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2014 was om meerdere redenen een bewogen jaar voor het Register Belastingadviseurs.
Dat begon al met de geslaagde en drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst annex buitengewone algemene ledenvergadering. Tijdens
die vergadering lag het voorstel voor om de
titels te stroomlijnen tot RB en RBc. Uiteraard
ging dit afscheid van de vertrouwde titels FB,
CB en bc sommige leden aan het hart.
Logisch, want voor veel leden is het RB méér
dan ‘alleen maar’ een beroepsvereniging.
Desondanks stemde een overgrote meerderheid van de aanwezige leden in met de nieuwe titels, waarmee – zoals mijn voorganger
het zo fraai uitdrukte – “het kroontje op de
fusie werd gezet”.
In juni was er een niet minder succesvolle
RB-dag met in de ochtend traditiegetrouw de
reguliere algemene ledenvergadering. We
namen daarbij afscheid van bestuurslid
Annique van der Ha en van voorzitter Sylvester Schenk. Sylvester kon ik daarbij de eer
toezwaaien om eerst de toenmalige Federatie
in een woelige periode weer op het goede
spoor te hebben gebracht en daarna de fusie
van College en Federatie tot RB tot een goed
einde te hebben gebracht.
Voor het ‘nieuwe’ bestuur was dit een moment om, nu de fusie is afgerond, weer goed
positie te bepalen en de blik nadrukkelijk

naar buiten te richten. Wellicht ten overvloede – maar toch – werd nog eens uitgesproken dat de Register Belastingadviseur bij
uitstek de fiscale vertrouwenspersoon is voor
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
En daarom behartigt het RB niet alleen de
beroepsbelangen van zijn leden maar ook de
fiscale belangen van het Nederlandse mkb.
Wij kennen de noden en wensen van deze
voor de economie zo cruciale sector immers
als geen ander.
Verder besloot het bestuur met de leden in
gesprek te gaan over wat ze van het RB
verwachten, wat er goed gaat, maar ook wat
beter of anders kan enzovoort. In zes regionale klankbordbijeenkomsten en het grotekantorenoverleg gaven circa honderd leden
enthousiast hun mening. Overwegend zijn de
leden tevreden over hun vereniging, zo blijkt,
maar er zijn natuurlijk altijd zaken die anders
en beter kunnen. Ook hebben we inspirerende nieuwe ideeën mogen optekenen. Het
bestuur dankt alle leden voor hun constructieve inbreng. Inmiddels is de vertaling daarvan
in een strategisch plan 2015-2018 in volle
gang.
Over deze en de vele andere activiteiten van
het RB leest u alles in dit jaarverslag. Als voorzitter ben ik trots op het vele werk dat, in het
belang van de leden, is verzet. Een oprecht

woord van dank voor zowel mijn medebestuursleden als de medewerkers op het
bureau is dan ook op zijn plaats.
mr. Wil Vennix RB
Voorzitter
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Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en neemt deel aan
uiteenlopende initiatieven om de
kwaliteit van de beroepsuitoefening
te bevorderen en te komen tot betere
en uitvoerbare fiscale regelgeving.
Ook in 2014 was het RB actief
aanwezig bij diverse overleggen.

Overleg met de Belastingdienst
Beconoverleg
In dit overleg is onder meer gesproken over
de btw-heffingsgrondslag voor erfpachtuitgiften, de controle op de naleving van de afdrachtvermindering onderwijs, procedures
over de toepassing van de btw-vrijstelling
voor (para)medische diensten, proefprocedures schenk- en erfbelasting (bedrijfsopvolgingsregeling), het verbeteren van de bereikbaarheid van de Belastingdienst en de
vooringevulde aangifte (VIA) voor fd’s.

Overleg met Belastingdienst/Toeslagen
Als uitvloeisel van het Beconoverleg hebben
de koepelorganisaties een apart overleg met
de Belastingdienst/Toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen heeft benadrukt intensiever
te willen samenwerken met fiscaal dienstverleners (fd’s). Er is met name gesproken over
het ServiceBerichtToeslagen dat fd’s vanaf

2015 ontvangen. Dit bericht bevat relevante
informatie op het gebied van toeslagen, en is
vergelijkbaar met het ServiceBerichtAanslag
(SBA) van de Belastingdienst.

