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We begonnen 2008 met 4.248 leden; we ein-

digden met 4.417. Opnieuw zijn we gegroeid. 

De afgelopen tien jaar bedroeg de nettotoe-

name van het aantal leden gemiddeld 135. 

De combinatie van omvang en geschiedenis – 

in 2009 vieren we ons elfde lustrum – maakt 

de NOB tot een vooraanstaande en stevige 

partij op het Nederlandse fiscale speelveld.   

De drie speerpunten in het NOB-beleid – leden-

contact, beroepsprofilering en deelname aan 

het maatschappelijk debat – hebben weer tot 

veel activiteiten geleid. De ledencontacten zijn 

verder uitgebreid. De sectie Bedrijfs fiscalisten 

en de specialistensecties hebben zich bij 

diverse gelegenheden duidelijk laten zien. 

Daarnaast zijn er twee nieuwe secties opge-

richt: Transfer Pricing en Tax Assurance. En 

natuurlijk hebben JOB, SOB en al onze commis-

sies hun gebruikelijke inspanningen geleverd. 

Bij de opleidingen noem ik graag de e-learning-

module voor de Wwft: een fraai stuk werk. 

Jammer is weer dat we de start van de NOB/VU-

fiscale master hebben moeten uitstellen. 

Bij de beroepsprofilering kunnen we wijzen 

op de start van de campagne gericht op scho-

lieren. De NOB heeft voor dit doel vijf voorlich-

tingsfilmpjes over het beroep laten maken, die 

in brede kring goed ontvangen zijn. De voor-

lichting aan studenten rechten en economie is 

ongewijzigd voortgezet. 

In het maatschappelijk debat hebben we ons 

in 2008 vooral in internationaal verband 

laten zien: binnen de OESO en – met Henk 

Koller als voorzitter van het Professional 

Affairs Committee – binnen de CFE. 

Een verheugende ontwikkeling is dat leden van 

onze commissies door het ministerie van Finan-

ciën in toenemende mate als gesprekspartner 

worden gezien. Dat vertaalt zich in veel overleg 

over nieuwe wetgeving, over ontwikkelingen in 

Nederlandse belastingverdragen, maar ook 

over kwesties als de vierde tranche Awb. 

De NOB-agenda (zie pag. 7 t/m 13) geeft een 

overzicht van de vele activiteiten die in 2008 

plaatsvonden. 

Opvallende ontwikkeling buiten de NOB is dat 

de horizontalisering doorzet. Na de ZGO’s is de 

Belastingdienst nu gestart met de uitrol naar 

het MKB. Daarvoor worden naast individuele 

ondernemingen en brancheorganisaties ook 

intermediairs benaderd. De NOB is nog niet 

aan de beurt gekomen, maar we moeten ons 

wel op een dergelijk verzoek voorbereiden. 

De vraag is of we ooit een convenant met de 

Belastingdienst zullen afsluiten. Vooralsnog 

zijn we op dat punt erg huiverig. 

Van de andere zaken die ons vak echt raken 

noem ik de groeiende mogelijkheid dat belas-

tingadviseurs in aanraking komen met het 

strafrecht. De vierde tranche Awb met z’n 

strafrechtelijke implicaties en de rigide toepas-

sing van de ATV-richtlijnen zijn er duidelijke 

uitingen van. Daarnaast moeten we er in toe-

nemende mate rekening mee houden dat een 

fiscaal pleitbaar standpunt toch strafrechtelijk 

fout kan zijn – met alle schadelijke consequen-

ties van dien voor cliënt en adviseur. Verder 

zijn er ook nog de mogelijke afschaffing van 

het nieuwe feit en de inspanningen die we 

moeten plegen voor de Wwft. Het speelveld is 

alles bij elkaar zeer complex geworden. 

In 2008 is de economische teruggang begon-

nen. Gegeven de snelheid en diepgang 

waarmee die zich voltrekt zullen ook wij 

daarvan ons deel krijgen. Maar vanwege de 

relatief geringe conjunctuurgevoeligheid van 

ons beroep mogen we hopen dat de effecten 

beperkt blijven.   

Namens het bestuur dank ik iedereen die zich 

in 2008 op welke manier dan ook voor de NOB 

heeft ingezet. 

Iman Damsté

Van de voorzitter  



De London Eye werd gebouwd door het Nederlandse bedrijf HGG Profile Equipment 
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JANUARI

 1 Het ledenaantal bedraagt 4.248: 

een stijging van 3,4% ten opzichte 

van 1 januari 2007 (4.108). 

 8 Diner in de Muiderpoort voor 

leden die werkzaam zijn bij kantoren 

met 5 tot 8 leden. De leden worden 

ontvangen door voorzitter Iman 

Damsté, bestuurslid Henk Koller en 

directeur Frits Sobels. Op de agenda 

staan onderwerpen als beroeps-

zaken, reputatieonderzoek en de 

krapte op de arbeidsmarkt.

 21 De Commissie Wetsvoorstellen 

stuurt haar commentaar op het 

wetsvoorstel ‘Wijziging van de 

Invorderingswet 1990’ (vervanging 

g-rekeningensysteem door een 

depotstelsel) aan de vaste commissie 

voor Financiën van de Tweede Kamer.

 28 Jaarlijks overleg tussen de voor-

zitters en directeuren van de NOB, 

NOvA, KNB, NIVRA en NOvAA.

 31 Op het kantoor van CMS Derks 

Star Busmann in Utrecht vindt de 

jaarlijkse Decanendag plaats. 

Drie beroepsorganisaties – NOB, 

NOvA en KNB – informeren school-

decanen over de rechtenstudie en 

de (aantrekkelijke) beroepsmogelijk-

heden voor juristen en fiscalisten. 

Van NOB-zijde voeren het woord: 

Willie Ambergen (gastheer), Koos 

Boer (NOB-lid, geeft toelichting over 

studie en het beroep van belasting-

adviseur) en Gilbert Joskin (aspirant-

lid, vertelt over zijn werkzaamheden). 

FEBRUARI

 5 De Commissie Wetsvoorstellen 

reageert op het verzoek van de vaste 

commissie voor Financiën van de 

Tweede Kamer om commentaar te 

geven op het Nederlandse vesti-

gingsklimaat. Uit naam van de NOB 

geeft de Commissie aan dat zij in 

haar wetscommentaren regelmatig 

kritische geluiden laat horen over 

het effect van fiscale wetsvoorstel-

len op het vestigingsklimaat, met 

daaraan gekoppeld suggesties ter 

verbetering.  Helaas leert de ervaring 

dat er weinig met de suggesties 

wordt gedaan. De Commissie ver-

wijst ter illustratie naar passages uit 

haar commentaren van de afgelo-

pen jaren.

 13 JOB-lezing ‘Tax clauses in the 

Share Purchase Agreement’ door mr. 

drs. O.E. van der Donk.

 20 Een voorlichtingssessie voor aan-

komende bachelorstudenten fiscaal 

recht in Leiden. Hoogleraar Lubbers 

vertelt op een enthousiaste manier 

over de fiscale studie. Daarna 

worden JOB-lid Eva Wisse en een 

inspecteur geïnterviewd over hun 

dagelijkse werkzaam heden. Sluit-

stuk is een debat over een aantal 

stellingen, waarbij de zaal wordt 

verdeeld in voor- en tegenstanders. 

Er zijn zo’n twintig studenten 

aanwezig. 

 20 Wim Gohres, Machiel Lambooij 

en Ellen Schouten van de werkgroep 

Wwft van de Commissie Beroeps-

zaken overleggen met vertegen -

woordigers van het ministerie van 

Financiën en het Bureau Financieel 

Toezicht over het bij de Tweede 

Kamer aanhangige wetsvoorstel ter 

voorkoming van witwassen en finan-

cieren van terrorisme (Wwft). Dit 

overleg leidt tot aanpassing van de 

Nota van wijziging.

 26 Voorzitter Iman Damsté is één 

van de twee deskundigen die – op 

verzoek van de redactie – op de 

Optiek-pagina van Het Financieele 

Dagblad reageren op de stelling dat 

belastingheffing ‘gelegaliseerde 

diefstal’ is. Damsté stelt dat belas-

tingontduiking moreel verwerpelijk 

is, en nog een misdrijf bovendien. 

Belasting betalen is volgens hem een 

wettelijke plicht, opgelegd door een 

democratisch gekozen wetgever 

(zie ook art. 104 van de Grondwet). 

Hij geeft aan welke maatregelen de 

NOB heeft genomen om te voor-

komen dat leden bij belastingfraude 

betrokken raken: onder meer de 

Bijzondere Gedragscode.

MAART

 4 Mw. S. Corstanje van de Financial 

Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) 

komt op uitnodiging van de NOB 

vertellen over het soort meldingen 

dat haar organisatie ontvangt, 

waarbij uiteraard vooral de meldin-

gen die voor belastingadviseurs van 

belang zijn aan de orde komen. 

 6 Op alle locaties is er een feeste-

lijke JOB-borrel. Met een glas cham-

pagne wordt een toost uitgebracht 

op het tienjarig bestaan van de JOB. 

 12 Vergadering van het bestuur 

van de specialistensectie Europees 

Fiscaal Recht. Ben Kiekebeld neemt 

het voorzitterschap over van Frank 

Engelen. 

 17 In hotel Figi te Zeist vindt in het 

kader van het Programma Perma-

nente Educatie een seminar plaats 

over ‘De nieuwe Wet Personenven-

nootschappen’. Er hebben zich 108 

leden aangemeld. Centraal staat de 

implementatie van het wetsvoorstel 

‘Civiel Recht Personenvennoot-

schappen’. Dr. T.P. van Duuren, 

mw. mr. M.L.M. van Kempen en 

dr. J.L. van de Streek treden op als 

inleider. Het seminar scoort een 7,6.

 18 De lustrumcommissie – 

bestaande uit Wouter Paardekooper, 

Marnix van Rij, Caroline Zegers 

(allen bestuurslid) en Paul Tekofsky 

(JOB-bestuurslid) – houdt haar 

eerste vergadering. Besloten wordt 

‘De driehoek’ als thema van het 

lustrum congres op 3 juni 2009 te 

nemen. ‘De driehoek’ is een meta-

foor voor de interactie tussen belas-

tingadviseur, cliënt en de inspectie/

overheid. Tijdens het congres komen 

zowel verleden, heden als toekomst 

van de driehoek aan de orde. 

Gekozen wordt voor een levendig 

programma in debatvorm.    

APRIL

 1 Bestuurslid en voorzitter 

van de Commissie Beroepszaken 

Henk Koller neemt deel aan een 

bijeenkomst van de Werkgroep 

Indicatoren, een werkgroep van de 

Begeleidingscommissie Melding 

Ongebruikelijke Transacties. 

Vertegen woordigd zijn het ministe-

rie van Financiën, het ministerie 

van Justitie, de toezichthouders 

ingevolge de Wwft en de melder-

groepen. Belangrijkste punt op de 

agenda is verbetering van de manier 

waarop de resultaten van een 

melding worden teruggerappor-

teerd aan de melders.

 3 Het CFE Forum 2008 wordt 

gehouden in het Renaisssance Hotel 

te Brussel. De ochtendsessie heeft 

als thema ‘The Taxpayers’s Charter - 

De NOB-agenda 2008
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a Model for Europe?’ De middag-

sessie is gewijd aan ‘VAT formalities 

for electronic invoicing - a challenge 

for Europe’s businesses’.

 7 Oprichtingsvergadering van de 

specialistensectie Transfer Pricing. 

Marc Diepstraten wordt gekozen 

als voorzitter (zie ook pag. 25). 

De andere sectieleden zijn Monique 

van Herksen, Dave Rutges, Erik 

Kamphuis, Harmen van Dam, 

Thijs Heijenrath en Dirk van Hilten. 

Secretaris is Noor Sanders.

 7 De NOB spreekt in een pers-

bericht haar steun uit voor het initia-

tiefwetsvoorstel van de Kamerleden 

Dezentjé Hamming (VVD) en Crone/

Tang (PvdA), dat op korte termijn in 

de Tweede Kamer zal worden behan-

deld. Het voorstel voorziet in de 

mogelijkheid om controlehandelin-

gen van de fiscus via een voor lopige 

voorziening ter toetsing voor te 

leggen aan de bestuursrechter. 

Volgens de NOB vult het een belang-

rijk hiaat op in de rechts bescherming 

van bedrijven en burgers. Daarom 

vraagt de NOB de verschillende frac-

ties zich achter het wetsvoorstel op te 

stellen, ook al heeft het kabinet kort 

voor de plenaire behandeling aan-

vaarding van het voorstel ontraden.

