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Geacht Nivra-Bestuur,
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 21 januari met de uitnodiging voor een hoorzitting, delen wij u
het volgende mede. Uw schrijven d.d. 21 januari volgde op ons faxrappel d.d. 20 januari waarin werd
geconstateerd dat de beslistermijn op bezwaar van 6 weken genoemd in art. 7:10 AWB ruimschoots
was overschrijden. Telefonisch en per mail van 26-1-2009 is nu in beginsel een afspraak voor een
hoorzitting gemaakt op 4 maart 14.00 uur op uw kantoor onder voorbehoud juridisch advies onzerzijds.
De gevraagde correctie op uw mailbevestiging inzake dit voorbehoud wachten wij nog af.
De geschilpunten in discussie spelen al enige jaren. Als gevolg lopen er momenteel twee civiele
procedures tussen ons, een in cassatie en een in bodem na kort geding. Zowel in kort geding als in
bodem is gebleken dat Nivra (evenals NOvAA) zich op het standpunt stelt dat het verbod op
verenigingsdwang en beroepsuitoefening uit het arrest van de Raad van State geen betrekking heeft
op Nivra dat wettelijke taken vervult.1 Gezien die bekende standpunten gingen wij er vanuit dat uw
besluitvorming vast stond zodat u zonder meer ons bezwaar op besluit d.d. 20 november 2008 kon
afwijzen en de weg naar beroep bij CBB openstond. Uit dien hoofde verbaasde ons uw uitnodiging.
Van de andere kant is iedere gelegenheid welkom voor overleg hoe onze geschilpunten
buitengerechtelijk opgelost kunnen worden. Een hoorzitting kost natuurlijk wel tijd van beide kanten.
Als de hoorzitting echter alleen gaat over formele aspecten zoals uw bevoegdheid aan ons verzoek te
voldoen, de ontvankelijkheid van ons bezwaar en of uw brief van 7 november 2008 kwalificeert als een
besluit in de zin van AWB 1:3, vragen we ons af of onze aanwezigheid zin heeft. Er is immers sprake
van een schriftelijk besluit d.d. 7 november 2008 om u onbevoegd te verklaren. Er is sprake van
publiek recht want U ontleent uw (on)bevoegdheid ons niet in het register in te schrijven aan de WRA.
Uw besluit heeft externe rechtsgevolgen op onze rechtspositie want stelt het bestaan van zekere
rechten, verplichtingen, bevoegdheden of status bindend vast. Er is daarom sprake van een
publiekrechtelijke rechtshandeling gericht op rechtsgevolg in de zin van AWB 1:3. Daarmee zijn alle
argumenten wel uitgewisseld o.i..
Omdat we er van uitgaan dat u de hoorzitting ziet als een zinvolle manier om tot een
buitengerechtelijke oplossing voor onze geschillen te komen, kan wat ons betreft die hoorzitting
doorgaan.
Mocht die hoorzitting echter alleen dienen onbevoegdheid dan wel niet-ontvankelijkheid nader te
argumenteren, dan verklaren we bij deze geen gebruik te willen maken van het recht op een hoorzitting
ex. AWB 7:3 sub c na bovenstaande argumenten. Uw besluit ons bezwaar af te wijzen zien we dan
graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Graag vernemen we dus z.s.m. wat Uw intenties zijn inzake de hoorzitting.
Met vriendelijke groet,
Bestuur OvRAN (gemachtigd door de heren A.J. Boer, N. Plug en C.B.A. Spil)

1Punt 37 Dagvaarding d.d. 19-9-2008

Kort Geding, punt 54 Dagvaarding d.d. 7-1-2009 in bodem.