Werkgroep Digicom
Deze werkgroep, ingesteld door de Belastingdienst, heeft als doel te komen tot een
betere communicatie met fd’s. Sommige onderwerpen worden eerst besproken in deze
werkgroep, voordat zij aan de orde worden
gesteld in het Beconoverleg. Er is onder
meer gesproken over de gemeenschappelijke intake van de Kamer van Koophandel en
de Belastingdienst, de blokkeringsregeling in
het Beconuitstel, de massaal automatische
uitbreiding machtigingen SBA’s (MAU), de
informatie die in SBA’s wordt vermeld en over
een digitale versie van het formulier Opgaaf
lening eigen woning.
Ook is aandacht besteed aan de introductie
van het eID Stelsel NL; de nieuwe standaard
waarmee het in de toekomst mogelijk wordt
om via digitale weg kenbaar te maken wie de
fd is en welke diensten hij voor zijn cliënten
verricht. Onderdeel van het eID Stelsel NL is
een digitaal machtigingsregister. De koepelorganisaties hebben er op aangedrongen dat
dit register, in verband met de vertrouwelijkheid van de daarin opgenomen gegevens,
door de overheid zelf wordt ontwikkeld en
beheerd en niet door een commerciële partij.
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Proefprocedures crisisheffing

Het RB heeft regelmatig overlegd met het
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP). In
dit verband zijn door het RB opgestelde model
pensioenbrieven goedgekeurd door het CAP.
Deze model pensioenbrieven houden verband
met de wijziging van de pensioenopbouw van
dga’s per 1 januari 2015. Verder is met het CAP
gesproken over een RB-notitie over de stamrecht-bv en over een RB-voorstel over pensioenopbouw in eigen beheer.
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Het RB heeft samen met andere koepelorganisaties overleg met de Belastingdienst gehad
over een regeling voor de afdoening van bezwaren tegen de crisisheffing. Met deze heffing wordt de pseudo-eindheffing over loon
hoger dan €150.000 bedoeld. Deze belasting
heeft betrekking op het loon over het jaar
2013, ter zake waarvan in 2014 aangifte moest
worden gedaan.

Landelijk vaktechnisch coördinatoren
omzetbelasting
Samen met deelnemers aan het RB Btw specialistennetwerk is overleg gevoerd met de
landelijk vaktechnisch coördinatoren omzetbelasting van de Belastingdienst. Hierbij is
onder meer gesproken over de wens om te
komen tot een soepeler beleid ten aanzien
van de teruggaaf van btw in gevallen waarin
debiteuren openstaande vorderingen niet
meer kunnen voldoen.

Overleg met het ministerie
van Financiën
Werkkostenregeling
Het RB heeft op het ministerie van Financiën
gesproken over een pakket van maatregelen
om de regeling aantrekkelijker te maken. Dit
pakket is via het Belastingplan 2015 in wetgeving omgezet.

❝

RB deed een aantal
suggesties voor
fiscale maatregelen
voor het Belastingplan
2015

❞

Belastingplan 2015
Het RB deed dit voorjaar een aantal suggesties voor fiscale maatregelen voor het Belastingplan 2015. Deze suggesties, uiteraard in
het belang van de praktijk van het MKB, zijn
met het ministerie van Financiën besproken.
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Toekomst pensioen in eigen beheer
Het RB heeft overleg gevoerd over de toekomst
van pensioen in eigen beheer. Aanleiding was
de brief van de staatssecretaris van Financiën
van 2 juni 2014, waarop het RB een commentaar heeft geschreven. Tijdens het overleg is
gesproken over de voor- en nadelen van een
pensioenreserve (variant 3 van het ministerie).
In dat verband heeft het RB gepleit voor een
beschikbare premieregeling in eigen beheer
(variant 4). Naar verwachting komt het ministerie
van Financiën in de loop van 2015 met een
nadere uitwerking van de brief van 2 juni 2014.