 8 De sectie Loonbelasting & 

Sociale Verzekeringen organiseert in 

Slot Zeist te Zeist het seminar ‘Ruim 

10 jaar Eindheffing’. Vijftig NOB-

leden hebben zich aangemeld. Als 

inleiders treden op mr. O.D. Kingma 

en mr. E.P.J. Dankaart. Het seminar 

scoort in de evaluatie een 7,6.

 10 Het tweejaarlijkse gezamenlijke 

symposium van NOB en de Vereni-

ging van Hoofdambtenaren bij het 

Ministerie van Financiën (VHMF) 

vindt plaats in de Jaarbeurs in 

Utrecht. Onderwerp is ‘Het nieuwe 

feit’ (art. 16 AWR). Dagvoorzitter is 

prof. mr. F.W.G.M. van Brunschot (zie 

ook pag. 34). Voor- en tegenstanders 

van de afschaffing van het nieuwe 

feit als grond voor navordering wis-

selen argumenten uit. Via videopre-

sentaties neemt ook een aantal 

andere deskundigen deel aan het 

debat. De ook aanwezige staatsse-

cretaris De Jager kondigt aan dat de 

AWR naar zijn idee ‘fundamenteel’ 

moet worden herzien. Hij spreekt 

van ‘een gigantische operatie’ en 

van ‘een traject dat Financiën nooit 

op eigen kracht kan trekken’. Een 

tijdschema voor de AWR-operatie 

geeft De Jager overigens niet. 

 10 Commentaar van de Commissie 

Wetsvoorstellen op de Nota naar 

aanleiding van het verslag en de 

Nota van wijziging van het wets-

voorstel ‘Invoeringswet titel 7.13 

Burgerlijk Wetboek’ (Wetsvoorstel 31 

065, herziening van het personen-

vennootschapsrecht). De minister 

van Justitie wordt op tal van punten 

om verduidelijking gevraagd en om 

aanpassingen en/of toezeggingen 

op het gebied van de inkomsten-

belasting, vennootschapsbelasting, 

overdrachtsbelasting en de Succes-

siewet. Ook vraagt de Commissie 

Wetsvoorstellen aandacht voor de 

internationale kwalificatieproblema-

tiek en voor de datum waarop het 

wetsvoorstel in werking zou moeten 

treden.

 15 Studentenvoorlichting aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Namens de NOB vertelt Marieke 

Kopinsky over haar studie en haar 

ervaringen in het vak (zie ook 

pag. 27). Ook een inspecteur van 

de Belastingdienst geeft inzicht 

in zijn dagelijkse bezigheden. 

De hoog leraren Van Arendonk en 

Stevens geven voorlichting over 

de fiscale studie. Er zijn zo’n 25 stu-

denten aanwezig. 

 17 Commentaar van de Commissie 

Wetsvoorstellen op het wetsvoorstel 

‘Wijziging van een aantal belasting-

wetten en een aantal andere wetten’ 

(wetsvoorstel 31 404). De Orde 

plaatst opmerkingen op het gebied 

van de vennootschapsbelasting, de 

inkomstenbelasting, de dividend-

belasting, de AWR en de Invorde-

ringswet.

 23 Ledendiner in de Muiderpoort. 

Zie 8 januari.  

MEI

 13  Studentenvoorlichting aan de 

Universiteit van Tilburg. Namens de 

NOB is Volken Holtrop aanwezig. 

Hoogleraar Essers geeft uitleg over 

de fiscale studie in Tilburg.

 20 Bestuurslid en voorzitter van 

de Commissie Beroepszaken Henk 

Koller neemt deel aan de vergade-

ring van de Begeleidingscommissie 

Melding Ongebruikelijke Trans acties. 

Op de agenda staan het gebruik van 

MOT-informatie in de strafrechtelijke 

keten en de resultaten die op dat 

gebied zijn behaald.

 22 De specialistensectie Formeel 

Belastingrecht organiseert een 

PE-seminar over het thema ‘Inlichtin-

genverplichtingen ten opzichte 

van de fiscus’. Inleiders zijn 



Nederlandse muziek is overal ter wereld te horen

mw. mr. D.N.N. Jansen, mr. J.A.R. van 

Eijsden en mr. L.H.E. Møller. Er zijn 

52 NOB-leden aanwezig. Het 

seminar scoort een 7,7.

 22 Commentaar van de Commissie 

Wetsvoorstellen aan de vaste com-

missie voor Justitie van de Tweede 

Kamer over het wetsvoorstel ‘Wijzi-

ging van het Burgerlijk Wetboek, de 

Algemene wet bestuursrecht en 

de Algemene wet inzake rijksbelas-

tingen in verband met de tenuit-

voerlegging van een beschikking 

van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen of een rechtelijke 

uitspraak inzake staatssteun, 

alsmede wijziging van het Burgerlijk 

Wetboek om de procedure voor het 

vaststellen van de wettelijke rente 

aan te passen’ (wetsvoorstel 31 418).

 22 Commentaar van de Commissie 

Wetsvoorstellen aan de vaste com-

missie voor Financiën van de Tweede 

Kamer over wetsvoorstel 31 459

 ‘Wijziging van enige belastingwet-

ten’  (Belastingheffing excessieve 

beloningsbestanddelen).

 23 Bijeenkomst van de Programma-

commissie (PC) van de SOB. 

De PC bewaakt de kwaliteit van de 

opleiding en fungeert als denktank. 

Bij de samenstelling van de PC 

wordt erop gelet dat de  kantoren 

evenredig vertegenwoordigd zijn. 

Op de agenda van de vergadering 

staan evaluaties van het programma 

van de Beroepsopleiding en van de 

Permanente Educatie. Ook wordt 

gesproken over de e-learning-

module voor de Wwft.  

 28 Studentenvoorlichting aan de 

Universiteit Maastricht. NOB-lid 

Roger Klinkeberg vertelt over zijn 

studie- en werkervaringen. Er zijn 

ruim vijftig studenten aanwezig. 

JUNI

 2 en 3   26e Fiscale Conferentie 

met de Belastingdienst/ministerie 

van Financiën. Thema: Proces-

voering. Conferentieleider is 

mr. Th. Groeneveld. De conferentie 

krijgt met een 8,2 een hoge waarde-

ring van de deelnemers.

 3 Voorzitter Damsté stuurt een 

brief aan de kantoren met het 

bericht dat de NOB – in nauwe 

samenwerking met de Vrije Universi-

teit Amsterdam – in januari 2009 een 

eigen fiscale master start. 

Achtergrond van dit initiatief is het 

chronisch tekort aan universitair 

opgeleide belastingadviseurs – een 

fenomeen waarmee de kantoren 

dagelijks geconfronteerd worden. 

De NOB-master wil een bijdrage 

leveren aan het verkleinen van dit 

tekort. 

 10 De Commissie Wetsvoorstellen 

publiceert een aanvullend commen-

taar op het wetsvoorstel ‘Wijziging 

van enige belastingwetten’ (Belas-

tingheffing excessieve belonings-

bestanddelen;  wetsvoorstel 31 459). 

De aanvulling spitst zich toe op de 

maatregelen voor lucratieve belan-

gen. De Commissie vraagt namens 

de NOB de voorstellen op een aantal 

punten te verduidelijken en stelt ook 

enkele aanpassingen voor.

 11 Ruim vijftig leden van de sectie 

Bedrijfsfiscalisten nemen deel aan 

het bedrijfsbezoek bij de Telegraaf 

Media Groep (TMG) in Amsterdam. 

Het programma bestaat uit een 



rondleiding over de redactie en de 

drukkerij en twee inleidingen over 

het actuele thema Common Consoli-

dated Corporate Tax Base (CCCTB). 

Kern daarvan is het invoeren van één 

systematiek van winstbepaling in 

alle EU-landen, waardoor er bijvoor-

beeld geen transferpricing-

problemen meer zouden bestaan. 

 17 Algemene Ledenvergadering 

(ALV) en jaarcongres in Zeist. Op de 

ALV informeert het bestuur de leden 

over de volgende zaken.

•  Uit het pas afgesloten reputatie-

onderzoek blijkt dat inspecteurs 

kritischer over de NOB-beroeps-

groep als geheel denken dan werd 

verwacht. 

•  De Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van 

terrorisme – die op of kort na 

1 juli in werking treedt als 

vervanger van de WID en de Wet 

MOT – stelt als verplichting dat 

organisaties hun medewerkers 

continu opleiden. De NOB ontwik-

kelt hiervoor – in samenwerking 

met NIVRA en NOvAA – een 

e-learningmodule, die vanaf 1 

november beschikbaar zal zijn. 

•  Het recente SEO-onderzoek laat 

zien dat de universitaire uitstroom 

van jonge fiscalisten de komende 

jaren iets zal toenemen. Gerichte 

voorlichting over het beroep 

belastingadviseur blijft echter 

hard nodig. In dat kader wordt nu 

een aantal korte films gemaakt, ter 

ondersteuning van de JOB-leden 

die op hun vroegere middelbare 

school over hun vak gaan vertellen 

(zie ook pag. 27). 

•  Het bestuur heeft besloten per 

1 januari 2009 in nauwe samen-

werking met de Vrije Universiteit 

een eigen fiscale master te starten. 

•  De Commissie Wetsvoorstellen 

wordt al in een vroeg stadium 

actief betrokken bij de komende 

herziening van de AWR en van de 

schenkings- en successie belasting.

 

In de middag vindt het drukst 

bezochte jaarcongres ooit plaats. 

De deelnemerslijst bevat maar liefst 

581 namen. Voordat het inhoude-

lijke thema aan de orde komt 

spreekt voorzitter Iman Damsté zijn 

jaarrede uit, waarin hij onder meer 

ingaat op: 

•  de sterk toegenomen contacten 

met de leden via de vernieuwde 

website, de nieuwsbrief Exposé.

net en de ledendiners; 

•   het tienjarig bestaan van de JOB; 

•  de manieren waarop de NOB het 

beroep belastingadviseur onder 

de aandacht van scholieren en 

studenten brengt;  

•  de komende NOB-fiscale master; 

•  een aantal actuele beroepszaken: 

het vervolgingsbeleid voor belas-

tingadviseurs, de vierde tranche 

Awb en het beroepsverbod uit het 

wetsvoorstel aan de Tweede 

Kamer van 12 maart 2008. 

Het inhoudelijke thema van het jaar-

congres is ‘Nederland, financieel 

centrum?’ Dagvoorzitter is Willem 

Stevens. Akkie Lansberg, directeur 

van Holland Financial Centre, is 

keynote speaker. Aan het forum 

onder leiding van Stevens nemen 

deel Frans de Nerée tot Babberich 

(Tweede Kamerlid CDA), Peter 

Wakkie (Ahold) en Volkert Doeksen 

(AlpInvest). Na de pauze volgen twee 

sessies van vier workshops, waarin de 

fiscaaltechnische aspecten van het 

thema worden uitgewerkt. Nederlandse koeien en smakelijke kaas: belangrijke exportproducten
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 26 Simon Strik, voorzitter van de 

Commissie Wetsvoorstellen, neemt 

deel aan het rondetafelgesprek over 

het fiscale vestigingsklimaat tussen 

experts en Kamerleden.  

JULI

 9 Bijeenkomst van de jury van de 

NOB/LOF-scriptieprijs, bestaande uit 

prof. dr. P.H.J. Essers (Universiteit van 

Tilburg, voorzitter), prof. dr. A.H.R.M. 

Denie (Universiteit Maastricht) en 

mr. I. Damsté (voorzitter NOB). Er 

moet een keuze worden gemaakt uit 

19 ingezonden scripties (Tilburg 7, 

Groningen 4, Rotterdam 3, UvA 3, 

Leiden 1, VU 1). De gemiddelde 

kwaliteit van de inzendingen wordt 

als ‘goed’ beoordeeld. De prijs zal 

worden uitgereikt op 19 september 

op het LOF-congres in Leiden. 

 24 In de Muiderpoort vindt de start-

bijeenkomst plaats van de werk-

groep die onder aanvoering van 

Ellen Schouten, secretaris van de 

Commissie Beroepszaken, de inhoud 

van de e-learningmodule Wwft 

bepaalt.  

AUGUSTUS

 1 Inwerkingtreding van de Wet ter 

voorkoming van witwassen en finan-

cieren van terrorisme (Wwft). In de 

Wwft zijn twee bestaande wetten 

samengevoegd: de WID en de Wet 

MOT.

