
 

 

Statuten Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
 

 

De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 25 april 2023 verleden voor mr. M.P. van Agt, notaris 

met plaats van vestiging Amsterdam.  

 

 

Artikel 1 

Begripsomschrijving 
 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

 

(a) “algemene introductie”: 

 het door de SOB georganiseerde introductieprogramma; 

 

(b) “algemene vergadering”: 

het orgaan bestaande uit stemgerechtigde leden; 

 

(c) “algemene ledenvergadering”: 

 een bijeenkomst van leden met vergaderrechten; 

 

(d) “bedrijfsfiscalist”:  

 een fiscalist werkzaam in dienst van een onderneming, niet zijnde een belastingadviespraktijk; 

 

(e) “belastingadviespraktijk”: 

 (een deel van) een organisatie die erop gericht is de belastingadviespraktijk te beoefenen; 

 

(f) “belet”: 

belet als bedoeld in artikel 2:44 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie 

dat de desbetreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een 

bepaalde periode; 

 

(g) “Beroepsopleiding Belastingadviseurs”:  

 de door de SOB georganiseerde Beroepsopleiding Belastingadviseurs; 
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(h) “bestuur”: 

 het bestuur van de vereniging; 

 

(i) “Commissie van Beoordeling”: 

 de Commissie van Beoordeling van de vereniging; 

 

(j) “kandidaat-lid”: 

degene die zich heeft aangemeld voor het lidmaatschap van de NOB en ten aanzien van wie de 

Commissie van Beoordeling nog geen besluit omtrent de toelating heeft genomen; 

 

(k) “lid”: 

 een aspirant-lid, gewoon lid, buitengewoon lid dan wel erelid; 

 

(l) “NOB”: 

 de vereniging; 

 

(m) “NOB-erkende belastingadviespraktijk”: 

een door het bestuur op grond van het bepaalde in artikel 11 van de statuten erkende 

belastingadviespraktijk; 

 

(n) “NOB-lid”: 

de belastingadviseur of bedrijfsfiscalist die op grond van het bepaalde in artikel 6 van de statuten 

is toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging; 

 

(o) “partner”: 

 een natuurlijk persoon min of meer gelijkgerechtigd in zeggenschap en eigendom;  

 

(p) “samenwerken”:  

het verrichten van handelingen in een maatschap, voor gemene rekening (al dan niet in 

vennootschapsvorm) of onder gemeenschappelijke naam; 

 

(q) “samenwerkingsverband”: 

degenen die als gezamenlijke partners samenwerken in een maatschap, voor gemene rekening (al 

dan niet in vennootschapsvorm) of onder gemeenschappelijke naam; 
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(r) “schriftelijk”: 

bij brief, telefax, e-mail of op andere wijze via elektronische weg toegezonden leesbaar bericht 

waarvan de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

 

(s) “SOB”: 

 Stichting Opleiding Belastingadviseurs;  

 

(t) “vereniging”: 

 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. 

 

Toelichting 

Met betrekking tot de bepaling van het begrip “bedrijfsfiscalist” wordt opgemerkt dat de als zelfstandige 

werkzame bedrijfsfiscalist zal worden beschouwd als een ‘gewone’, als zelfstandige werkzame 

belastingadviseur. 

 

Onder het begrip “partner” worden alle natuurlijke personen begrepen die, al dan niet middellijk, min of meer 

gelijkgerechtigd zijn aan de andere partners, in zowel de zeggenschap als  eigendom van een 

samenwerkingsverband. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan de maten in een maatschap en 

de aandeelhouders van een vennootschap maar ook in andere vormen kan sprake zijn van een partner, indien 

er sprake is van een zekere mate van gerechtigdheid in zeggenschap en eigendom.  

 

 

Artikel 2 

Naam en zetel 
 

De vereniging draagt de naam de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en is gevestigd in Amsterdam. 

 

 

Artikel 3 

Doel 
 

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden en 

het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening door de leden van de 

vereniging. 
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2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het bevorderen van de (universitaire) opleiding tot belastingadviseur aan erkende 

instellingen van hoger onderwijs; 

 b. het organiseren van aanvullende opleiding voor leden van de vereniging; 

 c. het stellen van beroeps- en gedragsregels en het toezien op naleving daarvan; 

 d. het instandhouden van een onafhankelijk tuchtrecht; 

e.  het bevorderen van de kwaliteit van de fiscale wetgeving, onder meer door een bijdrage te 

leveren aan het maatschappelijk debat vanuit de expertise en ervaring van de leden; 

f. het inzetten van eventuele andere wettige middelen, die aan het doel van de vereniging 

dienstbaar kunnen zijn. 

 

 

Artikel 4 

Verenigingsjaar 
 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

 

Artikel 5 

Categorieën van leden  

Onverenigbaarheid 
 

1. De vereniging heeft gewone leden, aspirant-leden, buitengewone leden en ereleden. 

 

2. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, worden daaronder alle categorieën van 

leden verstaan, tenzij anderszins blijkt. 

 

3. Het lidmaatschap is niet verenigbaar met dat van een andere vereniging, waarvan de leden de 

belastingadviespraktijk uitoefenen, tenzij de algemene vergadering ten aanzien van een bepaalde 

vereniging anders beslist. Het lidmaatschap is echter wel verenigbaar met het lidmaatschap van de 

Vereniging van Advocaat-Belastingkundigen (of een daarvoor in de plaats gekomen 

specialisatievereniging verbonden met de Orde van Advocaten) en met een met de NOB vergelijkbare 

buitenlandse vereniging. 
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Artikel 6 

Lidmaatschapsvereisten en -verplichtingen 

Toelatingsprocedure 
 

1. Als aspirant-lid dan wel als gewoon lid kan slechts worden toegelaten degene die: 

a. i. het beroep van belastingadviseur als hoofdberoep uitoefent en zich hierbij 

hoofdzakelijk richt op de toepassing van het Nederlandse belastingrecht, al dan niet 

in internationale context en verbonden is aan een NOB-erkende 

belastingadviespraktijk; of 

ii. als adviseur of medewerker verbonden is aan een NOB-erkende 

belastingadviespraktijk en die aan het fiscaal domein grenzende werkzaamheden 

verricht binnen het kader van de belastingadviespraktijk; of 

  iii. het beroep van bedrijfsfiscalist als hoofdberoep uitoefent; en 

 

Toelichting 

Om de kwaliteit in de uitoefening van het beroep van belastingadviseur te kunnen waarborgen, wordt het 

werkzaam zijn in een NOB-omgeving van groot belang geacht. Daartoe is als toelatingseis opgenomen dat de 

belastingadviseur verbonden moet zijn aan een NOB-erkende belastingadviespraktijk. 

Erkenning van de belastingadviespraktijk geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk indien een 

meerderheid van de partners belastingadviseurs NOB-lid is (voor een nadere toelichting zie de toelichting bij 

de artikelen 11 en 12). 

 

b. met succes een universitaire opleiding op doctoraal dan wel masters niveau heeft voltooid 

die voldoet aan de door de Commissie van Beoordeling gestelde vereisten; en 

c. niet onderworpen is aan een veroordeling, sanctie, beschikking, transactie of maatregel als 

bedoeld in artikel 17 lid 3, dan wel indien zulks wel het geval is, de Commissie van 

Beoordeling oordeelt dat dit geen bezwaar vormt voor toelating tot het lidmaatschap. 

