Meerwaarde
voor makelaars
en taxateurs op
de Nederlandse
woningmarkt

Deskundig, onafhankelijk,
transparant en integer
NVM Wonen is onderdeel van de Nederlandse Vereniging
van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen.
Met circa 3.700 leden zijn we marktleider op de
Nederlandse woningmarkt. Het werkgebied van onze
leden bestrijkt het hele land en kent vele specialismen,
zoals nieuwbouw, aankoop, verhuur, monumenten en
recreatiewoningen. Dit zegt veel over de reikwijdte van
onze ondersteuning en sluit aan bij onze ambitie om dé
brancheorganisatie te zijn én te blijven voor makelaars en
taxateurs die actief zijn op de woningmarkt. In dit boekje
lees je over de meerwaarde van het lidmaatschap en de
ambitie van onze organisatie.
Integriteit en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.
Dit komt terug in de kernwaarden waar we voor staan:
deskundig, onafhankelijk, transparant en integer. Deze
kernwaarden zijn rechtstreeks terug te vinden in de NVM
Erecode. Op basis van deze code leggen alle makelaars
en taxateurs bij het aangaan van hun lidmaatschap de
eed of gelofte af.

In de woningmarkt is een goed functionerend netwerk
en een up-to-date database essentieel. Daarom zetten
we ons intensief in om onze database toegankelijk
en actueel te houden. En onderhouden we een
groot netwerk van stakeholders. Daarmee zorgen we
ervoor dat onze leden kunnen excelleren binnen hun
vakgebied. Verder houden we onze focus de komende
jaren op juridische ondersteuning, kwaliteitsborging,
kwaliteitsgroei, (ICT) innovatie, intelligente data,
opleiding en het versterken van de binding tussen en
betrokkenheid van onze leden.
Het merk NVM heeft een grote uitstraling in de markt.
Ieder lid mag het NVM-logo gebruiken. Dankzij onze
ondersteuning bieden we makelaars en taxateurs
kansen om optimaal te kunnen ondernemen op de
Nederlandse woningmarkt.
NVM Wonen
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Onze
serviceorganisatie
Vier toegewijde relatiebeheerders

Binnen NVM Wonen zijn vier relatiebeheerders actief. Ze geven
individuele leden uitleg en advies over onze producten en diensten,
voorlichting over het lidmaatschap en ze bezoeken leden die – de door
de leden zelf afgesproken – regelgeving (dreigen te) overtreden. Verder
ondersteunen ze NVM-bestuurders op afdelings- en kringniveau met
marktinformatie, actualiteiten, visie en beleid. Tijdens de bijeenkomsten
signaleren ze wat er onder onze leden leeft en waar de behoeften
liggen. Met als doel daar vroegtijdig op in te springen.

Gratis toegang tot
de Juridische Dienst

Als lid van NVM Wonen kun je onbeperkt en gratis beroep doen op
de ondersteuning en voorlichting van de Juridische Dienst. Een team
gespecialiseerde juristen beantwoordt alle vragen dagelijks telefonisch
en per mail. Uiteraard beschikken ze over alle noodzakelijke kennis
over vastgoed gerelateerde wet- en regelgeving (o.a. koop/verkoop,
huurrecht, Wwft, AVG, branchebrede meetinstructies en aanverwante zaken zoals arbeidsrecht). Daarnaast ontwikkelen én updaten
onze juristen modelovereenkomsten en clausules. En publiceren ze
regelmatig artikelen over jurisprudentie, nieuwe wetgeving of andere
relevante ontwikkelingen. Via de NVM Ledenportal is alle informatie
gratis beschikbaar.

Juridische dienst en ROZ

NVM Wonen heeft zitting in het dagelijks bestuur en de Juridische
Commissie Huur van de ROZ. Daarmee hebben we een belangrijke invloed binnen de ROZ. En voor onze leden is het gebruik van
ROZ-huurmodellen gratis.
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Ondersteuning wet- en regelgeving
(Wwft, compliance en privacy)
Leden kunnen voordelig gebruik maken van producten en diensten
over de wet- en regelgeving waaraan ze moeten voldoen. Zodra er
nieuwe ontwikkelingen zijn, maken we alles up-to-date en vindt
uitgebreide voorlichting plaats.
•

Voor alle Wwft-verplichtingen bieden we oplossingen via
Graydon en ComplyNow. Ze stellen hun diensten tegen een
scherp ledentarief beschikbaar.