 22 Het ministerie van Financiën 

nodigt de NOB, de Federatie en het 

College uit om van gedachten te wis-

selen over een beleidsproject. Het 

gaat om de aan de Tweede Kamer 

toegezegde evaluatie van de fiscale 

arbeidsrelaties. De NOB wordt verte-

genwoordigd door Cees Nijman 

(bestuurlid), Jan Schouten (voorzitter 

sectie Loonbelasting & Sociale 

Verzekeringen) en hoogleraar Edwin 

Heithuis (lid van de Commissie Wets-

voorstellen; IB-specialist).

 28 JOB-lezing ‘De coöperatie’ door 

mr. A.G. Goedkoop.

SEPTEMBER

 2 De werkgroep Wwft van de Com-

missie Beroepszaken publiceert een 

conceptversie van de Richtsnoeren 

voor de interpretatie van de ‘Wet ter 

voorkoming van witwassen en finan-

cieren van terrorisme’. Deze concept-

versie is geschreven door Wim Gohres, 

Machiel Lambooij en Ellen Schouten. 

 15 De NOB geeft een persbericht 

uit over het voorstel van de hoog-

leraren Engelen, Van Weeghel en 

Vording over een ingrijpende ver-

eenvoudiging van de vennoot-

schapsbelasting, zoals gepubliceerd 

in het Weekblad fiscaal recht 

2008/6777. Het voorstel wordt gety-

peerd als ‘een belangrijke aanzet tot 

verbetering van het fiscale vesti-

gingsklimaat’. Wel is volgens de NOB 

nog nader onderzoek nodig naar de 

gevolgen, met name voor het 

midden- en kleinbedrijf. Zie ook 28 

oktober.

 16 In Zeist vindt in het kader van 

het Programma Permanente Educa-

tie het seminar over de op 1 augus-

tus van kracht geworden ‘Wet ter 

voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme’ plaats. 

Er zijn 130 NOB-leden aanwezig. 

Inleiders zijn mr. H. Koller, mr. W.J.D. 

Gohres en drs. B.J.A. van Loon RA. 

Het seminar scoort in de evaluatie 

een 7,7.   

 18 Iman Damsté (voorzitter NOB), 

Simon Strik (voorzitter Commissie 

Wetsvoorstellen) en Dick Barmentlo 

(voorzitter sectie Formeel Belasting-

recht) werken mee aan een onder-

zoek naar de beeldvorming over het 

ministerie van Financiën. 

 19 Voorzitter Damsté reikt op het 

jaarlijkse LOF-congres (dit keer in 

Leiden) de NOB/LOF- scriptieprijs uit. 

Winnaar is Sandra Ruesink MSc (Uni-

versiteit van Tilburg), werkzaam bij 

PricewaterhouseCoopers Belasting-

adviseurs, met haar scriptie Het non-

discriminatiebeginsel en derde landen. 

De prijs bestaat uit een publicatie 

van de scriptie in boekvorm en een 

bedrag van € 2.500. Twee inzenders 

krijgen een eervolle vermelding: 

Lumeira Rozenblad (Universiteit van 

Amsterdam) voor haar scriptie De 

zaak Renneberg: het einde van het 

grensambtenaren-arrest? en Margot 

Oenema (Erasmus Universiteit 

Rotterdam) voor haar scriptie De 

inlichtingenverplichting van de fiscaal 

medepleger.

 23 De NOB neemt deel aan het 

overleg bij de Financial Intelligence 

Unit Nederland (FIU-NL) te 

Zoetermeer tussen vertegenwoordi-

gers van FIU-NL, het Bureau Finan-

cieel Toezicht en de beroepsorgani-

saties van belastingadviseurs en 

accountants. Afgesproken wordt 

onder meer dat de NOB in de loop 

van 2009 samen met FIU-NL een 

relatiedag voor belastingadviseurs 

zal organiseren. 

 25 Arjo van Eijsden vertegenwoor-

digt de NOB in de klankbordgroep 

die het ministerie van Financiën 

heeft opgericht voor de herziening 
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van de AWR. Er komen ideeën, speci-

fieke onderwerpen en in een later 

stadium mogelijk ook conceptwet-

teksten aan de orde. 

 25 JOB-lezing ‘Tax aspecten van 

business restructurings/conversions’ 

door mr. P.W. van Meeuwen.

 26 Zo’n tweehonderd leden vieren 

het tienjarig bestaan van de JOB met 

een groot feest in het West-Indisch 

Huis te Amsterdam. 

 

OKTOBER

 2 De Commissie Wetsvoorstellen 

publiceert haar commentaar op de 

wetsvoorstellen 31 704 ‘Wijzigingen 

van enkele belastingwetten en enige 

andere wetten’ (Belastingplan 2009) 

en 31 705 ‘Wijzigingen van enkele  

belastingwetten en enige andere 

wetten’ (Overige fiscale maatregelen 

2009). De NOB vraagt de voorstellen 

op een aantal punten te verduidelij-

ken en stelt enkele aanpassingen 

voor.

 2 en 3  In Zeist vindt de eerste ronde-

tafelbijeenkomst plaats van de sectie 

Europees Fiscaal Recht van de NOB. 

Het centrale thema is ‘Het fiscale 

concern binnen het EG-recht’. Sectie-

voorzitter Kiekebeld leidt de bijeen-

komst. De volgende deelonderwer-

pen komen aan de orde.

•  Recente ontwikkelingen/trends 

(mr. drs. V. Kalloe); 

•   Fiscale eenheid over de grenzen 

(prof. mr. F.A. Engelen); 

•   Anti-misbruikmaatregelen 

(dr. J.L. van de Streek); 

•  Vrij verkeer en derde landen (mr. 

D.S. Smit); 

•  Staatssteun binnen groepsver-

band (prof. mr. dr. R.H.C. Luja). 

Twintig NOB-leden nemen deel aan 

de bijeenkomst, die in de evaluatie 

een 8,0 scoort. 

 7 De Commissie Wetsvoorstellen 

publiceert haar commentaar op het 

wetsvoorstel 31 717 ‘Wijziging van 

enkele belastingwetten en enige 

andere wetten’ (Fiscale Onderhouds-

wet 2009).  

 8 In Amsterdam wordt de vaardig-

heidstraining ‘Het verkoopmoment 

in adviesgesprekken’ gehouden. 

De eendaagse training (met faculta-

tief een individuele terugkomavond) 

is gericht op belastingadviseurs 

met acquisitieverantwoordelijkheid 

die commercieel slagvaardiger 

willen worden.  Er nemen zeven 

NOB-leden deel, waarvan twee zich 

inschrijven voor de terugkomavond. 

De trai ning onder leiding van Huib 

Zeevenhooven scoort een 8,4. 

 16 Weer een gezamenlijke voorlich-

tingsbijeenkomst van de NOB en de 

Belastingdienst voor bachelor-

studenten rechten en economie. Doel 

is ze te informeren over de be roepen 

belastingadviseur en inspecteur en 

ze te interesseren voor een fiscale 

studie. Deze keer is de Universiteit 

Utrecht aan de beurt. Hoogleraar 

Edwin Heithuis spreekt na afloop van 

‘een geslaagde bijeenkomst’.

 16 De Commissie Wetsvoorstellen 

publiceert een commentaar naar 

aanleiding van de derde Nota van 

wijziging ‘Aanpassing van de 

wetgeving aan en invoering van titel 

7.13 (vennootschap) van het Burger-

lijk Wetboek; Invoeringswet titel 

7.13 Burgerlijk Wetboek’ (wetsvoor-

stel 31 065). 

 17 Cees Nijman en Michel Ruijschop 

vertegenwoordigen de NOB tijdens 

een ambtelijk overleg over het 

ondernemerschap in de inkomsten-

belasting. Het ministerie van Finan-

ciën wil de mogelijkheden verken-

nen om het IB-ondernemerschap 

langs fiscale weg te bevorderen. Dit 

kan door het geven van financiële 

prikkels, het vereenvoudigen van 

fiscale ondernemersfaciliteiten en 

administratieve lastenverlichting. 

 21 Bestuurslid Nijman vertegen-

woordigt de NOB tijdens de Nieuws-

poort-bijeenkomst ‘De DGA in 2009’. 

 28 De jaarlijkse bijeenkomst van de 

sectie Bedrijfsfiscalisten trekt een 

kleine honderd deelnemers. Thema 

in Slot Zeist is het voorstel van de 

hoogleraren Engelen, Vording en 

Van Weeghel, zoals gepubliceerd 

in het Weekblad fiscaal recht 

2008/6777. Ze stellen daarin een 

ingrijpende wijziging voor van de 

drie belangrijkste pijlers van de 

vennootschapsbelasting: de deel-

nemingsvrijstelling, de renteaftrek-

beperking en de concernfinancie-

ring. Het programma voorziet in drie 

inleiders: medeauteur van het voor-

stel prof. mr. Stef van Weeghel, VNO-

NCW-fiscalist mr. Pieter Dijckmeester 

en TomTom-bedrijfsfiscalist drs. 

Richard Veffer.

NOVEMBER

 5 De NOB brengt vijf voorlichtings-

films voor scholieren uit, waarin een 

aantal NOB-leden met een zeer uit-

eenlopende praktijk kort wordt 

geportretteerd (in de meeste geval-

len samen met een cliënt). Media-

tycoon Joop van den Ende geeft in 

een van de films als cliënt zijn 

mening over het werk van zijn belas-

tingadviseur. Het achterliggende 

idee van de films is om jonge NOB-

leden terug te laten gaan naar hun 

middelbare school en daar de leer-

lingen van 6 vwo of 6 gymnasium 

bijvoorbeeld tijdens een lesuur eco-

nomie of maatschappijleer te vertel-

len over hun vak en over hun studie. 

De films zijn daarbij een instructief 

hulpmiddel. Voorzitter Damsté 

vraagt de besturen van de kantoren 

deze actie te steunen door alle 

betreffende NOB-leden in de gele-

genheid te stellen de presentatie op 

hun vroegere school te verzorgen. 

Het is immers een gezamenlijk 

belang om onder meer via gerichte 

voorlichting het chronisch tekort 

aan universitair opgeleide belasting-

adviseurs te verkleinen. 

De films zijn te zien op de sites 

www.nob.net en www.ikwilbelas-

tingadviseurworden.nl. 

 6 Kennismakingsgesprek van het 

JOB-bestuur met mr. B.R. Zoetmulder, 

die als nieuw bestuurslid de 

portefeuille ‘JOB’ heeft gekregen.

 10 De vaste commissie voor Finan-

ciën organiseert het seminar Paying 

Taxes in Den Haag. Voorzitter 

Damsté vertegenwoordigt de NOB.

 10 Staatssecretaris De Jager houdt 

in Artis, speciaal voor de jonge leden 

van de NOB, een lezing over het 

Belastingplan 2009.

 10 De definitieve versie van de 

Richtsnoeren Wwft van de beroeps-

organisaties NOB, NFB, CB, NIVRA en 

NOvAA is beschikbaar. Paragraaf 

4.3.1 (‘Is belastingfraude witwas-

sen?’) bevat de belangrijkste 
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wijziging ten opzichte van de con-

ceptversie. Dit in verband met het 

arrest van 7 oktober 2008, waarin de 

Hoge Raad bepaalde dat bij belas-

tingfraude het geld voor het deel 

van de ontdoken belasting ‘uit enig 

misdrijf afkomstig is’ (zie Richtsnoe-

ren pag. 44-46). 

 11 In Slot Zeist organiseert de 

sectie Omzetbelastingspecialisten 

het seminar ‘BTW-ontwikkelingen 

in de financiële sector’. Inleiders 

zijn mr. F.J. Oomen en 

mw. mr. M. Harthoorn. Het seminar 

wordt door 39 NOB-leden 

bijgewoond en scoort een 8,0. 

 14 Voorzitter Damsté woont in 

Amsterdam een expertmeeting bij 

van het Innovatieplatform, de denk-

tank ter bevordering van innovatie, 

ondernemerschap en concurrentie-

kracht in Nederland. Onderwerp: 

‘Your role in the initiative “Attracting 

50 significant international business 

to the Netherlands” ’.  

 19 In de Muiderpoort te Amsterdam 

vindt de Algemene Introductie voor 

gewone leden plaats. 

Inleiders zijn Henk Koller en Machiel 

Lambooij. Er nemen 28 leden deel. 

De score is een 7,2.  

 24 De SOB organiseert in het kader 

van de Beroepsopleiding voor de 

eerste keer de inleidende cursus 

Transfer Pricing (zie ook pag. 25).  