 

2. In het geval dat een belastingadviseur werkzaam is in een samenwerkingsverband met beoefenaren 

van andere beroepsgroepen als bedoeld in artikel 12 lid 1 en in het geval dat een bedrijfsfiscalist 

werkzaam is in dienst van een onderneming en externe advieswerkzaamheden verricht voor cliënten 

van die onderneming, dienen het samenwerkingsverband respectievelijk de ondernemingsleiding te 

verklaren zich te conformeren aan een door het bestuur vastgesteld statuut van onafhankelijkheid 

dat ondermeer de vrijheid en onafhankelijkheid in de beroepsuitoefening waarborgt. 
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3. Het lid is verplicht: 

 a. zijn beroep uit te oefenen of te gaan uitoefenen op academisch niveau;  

b. bij de beroepsuitoefening te voldoen aan de eisen van kwaliteit, integriteit en 

onafhankelijkheid welke passen bij de uitoefening van zijn beroep en overigens te handelen 

in overeenstemming met de eer en waardigheid van het beroep zoals onder andere 

opgenomen in het door de algemene vergadering vastgestelde Reglement 

Beroepsuitoefening; 

c. gedurende het aspirant-lidmaatschap, zorg te dragen dat hij de Beroepsopleiding 

Belastingadviseurs in voldoende mate kan volgen alsmede zorg te dragen voor een 

voldoende vakinhoudelijke begeleiding tijdens het aspirant-lidmaatschap; 

d. zijn vakkennis en de ontwikkelingen op zijn vakgebied en de beroepsuitoefening in 

overeenstemming met het door het bestuur vastgestelde reglement zodanig te 

onderhouden, dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van zijn 

beroep, actueel en op academisch niveau blijven; 

e. indien hij naast zijn hoofdberoep nog andere werkzaamheden verricht in het 

maatschappelijke verkeer, zodanige maatregelen te nemen dat geen verwarring te duchten 

is inzake zijn hoedanigheid bij het verrichten van zijn werkzaamheden; 

 f. de algemene introductie te volgen. 

 

4. De Commissie van Beoordeling geeft nadere invulling aan de in lid 1 gestelde eisen. 

 

5. De belastingadviseur of bedrijfsfiscalist die aspirant-lid dan wel gewoon lid wenst te worden, meldt 

zich schriftelijk aan bij het bestuur, dat deze aanmelding doorgeeft aan de Commissie van 

Beoordeling. 

 

6. Op een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap wordt beslist door de Commissie van Beoordeling. 

De Commissie van Beoordeling beslist over de toelating van de verzoeker, na vastgesteld te hebben 

of deze voldoet aan de in de artikelen 6 en 7 gestelde criteria. De Commissie van Beoordeling stelt 

de gewone leden in kennis van de toelating. Deze kunnen binnen een maand na dagtekening van 

deze kennisgeving hun bezwaren schriftelijk aan de commissie mededelen. 

 

7. De Commissie van Beoordeling kan in bijzondere gevallen dispensatie verlenen aan een of meer van 

de vereisten voor toetreding tot het lidmaatschap en kan aan deze dispensatie bijzondere 

voorwaarden verbinden. 
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8. De Commissie van Beoordeling informeert het bestuur periodiek omtrent de nadere invulling van de 

lidmaatschapsvereisten en van verleende dispensatie en de redenen daartoe. 

 

9. Een wijziging van de in lid 1 gestelde lidmaatschapsvereisten blijft zonder gevolg voor leden die reeds 

als aspirant-lid dan wel als gewoon lid zijn toegelaten voor de datum van de betreffende wijziging, 

tenzij in het wijzigingsbesluit anders is voorzien. De Commissie van Beoordeling is bevoegd een 

specifieke overgangsregeling te hanteren voor personen die nog niet tot het aspirant-lidmaatschap 

of het gewoon lidmaatschap zijn toegelaten maar die daartoe zonder de bedoelde wijziging van de 

lidmaatschapsvereisten wel zouden kwalificeren. 

 

 

Artikel 7 

Aspirant-lidmaatschap en gewoon lidmaatschap 
 

1. De algemene vergadering stelt een Reglement Aspirant-lidmaatschap vast. 

 

2. Een kandidaat-lid wordt bij aanmelding in beginsel toegelaten als aspirant-lid. 

 

3. Als gewoon lid kan slechts worden toegelaten de belastingadviseur of bedrijfsfiscalist: 

a. die als aspirant-lid is toegelaten en voldaan heeft aan de opleidingseisen gesteld in het `

 Reglement Aspirant-lidmaatschap en de daarop gebaseerde regelingen en ter zake een 

verklaring van voldoende deelname heeft ontvangen van de SOB; dan wel 

b. die door omstandigheden buiten zijn wil zich niet heeft aangemeld voor het aspirant-

lidmaatschap en om die reden niet heeft voldaan aan genoemde opleidingseisen doch naar 

het oordeel van de Commissie van Beoordeling ruim voldoende kennis van het belastingrecht 

heeft alsmede ruim voldoende ervaring heeft opgedaan in de belastingadviespraktijk op een 

niveau dat vergelijkbaar is met dat van een gewoon lid. 

 

4. Het aspirant-lidmaatschap wordt, nadat het aspirant-lid heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld 

in lid 3 onder a., door het bestuur omgezet in het gewoon lidmaatschap. 

 

5. De Commissie van Beoordeling geeft nadere invulling aan de volgens lid 3 onder b. vereiste kennis 

van het belastingrecht en ervaring in de belastingadviespraktijk. 
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Artikel 8 

Jonge Orde van Belastingadviseurs 
 

1. Een aspirant-lid of een gewoon lid dat voldoet aan de daartoe door het bestuur vast te stellen criteria 

is tevens aangesloten bij de Jonge Orde van Belastingadviseurs. 

 

2. Deelname aan de Jonge Orde van Belastingadviseurs eindigt aan het eind van het jaar waarin het 

aspirant-lid of het gewone lid niet langer aan de criteria voldoet. 

 

Toelichting 

De Jonge Orde van Belastingadviseurs (JOB) is een commissie van de NOB. Deze commissie heeft tot doel het 

bijdragen aan en het versterken van een goede band tussen jonge belastingadviseurs (waaronder ook  

bedrijfsfiscalisten), het bijdragen aan de ontwikkeling van jonge belastingadviseurs, het behartigen van 

belangen van jonge belastingadviseurs en het leggen en onderhouden van contacten met andere 

groeperingen van jonge academici werkzaam in aanpalende beroepsgebieden van de belastingadviespraktijk.  

 

Het bestuur heeft de bevoegdheid de criteria vast te stellen. Bij bestuursbesluit zijn de volgende criteria 

vastgesteld: niet langer dan vijf jaar, al dan niet onafgebroken, lid zijn van de NOB en niet ouder zijn dan 35 

jaar. 

 

 

Artikel 9 

Buitengewoon lid  

Erelid 
 

1. Buitengewoon lid is hij, die gewoon lid geweest zijnde, door de algemene vergadering op voorstel 

van het bestuur tot het buitengewoon lidmaatschap wordt toegelaten. 

 

2. Hij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, kan op voorstel van het 

bestuur door de algemene vergadering tot erelid van de vereniging worden benoemd. Een 

erelidmaatschap sluit een gewoon of een buitengewoon lidmaatschap niet uit. 
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Toelichting 

Het buitengewoon lidmaatschap is bedoeld voor leden van de vereniging die niet langer werkzaam zijn als 

belastingadviseur of bedrijfsfiscalist. Voorwaarde is dat het buitengewoon lid het beroep van 

belastingadviseur of bedrijfsfiscalist niet langer als hoofdberoep uitoefent. Indien het buitengewoon lid nog 

enige fiscale advieswerkzaamheden verricht moet hij zich daarbij uitdrukkelijk als buitengewoon NOB-lid 

afficheren (en niet als NOB-lid). Op grond van het bepaalde in het Reglement Tuchtzaken valt het 

buitengewoon lid onder het tuchtrecht van de NOB. 