•

Voor alle privacy-verplichtingen werken we samen met Privacy
Management Partners. Speciaal voor onze leden is er een gratis
handboek met alle noodzakelijke formats, om de eigen onderneming privacy-proof te maken. Daarnaast kun je een cursus
AVG afnemen via de Academie voor Vastgoed.

Direct toegang tot de taxatiedesk

Heb je een inhoudelijke vraag over het taxeren van vastgoed? Dan kun
je terecht bij de NVM Taxatiedesk. Onze professionals weten alles over
de complexe nationale regelgeving vanuit het NRVT, de internationale
regelgeving rondom taxeren en de internationale taxatiestandaarden
EVS en IVS.

Gespecialiseerde marktgroepen

Binnen NVM Wonen zijn er verschillende marktgroepen. Dit zijn
groepen voor en door leden, ontstaan vanuit de behoefte om een
specialisme verder uit te diepen. In deze groepen opereren leden
vanuit hun gezamenlijke kracht, kennis en kunde om nieuwe diensten
en producten te formuleren en commerciële kansen te benutten. Die
worden samen met het NVM-bureau ontwikkeld. Dit kan variëren van
innovatieve marktrapportages, heldere marktanalyses, verdiepende
opleidingen tot marketingcampagnes op maat. De marktgroepen
verbinden onze leden en laten ze samen nadenken over de toekomst
van het vak. Op dit moment zijn er marktgroepen voor nieuwbouw,
aankoop, huur/verhuur, doe-het-samen, taxeren, wonen, duurzaamheid, herbestemmen en monumenten.
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Ontwikkeling van nieuwe
diensten en producten

Een team van programma- en projectmanagers signaleert trends in de
markt en kanaliseert de vragen van onze leden. Op basis daarvan
begeleiden ze de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Ze
vormen de spil tussen de markt, leden en organisatie. Vanuit hun eigen
expertise kijken ze ook autonoom naar ontwikkelingen in de
woningmarkt. Via de marktgroepen schakelen ze met de leden en
externe belangengroepen. Daarbij toetsen ze alles aan de strategie
van onze organisatie, zodat altijd de juiste keuze wordt gemaakt. Zo
zijn ze in staat om voortdurend bij te dragen aan een onderscheidende
dienstverlening van onze leden.

Korting op verzekeringen
en cursussen

Leden van NVM Wonen krijgen korting op diensten en producten van
diverse externe aanbieders, zoals:
•
•
•

Verzekeringen voor de eigen onderneming (bedrijf, verzuim,
privé, etc.) via Schouten Verzekeringsdiensten;
Rechtsbijstandsverzekering;
10% of meer korting op cursussen van de Academie
voor Vastgoed.

NVM Drukwerkshop

Als lid kun je voordelig brochures, algemene voorwaarden, deurstickers
en campagnemateriaal voor de NVM Open Huizen Dag bestellen. Zie
hiervoor onze website www.nvm.nl

NVM Promotieshop

Bestel snel en eenvoudig NVM-artikelen zoals vlaggen, pennen,
promotiemiddelen en relatiegeschenken.
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NVM Bedrijfsbarometer

Elk jaar zetten we de NVM Bedrijfsbarometer uit, een onderzoek naar
het presteren van je onderneming. Daarmee geven we inzicht in de
resultaten en kun je jezelf benchmarken met andere, vergelijkbare
ondernemingen. Met onze interactieve tool kun je direct inzien wat
de impact is van wijzigingen in omzet en kosten op het economisch
resultaat van je onderneming. Het rapport, de benchmark optie en
gebruik van de interactieve tool is gratis.