 25 Als eerste JOB-lid geeft Peter 

Kranendonk op zijn oude middel-

bare school – het Wartburg College 

te Rotterdam – voorlichting over 

het vak belastingadviseur. Citaat uit 

het verslag daarover in Exposé.net: 

‘Ik denk dat ik goed heb kunnen 

uitleggen wat ons vak inhoudt. 

De powerpointpresentatie en 

de filmpjes die ik van de NOB had 

meegekregen waren daarbij 

een welkome steun. Na afloop 

waren de leerlingen in elk geval 

enthousiast. Wat kan je nog meer 

verlangen?’

 26 De CFE organiseert in Brussel de 

conferentie ‘The Tax Adviser profes-

sion: ownership and cooperation. 

How much regulation is needed?’ 

NOB-bestuurslid Henk Koller, voor-

zitter van het Professional Affairs 

Committee, treedt op als voorzitter.

 27 Mr. drs. R. Steenman vertegen-

woordigt de NOB tijdens het sympo-

sium ‘Versterking van de cassatie-

praktijk’. Het ministerie van 

Justitie organiseert dit symposium 

samen met de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Als uitgangspunt dient 

het rapport Versterking van de cassa-

tierechtspraak van de Commissie 

normstellende rol Hoge Raad. 

De Commissie onderzoekt of het 

huidige stelsel – waarin de cassatie-

rechter door zijn arresten zowel 

rechtsbescherming in het indivi-

duele geval als rechtseenheid en 

rechtsvorming probeert te bereiken 

– nog voldoet. 

DECEMBER

 3 De sectie Formeel Belasting -

recht organiseert in Slot Zeist haar 

tweede seminar in 2008. Thema is 

‘De strafrechtelijke positie van de 

belastingadviseur’. Inleiders zijn 

mr. M. Hendriks, mr. C.J. van Bavel 

en mr. M.V. Lambooij. Er hebben 

zich 58 deelnemers aangemeld. 

Het seminar scoort een 7,6. 

 4 Tijdens de JOB-maandborrel in 

Amsterdam vindt de finale plaats 

van het jaarlijkse debattoernooi. 

Gestreden wordt om de titel ‘Beste 

debater cursusjaar 2007-2008’. 

De finalisten zijn Rogier de Haan 

(Van der Mark & Partners), Yorick 

Vreenegoor (Ernst & Young Belas-

tingadviseurs), Ivo Hop (Pricewater-

houseCoopers Belastingadviseurs) 

en Daan Siero (Deloitte Belasting-

adviseurs). Ivo Hop gaat met de 

beker naar huis.

 8 De e-learningmodule die kanto-

ren kunnen inzetten om te voldoen 

aan de opleidingsplicht die de Wet 

ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme voor-

schrijft is beschikbaar. De module is 

gemaakt door de NOB in samenwer-

king met NIVRA en NOvAA (zie ook 

pag. 19). 

 8 In Slot Zeist vindt de doorclick 

plaats van de Fiscale Conferentie 

Loonbelasting van 10 en 11 decem-

ber 2007. Voor dit seminar hebben 

zich 31 NOB-leden aangemeld. 

Inleiders zijn mr. A.L. Mertens en 

prof. dr. mr. F.P.G. Pötgens. Het 

seminar scoort een 7,8.

 10 Informeel overleg op het minis-

terie met staatssecretaris 

mr. drs. J.C. de Jager en DG Fiscale 

Zaken mr. drs. T.W. Langejan. 

Van NOB-zijde zijn aanwezig 

mr. I. Damsté en mr. M.L.A. van Rij.

 11 Oprichting van de nieuwe 

specialistensectie Tax Assurance. 

Het bestuur bestaat uit Sander 

Kloosterhof (voorzitter), Mireille Cox, 

Mariëtte Turkenburg, Eelco van 

der Enden, Ivor Lacrois, Theo 

Ostermann, Hans Noordermeer en 

Martin Rabenort. Secretaris is Paula 

van den Boom. 

 12  Het bestuur besluit om de start 

van de fiscale master die samen met 

de Vrije Universiteit is opgezet uit te 

stellen. Voor de eerste editie in 

januari 2009 hebben zich te weinig 

deelnemers aangemeld. 

 17 en 18 De 27e Fiscale Conferentie 

vindt plaats in Hotel Figi te Zeist. 

Thema: Personenvennootschappen. 

De conferentie staat onder leiding 

van mw. mr. M.L.M. van Kempen en 

scoort in de evaluatie een 9,4 – het 

hoogste cijfer ooit voor een bijeen-

komst van de SOB (zie ook pag. 38). 

 18 De werkgroep Wwft van de 

Commissie Beroepszaken publiceert 

een concept Model Risico beleid 

Wwft. Kantoren kunnen dit model 

aanpassen aan de eigen organisatie 

en het karakter van hun belastingad-

viespraktijk.

 31 Het ledenaantal bedraagt 4.417. 

Dat is 169 meer dan op 1 januari 

(4.248), ofwel een stijging van 4%. 

De samenstelling is als volgt (tussen 

haakjes de aantallen per 1 januari 

2008): gewone leden 2.898 (2.817); 

aspirant-leden 937 (861); bedrijfs-

fiscalisten 472 (456), buitengewone 

leden 110 (114). 
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Dat het ledental van de NOB in 2008 weer 

is gegroeid, komt niet alleen door de komst 

van jonge, pas afgestudeerde fiscalisten. 

Regelmatig maken ook hele kantoren de 

overstap. Een mooi voorbeeld uit 2008 is 

Grant Thornton, een middelgrote accoun-

tancy- en advies organisatie met ruim 

550 medewerkers en acht vestigingen in 

de Randstad. Bestuurslid en belasting-

adviseur Jacob Mook licht de overgang toe. 

De gedachte om onderdak te zoeken bij de 

NOB speelde al enige tijd binnen Grant 

Thornton, zegt Mook. ‘En die kreeg een push 

toen de Federatie en het CB in het najaar van 

2008 naar buiten kwamen met de mededeling 

dat ze op bepaalde gebieden intensief gingen 

samenwerken. Toen hebben we ons nadrukke-

lijk afgevraagd wat dat voor ons zou betekenen. 

De conclusie kon niet anders zijn dan dat het 

beter was om naar de NOB over te stappen.’

IN DE GROEI

Het heeft alles te maken met de fase waarin 

Grant Thornton als dienstverlener verkeert, 

legt hij uit. ‘We zijn volop in de groei. Aan de 

ene kant komt dat tot uiting in het ontwik-

kelen van specialistische diensten als estate 

planning, pensioenen, btw en douane voor 

het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Maar 

daarnaast krijgen we ook steeds meer corpo-

rate-cliënten, mede als gevolg van het wereld-

wijde netwerk van Grant Thornton 

International, waarbij zesentwintigduizend 

professionals zijn aangesloten. De NOB past als 

beroepsorganisatie beter bij dat geheel.’

De overgang zorgde voor een toename van 

het ledental met 35. Een deel van hen door-

loopt nu de gehele Beroepsopleiding, een deel 

heeft van de Commissie van Beoordeling een 

beperkte vrijstelling gekregen en een ander 

deel een algehele vrijstelling. Mook vindt het 

een prima regeling. ‘We besteden als organi-

satie zelf veel aandacht aan opleidingen, zowel 

op fiscaaltechnisch gebied als wat betreft 

adviesvaardigheden. In de Beroepsopleiding 

van de NOB komen die beide gebieden ook 

ruimschoots aan de orde.  Dat versterkt elkaar.’

INSPANNING

Om in de al goed voorziene Nederlandse 

markt voor accountancy- en belastingadvies 

een eigen plaats te veroveren pleegt Grant 

Thornton een stevige inspanning. ‘We staan 

veel op carrièrebeurzen, waardoor onze 

bekendheid onder studenten flink is toege-

nomen,’ zegt Mook. ‘Een aantal daarvan zal 

straks zijn carrière bij ons willen beginnen. 

Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar 

verschillende landelijke PR-campagnes 

gevoerd, waardoor ook onze naamsbekend-

heid flink is gestegen. Dat is weer goed in het 

kader van de cliëntenwerving.’

Fiscalisten kunnen ze bij Grant Thornton altijd 

gebruiken, beaamt hij. ‘Als groeier hebben we 

nog steeds nieuwe mensen nodig. Daar doen 

de economisch mindere tijden niets aan af.’

FISCALE AWARDS

In het publiciteitsoffensief van Grant Thornton 

viel één activiteit extra op: de Fiscale Awards 

die in 2007 en 2008 werden uitgereikt voor ‘de 

beste fiscale maatregel’ van het jaar. Onder-

nemers en fiscalisten konden via de GT-website 

hun stem uitbrengen. In 2007 kozen ze voor het 

verlagen van het hoogste Vpb-tarief van 29,6 

naar 25,5%. In 2008 kon staatssecretaris 

De Jager de Award in ontvangst nemen voor 

het introduceren van de 14%-bijtelling voor 

zuinige auto’s. Niet onverwacht werd de vlieg-

taks aangewezen als de slechtste belasting-

maatregel van 2008.

RUIMTE

Al met al bevindt Grant Thornton zich in een 

boeiende fase van zijn bestaan, vindt Mook. 

‘De markt biedt nog steeds ruimte. Maar je 

moet als groeiend kantoor wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Cliënten vragen een 

breed dienstenaanbod en willen ook voor 

internationale zaken bij je terecht kunnen. 

Die specialismen moet je dus in huis hebben. 

Voor een groot deel hebben we dat inmiddels 

gerealiseerd. Bij het versterken van onze 

positie in de markt worden we zeker geholpen 

door de algehele uitstraling die de NOB heeft 

– zowel naar de professionals die bij ons willen 

werken als naar bestaande en nieuwe 

cliënten.’ 

JACOB MOOK OVER DE OVERSTAP VAN GRANT THORNTON NAAR DE NOB

Vijfendertig nieuwe leden
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De eerste keer dat harde wetgeving de 

beroepsuitoefening van de belastingadvi-

seur direct raakt. Zo kwalificeert Machiel 

Lambooij de komst van anti-witwaswet-

geving in juni 2003. Op 1 augustus 2008 

trad de Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme (Wwft) in 

werking, die de WID/MOT vervangt. 

De tweede ronde is begonnen. 

Lambooij was vanuit de NOB nauw betrokken 

bij het overleg met Financiën voorafgaand 

aan de invoering van de Wwft, bij de update 

van de Richtsnoeren voor de interpretatie van 

de wet en bij de ontwikkeling van de e-lear-

ningmodule waarmee aan de opleidingsplicht 

van de Wwft kan worden voldaan. 

Hij heeft de indruk dat de kantoren zich goed 

realiseren dat de nieuwe wet veel aandacht 

vraagt. ‘Omdat de Wwft met open normen 

werkt – het eindresultaat telt en minder de 

manier waarop dat bereikt wordt – ben je als 

kantoor verplicht een eigen risicobeleid te 

ontwikkelen. Veel meer dan voorheen moet je 

in concrete gevallen bepalen of er een witwas-

risico is.’

WERKBARE WET

Lambooij beschouwt de Wwft als een veel 

bruikbaarder wet dan haar voorganger 

WID/MOT. ‘Dat heeft voor een belangrijk deel 

te maken met het feit dat Financiën in het 

vooroverleg deze keer goed heeft geluisterd 

naar de beroepsorganisaties. In 2003 ging 

alles veel te gehaast. Onder politieke druk 

moest de WID/MOT op korte termijn op onze 

beroepsgroep worden toegepast, terwijl deze 

wetgeving in feite voor “balieverkeer bij 

banken” was gemaakt. Daarvan had men 

kennelijk geleerd.’

Het resultaat is een werkbare wet, die niet-

temin toch de nodige praktische uitvoerings-

problemen kent. ‘Die gaatjes hebben we 

geprobeerd te dichten met de nieuwe versie 

van de Richtsnoeren. Daarnaast staan er 

bepalingen in de wet die door het Bureau 

Financieel Toezicht – de toezichthouder – 

anders worden geïnterpreteerd dan door de 

beroepsorganisaties. Ook dat wordt vermeld 

in de Richtsnoeren, zodat je er op bedacht 

kunt zijn. Overigens is ook het overleg met 

het BFT constructief geweest.’

OPLEIDINGSPLICHT

Met de e-learningmodule die de NOB – in 

samenwerking met NIVRA en NOvAA – 

ontwikkelde kunnen de kantoren voldoen aan 

de opleidingsplicht zoals de Wwft die voor-

schrijft. Lambooij wijst erop dat het om een 

permanente verplichting gaat, niet alleen 

gericht op de regeltjes, maar ook op het 

herkennen van mogelijke witwassituaties. 