 

 

Artikel 10 

Patroon 
 

De Commissie van Beoordeling is bevoegd, op eigen gezag of op verzoek van een aspirant-lid, een 

(buiten)gewoon lid met diens instemming als patroon aan te wijzen om dit aspirant-lid met raad en daad ter 

zijde te staan, om toezicht uit te oefenen op de kwaliteit van de uitoefening van het beroep en op het verder 

verkrijgen en bijhouden van de benodigde vaktechnische kennis. 

De benoeming van een patroon kan als voorwaarde aan de toelating tot het aspirant-lidmaatschap worden 

verbonden. Het aspirant-lid en de patroon zijn gehouden op verzoek van de Commissie van Beoordeling 

vragen inzake de voortgang in de ontwikkeling van het aspirant-lid binnen een redelijke termijn te 

beantwoorden. 

 

Toelichting 

Op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 3 sub c dient een aspirant-lid er voor zorg te dragen dat hij de 

Beroepsopleiding Belastingadviseurs in voldoende mate kan volgen en een voldoende vakinhoudelijke 

begeleiding krijgt tijdens zijn aspirant-lidmaatschap. Aspirant-leden die werkzaam zijn in een NOB-omgeving 

zullen in het algemeen voldoende begeleid en opgeleid worden. Voor zelfstandig gevestigde aspirant-leden 

en voor aspirant-leden in dienstbetrekking bij een onderneming waar zij niet werkzaam zijn onder de 

verantwoordelijkheid van een NOB-lid, geldt dat echter niet. Van geval tot geval zal daar door de Commissie 

van Beoordeling bekeken moeten worden of begeleiding en opleiding op voldoende niveau verzekerd is. Op 

grond van het bepaalde in dit artikel heeft de commissie de bevoegdheid een ervaren belastingadviseur 

(gewoon lid of buitengewoon lid) als buitenpatroon te benoemen. De taak van de buitenpatroon is het 

aspirant-lid met raad en daad terzijde te staan en toezicht uit te oefenen op het kwaliteitsniveau van de 

beroepsuitoefening en het uitbreiden en bijhouden van vaktechnische kennis. Er bestaat geen verplichting 

voor de NOB om een patroon aan te bieden aan bijvoorbeeld een zich zelfstandig vestigend aspirant-lid, noch 

voor een aangezocht lid om aanwijzing als patroon te aanvaarden. Het aspirant-lid dient zelf een 

(buitengewoon) lid te zoeken die bereid is als zijn patroon te worden aangewezen. 
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Artikel 11 

NOB erkende belastingadviespraktijk 

Voorwaarden 

Procedure 
 

1. Het bestuur kan een belastingadviespraktijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, op 

verzoek van de partners van deze belastingadviespraktijk, erkennen als ‘NOB-erkende 

belastingadviespraktijk’. Voor de erkenning is vereist dat een volstrekte meerderheid van de partners 

van de belastingadviespraktijk NOB-lid zijn. 

 

2. De partners van een belastingadviespraktijk die door het bestuur als NOB-erkende 

belastingadviespraktijk erkend wensen te worden leggen een verzoek daartoe voor aan het bestuur 

ter toetsing aan de bepalingen van dit artikel en de samenwerkingsregels van artikel 12. 

 

3. Het bestuur legt het verzoek ter advisering voor aan de Commissie van Beoordeling. Door of namens 

de Commissie van Beoordeling kan om nadere informatie worden gevraagd. 

 

4. Het bestuur is bevoegd, gehoord de Commissie van Beoordeling, dispensatie te verlenen voor het 

vereiste als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

 

5. Het bestuur beslist, gehoord het advies van de Commissie van Beoordeling, of de 

belastingadviespraktijk voldoet aan de in dit artikel en in artikel 12 gestelde eisen. 

 

6. Indien het besluit als bedoeld in lid 5 positief is, wordt de belastingadviespraktijk voor de toepassing 

van deze statuten verder aangeduid als NOB-erkende belastingadviespraktijk. 
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Artikel 12 

Samenwerkingsregels 
 

1. Het is een lid toegestaan samen te werken met beoefenaren van andere beroepsgroepen mits het 

lid daarbij in vrijheid en onafhankelijkheid zijn beroep kan uitoefenen en daarbij niet handelt in strijd 

met de eer en waardigheid van het beroep. Deze vrijheid en onafhankelijkheid geldt ten aanzien van:  

 - de uitoefening van zijn beroep als belastingadviseur; 

 - het accepteren en weigeren van opdrachten; en 

- het toelaten van andere leden van de vereniging tot het samenwerkingsverband, zowel als 

lid van het samenwerkingsverband als in dienstbetrekking van het samenwerkingsverband. 

 

2. Het is een lid niet toegestaan samen te werken met een op basis van zijn opleiding voor het 

lidmaatschap kwalificerende belastingadviseur die niet verbonden is aan een NOB-erkende 

belastingadviespraktijk. Hieronder wordt mede begrepen de belastingadviseur die als lid is geschorst 

of uit het lidmaatschap is ontzet. 

 

3. Indien de NOB-erkende belastingadviespraktijk deel uitmaakt van een multidisciplinair 

samenwerkingsverband dient dit samenwerkingsverband zich te conformeren aan het door het 

bestuur vast te stellen statuut van onafhankelijkheid. 

 

4. Alle voor het lidmaatschap kwalificerende belastingadviseurs werkzaam bij een NOB-erkende 

belastingadviespraktijk dienen zich aan te melden voor het lidmaatschap. 

Indien bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk of een multidisciplinair samenwerkingsverband 

waar de NOB-erkende belastingadviespraktijk deel van uitmaakt andere personen werkzaam zijn die 

zich feitelijk op hetzelfde werkterrein begeven als leden van de vereniging dienen al deze personen 

zich als (aspirant-)lid van de vereniging aan te melden indien zij daartoe kwalificeren.  

 

Toelichting bij artikel 11 en 12 

Het is het lid toegestaan samen te werken met beoefenaren van andere beroepsgroepen mits hij zijn beroep 

in vrijheid en onafhankelijkheid kan uitoefenen en deze samenwerking niet in strijd is met de eer en 

waardigheid van het beroep (artikel 12 lid 1). Zo is het een lid alleen toegestaan samen te werken (in de zin 

van artikel 1 onder (p) van deze statuten) met een trustkantoor, als het samenwerkingsverband geen fiscale 

werkzaamheden (belastingadvies of fiscale compliancediensten) verricht voor cliënten (en de gelieerde 

entiteiten) van het trustkantoor. In geval van een multidisciplinair samenwerkingsverband dienen de vrijheid 

en onafhankelijkheid te worden gewaarborgd door erkenning door het samenwerkingsverband van het door 

het bestuur opgestelde statuut van onafhankelijkheid. De samenwerking met andere belastingadviseurs is 



 

12 

 

echter wel onderworpen aan regels. Het werkzaam zijn in een NOB-omgeving wordt in het belang geacht van 

de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Een NOB-lid dient daarom verbonden te zijn aan een NOB-erkende 

belastingadviespraktijk. Erkenning van de belastingadviespraktijk geschiedt door het bestuur en is, 

behoudens enkele gevallen waarin het bestuur dispensatie kan verlenen, in beginsel slechts mogelijk indien 

een volstrekte meerderheid van de partners van de belastingadviespraktijk NOB-lid is of wordt per het 

moment van de erkenning. Dispensatie voor dit vereiste is mogelijk indien naar het oordeel van de Commissie 

van Beoordeling sprake is van een zodanig inrichting van de belastingadviespraktijk dat de leiding en/of 

aansturing daarvan overwegend onder verantwoordelijkheid geschiedt van NOB-leden. De erkenning als 

NOB-erkende belastingadviespraktijk ziet uitsluitend op het voldoen aan de artikelen 11en 12. 

