
Voor u ligt het derde exemplaar van de Nieuwsbrief 

van Waarde. Dit is een initiatief van de Federatie TMV, 

de koepelorganisatie van Taxateurs, Makelaars en 

Veilinghouders in roerende zaken. Een paar keer per 

jaar informeren we u over activiteiten van de Federatie 

en vertellen we over de achtergronden van onze 

beroepsgroep.

Heeft u roerende zaken te 

taxeren, te verkopen of te 

veilen? Kies als particulier of 

bedrijf voor een gecertificeerd 

lid van de Federatie TMV. 

Lees de zeven voordelen om te 

kiezen voor hun expertise.

De Nieuwsbrief van Waarde 7 voordelen van 
een TMV-expert
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FEDERATIE TMV LEGT DE LAT HOOG
Eelco Zweerts de Jong is mede-eige-

naar van verzekeringsadvieskantoor 

Zweerts de Jong & Heerkens Thijssen 

(ZJHT) uit Wassenaar. Hij adviseerde 

en bemiddelde de collectieve beroeps- 

en bedrijfsaansprakelijkheidsverzeke-

ring voor de leden van Federatie TMV: 

“Wat ons trof bij de voorbereidende 

besprekingen, is dat Federatie TMV 

zelf al heel veel kwaliteitseisen stelt 

aan haar leden. Dat gaf onze verzeke-

ringssamenwerking al direct vaart.” 

De Federatie TMV heeft met deze 

collectieve beroeps- en bedrijfsaan-

sprakelijkheidsverzekering de hoogst 

haalbare kwaliteit in huis gehaald 

voor haar leden.

FEDERATIE TMV ONDERSCHEIDT 
ZICH ALS EEN 100% 
PROFESSIONELE ORGANISATIE
Eelco kent soortgelijke organisaties 

zoals Federatie TMV: “Vaak lijken 

ze op het eerste oog ook op elkaar. 

Echter, het kwaliteitsniveau verschilt 

onderling. Waar Federatie TMV zich 

in onderscheidt, is dat ze écht een 

100% professionele organisatie zijn. Ze 

stellen hoge eisen aan hun leden, van 

certificering tot en met verzekeringen 

en handhaven hier daadwerkelijk 

op. Je moet aan al deze eisen vol-

doen om lid te mogen wordt van de 

Federatie en lid te mogen blijven. 

Dit is van groot belang voor de 

Federatie en haar leden, maar 

vooral ook voor de klanten van de 

leden! In feite is er door deze samen-

werking een hoogwaardige en exclu-

sieve collectieve beroeps- en bedrijfs-

aansprakelijkheidsverzekering in 

het leven geroepen. Zo’n complex 

proces slaagt eigenlijk alleen maar 

als je samenwerkt met een superieure 

kwaliteitsorganisatie zoals Federatie 

TMV die alle zaken op orde heeft zoals 

ik die noemde. Dit benadruk ik graag 

en betekent dat de leden ontzettend 

“Alleen bij Federatie TMV 
is deze hoogwaardige 
verzekeringsconstructie 
voor haar leden mogelijk”

Eelco Zweerts de Jong, mede-eigenaar van 

verzekeringsadvieskantoor Zweerts de Jong & 

Heerkens Thijssen (ZJHT):

Federatie TMV legt niet alleen zichzelf en haar leden hoge eisen op; 

dat geldt zeer zeker ook voor de partners waarmee zij samenwerkt. 

Vanuit die kwaliteitsstandaard benaderde Federatie TMV 

verzekeringsadvieskantoor Zweerts de Jong & Heerkens Thijssen (ZJHT). 

Het verzoek? Het samenstellen en onderbrengen van een collectieve 

beroeps- en bedrijfsverzekering bij een verzekeraar. Inmiddels sloot 

Federatie TMV voor haar leden op advies van ZJHT een exclusieve 

collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Deze 

trad officieel op 1 januari 2021 in werking.

“Waar Federatie TMV zich 
in onderscheidt, is dat ze 

écht een 100% professionele 
organisatie zijn”
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grondig doorgelicht zijn en regelma-

tig opnieuw doorgelicht worden. Het 

voordeel? Wij hoefden nog maar een 

beperkt aantal standaard technische 

verzekeringsvragen te stellen om door 

te kunnen gaan met het samenstellen 

van deze exclusieve verzekering. Dat 

heeft de samenwerking bespoedigd en 

deze ervaar ik als uiterst prettig.”   