‘Je moet eerst aan iedereen die inhoudelijk 

betrokken is bij de dienstverlening aan 

cliënten uitleggen hoe de wet in elkaar zit. 

Maar omdat de opleidingsplicht “continu” is 

moet je de training plus de daarbij horende 

toets regelmatig herhalen. Dan is de e-lear-

ningmodule vanuit een oogpunt van inspan-

ning en kosten de meest voor de hand 

liggende oplossing. De praktijk leert dat veel 

kantoren hebben gewacht met het oplei-

dingstraject totdat ze met de e-learning-

module van de NOB aan de slag konden. 

Dat was mogelijk vanaf begin december.’

PARADOXAAL

Het heeft iets paradoxaals: de opleiding is 

mede gericht op het snel leren herkennen 

van witwassituaties, maar de NOB-kantoren 

worden daar in de praktijk maar weinig mee 

geconfronteerd. Sterker: de voorbeelden 

die vanuit de Financial Intelligence Unit-

Nederland (het voormalige Meldpunt) 

werden aangedragen werkten bij Machiel 

Lambooij soms op de lachspieren. ‘Er waren 

voorbeelden bij van het type “man met 

gleufhoed en groezelig koffertje vol 

contanten aan de balie van een kantoor”. 

Maar dat gebeurt natuurlijk bijna nooit in 

de belastingadviespraktijk. Dit soort casus 

konden we wegens gebrek aan geloofwaar-

digheid dus niet gebruiken. We hebben 

daarom een aantal eigen voorbeelden opge-

nomen. En als er vanuit het beroepsveld 

nieuwe instructieve gevallen worden aange-

dragen dan nemen we die op in een volgende 

versie van de e-learningmodule. Dat is het 

voordeel van het werken op beroepsorgani-

satieniveau: als individueel kantoor krijg je 

dat nooit voor elkaar.’ 

DICHTBIJ

Niettemin: mede als gevolg van het arrest van 

7 oktober 2008 – waarin de Hoge Raad 

bepaalde dat bij belastingfraude het deel van 

de ontdoken belasting ‘uit enig misdrijf 

afkomstig is’ – kan witwassen heel dichtbij 

komen. Dat is volgens Lambooij ook de reden 

dat de NOB ‘er bovenop zit’. ‘We moeten geza-

menlijk voorkomen dat belastingadviseurs 

betrokken raken bij witwassen.’ 

De komst van de Wwft is vanuit de NOB begeleid door 

een team bestaande uit Wim Gohres, Machiel Lambooij, 

Dick Barmentlo, Ellen Schouten en Angelique van 

Streepen. 

  MACHIEL LAMBOOIJ OVER WWFT, 
RICHTSNOEREN EN E-LEARNINGMODULE

De NOB zit er bovenop
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Kennis van het Nederlandse bedrijf Arcadis draagt bij aan het voorkomen van nieuwe overstromingen in New Orleans
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DatumDatum TotaalTotaal AanwasAanwas VerminderingVermindering SaldoSaldo

1-1-19701-1-1970 119119 2222 33 1919

1-1-19711-1-1971 138138 2525  5 5 2020

1-1-19721-1-1972 158158 1515 44 1111

1-1-19731-1-1973 169169 2323 11 2222

1-1-19741-1-1974 191191 3535 77 2828

1-1-19751-1-1975 219219 2626 55 2121

1-1-19761-1-1976 240240 1919 1010 99

1-1-19771-1-1977 249249 5151 66 4545

1-1-19781-1-1978 294294 3232 1111 2121

1-1-19791-1-1979 315315 3838 1212 2626

1-1-19801-1-1980 341341 6565 1010 5555

1-1-19811-1-1981 396396 5757 99 4848

1-1-19821-1-1982 444444 7676 99 6767

1-1-19831-1-1983 511511 102102 1313 8989

1-1-19841-1-1984 600600 100100 2020 8080

1-1-19851-1-1985 680680 9696 2626 7070

1-1-19861-1-1986 750750 161161 2828 133133

1-1-19871-1-1987 883883 175175 2525 150150

1-1-19881-1-1988 1.0331.033 206206 2424 182182

1-1-19891-1-1989 1.2151.215 101101 3636 6565

1-1-19901-1-1990 1.2801.280 239239 4141 198198

1-1-19911-1-1991 1.4781.478 341341 8787 254254

1-1-19921-1-1992 1.7321.732 231231 8383 148148

1-1-19931-1-1993 1.8801.880 287287 147147 140140

1-1-19941-1-1994 2.0202.020 241241 179179 6262

1-1-19951-1-1995 2.0822.082 280280 159159 121121

1-1-19961-1-1996 2.2032.203 359359 187187 172172

1-1-19971-1-1997 2.3752.375 370370 121121 249249

1-1-19981-1-1998 2.6242.624 477477 198198 279279

1-1-19991-1-1999 2.9032.903 265265 138138 127127

1-1-20001-1-2000 3.0303.030 377377 123123 254254

1-1-20011-1-2001 3.2843.284 448448 197197 251251

1-1-20021-1-2002 3.5353.535 394394 181181 213213

1-1-20031-1-2003 3.7483.748 406406 253253 153153

1-1-20041-1-2004 3.9013.901 274274 153153 121121

1-1-20051-1-2005 4.0224.022 299299 296296 33

1-1-20061-1-2006 4.0254.025 332332 249249 8383

1-1-20071-1-2007 4.1084.108 357357 217217 140140

1-1-20081-1-2008 4.2484.248 365365 196196 169169

1-1-20091-1-2009 4.4174.417

Aantal gewone ledenAantal gewone leden 2.8982.898

Aantal aspirant-ledenAantal aspirant-leden 937937

Aantal bedrijfsfiscalistenAantal bedrijfsfiscalisten** 472472

Aantal buitengewone ledenAantal buitengewone leden 110110

TotaalTotaal 4.4174.417

* Bedrijfsfiscalisten die gewoon lid zijn

Overzicht ledenaantallen
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Verdeling mannen en vrouwen per 1 januari 2009 Mannen Vrouwen Totaal

Gewoon lid 2.261 637 2.898

Aspirant-lid 565 372 937

Bedrijfsfiscalist 361 111 472

Buitengewoon lid 106 4 110

Totaal 4.417

Gewone NOB-leden naar leeftijd per 1 januari 2009 < 35 35-45 45-65 > 65 Totaal

Gewoon lid 1.131 1.044 721 2 2.898

Luchthaven Schiphol is één van de belangrijkste toegangswegen voor Europa voor personen en vracht



22

NOB-leden per kantoor (≥10) per 1 januari 2009 Gewoon Aspirant Totaal

PricewaterhouseCoopers 394 217 611

Deloitte 423 177 600

Ernst & Young 321 117 438

KPMG Meijburg & Co 271 86 357

Loyens & Loeff 164 64 228

BDO CampsObers Accountants & Belastingadv. 136 51 187

Mazars 68 27 95

Berk Accountants en Belastingadviseurs 45 14 59

Van den Boomen Belastingadviseurs B.V. 29 18 47

Baker & McKenzie 29 15 44

Meeuwsen Ten Hoopen 28 7 35

Grant Thornton 26 6 32

PKF Wallast 23 1 24

RSM Niehe Lancée Holding N.V. 19 3 22

Baat Accountants & Fiscalisten 12 7 19

Crop Belastingadviseurs 19 0 19

KroeseWevers 13 6 19

HLB Schippers 14 4 18

Greenberg Traurig 15 1 16

Koenen en Co Belastingadviseurs 12 4 16

Wesselman Accountants Belastingadviseurs 10 5 15

Clifford Chance LLP 11 3 14

Allen & Overy 9 4 13

RSM Wehrens, Mennen & de Vries Bel.adv. N.V. 11 2 13

Van Mens & Wisselink 10 3 13

Horwath de Zeeuw & de Keizer 8 4 12

Horlings Belastingadviseurs 9 2 11

Wolfsbergen & Osnabrug Belastingadviseurs Acc. 10 1 11

Nauta Dutilh 9 1 10

Overige kantoren 750 78 828

Bedrijfsfiscalisten 472 9 481

Buitengewone leden 110

Totaal 4.417
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NOB-leden per plaats per 1 januari 2009 Gewoon lid Aspirant-lid Bedrijfsfisc.* Totaal

Amsterdam 656 280 111 1.047

Rotterdam 439 185 32 656

Eindhoven 151 72 9 232

Amstelveen 164 56 7 227

Den Haag 103 29 37 169

Utrecht 74 37 24 135

Breda 62 25 5 92

Arnhem 53 18 6 77

Zwolle 44 12 3 59

Maastricht 37 16 3 56

Leiden 34 10 8 52

Alkmaar 41 10 0 51

Capelle aan den IJssel 35 10 6 51

Den Bosch 38 9 4 51

Groningen 32 14 0 46

Tilburg 32 8 0 40

Enschede 23 9 0 32

Nijmegen 26 4 0 30

Leeuwarden 21 6 1 28

Haarlem 18 2 3 23

Hoofddorp 7 0 16 23

Heerlen 10 5 7 22

Voorburg 16 6 0 22

Amersfoort 18 1 1 20

Helmond 13 6 1 20

Venlo 10 6 4 20

Overige plaatsen 842

Buitengewone leden 110

Subtotaal 4.233

Bedrijfsfiscalisten overige plaatsen* 184

Totaal 4.417

* Bedrijfsfiscalisten die gewoon lid zijn. 
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 Raad van Tucht en 
 Raad van Beroep

Inkomst nieuwe klachten in 2008 15 

Aantal klachten dat is ingetrokken na bemiddeling 3 

(waarvan één klacht die in 2007 is ingediend)

Aantal klachten dat is ingetrokken zonder bemiddeling 2

(het betreft klachten die in 2007 zijn ingediend) 

Aantal uitspraken in 2008  9

(waarvan acht uitspraken van klachten ingediend in 2007)

Aantal gegrond verklaarde klachten, met maatregel 1

Aantal ongegrond verklaarde klachten 4

Aantal gedeeltelijk ongegrond, gedeeltelijk 2 

niet-ontvankelijk verklaarde klachten  

Aantal niet-ontvankelijk verklaarde klachten 2

Inkomst nieuwe beroepen in 2008 1

Aantal ingetrokken beroepen                                                        2

(waarvan twee beroepen die in 2007 zijn ingediend)

Aantal uitspraken in 2008                                                                 2

(waarvan twee beroepen die in 2007 zijn ingediend)

Aantal verworpen beroepen                                                                  1

Aantal vernietigde uitspraken                               1

 Publicaties

NOB/LOF Scriptieprijs

Het nondiscriminatiebeginsel en derde landen

Auteur: mw. S.J. Ruesink MSc

NOB/LOF serie nr. 17, Deventer, Kluwer, 

ISBN 978 90 13 05967 0

Exposé 2008

Jaargang 14

Nummer 1 Horizontaal toezicht

Nummer 2 Estate planning

Nummer 3 Nederland, financieel centrum?

Nummer 4 Bedrijfsfiscalist

Nummer 5 De algemene praktijk 

Congresbundel

Nederland, financieel centrum?

Diverse auteurs

Deventer, Kluwer, ISBN 90 130 57 102

JOB

2007/2008, Lezingen commissie Vaktechniek

Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers

Overige publicaties

Jaarboek 2008

Jaarverslag NOB 2007
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Op 7 april 2008 werd de specialistensectie 

Transfer Pricing opgericht. Gevraagd naar 

het waarom gaf voorzitter Marc Diep-

straten in Exposé.net twee hoofdredenen. 

De eerste: transfer pricing wordt in de 

dagelijkse adviespraktijk steeds belang-

rijker. Dat vraagt om gerichte aandacht in 

de Beroepsopleiding en de Permanente 

Educatie. Tweede reden: er moet een 

neutraal, kantooronafhankelijk platform 

komen voor overleg over TP-zaken met 

Financiën en de OESO. De NOB is daarvoor 

de aangewezen organisatie.

Als hij tien maanden na de oprichting terug-

blikt op de activiteiten van zijn sectie kan hij 

niet anders concluderen dan dat er veel werk 

is verzet. ‘We hebben voor het keuzepro-

gramma van de Beroepsopleiding de cursus 

Transfer Pricing Algemeen opgezet, die 

vanwege grote belangstelling in 2008 al twee 

keer is gegeven. Het is een inleidend 

programma van drie dagdelen, waarin de 

deelnemers vertrouwd worden gemaakt met 

de TP-terminologie, TP-vraagstukken leren 

herkennen en kennismaken met de methodes 

van aanpak die ondernemingen hanteren. 