Onafhankelijke stichting
Tuchtrechtspraak NVM

Al onze leden vallen onder onafhankelijke tuchtrechtspraak. Die hebben we in een aparte stichting ondergebracht, met rechtspraak en rechters op afstand.
Zo garanderen we dat we ons op geen enkele wijze mengen in de
procesgang en oordeelvorming. En kunnen onze leden aan hun
opdrachtgevers laten zien dat ze - in geval van een geschil - een
beroep doen op een tuchtprocedure die aan alle aspecten van de
NVM-kernwaarden voldoet.

Objecten plaatsen
op funda Wonen

Iedere NVM-makelaar mag woonobjecten op funda
plaatsen. Per object is de basisplaatsing op funda gratis
en betaal je een fee van 25 euro ex BTW aan de NVM ten behoeve van
het uitwisselingssysteem Tiara. Niet-leden betalen een basistarief van
160 euro per jaar ex BTW.
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Verhelderende, intercollegiale audits
De NVM werkt met intercollegiale audits. Daarbij houdt een ervaren,
speciaal opgeleide NVM-makelaar/taxateur uit een andere regio het
kantoor “een spiegel voor”. Via deze audits helpen onze leden elkaar
om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. De auditcyclus
duurt ruim drie jaar en deelname hieraan is een verplichting. Selectie
van te auditeren kantoren wordt in een willekeurige volgorde bepaald.

Korting op opleidingen

NVM-leden krijgen 10% korting op opleidingen bij de
Academie voor Vastgoed . Die zijn bedoeld om kennis en
kunde bij te houden of uit te breiden én aan de verplichtingen vanuit het NRVT en VastgoedCert te voldoen.
Het is mogelijk om de cursussen op locatie of bij ons
hoofdkantoor in Nieuwegein te volgen. Voor trainingen
op locatie gelden kortingen tot wel 60%. Grotere organisaties kunnen
zelfs opleidingen op maat laten ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook
specialistische cursussen, zoals voor Nieuwbouw, Huur en Verhuur of
commercieel succes. Door je op te geven voor de Studieadvies service
ontvang je ieder jaar een opleidingsadvies op maat.

Exclusief gebruik van
dataproducten en -tools

Als lid kun je gratis en exclusief gebruik maken van de
dataproducten en -tools van brainbay, een dochteronderneming van NVM. Hiervoor stellen we alle aanbod- en transactiedata
van ons Tiara-systeem beschikbaar. Om een zo compleet en actueel
mogelijk beeld van de woningmarkt te krijgen, kopen we ook externe
databestanden in, zoals de doelgroep analyses van bureau Experian/
Whooz. Op basis daarvan kun je in een handomdraai analyses en
voorspellingen maken, gericht op specifieke doelgroepen. Onze slimme
datatools maken alles op een eenvoudige manier toegankelijk. En we
werken ze voortdurend bij om aan te blijven sluiten bij de veranderende behoeften en wensen van onze leden.
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Leden van NVM Wonen kunnen exclusief gebruik maken
van de volgende tools:
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•

Wonen Verhuisbewegingen geeft inzicht in de verhuisstromen
vanuit een plaats, wijk of buurt of andersom, juist er naar toe.
Waar komen de kopers vandaan? Wat voor woning hebben ze
achtergelaten en vervolgens gekocht? En voor welke gemiddelde prijs? Deze informatie is verrijkt met woningmarktcijfers
per buurt of wijk.

•

Wonen Nieuwbouwadvies is er voor de cijferanalist en
adviseur van nieuwbouw én bestaande bouw. De tool is
beschikbaar in een LIGHT en een PRO-versie. Ook dit product is
verrijkt met marktcijfers per buurt, wijk of postcodegebied. Deze
tool is ook een typisch voorbeeld van “big data” met integratie
van doelgroepinformatie.

•

Wonen Concurrentiegegevens biedt een overzicht van alle
aangemelde, aangekochte en verkochte woningen alsmede
verhuurde en aangehuurde woningen van een vestiging,
vergeleken met die van andere makelaarskantoren in een of
meerdere de gemeente(n).

•

Wonen Kwartaalcijfers geeft de belangrijkste en meest actuele
ontwikkelingen in aanbod en transacties voor alle gemeenten,
NVM-regio’s en Nederland als geheel.

