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Statuut van Onafhankelijkheid 
 

Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van 

Belastingadviseurs ingevolge artikel 6 lid 2 en artikel 12 lid 3 van de statuten van de NOB op 9 mei 

2022. 

 

Preliminair 
 

Het is NOB-leden toegestaan samen te werken met andere beroepsbeoefenaren mits het NOB-lid 

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

met de eer en waardigheid van het beroep. In de samenwerking met anderen kunnen zich situaties 

voordoen, waarin door de NOB expliciete waarborgen worden verlangd ten aanzien van de vrijheid 

en onafhankelijkheid bij de uitoefening van het beroep door NOB-leden.  

 

Dit statuut is van toepassing op: 

 

a. de NOB-erkende belastingadviespraktijk die deel uitmaakt van een multidisciplinair 

samenwerkingsverband, waarin naast belastingadviseurs ook andere beroepsgroepen 

werkzaam zijn; en 

 

b. de onderneming, niet zijnde een belastingadviespraktijk, die één of meerdere NOB-leden in 

dienst heeft die (al dan niet incidenteel) externe advieswerkzaamheden verrichten voor 

cliënten van de onderneming inzake hun belastingpositie.  

 

In deze situaties dient het samenwerkingsverband waar de NOB-erkende belastingadviespraktijk 

onderdeel uitmaakt, of de onderneming die NOB-leden in dienst heeft zich schriftelijk bekend en 

akkoord te verklaren met dit statuut van onafhankelijkheid of op andere wijze, ten genoegen van 

de Commissie van Beoordeling, in de interne organisatie waarborgen vast te leggen voor de naleving 

van de in dit statuut opgenomen beginselen. 

 

Dit statuut heeft de strekking expliciet te waarborgen dat: 

 

1. NOB-leden tegenover de andere disciplines binnen het samenwerkingsverband of de 

ondernemingsleiding onafhankelijk zijn in de beroepsuitoefening; 
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2. NOB-leden hun beroep kunnen uitoefenen in overeenstemming met de uit het NOB-

lidmaatschap voorvloeiende verplichtingen en de voor hen geldende beroeps- en 

gedragsregels zoals onder meer opgenomen in de statuten van de NOB, het Reglement 

Beroepsuitoefening (de Code of Conduct) en dit Statuut van Onafhankelijkheid. 

 

 

Artikel 1 

Onafhankelijkheid 
 

1. Een NOB-lid dient zijn beroep ten opzichte van andere disciplines waar hij mee samenwerkt 

of de ondernemingsleiding van de onderneming waar hij in dienst is, in vrijheid en 

onafhankelijkheid te kunnen uitoefenen. Dit betekent dat het NOB-lid in ieder geval: 

a. de vrijheid heeft om opdrachten te kunnen accepteren en te kunnen weigeren; 

b. opdrachten uitvoert onder volledige en uitsluitend eigen verantwoordelijkheid voor 

de beroepswerkzaamheden; het NOB-lid is geen verantwoording verschuldigd over 

de inhoud van zijn beroepsuitoefening aan beoefenaren van andere  disciplines; 

c. indien het NOB-lid onder toezicht werkt, dan werkt hij, voor zover het de inhoudelijke 

uitoefening van de werkzaamheden als belastingadviseur betreft, uitsluitend onder 

toezicht van een of meer andere NOB-leden; 

d. vrij is opdrachten uit te voeren conform de eigen beroepsnormen en -praktijk, zulks 

in overeenstemming met artikel 1 van het Reglement Beroepsuitoefening (de Code 

of Conduct) en de toelichting daarop; 

e. opdrachten uitvoert conform de voor NOB-leden geldende beroeps- en 

gedragsregels, de geheimhoudingsplicht daaronder begrepen. Het NOB-lid zorgt 

ervoor dat de geldende beroeps- en gedragsregels voldoende bekendheid krijgen 

binnen het samenwerkingsverband, de praktijk of onderneming; 

f. (voor NOB-leden die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn) vrijheid in de keuze van 

partners, mededirecteuren of medewerkers in de belastingadviespraktijk. 

Beoefenaren van andere disciplines kunnen derhalve geen partner, mededirecteur of 

medewerker aanstellen in de NOB-erkende belastingadviespraktijk tegen de wil van 

het NOB-lid.  

 

2. Het is een lid niet geoorloofd werkzaamheden te verrichten die onverenigbaar zijn met de 

onafhankelijkheid van een belastingadviseur.  
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Artikel 2 

Beroeps- en gedragsregels 
 

Een NOB-lid moet zijn beroep kunnen uitoefenen in overeenstemming met de uit het NOB-

lidmaatschap voorvloeiende verplichtingen en de geldende beroeps- en gedragsregels zoals onder 

meer opgenomen in de statuten van de NOB, het Reglement Beroepsuitoefening (de Code of 

Conduct) en dit Statuut van Onafhankelijkheid. 

 

 

Artikel 3 

Opleiding en begeleiding 
 

Indien het NOB-lid aspirant-lid is:  

a. dient het aspirant-lid in de gelegenheid te worden gesteld de opleidingen te volgen benodigd 

om te kunnen worden toegelaten tot het gewoon lidmaatschap als bedoeld in artikel 7 van 

de statuten; 

b. kan de Commissie van Beoordeling het aspirant-lid dat werkzaam is in een omgeving waar 

geen andere, ervaren NOB-leden werkzaam zijn, verplichten zich gedurende zijn aspirant-

lidmaatschap te laten bijstaan door een (buiten)gewoon NOB-lid als patroon. De patroon 

staat het aspirant-lid met raad en daad ter zijde, houdt toezicht op de kwaliteit van de 

uitoefening van het beroep en op het verkrijgen en bijhouden van de benodigde 

vaktechnische kennis. Het samenwerkingsverband of de onderneming stelt het aspirant-lid 

en de patroon in de gelegenheid invulling te geven aan een adequate begeleiding. 

 

 

Artikel 4 

Strijdige bepalingen 
 

1. Bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst, de statuten of reglementen van 

(onderdelen van) het samenwerkingsverband, de arbeidsovereenkomst of 

arbeidsreglementen die strijdig zijn met dit statuut van onafhankelijkheid of de uit het NOB-

lidmaatschap voorvloeiende verplichtingen en de geldende beroeps- en gedragsregels zoals 

opgenomen in de statuten van de NOB, het Reglement Beroepsuitoefening (de Code of 

Conduct), de daaraan gekoppelde NOB Tax Principles en dit Statuut van Onafhankelijkheid 

kunnen het NOB-lid niet worden tegengeworpen. 
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2. Indien het NOB-lid in dienstbetrekking werkzaam is, geeft de werkgever geen instructies die 

in strijd zijn met dit statuut van onafhankelijkheid. 

 

 

 