Docenten zijn bestuursleden van de sectie. 

In 2009 wordt deze cursus ook weer twee keer 

gegeven. Daarna gaan we evalueren en zien 

wat we nog kunnen verbeteren.’

BREDER KIJKEN

Wat de cursisten lastig vinden aan transfer 

pricing laat zich volgens Marc Diepstraten wel 

onder één noemer vangen. ‘Er wordt een 

bredere blik gevraagd dan een strikt fiscale. 

Transfer pricing speelt zich af op het snijvlak 

van bedrijfseconomie en fiscaliteit. Je moet de 

onderneming als het ware ontleden. Hoe is die 

georganiseerd? Hoe zitten de transacties 

precies in elkaar? Het gaat over interne 

bedrijfsprocessen, over value drivers en over 

risico’s. Die moet je kunnen analyseren. Voor 

fiscalisten die niet dagelijks in de corporate 

praktijk werken is dat even wennen. Maar 

bijvoorbeeld adviseurs die gespecialiseerd zijn 

in indirecte belastingen herkennen het 

onmiddellijk.’

FISCUS EN TP

Hij wijst op de nog steeds groeiende belang-

stelling van de fiscus voor transfer pricing. 

‘Er staan grote financiële belangen op het 

spel. Geen wonder dat de discussies scherper 

worden. Het gaat vaak over de manier waarop 

bedrijven hun documentatieverplichting van 

artikel 8b uit de Wet op de vennootschapsbe-

lasting hebben vormgegeven. Een groot voor-

deel voor ons als belastingadviseurs is dat er 

nu ook bij de fiscus voldoende specialisten op 

TP-gebied zijn. Je praat met vakgenoten – dat 

maakt de zaken een stuk eenvoudiger. Ik heb 

goede ervaringen met de Nederlandse fiscus. 

En van mijn collega’s hoor ik vaak hetzelfde.’

SPECIALISTENCURSUS

In het verlengde van de inleidende cursus 

heeft de sectie voor het specialistenpro-

gramma van de Beroepsopleiding een 

verdiepingscursus ontwikkeld. ‘Dat is een 

programma van zes dagdelen, bestemd voor 

aspirant-leden die de inleidende cursus 

hebben gevolgd en die minimaal een jaar 

relevante werkervaring hebben. Als docenten 

hebben we – naast leden van de sectie – ook 

een bedrijfsfiscalist en het hoofd van de TP-

groep van de Belastingdienst aangetrokken. 

Alle belangrijke thema’s uit de TP-praktijk 

komen aan de orde: herstructureringen, intel-

lectuele eigendom, winstallocatie bij een 

vaste inrichting, Advance Pricing Agreements, 

enzovoort. In 2009 wordt de cursus voor de 

eerste keer gegeven.’

ONAFHANKELIJK PLATFORM

Tweede belangrijke doel dat de sectie zich 

heeft gesteld is om als transferpricingspecia-

listen een kantooronafhankelijke gespreks-

partner te zijn voor het ministerie van 

Financiën en de OESO. ‘In 2008 hebben al de 

nodige informele contacten plaatsgevonden,’ 

zegt Marc Diepstraten. ‘Die worden in 2009 

geformaliseerd. Ik verwacht er veel van. Ons 

vakgebied groeit snel, en de belangen zijn 

groot. Alle partijen beseffen dat overleg en 

afstemming noodzakelijk zijn. In het kader van 

de OESO businessrestructuring paper kunnen 

wij als sectie via Financiën commentaar 

leveren. Mogelijk worden we in juni ook in 

Parijs uitgenodigd om onze gezichtspunten 

toe te lichten. Dat zou echt een mooi succes 

zijn.’

 MARC DIEPSTRATEN OVER DE SECTIE TRANSFER PRICING

Grote belangstelling 



De Nuon Solar auto draagt bij aan een schoner milieu
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Ze trad twee keer op in de voorlichting 

over de fiscale studie- en beroeps-

mogelijkheden aan eerste- en tweedejaars 

studenten rechten en economie. Ze 

bezocht haar middelbare school met 

hetzelfde doel. Marieke Kopinsky leverde 

in 2008 een meer dan gemiddelde 

bijdrage aan de promotie van het beroep.  

Ze was de jonge belastingadviseur die over 

het vak vertelde op de Vrije Universiteit 

Amsterdam – waar ze zelf studeerde – en op 

de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan beide 

keren bewaart ze goede herinneringen. ‘Leuk 

om te doen, zeker omdat Donatello Piras van 

het Nederlands Debat Instituut, die de sessie 

leidde, er een echte show van maakte. Goed 

ook dat er naast mij een vertegenwoordiger 

van de Belastingdienst aanwezig was. Zo 

kregen de aanwezigen een ruim beeld van de 

mogelijkheden die een fiscale studie biedt.’ 

Ze zag beide keren hetzelfde patroon. 

‘Aanvankelijk namen de studenten een 

afwachtende houding aan. Belastingen 

spreken nu eenmaal niet erg tot de verbeel-

ding. Maar ze kwamen los naarmate de bijeen-

komst vorderde en het vak meer inhoud 

kreeg.’

EIGEN ERVARINGEN

Ze vertelde de studenten over haar eigen 

ervaringen op weg naar het vak belasting-

adviseur. ‘Ik ben begonnen met Nederlands 

recht, maar ik wilde die studie wel zo breed 

mogelijk maken. Vandaar dat ik ook de nota-

riële en de fiscale vakken heb gevolgd. Fiscaal 

trok me vooral omdat het behalve juridisch 

ook economisch is en werken met cijfers me 

altijd wel heeft gelegen. Juist die variatie heb 

ik geprobeerd onder de aandacht van de 

studenten te brengen.’

Marieke Kopinsky rondde uiteindelijk twee 

masters af: notarieel en fiscaal recht. Daar-

naast deed ze ook nog de vakken die nodig 

zijn voor de advocatuur. Sinds november 2005 

werkt ze in de algemene praktijk van Ernst & 

Young Belastingadviseurs, met estate plan-

ning als specialisme. 

NAAR SCHOOL

In het kader van de scholierenvoorlichting 

die de NOB in 2008 startte bezocht Marieke 

Kopinsky ook Damstede, haar vroegere 

middelbare school in Amsterdam-Noord. 

Ze was er ruim zeven jaar eerder met een 

bètapakket vanaf gekomen. ‘Als iemand me 

toen had gezegd dat ik fiscalist zou worden 

had ik hem voor gek verklaard.’

Contact leggen ging makkelijk. ‘De decaan uit 

mijn tijd was er nog. Ze was meteen enthou-

siast toen ik haar uitlegde wat ik wilde. Ze 

organiseerde een speciale les, waar alle leer-

lingen uit vijf en zes VWO die belangstelling 

hadden mochten komen. Dat waren er bij 

elkaar zo’n dertig. Wegens technische 

problemen met de aanwezige apparatuur kon 

ik de speciale NOB-filmpjes jammer genoeg 

niet laten zien. Maar ik heb wel zo goed moge-

lijk verteld wat je daarin vooral kon zien: de 

diversiteit van het vak.’   

ONBEVANGEN LEERLINGEN

Het viel haar op dat de leerlingen nauwelijks 

enige notie hadden wat een juridisch of fiscaal 

beroep inhoudt. ‘Maar verwonderlijk is dat 

ook weer niet. Recht is jammer genoeg geen 

vak op school en ook bij economie komt dit 

soort zaken maar mondjesmaat of helemaal 

niet aan de orde. Niettemin vond ik dat de 

leerlingen heel onbevangen waren. Ze stelden 

veel basale vragen, vooral over de togabe-

roepen. Wat ik ze over mijn vak vertelde was 

voor iedereen helemaal nieuw. Ze waren 

verrast dat we zo gevarieerd bezig zijn.’

Een lastige vraag vond ze die naar de nood-

zakelijke eigenschappen van een belasting-

adviseur. ‘Technisch goed. Vaardig in spreken, 

schrijven en onderhandelen. Dat begreep 

iedereen. Maar moet je ook per se commer-

cieel zijn? Sommige leerlingen dachten dat ze 

dat niet of onvoldoende waren. Ik heb tegen 

ze gezegd dat de veelzijdigheid van het vak 

het mogelijk maakt om de individuele kwali-

teiten van elke adviseur optimaal te benutten. 

Bij de een zijn dat vooral commerciële kwali-

teiten, bij de ander inhoudelijke.’ 

  MARIEKE KOPINSKY OVER STUDENTEN- EN 
SCHOLIERENVOORLICHTING

Het beroep promoten

Marieke Kopinsky voor haar 

oude school  Damstede
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In vijf steden vinden op de eerste 

donderdag van de maand JOB-borrels 

plaats. Doel: JOB-leden de gelegenheid 

bieden verder te kijken dan de eigen 

kantoormuren. De organisatie van de 

borrels is sinds oktober 2007 in handen 

van JOB-bestuurslid Emile Poot.  

Een belangrijk onderdeel van zijn werk als 

‘borrelcommissaris’ is ervoor zorgen dat de 

leden tevreden zijn over de locaties waar de 

borrels worden gehouden. Wat dat betreft 

was er in 2008 wel enig werk aan de winkel. 

‘Zowel in Amsterdam als in Utrecht zijn we 

van locatie gewisseld. We kregen te veel 

signalen dat het beter kon. In de Amster-

damse kroeg werden we weggestopt in een 

hoekje. En in Utrecht moesten we naar iets 

anders op zoek omdat de rekeningen een 

aantal malen niet klopten. Maar uiteraard 

hebben we weer nieuwe locaties gevonden.’   

ZAKELIJK KARAKTER

Hij geeft de opzet van de borrels aan. ‘Er 

wordt alleen bier, wijn en fris geschonken. 

Daarnaast worden kleine hapjes geserveerd. 

Het is beslist niet de bedoeling dat het een 

avondje stappen wordt. Het doel is 

netwerken. Even uit dat wereldje van je eigen 

kantoor treden. Dat mag in een aangename 

omgeving, maar voorop staat het zakelijk 

karakter van de borrels.’

AANTREKKELIJKE CONTACTEN

Grootste probleem van Emile Poot is het op 

peil houden van het aantal bezoekers. ‘We 

zien in alle steden waar de borrels worden 

gehouden – Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam, Utrecht en Eindhoven – de 

belangstelling wat teruglopen. Misschien is er 

sprake van een lichte borrelmoeheid. We 

hebben natuurlijk ook de nodige concur-

rentie: veel kantoren hebben regelmatig 

eigen, vergelijkbare bijeenkomsten. Maar de 

JOB-borrels zijn toch bijzonder omdat je daar 

vakgenoten van andere kantoren ontmoet. 

Dat kan behalve goed gezelschap ook zakelijk 

aantrekkelijke contacten met collega’s ople-

veren.’ 

MEER BEZOEKERS

Er wordt van alles aan gedaan om de bezoe-

kersaantallen op te krikken. ‘We zijn bezig een 

ambassadeursnetwerk op te zetten, waarbij in 

alle steden per kantoor een JOB-lid als 

aanspreekpunt functioneert. Die heeft dan 

onder meer als taak kantoorgenoten te stimu-

leren om naar de borrels te gaan. Verder heb ik 

in Linked-in een aparte JOB-groep opgezet. 

Daar zijn nu ruim tweehonderd leden bij 

aangesloten. Communicatie is in dat geval dus 

gemakkelijk. Dat telt des te meer omdat de 

NOB – terecht – niet wil dat we voortdurend 

van het gewone ledenbestand gebruik maken. 

E-mailbombardementen moeten voorkomen 

worden.’

Blijven de bezoekersaantallen structureel 

dalen dan moet een andere oplossing 

gevonden worden. ‘Mogelijk dat we in dat 

geval aansluiting zoeken bij de lezingen die de 

Commissie Vaktechniek van de JOB regelmatig 

organiseert. Of dat we op een iets lagere 

frequentie overgaan.’ 

TIEN JAAR

In 2008 bestond de JOB tien jaar. Ook op de 

borrels is dat met een glas champagne onder 

de aandacht van de bezoekers gebracht. 

Daarnaast werd op 26 september in 

Amsterdam een vrolijk lustrumfeest gevierd. 

Als JOB-bestuurslid was Emile Poot bij de 

organisatie betrokken. ‘Maar het was toch 

vooral het project van Roos Boevé en 

Michael Visser. Die hebben er veel werk voor 

verzet. En met succes: het is een mooi feest 

geworden. We kunnen er weer tien jaar tegen.’