•

Wonen Prijsontwikkeling rekent snel de prijzen van referentiewoningen door, op basis van indexeringen van m2-prijzen per
postcode en type woning, naar het huidige prijsniveau. Op deze
manier krijg je snel een indicatie van de actuele prijsontwikkeling van een woning.

•

Wonen Marktanalyse biedt de mogelijkheid om marktinformatie op maat samen te stellen voor rapportages. Marktanalyse is geschikt om trends te analyseren en in te zetten voor
prijsbepalingen, prognoses en adviezen aan derden.

Meerwaarde voor makelaars en taxateurs op de Nederlandse woningmarkt

•

Wonen Stamkaart is in feite de selectietool op de Tiara
database en combineert transacties en aanbod (koop en
huur) van leden met externe gegevens. Zo ontstaat één
volledige database met alle data per object, om klanten
optimaal te bedienen.

•

NVM Geografische Informatie brengt veel informatiebronnen
op een eenvoudig bruikbare wijze samen in één systeem, zoals
kadastrale informatie, ruimtelijke plannen, BAG, bodemloket,
energielabel, aanbod & transacties, stamkaarten en meer.

•

Gemeenterapport toont de woningtransactiecijfers per
gemeente en per woningtype over het laatste kwartaal in
een handig overzicht. Download de actuele gegevens van
elke gemeente in Nederland.

•

Woningmarktrapport geeft op gemeenteniveau inzicht in de
ontwikkeling van de woningmarkt. Naast de transactiecijfers
bevat het rapport data van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, het Centraal Planbureau en de Monitor Nieuwe
woningen. Het rapport wordt elke drie maanden vernieuwd.

Naast toegang tot de database en analyseproducten van NVM
Wonen, kun je als lid ook gebruik maken van de database en
analyseproducten van onze vakgroepen Business en Agrarisch
& Landelijk Vastgoed.

24/7 toegang tot
de NVM Ledenportal

Regelmatig presenteren we nieuwe woningmarktcijfers aan
de landelijke en regionale pers. Deze publicaties zijn direct
toegankelijk via onze website. Daarnaast vind je op de NVM
Ledenportal veel extra informatie. Artikelen, aangevuld met
informatie en analyses uit onze database, geven onze leden een
kennisvoorsprong ten opzichte van andere makelaars en taxateurs.
Handig om er adviezen aan opdrachtgevers mee te onderbouwen!
Alle cijfers zijn terug te vinden per regio en gemeente. En er is
veel informatie over deelmarkten zoals nieuwbouw, huur en
woonboerderijen, makkelijk te downloaden als PDF.
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Publicaties en rapporten

Per jaar geven we veel nieuwe publicaties uit. Daarin behandelen we
alle facetten van de woningmarkt, zoals koop/verkoop, huur/verhuur,
nieuwbouw, vraag en recreatief onroerend goed. Ook presenteren we
regelmatig rapporten over de recreatiemarkt, de NVM Open Huizen
Dag, monitor koopwoningmarkt en verschillende onderzoeken van de
Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Die gaan bijvoorbeeld over
het middensegment huurmarkt of de verlaging van de loan-to-value.
Onze rapportages worden breed verspreid. Allereerst onder onze
leden, maar ook onder belangrijke stakeholders, centrale én lokale
overheden. Hiermee bouwen we een belangrijke positie op binnen
de Nederlandse politiek en belangenorganisaties zoals Bouwend
Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Vereniging
Nederlandse Gemeenten, Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, SER, enzovoorts. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan
een beter functionerende woningmarkt. Dat straalt af op ons merk
én de ondernemingen van onze leden.
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Communicatie en
marketing
Constante media aandacht

Via landelijke en regionale media dragen we consequent en constructief onze visie op de Nederlandse woningmarkt uit. We zijn voortdurend aanwezig met opiniestukken, interviews, visies en kwartaalcijfers
over de ontwikkelingen in de woningmarkt. Samen met onze voorzitter
maken we ons hard voor een gezonde woningmarkt: een markt die in
evenwicht is en waar een betaalbare keuze gemaakt kan worden voor
iedere doelgroep, ongeacht koop of huur.
Naast vakbladen halen we regelmatig de landelijke media (tv, radio,
kranten, internet), vooral met onze presentaties van de cijfers over
de woningmarkt. Maar ook met interessante publicaties over herbestemmen of bijvoorbeeld de productie van nieuwbouwwoningen en de
toekomstige (en diverse) woningbehoefte in Nederland.