                    

BENADERD DOOR FEDERATIE TMV
ZJHT opereert specifiek als advise-

rend assurantietussenpersoon. Eelco: 

“Onze focus ligt met name op verzeke-

ringsadvies in het hogere en welstan-

dige segment. Daar waar nog echt een 

inhoudelijk advies vereist is. Federatie 

TMV benaderde ons met een vraag 

over het onderbrengen van een collec-

tieve beroeps- en bedrijfsverzekering 

bij een verzekeraar. We adviseerden 

al een aantal taxateurs voordat we in 

contact kwamen met Federatie TMV, 

dus er lag bij ons kennis van deze 

sector.” Eelco is specialist in beroeps-

aansprakelijkheid: “Een combinatie 

die heel mooi samenkomt voor ons 

werk voor de Federatie TMV.” 

COMPLEXE MATERIE
Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-

heidsverzekering is complex en vergt 

maatwerk. Eelco: “We hebben ver-

volgens met verzekeraars heel goed 

geanalyseerd hoe we een collectieve 

beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-

heidsverzekering konden samenstel-

len gericht op de specifieke behoeften 

van de TMV-leden. In dit geval: taxa-

teurs.” De verzekering is uiteindelijk 

ondergebracht bij Liberty Specialty 

Markets. Overigens, de leden zijn niet 

verplicht mee te doen met specifiek 

deze collectieve verzekering, maar zijn 

wel verplicht überhaupt een dergelijke 

verzekering afgesloten te hebben. 

Hier wordt door de Federatie TMV op 

gehandhaafd.”

FEDERATIE TMV: EEN 
VERTROUWENSVOL KEURMERK
Het feit dat taxateurs lid zijn van de 

Federatie TMV is in feite een ver-

trouwensvol keurmerk, beklemtoont 

Eelco: “Zet je op je site als taxateur dat 

je lid bent van Federatie TMV? Dan 

kunnen je klanten ervan op aan dat je 

weet waar je mee bezig bent, volledig 

opgeleid en gecertificeerd bent en 

werkt conform alle regels en richtlij-

nen voor een goede, professionele en 

wettelijk geregelde praktijkvoering. 

Maar ook betekent dit dat je als klant 

verzekerd bent voor een eventuele 

schade via de collectieve beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheidsverze-

kering. Dit laatste is voor klanten 

cruciaal. Die weten dat hun TMV-taxa-

teur altijd een voorkomende schade 

kan vergoeden vanuit de verzekering. 

Specifiek voor klanten is dit een 

geruststellende gedachte bij de keuze 

voor een TMV-taxateur. Mocht er zich 

een vervelende situatie voordoen door 

een mogelijke fout van een taxateur, 

wat zich overigens bij een TMV-taxa-

teur bijna niet voordoet, dan krijgt de 

klant toch de vergoeding waar deze 

recht op heeft.”

Wanneer bedacht u taxateur te worden? Ging daar iets 

bijzonders aan vooraf? “Dat was een geleidelijk proces. 

Ik was gek van fietsen en kon dat goed combineren 

met een HBO- opleiding. Het snijvlak van management, 

economie, recht en bouwkunde kwam later in mijn werk 

goed van pas. Eerst werkte ik circa vier jaar als taxateur 

in het vastgoed. Maar daar gebeurde niet veel met mijn 

rapporten. Nu, bij TWA Taxaties & Advies B.V., worden onze 

waardebepalingen écht gebruikt als input voor trajecten. 

Dat maakt mijn werk heel interessant.”

Van wie heb je het vak geleerd? “Van Paul Blees, mijn 

mentor door de jaren heen. Een zeer kundig man. Vooral 

op het vlak van begripsvorming en hoe om te gaan met 

bepaalde dingen. Maar veel heb ik ook zelf aangeleerd, 

ik ben nogal eigenwijs, hahaha. Ik geef iemand pas gelijk 

nadat ik zelf de argumenten heb verzameld die het 

betoog van de ander ondersteunen.”

Wat is het meest bijzondere/mooiste object dat je ooit 

hebt getaxeerd? “In mijn werk komt álles voorbij. Ooit 

heb ik een schaatsenfabriek getaxeerd, echt een interes-

sante casus. Schaatsen is, naast fietsen, een hobby van 

mij. Dus bij die taxatie had ik een speciaal gevoel.” 

Wat is het meest moeilijke object dat je ooit hebt 

getaxeerd? “Per definitie komen vaak moeilijke taxaties 

bij mij terecht. Elke opdracht biedt daarom een extra uit-

daging, want moeilijk is synoniem voor een sector waarin 

je je kennis gaandeweg een traject verder verbreedt. Bij 

een moeilijk object probeer ik zo dicht mogelijk bij de 

waarheid te komen. Hét fundament daaronder is degelijk 

onderzoek, temeer er ook vaak objecten bij zitten waar-

voor weinig tot geen vergelijkingsmateriaal is. Dat kan mij 

niet moeilijk genoeg zijn!”

Wat adviseer je iemand die ook taxateur wil worden? 

“Je moet de mix van juridisch en technisch snappen. 

