Reglement Aspirant-lidmaatschap
Het Reglement Aspirant-lidmaatschap is laatstelijk gewijzigd en in werking getreden op 15 juni
2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
(a)

“algemene introductie”:
het door de SOB georganiseerde introductieprogramma;

(b)

“aspirant-lid”:
een aspirant-lid van de vereniging;

(c)

“bestuur”:
het bestuur van de vereniging;

(d)

“Commissie van Beoordeling”:
de Commissie van Beoordeling van de vereniging;

(e)

“gewoon lid”:
een gewoon lid van de vereniging;

(f)

“SOB”:
Stichting Opleiding Belastingadviseurs;

(g)

“statuten”:
de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs;

(h)

de “vereniging”:
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Artikel 2
Toelating
Tot het aspirant-lidmaatschap wordt toegelaten de kandidaat ten aanzien van wie de Commissie
van Beoordeling conform artikel 10 lid 2 van de statuten een goedgunstige beslissing heeft
genome n.

Artikel 3
Termijn aspirant-lidmaatschap
Toelating tot het gewone lidmaatschap
1.

Toelating tot het gewone lidmaatschap na het aspirant-lidmaatschap geschiedt:
a.
indien het aspirant-lid heeft voldaan aan de opleidingseisen gesteld in dit Reglement
Aspirant-lidmaatschap en het Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs en
ter zake een verklaring van voldoende deelname heeft ontvangen van de SOB; en
b.
indien het aspirant-lid naar het oordeel van de Commissie van Beoordeling
voldoende ervaring in de belastingadviespraktijk heeft opgedaan om lid te kunnen
worden van de vereniging;
uiterlijk aan het einde van het vierde verenigingsjaar, volgend op het jaar van toelating tot
het aspirant-lidmaatschap.

2.

Indien het aspirant-lid niet voor het einde van de in lid 1 bedoelde termijn heeft voldaan
aan genoemde opleidingseisen kan het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in
artikel 13 lid 1 sub c onder 5 van de statuten door opzegging door de vereniging worden
beëindigd.

Artikel 4
Nieuw verzoek
Indien het aspirant-lidmaatschap door opzegging door de vereniging is beëindigd, kan,
behoudens dispensatie van het bestuur, binnen een termijn van vier jaren niet opnieuw een
verzoek om toelating als aspirant-lid of als gewoon lid in behandeling worden genomen.

Artikel 5
Verplichtingen
Het aspirant-lid is gehouden om:
a.
deel te nemen aan de algemene introductie;
b.
deel te nemen aan de door de SOB georganiseerde beroepsopleiding, behoudens
vrijstelling voor bepaalde gedeelten en/of aanwijzing van andere cursussen door de
Commissie van Beoordeling;
c.
de aanwijzingen van de in artikel 10 van de statuten bedoelde patroon op te volgen;
d.
jaarlijks het collegegeld te voldoen.

Artikel 6
Planning
a. Het aspirant-lid dient zijn deelname aan de verplichte cursussen en/of cursusonderdelen
zodanig te plannen, dat deze vóór 31 december van het jaar waarin zijn aspirantlidmaatschap een einde neemt zijn afgerond.
b. De in het eerste lid genoemde cursusverplichting kan tijdelijk worden opgeschort indien
gedurende het aspirant-lidmaatschap uitzending naar het buitenland voor langer dan één

jaar plaatsvindt. Het aspirant-lid doet hiervan mededeling aan de Commissie van
Beoordeling onder vermelding van datum van vertrek en geplande terugkeer.
c. Bij terugkeer is het aspirant-lid gehouden hiervan melding te maken aan de Commissie van
Beoordeling opdat kan worden nagegaan of en in hoeverre de cursusverplichting kan
worden aangepast.
d. De Commissie van Beoordeling is in bijzondere gevallen bevoegd de termijn voor het
aspirant-lidmaatschap te verlengen.

Artikel 7
Financiële verplichtingen
Het aspirant-lid dient ervoor te zorgen dat het college- en cursusgeld tijdig is voldaan, bij
gebreke waarvan hij van deelname kan worden uitgesloten, dan wel aan hem de verklaring van
deelname kan worden geweigerd.

Artikel 8
Dossier
Het bestuur houdt van elk aspirant-lid een dossier bij. Hierin worden onder andere opgenomen
gegevens met betrekking tot:
- het gekozen pakket
- gegeven ontheffingen
- aangewezen andere cursusonderdelen
- participatie aan de opleiding
- informatie van de opleiders.
Het dossier staat uitsluitend ter beschikking van het desbetreffende lid, van het bureau
opleidingen, van het bureau van de vereniging en, bij de beoordeling voor toelating tot het
gewone lidmaatschap, van de Commissie van Beoordeling.