LEDEN ACTIVEREN

De JOB-leden activeren blijft volgens Emile 

Poot ook in 2009 de kern van de bestuurs-

werkzaamheden. ‘We gaan er op een breed 

front tegenaan: borrels, lezingen, hockeytoer-

nooi, mogelijk ook een golftoernooi, kook-

workshop. Maar uiteindelijk geldt in alle 

gevallen dat het succes afhankelijk is van het 

enthousiasme van de leden.’

 EMILE POOT OVER DE JOB-BORRELS EN LEDEN ACTIVEREN

Borrelend netwerken

F
O

T
O

: L
E

V
IE

N
 W

IL
LE

M
S

E

Emile Poot in het Rotterdamse 

bruine café Melief Bender
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De SOB biedt twee program-

ma’s aan: de Beroepsopleiding 

Belastingadviseurs voor 

aspirant-leden van de NOB en 

het Programma Permanente 

Educatie voor gewone leden 

van de NOB. 

BEROEPSOPLEIDING 

BELASTINGADVISEURS

Cijfers

Het aantal aspirant-leden van de 

NOB steeg van 861 naar 937 (per 

1 januari 2009). De opleiding is in 

2008 door 240 cursisten afgerond. 

De SOB organiseerde 33 verschil-

lende  cursussen, waaronder vier 

specialistencursussen. Het totaal 

aantal cursussen voor aspirant-

leden bedroeg 203, met in totaal 

3.542 deelnemers. Zie het over-

zicht op pag. 31.

Alle cursussen werden geëvalu-

eerd: de uitkomsten daarvan zijn 

een belangrijk middel om de 

kwaliteit te beoordelen en waar 

nodig te verbeteren. De gemid-

delde totaalscore in de evaluaties 

was 7,7.

Kwaliteit

De kwaliteit van de inzet van de 

cursisten wordt gemeten aan de 

hand van de verplichte voorberei-

dingsopdrachten en de partici-

patie in de cursus. De docenten 

waren tevreden over de presta-

ties en inzet van de cursisten. 

Een beperkt aantal cursisten werd 

afgewezen.

Cursus ‘Transfer Pricing 

Algemeen’

In 2008 is in nauw overleg met 

het bestuur van de sectie Transfer 

Pricing besloten tot het starten 

van een inleidende cursus 

Transfer Pricing in de Beroeps-

opleiding. Doel is aspirant-leden 

inzicht te geven in de rol die 

transfer pricing in de internatio-

nale belastingadviespraktijk 

speelt. De cursus van drie 

dagdelen start met een theoreti-

sche introductie, waarna prak-

tische verdieping volgt aan de 

hand van casuïstiek. 

Cursus ‘Internationaal Belas-

tingrecht voor specialisten’

Tijdens de cursus Internationaal 

Belastingrecht voor specialisten 

werd één dagdeel besteed aan 

Transfer Pricing. Omdat met 

ingang van het najaar 2008 de 

cursus ‘Transfer Pricing 

Algemeen’ in het programma van 

de Beroepsopleiding is opge-

nomen, is het programma van 

de cursus ‘Internationaal Belas-

tingrecht voor specialisten’ 

aangepast. Het programma bevat 

nu het onderdeel ‘Toetsing natio-

nale wetgeving aan EG-recht’. 

Geïnteresseerden kunnen het 

uitgebreide cursusprogramma 

vinden op de website (www.nob.

net; onder SOB/Beroepsopleiding 

Belastingadviseurs/Cursusom-

schrijvingen).

Bestuur

Het bestuur kwam tijdens het 

verslagjaar twee keer bijeen. 

Ook werd één keer telefonisch 

vergaderd.

Programmacommissie

De Programmacommissie (PC) 

bewaakt de kwaliteit van de 

opleiding. Alle evaluaties van de 

cursussen worden in de PC 

besproken; daarnaast fungeert de 

PC als denktank. De commissie 

bestaat uit negen NOB-leden. Bij 

de samenstelling wordt gelet op 

een evenredige vertegenwoordi-

ging van de kantoren. 

PROGRAMMA PERMANENTE 

EDUCATIE

In het kader van de Permanente 

Educatie stonden in 2008 onder-

staande conferenties, seminars en 

trainingen open voor de gewone 

en buitengewone leden. In totaal 

werden 12 – goed bezochte – 

bijeenkomsten georganiseerd. 

Deelname vindt plaats op vrijwil-

lige basis. 

Fiscale Conferenties

Het doel van de Fiscale Conferen-

ties is: verdieping van fiscale tech-

niek en uitwisseling van kennis, 

ervaring en standpunten. De 

deelnemers spreken op persoon-

lijke titel en kunnen daardoor 

vrijuit discussiëren over de fiscale 

problematiek die aan de orde 

wordt gesteld. Aan elke Fiscale 

Conferentie nemen tien NOB-

leden en tien medewer kers van 

de Belastingdienst deel.

De kwaliteit van de deelnemers 

bepaalt voor een belangrijk deel 

de kwaliteit van de conferentie. 

De deelnemers moeten dan ook 

van een vergelijk baar technisch 

niveau zijn. Het gaat om fiscalisten 

die zich intern en/of extern gepro-

fileerd hebben als deskundige op 

het gebied van de desbetref fende 

conferen tie, bijvoorbeeld via 

publicaties, procedures, advise-

ring en/of een interne knowhow-

functie. Behou dens 

uitzonderingen beschikken de 

deelnemers over een zeer ruime 

ervaring. De tweedaagse confe-

renties staan onder leiding van 

een fiscalist die een grote repu-

tatie geniet op het terrein van het 

onder werp dat centraal staat. 

Van elke Fiscale Conferentie 

Jaaroverzicht Stichting 
Opleiding Belastingadviseurs
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Cursus

Totaal 

aantal in 

2008

Totaal 

aantal 

cursisten

Aantal 

dagdelen

Adviseren 25 250 4

Algemene Introductie 11 330 0

Argumenteren 18 216 4

Basiscommunicatie 25 250 2

Bedrijfsconcentraties: aandelenfusie/overdrachtsbelasting 2 51 2

Bedrijfsconcentraties: deelnemingsvrijstelling internationaal 2 52 2

Bedrijfsconcentraties: deelnemingsvrijstelling nationaal 2 53 2

Bedrijfsconcentraties: fiscale eenheid internationaal 2 51 2

Bedrijfsconcentraties: fiscale eenheid nationaal 2 50 2

Bedrijfsconcentraties: grensoverschrijdende juridische fusies en 

splitsingen
2 49 2

Bedrijfsconcentraties: juridische fusie, juridische splitsing en 

bedrijfsfusie
2 51 2

Civiel Recht kapitaalvennootschappen 5 150 4

Civiel Recht personenvennootschappen 5 150 2

Formeel Belastingrecht 5 150 3

Inkomstenbelasting voor specialisten 3 32 2

Internationaal Belastingrecht 2 58 4

Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten 5 73 4

Lokale heffingen 0 0 4

Loonheffingen 1 27 3

Loonheffingen voor specialisten 7 126 2/3

Masterclass Argumenteren 1 10 4

Omzetbelasting 2 46 3

Omzetbelasting voor specialisten 7 187 2

Onderhandelen 22 220 4

PCT1 IB 2 38 2

PCT1 OB 2 41 2

PCT1 Vpb 6 122 2

PCT2 2 43 2

Procesvoering 4 240 4

Schriftelijk rapporteren 21 252 4

Successie- en schenkingsrecht 4 92 2

Transfer Pricing 2 50 2

Wet Waardering onroerende zaken 2 32 2

203 3.542
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worden twee verslagen gemaakt. 

Een kort verslag verschijnt kort na 

de conferentie in het Weekblad 

fiscaal recht, in Exposé en op 

www.nob.net. Een uitgebreid 

verslag van de conferentie is voor 

NOB-leden op aanvraag beschik-

baar.

Fiscale Conferentie ‘Proces-

voering’ 

Op 2 en 3 juni 2008 vond de 26e 

Fiscale Conferentie plaats. Het 

thema was ‘Procesvoering’. De 

conferentie stond onder leiding 

van mr. Th. Groeneveld en 

scoorde in de evaluatie een 8,2. 

Fiscale Conferentie ‘Personen-

vennootschappen’

Op 17 en 18 december 2008 vond 

de 27e Fiscale Conferentie plaats. 

Het thema was ‘Personenven-

nootschappen’. De conferentie 

stond onder leiding van mw. mr. 

M.L.M. van Kempen en scoorde 

in de evaluatie een 9,4. 

Seminar ‘De nieuwe wet 

Personenvennootschappen’ 

In hotel Figi te Zeist vond op 

17 maart 2008 een PE-seminar 

over de ‘Wet Personenvennoot-

schappen’ plaats. Voor de 

bij eenkomst hadden zich 108 

NOB-leden aangemeld. Centraal 

stond de implementatie van het 

wetsvoorstel ‘Civiel Recht 

Personenvennootschappen’. 

Dr. T.P. van Duuren, 

mw. mr. M.L.M. van Kempen en 

dr. J.L. van de Streek traden op 

als inleider. Het seminar scoorde 

een 7,6.

Seminar ‘Ruim 10 jaar 

Eindheffing’

Op 8 april 2008 organiseerde de 

sectie Loonbelasting & Sociale 

Verzekeringen in Slot Zeist te 

Zeist het seminar ‘Ruim 10 jaar 

Eindheffing’. Vijftig NOB-leden 

hadden zich aangemeld. Als inlei-

ders traden mr. O.D. Kingma en 

mr. E.P.J. Dankaart op. Het 

seminar werd met een 7,6 beoor-

deeld. 

Seminar ‘Inlichtingen-

verplichtingen ten opzichte 

van de fiscus’ 

De specialistensectie Formeel 

Belastingrecht organiseerde op 

22 mei een PE-seminar over het 

thema ‘Inlichtingenverplich-

tingen’. Inleiders waren 

mw. mr. D.N.N. Jansen, mr. J.A.R. 

van Eijsden en mr. L.H.E. Møller. 

Er waren 52 NOB-leden aanwezig. 

Het seminar scoorde een 7,7.

Seminar ‘Wet ter voor koming 

van witwassen en financieren 

van terrorisme (Wwft)’

In hotel Figi te Zeist vond op 

16 september 2008 het seminar 

‘Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van 

terrorisme (Wwft)’ plaats. 

Het seminar werd bezocht door 

130 NOB-leden. Inleiders waren 

mr. H. Koller, mr. W.J.D. Gohres

 en drs. B.J.A. van Loon RA. 

Het seminar scoorde in de evalu-

atie een 7,7.   

Rondetafelbijeenkomst 

‘Het fiscale concern binnen het 

EG-recht’

Op 2 en 3 oktober 2008 vond in 

Zeist de eerste rondetafelbijeen-

komst plaats van de sectie Euro-

pees Fiscaal Recht van de NOB. 

Het thema was ‘Het fiscale 

concern binnen het EG-recht’. 

Sectievoorzitter drs. B.J. 

Kiekebeld leidde de bijeenkomst, 

die werd beoordeeld met een 

8,0. Er namen twintig NOB-leden 

deel.  

Seminar ‘BTW-ontwikkelingen 

in de financiële sector’

In Slot Zeist organiseerde de 

sectie Omzetbelastingspecia-

listen op 11 november het 

seminar ‘BTW-ontwikkelingen in 

de financiële sector’. Inleiders 

waren mr. F.J. Oomen en mw. mr. 

M. Harthoorn. Het seminar werd 

door 39 NOB-leden bijgewoond 

en scoorde een 8,0. 

Seminar ‘Strafrechtelijke 

positie van de belasting-

adviseur’

Op 3 december organiseerde de 

sectie Formeel Belastingrecht in 

Slot Zeist haar tweede seminar in 

2008. Onderwerp was deze keer 

de strafrechtelijke positie van de 

belastingadviseur. Inleiders 

waren mr. M. Hendriks, mr. C.J. 

van Bavel en mr. M.V. Lambooij. 

Er hadden zich 58 deelnemers 

aangemeld. Het seminar werd 

beoordeeld met een 7,6. 

Seminar ‘Doorclick Fiscale 

Conferentie Loonbelasting’

Op 8 december 2008 vond in Slot 

Zeist de doorclick plaats van de 

Fiscale Conferentie ‘Loonbelas-

ting’ van 10 en 11 december 2007. 

Voor dit seminar hadden zich 

31 NOB-leden aangemeld. Inlei-

ders waren mr. A.L. Mertens en 

prof. dr. mr. F.P.G. Pötgens. Het 

seminar scoorde een 7,8.

