het Lid onderworpen aan Doorlopend Toezicht van de Vereniging, in 

het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre het Lid zich houdt en voldoet aan de door de 

Vereniging aan hem gestelde vereisten.  

 

Artikel 15. Tuchtrechtspraak  

Het Lid is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt een tegen een Lid 

ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan het Lid een maatregel opleggen.  
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Hoofdstuk 4. Kamer Veilinghouder roerende zaken 

  

Paragraaf 4.1 Toetreding  

 

Artikel 16.  

16.1.   De Veilinghouder roerende zaken die Lid wenst te worden van de Vereniging, richt een 

verzoek tot inschrijving aan het Bureau op de wijze zoals vermeld op de website van de 

Vereniging.  

De Kandidaat vermeldt in het verzoek tot inschrijving in elk geval:  

a. één of meer Kamers waarin de Kandidaat wenst te worden ingeschreven, en 

c. de Sectie waartoe de Kandidaat behoort, afhankelijk van het specialisme/vakgebied 

waarin hij werkzaam is. 

16.2. De Kandidaat dient op het moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel 

opgenomen theoretische achtergrond, ethische kennis, praktische vaardigheden en 

werkervaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.  

16.3.   De Kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende theoretische achtergrond, 

ethische kennis, praktische vaardigheden en werkervaring door:  

a. maximaal één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving, een door het 

Hoofdbestuur erkend Examen succesvol te hebben afgelegd.  

b. als zodanig te beschikken over een certificatie volgens het certificatiesysteem SRZ 

(Systeem Roerende Zaken) op basis van ISO 17024.  

16.4.   Indien het Examen langer dan één jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving is  

afgelegd kan de Kandidaat alsnog worden toegelaten mits de Kandidaat, naar het oordeel 

van het Hoofdbestuur, kan aantonen dat hij beschikt over voldoende praktische 

vaardigheden.  

16.5.   De Kandidaat dient op het moment van zijn verzoek tot inschrijving te beschikken over 

aantoonbare werkervaring als taxateur of makelaar van roerende zaken, al dan niet 

opgedaan in een ‘meester-gezel’-situatie.  

16.6. De bedrijfsvoering van de Kandidaat is in overeenstemming met de voorwaarden en regels 

van de Vereniging als vastgesteld in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie 

TMV.  

16.7.  de Kandidaat verplicht zich door middel van ondertekening van het aanvraagformulier tot 

naleving van de Statuten en alle op grond van dit Reglement gebaseerde besluiten 

en uitvoeringsvoorschriften. 

16.8. de Kandidaat verplicht zich de verschuldigde aanvraaggelden te doen.  

 

 

 

 

 

 



 8 

Artikel 17. Ontheffing  

17.1. Van één of meer toelatingsvoorwaarden kan in bijzondere gevallen na verzoek van de 

Kandidaat een al dan niet tijdelijke ontheffing worden verleend indien naar het oordeel van 

het Hoofdbestuur het voldoen hieraan in redelijkheid van een betrokken Kandidaat niet kan 

worden gevergd. Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende 

erkenning kunnen bijzondere beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden 

verbonden.  

17.2. Een verzoek van een voormalig Lid om – zonder examen te doen – wederom als Lid te 

worden toegelaten tot de Vereniging, wordt door het Hoofdbestuur gehonoreerd indien: 

 a. het verzoek is gedaan binnen drie jaar na de opzegging van het Lidmaatschap en 

 b. het Lid gecertificeerd is gebleven op zijn vakgebied,  

tenzij het Hoofdbestuur moverende omstandigheden ziet heeft om het verzoek af te wijzen.  

 

Artikel 18. Weigeringsgronden  

Het Lidmaatschap wordt in ieder geval geweigerd indien: 

a.  de Kandidaat niet voldoet aan de in Artikel 4 genoemde toelatingsvoorwaarden of 

b.  binnen een periode van vijf jaren voorafgaand aan het tijdstip van indiening van de 

aanvraag een eerdere inschrijving van de Kandidaat als Lid na een onherroepelijk besluit 

van het Hoofdbestuur als bedoeld in Artikel 7 van de Statuten is ontzet of opgezegd.  

Eén en ander geldt behoudens de mogelijkheid van ontheffing in de zin van Artikel 5 van dit 

Reglement.  

 

Paragraaf 2.2 Vereisten tijdens de registratie  

 

Artikel 19. 

Om Lid te kunnen blijven dient aan een aantal vereisten te worden voldaan, waaronder dat hij zijn 

werkzaamheden als Veilinghouder verricht volgens de normen die daarvoor gelden bij de 

Vereniging en het op peil houden van kennis door middel van permanente educatie.  

Deze vereisten maken deel uit van de voorwaarden om gecertificeerd te zijn en voor her-certificatie 

in aanmerking te komen.  

 

Artikel 20. Doorlopend toezicht  

Gedurende zijn inschrijving is het Lid onderworpen aan Doorlopend Toezicht van de Vereniging, in 

het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre het Lid zich houdt en voldoet aan de door de 

Vereniging aan hem gestelde vereisten.  

 

Artikel 21. Tuchtrechtspraak  

Het Lid is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt een tegen een Lid 

ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan het Lid een maatregel opleggen.  
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Hoofdstuk 5. Slotbepalingen  

 

Artikel 22. 

22.1. Dit is een reglement als bedoeld in artikel 41 van de Statuten.  

22.2. De Algemene Vergadering is – met inachtneming van artikel 41 van de Statuten – te allen 

tijde bevoegd tot wijziging van dit reglement.  

22.3. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Kamers Federatie TMV”.  

22.4. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2019. 

 


