
Nieuwsbrief 2 voor een collega RA, voorstander van een pluriformer en democratischer Nivra. 
Geachte Collega, 

 
Deze 2e Nieuwsbrief van de oppositie binnen Nivra is gewijd aan de jaarvergadering Finad op 
woensdag 28 maart om 20.00 uur te Amsterdam, Victoria-hotel tegenover CS. De bedoeling 
van de oppositie is om de prioriteit in het beleidsplan van het Finad-Bestuur te leggen bij her-
stel van de RA-titel als opleidingstitel. Het beleidsplan van het Finad-Bestuur treft u aan in 
bijlage. Door uw komst naar deze Finad-ledenvergadering, draagt u daadwerkelijk er aan bij 
om de energie van het Finad-Bestuur te laten richten op activiteiten die effectief bijdragen aan 
herstel van de RA-titel als opleidingstitel.  
 
Deze doelstelling omvat de volgende aspecten: 
1. Contributiehoogte, 
2. Beroeps- en gedragsregels VGC , minimum-condities 
3. PE 
4. Invloed binnen Nivra 
 
Ad. 1 Contributie: 
Sommige leden van de oppositie zullen een marginale en een integrale kosten/baten analyse 
van de contributie(verhoging) voorleggen. 
Marginaal gezien komt dit kort gezegd op het volgende neer. De laatste contributie-verhoging 
(van 350 naar 500 per jaar) voor bijna 6.500 Finad-leden (45,4% van circa 14.000) levert 
circa 975.000 Euro extra op. Daar staat tegenover dat het beleidsplan voorziet in 5 extra bu-
reau-medewerkers. Die kosten integraal hooguit 500.000 Euro. Waar blijft de rest van de 
contributie-verhoging? Is die wel nodig? 
 
Integraal bezien blijkt uit het voorgaande dat Finad zelf kennelijk met slechts 5-6 medewer-
kers haar taken kan uitvoeren. De totale contributieopbrengst van 6.500 Finad-leden is circa 
3.250.000 Euro. In de bestaande afspraken met het Bureau is sinds kort geregeld dat van die 
3.250.000 Euro, de verhoging van 975.000 Euro geheel ten goede komt aan Finad naast de 
bestaande afspraak van 45 Euro per lid (=292.500). In totaal komt dus 1.267.500 ten goede 
aan Finad en 1.982.500, d.w.z. 305 Euro per lid aan het Bureau. De vraag is aan de orde of 
die afdracht van 305 Euro per lid per jaar aan het Bureau  gerechtvaardigd kan worden door 
een kosten/baten analyse. Het bijhouden van het register kost op zich niet zoveel. De overige 
activiteiten van het Bureau zullen door Finad-leden die herstel van de RA-titel als opleidingsti-
tel willen niet als positief worden ervaren. De vraag komt dan op welke plannen het Finad-
Bestuur ontwikkelt om van die 305 Euro per lid per jaar aan het Bureau af te komen. Onder 
de Nivra-parapluie kan dat alleen door een zelfstandige kamerstructuur, daarbuiten alleen via 
een afzonderlijke organisatie die zou kunnen volstaan met 100 Euro contributie per jaar.  
 
Ad 2. Beroeps- en gedragsregels VGC, minimum-condities 
Nadat de slag om de VGC op 14 december 2006 in eerste instantie was verloren, heeft het 
Finad-Bestuur daarna besloten op te trekken met de oppositie in een laatste poging om in-
houdelijk met het Nivra-Bestuur tot een vergelijk te komen. Daaruit resulteerde begin februari 
een pluriforme redactie-commissie VGC onder voorzitterschap van het Finad Bestuurs-lid 
Gabriël van de Luitgaarden. Deze commissie is inmiddels omgedoopt tot 'Tijdelijke Commis-
sie Onderhoud VGC'. De uitkomst is nog niet bekend. Indien de tekstvoorstellen van de com-
missie niet overeenkomen met de minimumpositie, zal de oppositie nolens volens de voorzie-
ne procedures moeten opstarten en ook de SNA (Stichting Nivra Alternatief ) moeten oprich-
ten. Daartoe wordt besloten in een oprichtingsvergadering van de SNA op zaterdag 14 april in 
IJsselstein om 10.00 uur s'ochtends. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. U ontvangt 
nog een afzonderlijke uitnodiging. Sommige leden zullen de vraag stellen in hoeverre het 
Finad Bestuur daadwerkelijk wil en kan bijdragen aan de organisatie van de oppositie inclu-
sief de financiering van diverse kosten waaronder de proceskosten.  
         