 

NOB-leden mogen uitsluitend samenwerken (als bedoeld in artikel 1 onder p) met belastingadviseurs die NOB-

lid zijn. Dit betekent dat niet mag worden samengewerkt met een lid dat is geschorst of een lid dat uit het 

lidmaatschap is ontzet. Indien andere NOB-leden toch de samenwerking met het geschorste lid of het 

voormalig uit het lidmaatschap ontzette lid blijven voortzetten, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor 

erkenning als NOB-erkende belastingadviespraktijk en kan het bestuur besluiten de NOB-erkenning van de 

belastingadviespraktijk te beëindigen. Als gevolg van deze beëindiging van de erkenning zullen ook de 

lidmaatschappen van alle andere aan het kantoor verbonden NOB-leden worden beëindigd. 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 4 dienen alle voor het lidmaatschap kwalificerende 

belastingadviseurs zich aan te melden voor het lidmaatschap. Dit geldt ook voor hen die zich feitelijk op 

hetzelfde werkterrein begeven. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de aangiftemedewerker die 

een universitaire opleiding fiscaal recht of fiscale economie heeft voltooid, pensioenfiscalisten en advocaat-

belastingkundigen die zich feitelijk op hetzelfde werkterrein begeven als de belastingadviseur. 

 

 

Artikel 13 

Einde lidmaatschap 
 

1. Het aspirant-lidmaatschap, het gewoon lidmaatschap, het buitengewoon lidmaatschap en het 

erelidmaatschap eindigen: 

 a. door de dood van het lid; 

b. door schriftelijke opzegging door het lid voor eenendertig december van het verenigingsjaar 

aan de secretaris van het bestuur, welke opzegging geschiedt tegen het einde van het 

verenigingsjaar; 

c. door opzegging door de vereniging. Deze opzegging kan met onmiddellijke ingang 

geschieden: 
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  1. indien het lid het beheer over zijn vermogen heeft verloren; 

2. indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor 

het lidmaatschap gesteld;  

3. indien het lid het lidmaatschap aanvaardt van een andere vereniging waarvan de 

leden de belastingadviespraktijk uitoefenen, tenzij dit lidmaatschap ingevolge een 

besluit als bedoeld in artikel 5 verenigbaar is met een lidmaatschap van deze 

vereniging; 

  4. in geval van wanbetaling door het lid jegens de vereniging en/of de SOB; 

5. ingeval het lid niet voldoet aan andere op basis van deze statuten geldende 

verplichtingen; 

6. indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verwacht het lidmaatschap 

te laten voortduren; 

 d. door ontzetting. 

 

2. Indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de lidmaatschapsvereisten door een dienstverband 

bij of samenwerking in een niet NOB-erkende belastingadviespraktijk aan te gaan zal het 

lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd indien niet binnen zestig dagen nadat het 

dienstverband dan wel het samenwerkingsverband is aangegaan het bestuur overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 12 is verzocht de belastingadviespraktijk te erkennen als een NOB-erkende 

belastingadviespraktijk. 

 

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen worden 

uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 

 

Artikel 14 

Schorsing als ordemaatregel 
 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen als ordemaatregel, ingeval:  

 a. het een onderzoek heeft ingesteld als bedoeld in artikel 17 lid 5; of 

 b. indien er een klacht tegen het desbetreffende lid is ingediend als bedoeld in artikel 18 lid 4. 
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2. Het bestuur stelt het lid bij aangetekende brief in kennis van de schorsing als ordemaatregel en 

vermeldt in die brief de gronden waarop de schorsing berust. 

 

3. Schorsing op grond van van dit artikel 14 lid 1 sub a. vindt plaats voor de duur van ten hoogste drie 

maanden, welke termijn eenmalig met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd. 

 

4. Schorsing op grond van dit artikel 14 lid 1 sub b. vindt plaats voor ten hoogste de duur van de 

betreffende klachtprocedure. 

 

5. Gedurende de periode van een schorsing kan het geschorste lid geen rechten ontlenen aan het 

lidmaatschap. Het geschorste lid blijft gedurende de periode van schorsing gebonden aan de statuten 

en reglementen van de vereniging en aan de verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap.  

Voor het overige is artikel 19 lid 3 niet van toepassing op de in dit artikel 14 bedoelde schorsing als 

ordemaatregel. 

 

 

Artikel 15 

Einde NOB-erkende belastingadviespraktijk 

 
1. Indien een NOB-erkende belastingadviespraktijk niet langer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld 

in de artikelen 11 en 12 kan het bestuur, na advies van de Commissie van Beoordeling, besluiten de 

NOB-erkenning van de belastingadviespraktijk met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

  

2. Alle bij de niet langer NOB-erkende belastingadviespraktijk werkzaam zijnde leden worden door het 

bestuur over dit besluit en de gevolgen daarvan geïnformeerd. 

 

3. De lidmaatschappen van de bij de niet langer NOB-erkende belastingadviespraktijk werkzaam zijnde 

leden worden eerst beëindigd nadat het besluit van het bestuur tot beëindiging van de NOB-

erkenning onherroepelijk is geworden. 
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Artikel 16 

Bezwaar en beroep 
 

1. Tegen de volgende besluiten kan in eerste instantie bezwaar worden aangetekend bij het genoemde 

orgaan: 

a. tegen besluiten van de Commissie van Beoordeling als bedoeld in artikel 6 lid 6 betreffende 

de toelating tot het aspirant- of gewoon lidmaatschap en artikel 10 tot aanwijzing van een 

patroon; 

b. tegen het besluiten van het bestuur als bedoeld in artikel 11 lid 1 betreffende de erkenning 

van de NOB-erkende belastingadviespraktijk en artikel 15 lid 1 betreffende de beëindiging 

van de erkenning van de NOB-erkende belastingadviespraktijk; 

c. tegen het besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap op grond van artikel 

13 lid 1 sub c; 

d. tegen het besluit van het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap op grond van artikel 13 

lid 4. Gedurende de bezwaar- en beroepstermijn en hangende het bezwaar en beroep is het 

lid geschorst. 

 

2. Tegen een uitspraak op bezwaar van een orgaan als bedoeld in het vorige lid kan beroep worden 

ingesteld bij de Raad van Beroep. 

 

3. Het bestuur stelt een Reglement Bezwaar en Beroep vast voor de behandeling van bezwaar- en 

beroepsprocedures als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel. 

 

 

Artikel 17 

Eer en waardigheid 

Reglement Beroepsuitoefening 

Meldplicht strafrechtelijke veroordeling/bestuurlijke boete/strafbeschikking/ 

transactie/tuchtrechtelijke maatregel 
 

1. Een lid is gehouden zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze te 

verrichten, zich te houden aan wet- en regelgeving en zich verder te onthouden van al wat overigens 

in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep. 

 



 

16 

 

Toelichting 

Integriteit is één van de kernwaarden van de NOB. Artikel 17 lid 1 verplicht de leden de belastingadviespraktijk 

binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van algemeen aanvaarde maatschappelijke normen uit te 

oefenen. De definitie van ‘eer en waardigheid van het beroep’ is ten gevolge van zich ontwikkelende 

maatschappelijke opvattingen aan wijziging onderhevig. De verplichting zich verder te onthouden van al wat 

overigens in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep, is niet beperkt tot werkzaamheden in de 

hoedanigheid van belastingadviseur. Ook in andere hoedanigheden, bijvoorbeeld in privé of als bestuurslid 

van een sportvereniging, moet een lid zich overeenkomstig de eer en waardigheid van het beroep van 

belastingadviseur gedragen. Verwezen wordt naar het Reglement Beroepsuitoefening. 