Verleidelijke NVM Wonen campagnes
Met landelijke campagnes zoals de NVM Open Huizen Dag en de
regionale acties werken we voortdurend aan de merknaam van onze
leden, promoten we hun voorkeurspositie bij consumenten en zorgen
we voor een beter draaiende woningmarkt. Steeds meer mensen raken
ervan overtuigd om zich te laten bijstaan en/of adviseren door een
NVM-makelaar of taxateur. Campagnematerialen kun je downloaden
op het NVM Ledenportal.

Promotie op woonbeurzen

Ieder jaar zijn we met een eigen stand aanwezig op verschillende
woonbeurzen. Makelaars en de relatiebeheerders geven consumenten
hier allerhande informatie over het (ver)kopen of (ver)huren van
een woning.
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Nieuwsbrieven en
Content Marketing
Leden ontvangen een wekelijkse update over actuele ontwikkelingen
in het vak, de vakgroepen en de vereniging. Op onze portal staat
ook achtergrondinformatie over allerlei relevante thema’s en
onderwerpen. Daarnaast verschijnen regelmatig nieuwsbrieven
voor specialisten, zoals verhuurmakelaars, nieuwbouwspecialisten
en aankoopmakelaars. En via content marketing en sociale media
informeren we naast leden ook consumenten en relevante stakeholders.

Politieke Lobby

Via onze lobbyisten behartigen we de belangen van onze leden in de
Tweede Kamer, bij de ministeries en overige stakeholders binnen de
vastgoedsector. Daarbij streven we naar maatschappelijke erkenning
voor de meerwaarde van de makelaar en taxateur in het algemeen,
en die van onze leden in het bijzonder. We dragen bij aan discussies en beïnvloeden de besluitvorming in het belang van een goed
functionerende woningmarkt, met zo veel mogelijk doorstroming
en stabiliteit. Ook maken we ons in Den Haag en Brussel hard voor
een gezond ondernemersklimaat en voor wet- en regelgeving die is
afgestemd op de mogelijkheden van het MKB. Denk aan dossiers als
Nieuwbouw en ruimtelijke regelgeving, regelgeving hypotheekverstrekking, energietransitie en verduurzaming, taxeren en regulering
van de huursector, Wwft en AVG. Naast onze rechtstreekse contacten
in de politiek zijn we als organisatie actief lid van MKB Nederland, de
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), de Europese koepelorganisatie
van makelaarsverenigingen (CEPI) en de Europese koepelorganisatie
van taxateursverenigingen (TEGoVA).
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NVM voor taxateurs
Behalve voor makelaars zijn we ook dé branchevereniging voor taxateurs
in Nederland. Van grote, internationaal werkende ondernemingen tot
lokale eenmanszaken. Van taxateurs in de woningsector tot commercieel
vastgoed en kantoren die actief zijn in het buitengebied.
Taxateurs staan voor een periode van ingrijpende verandering. Modelmatige waarderingen verdringen bestaande, fysieke taxatie, de eisen
die aan de dienstverlening worden gesteld veranderen, er is sprake van
nieuwe wet- en regelgeving en een opkomst van allerlei nieuwe technologieën. Het huidige verdienmodel komt daarmee onder druk te staan en
er zullen over enkele jaren minder taxateurs nodig zijn. De taxatieonderneming van de toekomst zal een combinatie blijven van waarderen en
adviseren, aangevuld met nieuwe technieken en datamodellen. In deze
markt ondersteunen we taxateurs met het verhogen van de kwaliteit van
hun dienstverlening én taxaties.
We richten ons op taxateurs die voorop willen blijven lopen in het geven
van de beste taxaties en adviezen. Hiervoor doen we onderzoek naar
de behoeften van de markt en die van onze leden. En adviseren we over
de normen waaraan data, modellen, producten en taxateurs moeten
voldoen om aan te sluiten bij de modelwaardesystematiek. De ontwikkeling van diensten, producten en opleidingen besteden wij uit aan ondernemingen binnen de NVM Holding en andere partijen.
NVM Wonen zorgt dat taxateurs een rol houden bij woningwaarderingen.
Dat doen we door te innoveren, de kwaliteit van onze dienstverlening
te verhogen en nieuwe, slimme diensten en softwareproducten in de
markt te zetten. Daarmee bevorderen we - ook wat betreft taxeren - de
voorkeurspositie van onze leden in de markt.

