NVVK-Lidmaatschap
De NVVK is dé branchevereniging voor organisaties die werkzaam zijn in sociale
kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en/of bewindvoering. Kortgezegd: de
NVVK behartigt de belangen van de financiële dienstverleners in het sociaal domein.
Onze leden zijn organisaties van professionals, die mensen helpen om schulden te
voorkomen, beheersbaar te maken en/of op te lossen. Dit wordt gedaan vanuit het belang
van schuldenaren, zowel particulieren als ondernemers, zonder het belang van schuldeisers
uit het oog te verliezen.
Sinds 1932 heeft de NVVK kwaliteit hoog in het vaandel: kwaliteit is doorslaggevend voor de
rol en positie van schuldhulpverlening.

Voordelen op een rij
 Vanuit unieke positie is de NVVK de gesprekspartner op het gebied van financiële
dienstverlening in het sociale domein.
 Sterke lobby en beleidsbeïnvloeding bij politiek en ministeries
 Medevorming van het werkveld en ordening van de markt
 Unieke samenwerkingsafspraken en convenanten met de belangrijkste schuldeisers
 Samenwerkingsovereenkomst met een grote bank om het openen van
bankrekeningen te faciliteren
 Kwaliteitsborging van de NVVK-leden: elke 3 jaar voeren zij een audit uit









Inhoudelijk netwerk met gelijkgestemden
Kennis- en casusuitwisseling met andere leden via online community
Kennis over sociale kredietverlening en standaard bankreglement
Kennisbank
Participatie in vereniging via Kernteams
Elk half jaar normenoverzicht
Een collectieve AFM vergunning voor (aangesloten) budgetbeheerders
Verenigingsbureau dat faciliteert in beantwoording van vragen

Organisatie
De NVVK is een vereniging, waarin de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste
orgaan is. De ALV benoemt op voordracht van het Bestuur de voorzitter van de vereniging.
Het Verenigingsbureau faciliteert de werkzaamheden die de NVVK voor haar leden uitvoert
en bestaat uit een directeur, beleidsadviseurs, secretariaat en officemanagement.

Contributietarieven
De kosten van het lidmaatschap van de NVVK worden berekend naar het aantal Fte van
de organisatie.
Formatie

Tarief

Formatie

Tarief

0-10

4.400

50,1-60

14.351

10,1-20

6.830

60,1-70

15.786

20,1-30

9.017

70,1-80

15.786

30,1-40

10.985

80,1-90

15.786

40,1-50

12.757

90,1-

15.786

Bijkomende kosten
Toelatingsaudit

Iedere organisatie die lid wil worden
van de NVVK doorloopt een
toelatingsaudit.

CKI van BKR

Indien u schuldregelingen aanbiedt,
dient u zich aan te sluiten bij het
Centraal Krediet Informatiesysteem
(CKI) van BKR voor het registreren
van Schuldregelingen.

Stichting
toezicht
bemiddeling
beheer gelden

Afhankelijk van de
organisatie bedragen
deze € 2000,--.

- Administratiekosten €
1.580
- Verplichte cursus € 250
p.p.
- Toetsingen jaarlijks €
780
Deze door de NVVK opgerichte
Eenmalige
Stichting is houder van een
aansluitkosten AFM €
200
bemiddelingsvergunning van de AFM,
waardoor geen eigen vergunning
Per jaar ongeveer €
noodzakelijk is voor het openen van
500,- afhankelijk of de
rekeningen bij banken voor individuele
organisatie daadwerkelijk
cliënten in het kader van financieel- of
bemiddeling en beheer
budgetbeheer.
van gelden doet.

Aanvraag lidmaatschap
-

De aanvraag start met het invullen van het aanvraagformulier voorzien van een aantal
aanvullende documenten.
Het is ook mogelijk voor het indienen van de aanvraag een adviesaudit uit te laten voeren
door één van de genoemde auditoren van de NVVK.

-

Als de aanvraag compleet is en er geen bijzonderheden zijn geconstateerd, kan een
toelatingsaudit worden aangevraagd.
Op basis van de audit wordt uiteindelijk door het bestuur van de NVVK besloten over
eventuele toelating.

Kijk voor de volledige informatie over de voorwaarden voor lidmaatschap en de procedure
voor toelating op www.nvvk.eu/lidmaatschap