 

2. De algemene vergadering stelt een Reglement Beroepsuitoefening vast. 

 

3. Een lid is verplicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen indien:  

 a. hij strafrechtelijk is veroordeeld voor een misdrijf; 

b. aan hem een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een overtreding begaan bij zijn 

werkzaamheden; 

c. aan hem met betrekking tot zijn eigen belastingverplichtingen een vergrijpboete is opgelegd 

als bedoeld in de artikelen 67d, 67e en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; 

d. tegen hem ter zake van een misdrijf een strafbeschikking is uitgevaardigd als bedoeld in 

artikel 257a van het Wetboek van Strafvordering; 

e. hij ter zake van een misdrijf een transactie accepteert als bedoeld in artikel 74 van het 

Wetboek van Strafrecht; 

f. aan hem door een tuchtrechter een maatregel is opgelegd inhoudende dat hij - al dan niet 

tijdelijk - zijn werkzaamheden als lid van een andere beroepsorganisatie niet mag uitoefenen; 

g. aan hem door een buitenlandse tuchtrechter, belastingautoriteit, toezichthouder of 

vervolgingsinstantie een soortgelijke veroordeling, sanctie, beschikking, transactie of 

maatregel is gegeven als bedoeld onder a tot en met f. 

 

Toelichting 

De in dit lid bedoelde meldingen strekken er toe de integriteit van de leden actief te bewaken. De meldplicht 

geldt voor alle leden, waaronder bedrijfsfiscalisten. 

 

De verplichting tot het melden van strafrechtelijke veroordelingen, strafbeschikkingen en transacties is 

nadrukkelijk niet beperkt tot veroordelingen, strafbeschikkingen en transacties voor financiële misdrijven 

en/of misdrijven gepleegd in de hoedanigheid van belastingadviseur. Ook andersoortige misdrijven kunnen 

immers de eer en waardigheid van het beroep aantasten. Het bestuur beoordeelt bij iedere melding of en in 

hoeverre het delict de eer en waardigheid van het beroep raakt. 
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Een werkgerelateerde (binnenlandse of buitenlandse) bestuurlijke boete dient ook gemeld te worden. Hierbij 

kan primair gedacht worden aan bestuurlijke boetes wegens het medeplegen, opdracht geven tot, doen 

plegen of uitlokken van, leidinggeven of medeplichtig zijn aan een fiscaal delict (artikel 5:1 van de Algemene 

wet bestuursrecht (AWB) dan wel artikel 67o van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) jo. de 

artikelen 67a tot en met 67f van de AWR). Ook andere bestuurlijke boetes vallen onder de meldplicht, zoals 

boetes opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht in verband met overtreding van de Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Overtreding begaan ‘bij zijn werkzaamheden’ moet ruim 

worden uitgelegd. Indien leden naast hun kernactiviteiten als belastingadviseur nog andere diensten 

aanbieden, zoals diensten die onder de werking van de Wet Financieel Toezicht (Wft) vallen, dienen boetes in 

dat kader opgelegd, bijvoorbeeld door de Autoriteit Financiële Markten, eveneens gemeld te worden. 

 

De meldplicht strekt zich eveneens uit tot vergrijpboetes aan een lid opgelegd met betrekking tot zijn “eigen” 

belastingverplichtingen. Onder “eigen” belastingverplichtingen worden bijvoorbeeld ook verstaan de 

belastingverplichtingen van een vennootschap waarbinnen een lid de belastingadviespraktijk uitoefent. 

 

Voor misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan 6 jaar 

kunnen de officier van justitie en de verdachte een schikking treffen ter voorkoming van strafvervolging dan 

wel kan de officier van justitie de zaak buitengerechtelijk afdoen met een strafbeschikking. Een dergelijke 

schikking (transactie) of strafbeschikking moet eveneens gemeld worden. 

 

Ook bepaalde zware tuchtrechtelijke maatregelen dienen gemeld te worden. Hierbij kan gedacht worden aan 

maatregelen zoals schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap, (tijdelijke) schrapping van het tableau of 

(tijdelijke) doorhaling in het accountantsregister e.d., zoals opgelegd kan worden door de tuchtrechter van 

bijvoorbeeld het Register Belastingadviseurs, de Nederlandse Orde van Advocaten of de Accountantskamer 

en in hoger beroep het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

 

4. Een lid stelt het bestuur schriftelijk in kennis uiterlijk: 

a. van een strafrechtelijke veroordeling als bedoeld onder a of g in het voorgaande lid: direct 

na het uitspreken van het vonnis door de rechter in eerste aanleg;  

b. van een bestuurlijke boete als bedoeld onder b, c of g in het voorgaande lid: direct nadat een 

bestuursrechter uitspraak heeft gedaan en de boete geheel of gedeeltelijk in stand heeft 

gelaten. Indien een lid geen bezwaar respectievelijk beroep instelt en dus berust in de 

boetebeschikking opgelegd door een bestuursorgaan, is het lid verplicht de boete te melden 

direct na het verstrijken van de bezwaar- respectievelijk beroepstermijn; 

c. van de strafbeschikking als bedoeld onder d of g in het voorgaande lid: direct nadat de 

strafrechter op het verzet uitspraak heeft gedaan en de beschikking geheel of gedeeltelijk in 
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stand heeft gelaten. Indien een lid geen verzet instelt en dus berust in de strafbeschikking, is 

het lid verplicht de strafbeschikking te melden direct na het verstrijken van de verzetstermijn; 

d. van de transactie als bedoeld onder e of g in het voorgaande lid: direct nadat hij de transactie 

heeft geaccepteerd; 

e. van de tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld onder f of g in het voorgaande lid: direct nadat 

de tuchtrechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan. 

 

Toelichting 

De melding van een strafrechtelijke veroordeling voor een misdrijf of de opgelegde tuchtrechtelijke maatregel 

is verplicht direct nadat de rechter uitspraak heeft gedaan. Het is daarbij niet van belang of hoger beroep zal 

worden ingesteld. 

 

De melding van een werkgerelateerde bestuurlijke boete, een vergrijpboete ter zake van de eigen 

belastingverplichtingen of een strafbeschikking dient uiterlijk plaats te vinden direct nadat een rechter 

uitspraak heeft gedaan waarbij de boete of strafbeschikking geheel of gedeeltelijk in stand is gelaten. Het 

maakt daarbij niet uit of er nog rechtsmiddelen openstaan. Om te voorkomen dat boetes of 

strafbeschikkingen waartegen een lid niet in het geweer komt niet gemeld zouden hoeven worden, dient een 

lid dat geen bezwaar en/of beroep aantekent tegen de boetebeschikking respectievelijk geen verzet instelt 

tegen de strafbeschikking, de boete of strafbeschikking te melden zodra de bezwaar- dan wel beroepstermijn 

respectievelijk de verzetstermijn is verstreken. 

 

5. Het bestuur is bevoegd om (i) naar aanleiding van een melding als bedoeld in het lid 3 van dit artikel 

17 of (ii) indien redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat een lid anderszins heeft gehandeld in strijd 

met de eer en waardigheid van het beroep, een onderzoek in te stellen. Een lid is gehouden zijn 

medewerking te verlenen aan dit onderzoek en op verzoek afschriften van stukken uit het 

procesdossier te verschaffen. 