Korting op permanente educatie

Vastgoedtaxateurs die ingeschreven staan in het NRVT moeten
jaarlijks voldoen aan permanente educatie, net als makelaars
die ingeschreven staan in VastgoedCert. De Academie
voor Vastgoed biedt onze leden gekwalificeerde trainingen,
cursussen en opleidingen tegen 10% korting.
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Vereniging
Ledenraad

NVM Wonen is een zelfstandige vakgroep binnen de NVM-organisatie,
met een professioneel en betrokken bestuur. In onze ledenraad zitten
leden uit elke provincie. De ledenraadsvergaderingen zijn openbaar en
ieder lid kan via het spreekrecht zijn of haar visie kenbaar maken. De
stemverhouding binnen de Ledenraad is zodanig, dat stemmen vanuit
de twee andere vakgroepen - Business en Agrarisch & Landelijk nodig zijn om statutaire wijzigingen door te voeren.

Ledenvergaderingen

Ieder halfjaar wonen de bestuursleden van NVM Wonen de ledenvergaderingen van 27 afdelingen bij. Hier geven ze toelichting op actuele
ontwikkelingen, visie en beleid en bespreken ze de voortgang in de
uitvoering van het jaarplan van onze vereniging.
De NVM kent ondernemingslidmaatschap. De NVM onderneming
is het lid van de vereniging. Bij een lid werken dan 1 of meerdere
NVM makelaars en/of taxateurs. Leden hebben een belangrijke
invloed op de besluitvorming binnen NVM Wonen, in de vorm van
stemrecht binnen de eigen afdeling. Het aantal stemmen dat een lid
kan uitbrengen is gelijk aan het aantal makelaars of taxateurs dat bij
hem of haar geregistreerd is.
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Bijlage: tarieven lidmaatschap NVM
NVM Tarieven 2018
Entreegeld: Bij aanvang lidmaatschap

Eénmalig
voor 1e vestiging van concern:
(Betaling ineens of in 20 maandelijkse
termijnen. Ineens levert een korting op
van € 750,00)

€ 15.000,-

Eénmalig voor 2e en volgende vestiging (mits
eigendom gelijk is):

€ 3.500,-

Eénmalig per agentvestiging:

€ 3.500,-

Extra vestigingsnummer (2e label)
op dezelfde locatie:

€ 250,- per jaar

Abonnementen: in 12 maandelijkse termijnen
Vestigingsbijdrage NVM algemeen:
€ 1.650,- per vestiging per jaar:

€ 137,50
per maand

Vestigingsbijdrage vakgroep Wonen:
€ 300,- per vestiging per jaar:

€ 25,per maand

Totale abonnementskosten per vestiging:
		

€ 162,50
per maand

Contributie
Voor iedere NVM-makelaar/taxateur per jaar:

€ 250,-

Voor iedere NVM-makelaar/taxateur,
indien dit een agent-lid is:

€ 750,-

Plaatsingskosten
Objectfee Wonen, eenmalig per object
te betalen aan de NVM:

€ 25,-

Kantoorautomatisering
Aansluiting bij een kantoorautomatiseerder is verplicht.
22
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Plaatsingskosten funda Wonen
NVM-leden

Niet-leden NVM

Koop

€ 0,00 (excl. €25,- aan NVM)

€ 160,- per jaar

Huur

€ 0,00

€ 25,- per 3 maanden

Recreatie

€ 0,00

€ 50,- per jaar

Alle hier genoemde bedragen zijn ex. BTW.
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