Ad 3. PE 
Evenals het Nivra-Bestuur vakkundig de discussie over alternatieve gedragscodes vergader-
technisch heeft weten te smoren, is ook het voorstel van ruim 40 leden over een alternatief 
output- PE model vakkundig gesmoord. Toch is dit output PE model veruit superieur boven 
het bestaande puntentelsysteem van Nivra en kan gemakkelijk worden geintegreerd met een 



puntentelsysteem voor de liefhebbers. Het Finad-Bestuur heeft tot op heden geen support 
willen geven aan het output PE-systeem. Toch is het flexibeler, efficiënter, minder bureaucra-
tisch en doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leden. De voorstan-
ders van herstel van de RA-titel als opleidingstitel zullen het Finad-Bestuur dan ook vragen 
haar positie in deze te herzien en die gewijzigde positie op te nemen in het beleidsplan Finad.  
 
Ad 4. Invloed binnen Nivra 
In de afgelopen jaren heeft het Finad-Bestuur twee maal uitdrukkelijk besloten de invloed van 
Finad binnen Nivra te vergroten. De eerste keer was met het Beleidsplan 'Kwaliteit en Trans-
parantie' begin van dit decennium met als insteek de kamerstructuur. Eind 2004 heeft het 
Finad-Bestuur concrete voorstellen gedaan om ditzelfde te bereiken via een wijziging van de 
bestuursverordening. Het eerste rapport is geluidloos in het ronde archief verdwenen, het 
tweede resulteerde in een commissie die uiteindelijk eind 2006 het rapport 'Sterk en Divers ' 
opleverde. In een open brief van enkele leden is op de laatste Finad-ledenvergadering vorig 
jaar opnieuw sterk aangedrongen om voor Finad-leden de opleidingstitel RA de facto zoveel 
mogelijk in stand te houden. Dat wil zeggen minder contributie, minder regelgeving, een prak-
tisch PE-systeem, meer pluriformiteit binnen Nivra en last but not least een democratisch 
gekozen Finad-Bestuur.  
 
Na al die jaren besluiten, discussies en commissies blijven vakgroepen zoals Finad onderge-
schikte adviseurs aan het Nivra-Bestuur. Uit de VGC-discussie bleek keer op keer dat het 
Nivra-bestuur niet of nauwelijks naar Finad luistert. Naar de mening van de voorstanders van 
herstel van de RA-titel als opleidingstitel, moet deze impasse doorbroken worden. Dat kan 
kennelijk niet via de geëigende overlegkanalen binnen Nivra, vermoedelijk omdat de belan-
gen van grote kantoren en het bureau zich daartegen verzetten. Dus kan het alleen door de 
achterban te mobiliseren voor concrete Finad-voorstellen op de Nivra-ledenvergadering voor 
een kamerstructuur binnen Nivra of door een afscheiding binnen Nivra van alle Finad-leden 
met behoud van titel. De voorstanders van herstel van de RA-titel als opleidingstitel zullen het 
Finad-Bestuur dan ook vragen met bekwame spoed beide wegen te begaan. 
 
Dat was het dan voor deze keer. Zoals gebruikelijk roepen wij alle collega’s, voorzover die 
nog niet hebben bijgedragen aan het goede doel, op om voorwaardelijk een donatiebedrag 
(tenminste 100 Euro) en uw naam en adres te mailen naar Donatietoezegging. Deze donatie-
toezegging zal alleen opgevraagd worden als Nivra de minimumeisen niet accepteert.  
 
Voor nadere informatie: 
Corneel B.A. Spil, Niek-Jan Ferwerda,  
Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: 
Verwijderen. 
 