 

Toelichting 

Het lid dat de melding doet, vermeldt daarbij zijn naam. Na binnenkomst op het bureau van de NOB wordt 

een melding geanonimiseerd voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de NOB. Als het dagelijks bestuur 

besluit tot het doen van een onderzoek op grond van het vijfde lid, wordt zij geïnformeerd over de identiteit 

van het lid dat de melding heeft gedaan.. Indien een lid van het dagelijks bestuur kantoorgenoot is van het lid 

dat de melding heeft gedaan, wordt dit lid van het dagelijks bestuur niet betrokken bij het onderzoek en ook 

niet geïnformeerd over de identiteit van het lid dat de melding heeft gedaan. Het dagelijks bestuur maakt 

prudent gebruik van zijn bevoegdheid tot het instellen van een onderzoek. Indien het dagelijks bestuur een 

onderzoek instelt dient dit geen ander belang dan het algemeen bestuur in staat te stellen tot 

oordeelsvorming. Een lid dient in ieder geval al die stukken uit het (proces)dossier in afschrift af te geven aan 
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het dagelijks bestuur waarop de beschuldiging en veroordeling, maatregel, boete, strafbeschikking of 

transactie is gebaseerd. Het onderzoek kan voor het dagelijks bestuur aanleiding zijn om geanonimiseerde 

informatie te delen met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur besluit vervolgens al dan niet een 

tuchtklacht tegen het betreffende lid in te dienen, en/of al dan niet het lidmaatschap met onmiddellijke 

ingang te beëindigen ingevolge artikel 13, lid 1, onder c, sub 6 van de statuten. Indien het algemeen bestuur 

besluit tot een tuchtklacht en/of directe beëindiging van het lidmaatschap wordt dit besluit uitgevoerd door 

de secretaris in het bestuur. Indien de secretaris een kantoorgenoot is van het lid dat gemeld heeft, wordt het 

besluit uitgevoerd door de voorzitter van het bestuur. Het is ook denkbaar dat het bestuur tot het oordeel 

komt dat het handelen dat heeft geleid tot de veroordeling of de bestuurlijke boete, niet in strijd is met de eer 

en waardigheid van het beroep. Een dergelijk oordeel kan een lid mogelijk tot voordeel strekken in eventuele 

verdere procedures. Met het oog hierop kan het voor een lid zinvol zijn reeds voordat de strafrechtelijke 

veroordeling, boetebeschikking, strafbeschikking of transactie een feit is, contact op te nemen met het 

bestuur. 

 

 

Artikel 18 

Reglement Tuchtzaken 

Klachtgerechtigden 
 

1. De algemene vergadering stelt een Reglement Tuchtzaken vast voor klachten tegen leden 

betreffende schending van de in het vorige artikel bedoelde normen. 

 

2. De behandeling van tuchtzaken is in eerste instantie opgedragen aan de Raad van Tucht en in hoger 

beroep aan de Raad van Beroep. 

 

3. Leden blijven ook na het einde van hun lidmaatschap ten aanzien van handelingen en gebeurtenissen 

die tijdens dat lidmaatschap hebben plaatsgevonden, gebonden aan de bepalingen van het 

Reglement Tuchtzaken, vastgesteld volgens het bepaalde in het eerste lid. 

 

4. Klachten kunnen worden ingediend door: 

 a. leden; 

 b. niet-leden, indien het hun eigen belang betreft; 

 c. het bestuur; 

 d. de Directeur-generaal der Belastingen of een daarvoor in de plaats gekomen functionaris; 
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e. de toezichthouder ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme. 

 

 

Artikel 19 

Tuchtmaatregelen 

Tenuitvoerlegging 
 

1. In tuchtzaken kunnen de volgende maatregelen worden opgelegd: 

 a. schriftelijke waarschuwing; 

 b. schriftelijke berisping; 

 c. schorsing als lid van de vereniging voor ten hoogste zes maanden; 

 d. ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging. 

Maatregelen als bedoeld onder sub c en d worden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de 

samenwerkingsregels als bedoeld in artikel 12 aan de leden van de vereniging openbaar gemaakt. 

 

Toelichting 

Een schriftelijke waarschuwing moet worden beschouwd als een terechtwijzing die de onjuistheid van een 

bepaalde handelwijze belicht. In geval van een schriftelijke berisping is er sprake van een duidelijk verwijt 

waarin een veroordeling van de schending van genoemde normen is opgenomen. Een schorsing is een 

zwaardere maatregel voor schending van de normen die door de tuchtrechter niet lichtvaardig wordt 

opgelegd. Ontzetting uit het lidmaatschap wordt opgelegd indien de schending zodanig in strijd is met de 

normen dat voortzetting van de relatie met het NOB-lid niet meer kan worden gerechtvaardigd. 

 

2. Het bestuur draagt, nadat de beslissing onherroepelijk is geworden, voor zover nodig zorg voor de 

tenuitvoerlegging van de opgelegde maatregel alsmede voor de eventuele openbaarmaking. 

 

Toelichting 

Ingeval een schorsing of een ontzetting wordt opgelegd, wordt de uitspraak voor zover nodig is bekend 

gemaakt aan de leden van de vereniging. Het bestuur is belast met de tenuitvoerlegging daarvan en zal 

daarvoor zorgdragen zodra de uitspraak onherroepelijk is geworden. De uitspraak zal geanonimiseerd op de 

website en in het magazine en/of nieuwsbrief van de NOB worden gepubliceerd. Indien een lid uit het 

lidmaatschap wordt ontzet, zal zijn naam niet langer voorkomen in de op de website gepubliceerde ledenlijst. 

In verband met de aan de schorsing verbonden gevolgen informeert het bestuur voorts de NOB-erkende 
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belastingadviespraktijk waaraan het geschorste lid is verbonden over de schorsing of ontzetting en de 

gevolgen daarvan. 

 

3. Gedurende de periode van schorsing mag het geschorste lid zijn beroep niet als NOB-lid uitoefenen, 

mag hij niet samenwerken met andere NOB-leden en kan hij geen rechten ontlenen aan het 

lidmaatschap. Het geschorste lid blijft gedurende de periode van schorsing gebonden aan de statuten 

en reglementen van de vereniging en aan de verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap. 

 

Toelichting 

In het stelsel van maatregelen moet de schorsing worden beschouwd als een ernstige maatregel. Gedurende 

de periode van schorsing kan het lid geen rechten ontlenen aan het lidmaatschap. Hierbij moet worden 

gedacht aan de volgende rechten: 

- het deelnemen aan de algemene ledenvergadering, het jaarcongres, seminars, cursussen en andere 

voor de leden van de NOB georganiseerde activiteiten; 

- het hebben van vergader- en stemrecht; 

- het namens de NOB deelnemen aan werkgroepen, commissies e.d.; 

- het zich afficheren als lid van de NOB, bijvoorbeeld op het briefpapier of de website van het kantoor. 

 

De uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zoals het betalen van contributie en/of collegegeld 

blijven gedurende schorsing wel in stand. Ook blijven de statuten en reglementen (en daarmee het tuchtrecht) 

van de NOB op het geschorste lid van toepassing. 

 

Gedurende de periode van schorsing mag het geschorste lid zijn beroep niet als NOB-lid uitoefenen en moet 

de praktijk worden neergelegd. Anders dan in het geval van beroepsgroepen waarvan de beroepsuitoefening 

bij wet geregeld is, kan de NOB belastingadviseurs niet beletten het beroep van belastingadviseur uit te 

oefenen. Wel kan deze consequentie worden verbonden aan de uitoefening van het beroep als NOB-lid en in 

samenwerking met andere NOB-leden. 