Plus een fingerspitzengefühl om nuances aan te kunnen 

brengen. Het allerbelangrijkste is dat je als gesprekspart-

ner altijd de juiste informatie boven water moet zien te 

krijgen.”

Wat zou je geworden zijn als je dit vak niet gekozen 

had? “Campinghouder of boer op de Noord-Veluwe. Ik 

ben graag buiten en met mijn handen bezig, vandaar. 

Tegelijkertijd ben je dan ondernemer. Die combinatie lijkt 

mij heel mooi.”

Waar ben je het meest trots op? “Ik ben trots als een 

klant tevreden is over hoe zaken zijn afgewikkeld en 

opgelost en vervolgens ook terugkeert. Vooral ook omdat 

ik nogal eens tegendraads adviseer en daarmee het 

optimale voor mijn opdrachtgever eruit haal. Daarmee 

bevestigt zo’n klant het vertrouwen in mij. Hierdoor is ook 

mijn mooie netwerk ontstaan.”

Wat weet bijna niemand van jou? “Alles wat over mij 

bekend moet zijn, is bekend.”

Wie zijn al die leden van de Federatie TMV?  

In elke nieuwsbrief stellen we een TMV-lid een 

aantal vragen om hem of haar beter te leren 

kennen. Dit keer Bjørn Leerkes, TMV-lid sinds 

2013. Bjørn is taxateur en adviseur: “Het leukste 

van mijn vak? Je mag overal in de keuken 

kijken. Daardoor kun je breed meepraten met 

ondernemers over heel veel onderwerpen.  

Dat schept goodwill als je samen een 

onderzoek in gaat.”

Vraag & antwoord

“Het is voor klanten cruciaal om 
te weten dat hun TMV-taxateur altijd 

een voorkomende schade kan vergoeden 
vanuit de verzekering”
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Waarde-experts van TMV zijn écht 
gecertificeerd en werken ethisch

Wat is de waarde van uw old timer of oude meester?

Heeft u roerende zaken te taxeren, te verkopen 

of te veilen? Kies als particulier of bedrijf 

voor een gecertificeerd lid van de Federatie 

TMV. Al ruim 70 jaar dé alom erkende 

beroepsorganisatie voor taxateurs, makelaars 

en veilinghouders in roerende zaken. 

Hun vakkennis als streng gecertificeerd lid is altijd op 

peil, professioneel en actueel. Met daadwerkelijk gehand-

haafde ethische normen voor een correcte en zorgvuldige 

begeleiding van klanten. Zowel binnen de wet als binnen 

wat we met elkaar aanvaardbaar vinden, soms toch een 

subtiel verschil.

7 voordelen van uw keuze voor een 
gecertificeerd lid van Federatie TMV: 

1.  De gecertificeerde leden van Federatie TMV zijn  

dé referentie in de sector. Daarom: neem met minder  

geen genoegen.

2.  TMV-leden worden gecertificeerd door een 

onafhankelijke, erkende certificeringsautoriteit: Hobéon. 

3.  Strenge eisen, relevante opleidingen en stevige  

examens maken van onze gecertificeerde leden  

topprofessionals. 

4.  Ethiek is bij de Federatie TMV geen papieren tijger.  

Elk lid hanteert en handhaaft de strengst mogelijke 

ethische normen, continu gemonitord door de  

Federatie TMV.

5.  Professionele afhandeling van eventuele klachten  

via de onafhankelijke klachtencommissie van  

www.stichtingkrz.nl.

6.  Geen kleine lettertjes: TMV-leden hanteren algemene 

voorwaarden die consumenten steun bieden.

7.   TMV-leden zijn verplicht verzekerd voor bedrijfs- 

en beroepsaansprakelijkheid: een geruststellende 

gedachte.

vind hier  
een waarde-
expert van
federatie 

tmv
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De allereerste Nationale Dag 

van Waarde 2021 zette direct 

de toon: hier had het publiek 

belangstelling voor! Dus vindt 

op zaterdag 8 oktober 2022 de 

tweede editie plaats van de 

Nationale Dag van Waarde. 

Ook nu openen de taxateurs, make-

laars en veilinghouders in roerende 

zaken van de Federatie TMV hun 

deuren. Zij geven, wie maar wil, een 

veelzijdig kijkje achter de schermen 

van het fascinerende vak van de waar-

de-expert. Hoe reilt en zeilt het in deze 

branche? Gaat het om fingerspitzenge-

fühl of juist om heel veel dossierken-

nis? Of om een combinatie hiervan? 

Wie profiteren eigenlijk van deze 

vakkennis? Kopers of juist verkopers? 

Kortom, maak kennis met de wereld 

van waarde tijdens de Nationale Dag 

van Waarde 2022!

