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Reglement van toelating tot het Register Persoonscertificaat Beheerders van 

Verenigingen van Eigenaars 

 

 

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door de directie van SVMNIVO op 

16 november 2017 en op dat moment van kracht geworden. De voorgaande versie 

van dit reglement is daarmee komen te vervallen. 

 

1. SVMNIVO beheert een openbaar register waarin, onder hierna te noemen 

voorwaarden, gecertificeerde Beheerders van Verenigingen van Eigenaars zijn 

opgenomen. 

 

2. Het register wordt aangeduid als Register Persoonscertificaat Beheerders van 

Verenigingen van Eigenaars. 

 

3. Het doel van het register is het uitdragen van de vakbekwaamheid van de 

PCVB- gecertificeerd VvE-beheerder. 

 

4. Geregistreerden zijn gerechtigd de titel PCVB-gecertificeerd VvE-beheerder 

achter hun naam te voeren. 

 

5. Eerste toelating tot het register vindt plaats na het behalen van het certificaat 

Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars van SVMNIVO 

(Examenadviesburo BV te Nieuwegein). 

 

6. Registratie vindt telkens plaats voor een periode van 12 maanden.  

 

7. Verlenging van de registratie met telkens één jaar is mogelijk, op voorwaarde 

dat de geregistreerde aantoont aan alle vereiste nascholingseisen te hebben 

voldaan (indien van toepassing), de registratiekosten zijn betaald en hij/zij geen 

betalingsachterstand heeft bij SVMNIVO. De directie kan nadere voorwaarden 

stellen aan de verlenging. 

 

8. De directie bepaalt de hoogte van de vergoeding die geregistreerde is 

verschuldigd. 

 

9. Opzegging van de registratie inschrijving dient minimaal drie maanden – voor 

het einde van de registratieperiode - bij SVMNIVO binnen te zijn. 

Geregistreerde dient zich via zijn SVMNIVO- account af te melden, anders 

wordt de inschrijving automatisch verlengd. Anders dan na het niet voldoen 

aan de voorwaarden voor verlenging van de inschrijving of intrekking van de 

registratie op hiervoor genoemde gronden, wordt de registratie onmiddellijk 

beëindigd bij overlijden van de geregistreerde en op eigen verzoek van de 

geregistreerde. 

 

10. SVMNIVO is niet verantwoordelijk voor de gegevens van geregistreerde. 
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11. Geregistreerde dient zijn gegevens zelf bij te houden via zijn SVMNIVO-

account. 

 

12. Het register is voor een ieder te raadplegen op de website www.svmnivo.nl. 

 

13. Het register is openbaar. Van iedere geregistreerde wordt in ieder geval de 

naam en het registratienummer getoond. Indien de geregistreerde naam en 

adres van de werkgever heeft opgegeven, is deze informatie ook zichtbaar 

voor derden. SVMNIVO is gerechtigd om de NAW-gegevens van de 

geregistreerden aan derden te verstrekken, mits de geregistreerde daar geen 

aantoonbaar bezwaar tegen heeft gemaakt. 

 

14. Het is voor een ieder die niet is opgenomen in het register, of waarvan de 

inschrijving is verlopen of beëindigd, verboden de titel PCVB-gecertificeerd 

VvE-beheerder te voeren of te gebruiken.  

 

15. De geregistreerde zal zijn registratie uitsluitend gebruiken om de 

vakbekwaamheid aan te geven die door het register aantoonbaar geborgd 

wordt. Indien de geregistreerde zijn registratie op een andere wijze gebruikt, 

zal per direct en zonder voorafgaande kennisgeving de inschrijving komen te 

vervallen. 

 

16. De registratie zal (tijdelijk) worden ingetrokken zodra een geregistreerde 

onherroepelijk is veroordeeld door de strafrechter (indien het een 

beheerdersdelict betreft) dan wel is veroordeeld in een interne 

tuchtrechtspraak. In plaats van intrekking dan wel aanvullend op intrekking 

kunnen ook andere sancties door de directie worden opgelegd. Deze bepaling 

geldt tevens indien de geregistreerde niet zelf rechtstreeks is veroordeeld, 

maar wel aantoonbaar bij de zaak betrokken was. Dit is ter beoordeling van de 

directie. Bezwaar of beroep tegen de opgelegde sanctie is niet mogelijk. 

 

17. Geregistreerden worden verondersteld ten allen tijde te voldoen aan de 

vakbekwaamheidseisen die de branche aan hen stelt. Dit kan betekenen dat de 

Stichting PCVB in de toekomst hercertificeringseisen kan stellen. Bij invoer of 

wijziging van deze hercertificeringseisen kan de directie dit reglement 

aanpassen. Tevens kan de directie nadere vakbekwaamheidseisen stellen als 

voorwaarde om in het register te blijven. 

 

18. Indien een geregistreerde uitgeschreven wordt uit het register of zichzelf 

uitschrijft, kan hij/zij pas weer in het register ingeschreven worden indien hij/zij 

aan alle op dat moment van toepassing zijnde tussenliggende 

hercertificeringsverplichtingen heeft voldaan, dan wel aan een vergelijkbare 

verplichting die door de directie van SVMNIVO als gelijkwaardig wordt 

bestempeld. Indien men langer dan twee jaar uitgeschreven is geweest, kan 

men alleen weer na het succesvol afleggen van de initiële examens, opnieuw 
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in het register opgenomen worden. Eventuele hercertificering voor de 

voorliggende periodes is dan niet meer van toepassing. 

 

19. Indien een geregistreerde op onjuiste grond in het register is opgenomen, heeft 

SVMNIVO het recht de inschrijving in het register ongedaan te maken. 

 

20. Aanvragers kunnen bezwaar, respectievelijk beroep aantekenen tegen de 

beslissing dat hij/zij niet is toegelaten tot het register. Bezwaren dienen te 

worden ingediend bij de Directeur Examens van SVMNIVO binnen zes weken 

na de datum van de afwijzing. De Directeur Examens doet binnen zes weken 

na het verstrijken van de bezwaartermijn uitspraak op het bezwaar.  

 

21. Tegen een uitspraak op een bezwaarschrift en tegen het uitblijven van een 

dergelijke uitspraak staat beroep open. Een beroepschrift is slechts 

ontvankelijk indien het is ingediend binnen zes weken na het verzenden van de 

uitspraak in bezwaar (of binnen zes weken na het onbeantwoord verstrijken 

van de reactietermijn), indien het betrekking heeft op dezelfde aangelegenheid 

als waartegen het bezwaar zich heeft gericht en indien het met redenen is 

omkleed. 

 

22. Het College van Beroep (directeur SVMNIVO samen met een afgevaardigde 

van de Stichting PCVB) doet binnen zes weken na afloop van de 

beroepstermijn een gemotiveerde en bindende uitspraak. 

 

23. Een bezwaar- en beroepschrift wordt slechts in behandeling genomen indien 

met het indienen ervan, doch uiterlijk binnen 6 weken gerekend vanaf het 

bekendmaken van de uitslag, door SVMNIVO door middel van een 

automatische incasso het griffierecht is ontvangen, dan wel, indien de termijn 

bijna verlopen is, door de aanvrager het bedrag aan griffierecht is gestort en 

ontvangen is op de rekening van SVMNIVO. De hoogte van het griffierecht 

wordt door de directie van SVMNIVO vastgesteld. 

 

24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van 

SVMNIVO. 
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