 

Concreet houdt dit in dat het geschorste lid zich op geen enkele wijze bezighoudt met de uitoefening van het 

beroep. De belastingadviseur dient zich te onthouden van alle werkzaamheden die verband houden met de 

uitoefening van zijn beroep en het voeren van de belastingadviespraktijk. Voor leden in dienst van een NOB-

erkende belastingadviespraktijk betekent dit dat zij gedurende de periode van schorsing op non-actief zijn 

gesteld. Voor NOB-leden die werkzaam zijn als zelfstandig belastingadviseur of als partner in een 

samenwerkingsverband met andere NOB-leden houdt dit ook in dat zij hun praktijk tijdelijk dienen neer te 

leggen. 
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Ten behoeve van de belangen van cliënten wordt het geschorste lid uiteraard wel in de gelegenheid gesteld 

zijn werkzaamheden en cliënten op behoorlijke wijze en in overeenstemming met het bepaalde in het 

Reglement Beroepsuitoefening over te dragen. 

 

Ook mag het geschorste lid zich gedurende de periode van schorsing niet afficheren als belastingadviseur en 

NOB-lid. Indien zijn naam is vermeld op de gevel van het kantoor dient de naam te worden doorgehaald. 

Indien de belastingadviseur is vermeld op het briefpapier of de website van het kantoor zal deze vermelding 

voor de periode van schorsing moeten worden verwijderd. 

 

Het geschorste lid dient zich gedurende de periode van schorsing te onthouden van zakelijke correspondentie 

(zowel op het briefpapier van het kantoor als op enig ander briefpapier) en het versturen van zakelijke e-

mailberichten. Een eventuele elektronische handtekening of onderschrift onder e-mailberichten waarin wordt 

verwezen naar het beroep van belastingadviseur of het kantoor dient te worden verwijderd. In 

telefoongesprekken mag het geschorste lid zich niet aanduiden of laten aanduiden als belastingadviseur. Dit 

geldt ook voor publicaties. 

 

Indien een geschorst lid de bepaling dat hij zijn beroep niet mag uitoefenen gedurende de periode van 

schorsing ontwijkt door zijn NOB-lidmaatschap te beëindigen, zal dit tot gevolg hebben dat hij bij een 

toekomstige aanmelding voor het lidmaatschap niet zal worden toegelaten. 

 

Aangezien de samenwerkingsregels (artikel 12 van de statuten van de NOB) bepalen dat NOB-leden 

uitsluitend mogen samenwerken met belastingadviseurs die NOB-lid zijn, heeft de schorsing als 

vanzelfsprekend ook gevolgen voor de samenwerking met andere NOB-leden. Gedurende de periode van 

schorsing mag door NOB-leden niet worden samengewerkt met het geschorste lid. 

 

 

Artikel 20 

Commissie van Beoordeling 
 

1. De Commissie van Beoordeling bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste tien leden, die door de 

algemene vergadering worden benoemd. Ten minste één lid en ten hoogste drie leden van de 

commissie kunnen tevens lid van het bestuur zijn. Aspirant-leden kunnen niet tot lid van de 

commissie worden benoemd. 

 

2. De leden worden voor een tijd van vier jaar benoemd en zijn herkiesbaar. 
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3. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. 

 

4. Op de kandidaatstelling in geval van vacature is artikel 22 van overeenkomstige toepassing. 

 

5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt tussentijds: 

 a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

 b. door schriftelijk bedanken. 

 

6. Het is aan de leden van de Commissie van Beoordeling verboden hetgeen zij als zodanig te weten zijn 

gekomen bekend te maken. 

 

 

Artikel 21 

Bestuur  
 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste dertien leden. De 

benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de gewone leden. 

 

2. De leden van het bestuur worden benoemd voor een tijdvak van vier jaren, met dien verstande dat 

ieder jaar ten minste één en ten hoogste vijf leden aftreden volgens een rooster, dat door het bestuur 

is vastgesteld. 

 

3. Aftredende leden zijn herkiesbaar. 

 

4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een 

schorsing die niet binnen twee maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het 

verloop van die termijn. 

 

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

 a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

 b. door schriftelijk bedanken. 

 

6. Bestuursleden dienen zorgvuldig om te gaan met hetgeen zij in hun hoedanigheid van bestuurder te 

weten zijn gekomen. 
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Artikel 22 

Kandidaatstellingen 
 

Het bestuur stelt voor iedere vacature één kandidaat. Deze kandidaatstelling wordt bij de oproeping van de 

algemene ledenvergadering meegedeeld. Andere kandidaten kunnen door ten minste vijf gewone leden 

worden gesteld bij een schrijven, dat uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering, waarin 

de verkiezing zal plaatsvinden, de secretaris moet hebben bereikt. 

 

 

Artikel 23 

Aanwijzing voorzitter en secretaris 
 

De voorzitter en de secretaris van het bestuur worden door de algemene vergadering aangewezen. De 

aanwijzing is zonder een nieuw besluit van de vergadering verlengd, wanneer de voorzitter of de secretaris, 

aan de beurt van aftreden zijnde, herkozen wordt en de vergadering niet anders beslist. 

 

 

Artikel 24 

Dagelijks bestuur 
 

Uit het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder van deze functionarissen één of meer 

plaatsvervangers aanwijzen. 

 

 

Artikel 25 

Vertegenwoordiging 
 

De vereniging wordt vertegenwoordigd: 

a. door het bestuur; 

b. door twee bestuursleden gezamenlijk handelend. 
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Artikel 26 

Ontstentenis of belet bestuurslid 
 

1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende bestuursleden tijdelijk 

met het besturen van de vereniging belast, mits nog ten aanzien van ten minste twee (2) 

bestuursleden geen ontstentenis of belet bestaat. 

 

2. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of alle bestuursleden behoudens één, wordt 

de vereniging tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe vooraf bij bestuursbesluit 

door het bestuur zijn aangewezen. Een aanwijzing mag te allen tijde bij bestuursbesluit door het 

bestuur worden gewijzigd of ingetrokken. 

 

3. De aanwijzing als bedoeld in lid 2 wordt periodiek door het bestuur beoordeeld en desgewenst 

gewijzigd of ingetrokken. 

 

 

Artikel 27 

Algemene vergaderingen 
 

1. Jaarlijks wordt voor één juli de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 

 

2. Voorts wordt een algemene ledenvergadering belegd indien het bestuur dit nodig oordeelt of indien 

ten minste vijftien gewone leden of, zo dit aantal minder is, één/tiende gedeelte van het totaal aantal 

stemgerechtigde leden hun wens hiertoe schriftelijk, onder opgave van de te behandelen punten, 

aan het bestuur kenbaar maken. In het laatste geval zal het bestuur binnen vier weken na ontvangst 

van het verzoek de vergadering doen plaatsvinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de 

vergadering kunnen uitschrijven. Zo nodig kan de vergadering zelf in haar leiding voorzien. 

 

3. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere 

bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het 

voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. 
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4. De controle over de jaarstukken is opgedragen aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 

van het Burgerlijk Wetboek. 

 

5. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder 

overlegging van de nodige bescheiden waaronder het verslag van de deskundige genoemd in lid 4, 

rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. 

 

6. De penningmeester dient op de jaarlijkse algemene ledenvergadering de begroting voor het volgende 

jaar in. 

 

 

Artikel 28 

Décharge 
 

1. Na vaststelling van de jaarrekening kan de algemene vergadering een besluit nemen betreffende 

décharge van de bestuursleden voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover het gevoerde 

bestuur wordt gereflecteerd in de jaarrekening of elders aan de algemene vergadering openbaar 

gemaakt voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening. De mate van vrijwaring van 

aansprakelijkheid zal onderworpen zijn aan de beperkingen krachtens de wet. 