ONTDEK ZELF HOE HET WERKT ALS 
HET GAAT OM WAARDE
Die oude viool op zolder, dat prachtige 

paard in de wei, die goed onderhouden 

old timer in de boerenschuur: wat zijn 

die waard? In Nederland gissen we 

hier niet naar. Professioneel opgeleide 

en gecertificeerde TMV taxateurs, 

makelaars en veilinghouders in roe-

rende zaken maken hier hun levens-

werk van. Een fascinerend beroep 

waarbij je zomaar een onontdekte  

Van Gogh in handen kan krijgen.  

Of een eeuwenlang verloren gewaande 

Ming vaas. Of meer recenter: wat is 

eigenlijk de gitaar van Nederlandse 

rockhelden waard? Kom zelf ontdek-

ken hoe het werkt als het gaat om 

waarde.

OPEN DAG VOOR WIE MAAR WIL 
De TMV-leden werken op allerlei loca-

ties: van veilinghuis en bouwplaats tot 

garage of paardenstal. Ook bij u in de 

buurt zijn er bijzondere ‘open dagen’ 

voor een kijkje achter de schermen. 

Via deze link naar de website van de 

Federatie TMV (www.nationaledag-

vanwaarde.nl) ontdekt u zelf waar in 

uw omgeving de deuren op zaterdag 

8 oktober wagenwijd opengaan voor 

u. Neem gerust uw partner, vrienden 

of familie mee: iedereen is welkom, 

iedereen wordt gewaardeerd.

VAN LEZING TOT MINI-VEILING      
De TMV-leden geven rondleidingen 

op bijzondere locaties op de Nationale 

Dag van Waarde. Ook schuift u aan 

voor korte lezingen, workshops en 

demonstraties. Of spannend: meedoen 

met een mini-veiling of -taxatie. Alles 

is interessant, behalve de toegang.  

Die is ‘waardeloos’ want… gratis!

lezingen   taxaties   workshops 
rondleidingen   demonstraties

8 oktober 2022

federatie tmv. roerend goed naar eer en geweten

Nationale Dag 
van Waarde .nl

Nationale Dag  
van Waarde 2022

U bent onze gewaardeerde gast

op de volgende Nationale Dag 

van Waarde op 8 oktober 2022
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Examendata

Om lid te kunnen worden van de Federatie 

TMV dient u onder meer in het bezit te 

zijn van het TMV-vakdiploma. Dit diploma 

ontvangt u als u het examen, georganiseerd 

door de Federatie TMV, met goed gevolg 

heeft afgelegd. Hieronder vindt u de 

examendata voor 2022.

Sectie 
Juwelen, Zilver  
en Horloges

voorjaar
Taxateur 
Theorie en praktijk  

Zilver

voorjaar
Taxateur 
Theorie en praktijk 

Juwelen

Q2
Taxateur 

Theorie en praktijk 

Horloges

Sectie 
Kunst, Antiek en 
Inboedelgoederen

Q3 of Q4
Taxateur 
Theorie en praktijk 

Kunst, antiek en inboe-
delgoederen Algemeen

Q3 of Q4
Taxateur 
Theorie en praktijk 

Schilderijen

2022
Taxateur 
Theorie en praktijk 

Works of art

2022
Taxateur 
Theorie en praktijk  

Oude Chinese kunst

Sectie 
Machinerieën en  
Bedrijfsinventarissen

5 juli
Taxateur 
Theorie en praktijk

Paarden en Pony’s

11 oktober
Taxateur 
Theorie en praktijk 

Machinerieën en Bedrijfs- 
inventarissen Algemeen

november
Taxateur 
Theorie en praktijk

Agrarische Machinerieën 
en Bedrijfsinventarissen

Sectie 
Motorvoertuigen

najaar
Taxateur 
Theorie en praktijk 

Motorvoertuigen  
(alle disciplines)

lees 
hier over  

lidmaatschap
federatie 

tmv

Wilt u de volgende nieuwsbrief van  
Federatie TMV ontvangen? Meld u hier aan.

NIEUWSBRIEF VAN WAARDE IS  
EEN UITGAVE VAN FEDERATIE TMV

EINDREDACTIE > FEDERATIE TMV > 
TEKST > PAUL SPENDEL > CONCEPT, 
ONTWERP EN VORMGEVING > FAAM 
RECLAME ROYALE > BEELD > FAAM 

RECLAME ROYALE, ISTOCKPHOTO. 

Niets uit deze uitgave mag geheel of 
gedeeltelijk worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar worden 
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van Federatie 
TMV. Federatie TMV sluit iedere aan-
sprakelijkheid voor schade als gevolg  
van zetfouten uit.

colofon

1010

https://www.federatie-tmv.nl/voor-de-leden/
https://www.federatie-tmv.nl/contact/
https://www.federatie-tmv.nl/contact/