Vaardigheidstraining 

‘Het verkoopmoment in 

adviesgesprekken’

Op 8 oktober vond de eendaagse 

vaardigheidstraining ‘Het 

verkoopmoment in adviesge-

sprekken’ plaats. De training is 

gericht op belastingadviseurs 

met acquisitieverantwoordelijk-

heid die commercieel slagvaar-

diger willen worden. Er namen 

zeven NOB-leden deel. Twee 

leden schreven zich in voor de 

facultatieve terugkomavond. 

De training scoorde een 8,4.

Bijeenkomst ‘Algemene 

Introductie voor NOB-leden’

Op 19 november 2008 vond in de 

Muiderpoort te Amsterdam de 

Algemene Introductie voor 

gewone leden plaats. Inleiders 

waren mr. H. Koller en mr. M.V. 

Lambooij. Er namen 28 leden 

deel. De score was een 7,2.  
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Op 10 april vond in Utrecht het tweejaar-

lijkse gezamenlijke symposium plaats van 

de NOB en de Vereniging van Hoofd-

ambtenaren bij het Ministerie van Finan-

ciën (VHMF). Thema was dit keer ‘het 

nieuwe feit’, zoals verwoord in art. 16 AWR. 

Symposiumvoorzitter Frank Van Brunschot 

– van september 1995 tot september 2006 

raadsheer in de Belastingkamer van de 

Hoge Raad – kijkt terug. ‘Ik heb weinig 

hartstocht gezien.’ 

Van Brunschot is een uitgesproken voor-

stander van de afschaffing van het nieuwe feit 

als grond voor navordering. Dat was hij al ruim 

vóór 10 april 2008, en een klein jaar later is 

daar geen verandering in gekomen. ‘Ik zeg 

nog steeds volmondig “ja” tegen afschaffing. 

Het nieuwefeitleerstuk dateert uit de jaren 

twintig van de vorige eeuw, toen het vast-

stellen van een aanslag nog puur handwerk 

was. In de huidige methode van geautomati-

seerde aanslagregeling past het helemaal niet 

meer. Bovendien: waarom is bij de aanslag-

belastingen wel een nieuw feit nodig om na te 

vorderen en geldt dat niet voor naheffing bij 

de afdracht-op-aangiftebelastingen? Uit een 

oogpunt van rechtsgelijkheid is dat verwon-

derlijk.’

Hij zegt nog wel enig begrip te kunnen 

opbrengen voor de stelling uit het kamp van 

de tegenstanders dat afschaffing nu in elk 

geval niet aan de orde mag zijn. ‘De gedachte 

is dan dat de fiscus eerst zijn automatisering 

maar eens goed op orde moet hebben. Daar 

zit wat in, maar het is toch een tijdelijke reden.’ 

VOLDOENDE RECHTS ZEKERHEID

Er zijn volgens Van Brunschot weinig of geen 

rationele argumenten te bedenken waarom 

het nieuwe feit gehandhaafd zou moeten 

worden. ‘De algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur – en dan vooral het zorg-

vuldigheidsbeginsel – bieden voldoende 

rechtszekerheid. Daarbovenop hebben we 

het nieuwe feit als extra slot op de deur echt 

niet nodig.’

De voordelen van afschaffing vindt hij 

evident. ‘We zijn af van de eindeloze discussies 

tussen belastingplichtigen – lees: belasting-

adviseurs – en de inspecteur over de vraag of 

er nu wel of geen sprake is van een nieuw feit. 

Discussies die van de kant van de belasting-

adviseurs vaak worden gevoerd met de 

subtiele dreiging een procedure te beginnen. 

Men neemt graag het gokje het op een rech-

terlijk oordeel te laten aankomen.’

Niet geheel onbegrijpelijk, vindt hij. ‘Op grond 

van mijn ervaringen bij de Hoge Raad kan ik 

zeggen dat het vaak uitermate lastig is om 

vast te stellen of er inderdaad sprake is van 

een nieuw feit. De criteria daarvoor zijn name-

lijk allesbehalve duidelijk. Het minder belasten 

van het rechterlijk apparaat is dus nog een 

bijkomend voordeel van de afschaffing.’

Hij pleit er voor dat de inspecteur bij afschaf-

fing van artikel 16 AWR wel ruimte houdt om 

evidente vergissingen makkelijk te kunnen 

herstellen. 

WETGEVER PRIKKELEN

Van Brunschot ziet dat de Hoge Raad de norm 

van het nieuwe feit nog steeds overeind houdt. 

‘Dat gebeurt vooral, denk ik, om de wetgever 

te prikkelen het leerstuk af te schaffen. In mijn 

tijd is de Hoge Raad al begonnen met de ruim-

hartige interpretatie van artikel 16 AWR in te 

perken, waardoor de inspecteur minder 

bewegingsruimte kreeg. Maar we zijn altijd 

consequent geweest over de vraag wie het 

artikel moet afschaffen: dat is de taak van de 

wetgever. Financiën zal het initiatief moeten 

nemen, maar daar heeft men nu waarschijnlijk 

andere prioriteiten.’ 

Hij sluit overigens niet uit dat de rechter het 

nieuwe feit alsnog om zeep helpt. ‘Dat kan 

zomaar gebeuren als de wetgever de zaak 

niet oppakt.’

WEINIG HARTSTOCHT

Bij het symposium op 10 april viel Van Brun-

schot vooral de afwezigheid van emoties op. 

‘We hadden een zaal vol inspecteurs en belas-

tingadviseurs: voor- en tegenstanders van 

afschaffing dus. Belangstelling genoeg, maar 

veel hartstocht heb ik niet gezien. Geen 

inspecteur die een emotioneel pleidooi voor 

afschaffing hield; geen belastingadviseur die 

heftig bewogen pleitte voor handhaving. 

Het bleef allemaal nogal bedaard. Misschien 

speelt het thema in de praktijk toch minder 

dan ik had gedacht. Wat niet wegneemt dat 

wat mij betreft het nieuwe feit beter vandaag 

dan morgen kan worden afgeschaft.’   

FRANK VAN BRUNSCHOT OVER HET SYMPOSIUM ‘HET NIEUWE FEIT’ 

Afschaffen of handhaven
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 THIL VAN KEMPEN OVER DE FISCALE CONFERENTIE 
‘PERSONENVENNOOTSCHAPPEN’ 

Creatieve oplossingen 
zoeken

Vaktechnische ontmoetingen op hoog 

niveau, met als deelnemers zowel NOB-

leden als medewerkers van de Belasting-

dienst. Dat zijn de Fiscale Conferenties, 

waarvan de eerste werd gehouden in 

1994. Op 17 en 18 december 2008 vond in 

Zeist de 27e editie plaats, met als thema 

‘Personenvennootschappen’. Conferen-

tieleider was Thil van Kempen, universi-

tair docent aan de Universiteit van Tilburg 

en verbonden aan het Wetenschappelijk 

Bureau van PricewaterhouseCoopers.

Eerder in het jaar, in maart, was ze een van de 

inleiders op een SOB-seminar over hetzelfde 

thema. Op dat moment was de Wet Personen-

vennootschappen (WPV) nog niet in werking 

getreden, maar bestond wel de gerechtvaar-

digde verwachting dat dit per 1 juli 2008 of 

1 januari 2009 zou gebeuren. Beide data 

werden echter niet gehaald. Belangrijke 

oorzaak daarvan waren de nog lopende discus-

sies in en buiten het parlement, waarin de 

kritiek op zowel het civiele als het fiscale deel 

van het wetsvoorstel domineerde. In oktober 

2008 verscheen zelfs nog een uitgebreide 

brandbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland.  

PER 1 JULI 2009

Als Thil van Kempen medio februari 2009 

terugkijkt op de Fiscale Conferentie die ze 

leidde zijn kort daarvoor de Nota naar aanlei-

ding van het Nader Verslag en de vierde Nota 

van wijziging verschenen, waarin het streven 

naar invoering van de WPV per 1 juli 2009 

wordt aangekondigd. Ze denkt dat het deze 

keer wél zal lukken. ‘Uit de nota blijkt dat de 

wetgever – in dit geval Justitie – de toch seri-

euze kritiek van VNO-NCW en MKB-Nederland 

snel van tafel heeft geveegd. Daarmee is er 

geen reden voor verder uitstel meer.’

Ze is overigens allerminst ingenomen met de 

komst van de WPV. ‘Niet in deze vorm in elk 

geval. Civielrechtelijk sluit de wet niet goed 

aan bij de wensen van de praktijk. En fiscaal-

rechtelijk heeft men een aantal verkeerde 

keuzes gemaakt, onder meer door in de over-

drachtsbelasting een tweedeling te maken 

tussen personenvennootschappen met en 

zonder rechtspersoonlijkheid. Deze tweede-

ling biedt de belastingadviespraktijk wel weer 

de nodige mogelijkheden. De voordelen van 

het BV-regime daar kunnen gecombineerd 

worden met de voordelen van de transparante 

personenvennootschap in de IB en de Vpb. 

Dat is in de huidige wetgeving niet mogelijk.’

OPLOSSINGEN

Het feit dat de WPV ten tijde van de Fiscale 

Conferentie nog niet was ingevoerd heeft Thil 

van Kempen eerder als voordeel dan als nadeel 

ervaren. ‘Praktijkervaring hadden we nu uiter-

aard niet, maar we hebben wel vanuit onze 

ervaring met de bestaande wetgeving kunnen 

aangeven waar we problemen voorzien. Een 

aantal oplossingen dat toen is aangedragen zie 

ik terug in de Nota van wijziging van februari 

2009. Mooi voorbeeld is het amendement-

Weekers over de overgangsrechtvrijstelling 

voor bestaande personenvennootschappen 

die een onderneming drijven en die voor 

rechtspersoonlijkheid willen kiezen. Dat is nu 

aangenomen met aanpassingen zoals op de 

conferentie aan de orde zijn geweest. We 

hebben daarnaast geconstateerd dat het logi-

scher is om de inbreng van een eenmanszaak 

in een OVR te vergelijken met die in een OV in 

plaats van in een BV. Ook die lijn zien we nu 

terug in de Nota van wijziging.’

Ze claimt allerminst dat de deelnemers aan de 

conferentie direct verantwoordelijk zijn voor 

de aanpassingen. ‘Maar mogelijk is Financiën 

wel op enigerlei manier geïnspireerd geraakt 

door wat we besproken hebben. Als dat zo is 

dan is het alleen al daarom een zinvolle bijeen-

komst geweest.’   

VRIJUIT PRATEN

Het aantrekkelijke van een Fiscale Conferentie 

vindt ze dat alle deelnemers op persoonlijke 

titel aanwezig zijn. ‘Iedereen mag de beper-

kingen van zijn of haar beroepsrol even 

vergeten en kan vrijuit praten. Daardoor wordt 

er echt in alle openheid over bestaande knel-

punten in de wet- en regelgeving gesproken – 

met creatieve oplossingen als resultaat.’

Dat haar conferentie met een 9,4 als eindcijfer 

een all-time high scoorde vindt ze mooi, maar 

beschouwt ze niet als haar verdienste. ‘Dat 

weerspiegelt het niveau van de sprekers en de 

deelnemers. Ik heb bovendien al eerder drie 

van dergelijke conferenties meegemaakt. 

Bij alle drie vond ik de sfeer geweldig en de 

inhoudelijke diepgang indrukwekkend.’



Hollandse oplossing voor het  drukke stadsverkeer



Op de cover

De CCTV-toren in Beijing en de 

Seatle Public Library: ontwerpen 

met een Nederlandse inbreng 

van architect Rem Koolhaas.

Colofon

Namens de NOB/SOB

Frits Sobels

Angelique van Streepen

Ilse Woerden

Interviews 

Henk Bergman 

Productie

Bergman Publikaties BV, Limmen

Concept, vormgeving, 

beeldmanipulatie en lithografie

Studio Putto BNO, De Rijp

Met dank aan 

Hans Winkel Brillen

Hollandse Hoogte

Flickr

Nationale Beeldbank

Boskalis

CONO kaasmakers

Van Oord

De Fietsfabriek

Marjolein Ansink Fotografie

Illustratiethema 

Sterke punten van de 

Nederlandse economie

de Muiderpoort

Postbus 2977

1000 CZ Amsterdam

Sarphatistraat 500

1018 AV Amsterdam

telefoon 020 – 5141880

telefax: 020 – 5141889

e-mail: nob@nob.net

website: www.nob.net



Openbare bibliotheek in Seatle gebouwd naar ontwerp van Rem Koolhaas





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