 

2. Wanneer de vergadering meent de décharge niet te kunnen verlenen, zal door de algemene 

vergadering een commissie van drie gewone leden benoemd worden om de gerezen bezwaren te 

onderzoeken en verslag uit te brengen in een uiterlijk twee maanden later te houden algemene 

ledenvergadering. Deze vergadering zal definitief over het al dan niet verlenen van de décharge 

beslissen. 

 

 

Artikel 29 

Oproeping algemene ledenvergadering 

Agenda algemene ledenvergadering 
 

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het 

bepaalde in artikel 27 lid 2. De oproeping geschiedt schriftelijk ten minste twee weken voor de dag, 
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waarop de vergadering zal worden gehouden. De te behandelen onderwerpen moeten in de 

oproeping worden vermeld. 

 

2. Het bestuur is bevoegd tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering bij schriftelijke mededeling nieuwe 

onderwerpen aan de agenda toe te voegen. De vergadering is bevoegd de behandeling van zodanige 

nieuwe onderwerpen tot een volgende vergadering te verdagen. 

 

 

Artikel 30 

Toegang en stemrecht 
 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging die niet geschorst 

zijn. 

 

2. Ieder gewoon lid heeft stemrecht. 

 

3. Het bestuur kan besluiten dat gewone leden het stemrecht ook kunnen uitoefenen door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel. Indien een lid deelneemt door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel, is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het 

stemrecht kan uitoefenen. 

Het bestuur kan voorts bepalen dat leden via het elektronisch communicatiemiddel aan de 

beraadslagingen kunnen deelnemen. 

Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits 

deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van het lid en de 

betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie, en zijn opgenomen in de oproeping van de 

vergadering. 

 

4. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid uitbrengen. 
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Artikel 31 

Stemmingen 
 

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van uitgebrachte stemmen. 

 

2. Stemonthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 

 

3. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 4. 

 

4. Indien bij een verkiezing van personen niemand een volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan 

vindt herstemming plaats over de twee kandidaten, die de meeste stemmen hebben gekregen. Bij 

staken van stemmen over personen beslist het lot. 

 

5. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen 

schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen betreft kan ook een 

aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke 

stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk 

tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verzoekt. 

 

Toelichting 

Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De helft wordt 

berekend door bij een gelijk aantal stemmen de helft plus één te nemen en bij een ongelijk aantal stemmen 

de helft naar boven af te ronden. Voorbeeld: bij 60 uitgebrachte stemmen levert 31 stemmen een volstrekte 

meerderheid op, bij 59 uitgebrachte stemmen 30. 

Het aantal uitgebrachte stemmen is  het aantal voor en tegen stemmen tezamen. Stemonthoudingen, nietige 

stemmen en blanco stemmen gelden niet als uitgebrachte stemmen. 

 

 

Artikel 32 

Raadpleging buiten vergadering 

 
1. Het bestuur kan besluiten tot het houden van een raadpleging buiten een algemene 

ledenvergadering. Het wendt zich schriftelijk met de desbetreffende vraag of vragen tot elk der 
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gewone leden onder vermelding van de termijn waarbinnen het antwoord van het lid schriftelijk 

moet zijn binnengekomen. Het stelt de leden van de uitslag schriftelijk op de hoogte. 

 

2. Indien ten minste vijftien gewone leden of, zo dit aantal minder is, één/tiende van het totaal aantal 

der stemgerechtigde leden, bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot het houden van een 

raadpleging buiten vergadering, is het bestuur verplicht binnen twee maanden aan dit verzoek te 

voldoen. 

 

 

Artikel 33 

Raad van advies 
 

1. De vereniging heeft een raad van advies bestaande uit één of meer natuurlijke personen. 

Bestuursleden en leden kunnen geen deel uitmaken van de raad van advies. 

 

2. Leden van de raad van advies worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voorstel van 

het bestuur. 

 

3. Leden van de raad van advies worden benoemd voor de duur van maximaal drie jaar en kunnen 

eenmaal worden herbenoemd. 

 

4. Ieder lid van de raad van advies kan om gewichtige redenen worden geschorst door het bestuur. Een 

geschorst lid van de raad van advies kan worden ontslagen door het bestuur, met goedkeuring van 

de algemene ledenvergadering. 

 

5. Een lid van de raad van advies defungeert voorts: 

a. door overlijden; 

b. door aftreden; 

c. door verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 

Faillissementswet; 

d. door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over 

een of meer van de goederen van het bestuurslid wordt ingesteld; 

e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. 

 

6. De raad van advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. Bij de 

vervulling van hun taak richten de leden van de raad van advies zich naar het algemeen belang. 
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7. De raad van advies is geen toezichthoudend orgaan en heeft derhalve niet tot taak toezicht te houden 

op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar 

verbonden organisatie. 

 

8. De raad van advies streeft ernaar een unaniem gedragen advies te formuleren met een evenwichtige 

weergave van de opvattingen binnen de raad van advies. 

 

9. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de raad van advies gehouden. Andere 

vergaderingen van de raad van advies worden gehouden zo dikwijls het bestuur of een lid van de 

raad van advies dat nodig acht. 

 

10. De algemene vergadering stelt een reglement raad van advies vast, waarin wordt uitgewerkt wat de 

rol en verantwoordelijkheden zijn van de raad van advies, wat de samenstelling is en op welke wijze 

de raad van advies zijn taak uitoefent. 

 

 

Artikel 34 

Inkomsten 
 

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

 a. de contributie van de leden; 

 b.  andere aan de vereniging toevallende baten. 

 

2. Het bestuur is bevoegd tot vaststelling en wijziging van de contributie met goedkeuring van de 

algemene vergadering. 

 

3. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd voor inflatie, tenzij het bestuur anders besluit. 

 

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over dat 

jaar voor het geheel verschuldigd. 
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Artikel 35 

Ontbinding van de vereniging 
 

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een daartoe uitgeschreven algemene 

ledenvergadering, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

 

 

Artikel 36 

Statutenwijziging 
 

1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. In 

de oproeping tot de vergadering moet worden vermeld dat er op de vergadering een voorstel tot 

statutenwijziging zal worden behandeld. De inhoud van de voorgestelde wijzigingen moet bij de 

oproeping ter kennis van de leden worden gebracht. Een afschrift van het voorstel, waarin de 

voorgestelde wijziging letterlijk is opgenomen, ligt gedurende vijf dagen voor de vergadering en tot 

na afloop van de dag der vergadering op het secretariaat ter inzage van de leden. 

 

2. Amendementen op de voorgestelde wijzigingen moeten ten minste één week voor de vergadering 

schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur brengt deze voor de vergadering ter kennis 

van de leden. 

 

3. Tot wijziging van artikel 35 en dit lid kan slechts worden besloten met algemene stemmen in een 

vergadering, waarin alle gewone leden der vereniging aanwezig zijn, dan wel bij referendum, waarbij 

alle gewone leden der vereniging schriftelijk zullen hebben verklaard met het desbetreffende 

voorstel in te stemmen. 

 

 

Artikel 37 

Vereffenaars 
 

De bestuursleden treden op als vereffenaars van de vereniging, tenzij in de algemene ledenvergadering 

waarin tot ontbinding wordt besloten, één of meer andere vereffenaars worden benoemd. 
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Artikel 38 

Bestemming vermogen/Bewaring archief 
 

1. Een eventueel positief saldo zal door de vereffenaars zoveel mogelijk worden aangewend in 

overeenstemming met het in artikel 3 omschreven doel. 

 

2. De vereffenaars stellen een bewaarder aan, die de archieven van de vereniging gedurende de bij de 

wet voorgeschreven termijn zal bewaren.  

 

 

Artikel 39 

Onvoorziene gevallen 
 

In de gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

 

*** 

 