Fiscaal ondernemerschap medisch
specialisten vanaf 2015
Op 1 januari 2015 is het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten vervallen. In de
aanloop hier naartoe rees de vraag of deze
groep vanaf 2015 nog als IB-ondernemer kan
worden beschouwd. Door de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van
Medisch Specialisten was eind 2013 al overeenstemming bereikt met het ministerie van
Financiën over samenwerkingsstructuren waarmee de fiscale positie van medisch specialisten
min of meer op hetzelfde niveau kan blijven.
Bureau Vaktechniek heeft in de loop van 2014
diverse vragen ontvangen over de wijze waarop deze samenwerkingsstructuren nog vóór
1 januari 2015 tot stand konden worden gebracht. Het ministerie heeft in antwoord op

vragen van het RB bevestigd dat de Belastingdienst hierbij soepel zou omgaan met de toepassing van de geruisloze inbrengfaciliteit.

Vpb-plicht overheidslichamen
In de loop van 2014 heeft het ministerie van
Financiën een concept wetsvoorstel met betrekking tot de vpb-plicht van overheidsondernemingen ter consultatie gelegd. Bureau Vaktechniek heeft hierover overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van het ministerie.
De opmerkingen van het RB zijn meegenomen bij de beoordeling van de reacties die
andere partijen hebben gegeven. Het wetsvoorstel is op Prinsjesdag 2014 aangeboden
aan de Tweede Kamer, en zal waarschijnlijk
van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Overleg met de politiek
Rondetafelgesprekken
Op 17 juni organiseerde het RB in Nieuwspoort
een rondetafelgesprek voor Kamerleden en
fractiemedewerkers. Tijdens dit gesprek presenteerde het RB een aantal voorstellen die
kunnen bijdragen aan een meer evenwichtige
gebruikelijkloonregeling. Er volgde een open
discussie met de aanwezige Kamerleden en
fractiemedewerkers over de toekomst van
deze regeling.
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Bij een rondetafelgesprek over de intrekking
van VAR-WUO verklaringen door de Belastingdienst was het RB uitgenodigd als spreker. Het
RB was ook aanwezig bij een rondetafelgesprek met Kamerleden over de noodzaak van
invoering van de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Daarbij is met verschillende Kamerleden contact gelegd.
Naast al deze overleggen en bijeenkomsten is
er ook dit jaar met enige regelmaat op ad hocbasis overleg gevoerd met fractiemedewerkers van politieke partijen. Hierbij is onder
meer gesproken over suggesties van het RB
voor het Belastingplan 2015 en over de bekende ‘naheffingen’ inkomstenbelasting die veel
Nederlanders in 2015 tegemoet kunnen zien
als gevolg van onjuistheden in de voorlopige
aanslagen. Daarnaast is elk commentaar op
een wetsvoorstel of een internetconsultatie,
dan wel voorstel voor betere regelgeving ook
dit jaar steeds naar de politiek gestuurd.

bijvoorbeeld acupunctuur, osteopathie en chiropractie. Het is de vraag of de reikwijdte van de
medische btw-vrijstelling door de aansluiting bij
de Wet BIG niet te beperkt is. Het RB ondersteunt het initiatief van enkele btw-specialisten
van het RB Btw specialistennetwerk en de Stichting RBCG om (para)medici hierover te laten
procederen. In dit verband is voor RB-leden met
cliënten voor wie dit van belang is, in 2014 een
tweetal bijeenkomsten georganiseerd.

Digitalisering rechtspraak (KEI)

Overige overleggen

Met ministerie van Veiligheid en Justitie is een
project gestart op basis waarvan wordt gestreefd naar verplichte digitale procesvoering.
Het RB heeft deelgenomen aan besprekingen
hierover, waarbij het met name aandacht heeft
gevraagd voor de manier waarop belastingadviseurs namens hun cliënten toegang kunnen
krijgen tot de digitale procesdossiers. Het
gaat daarbij specifiek om de inzet van het
PKI-overheidscertificaat als authenticatie- en
identificatiemiddel, zodat belastingadviseurs
geen gebruik hoeven te maken van hun eigen
DigiD of een aanvullend digitaal ID-bewijs.

Stichting RBCG

SEO

Sinds 2013 is de btw-vrijstelling voor medische
diensten aanzienlijk beperkt. Volgens de Belastingdienst kan voor (para)medische diensten die
niet zijn terug te voeren op de Wet BIG, geen
btw-vrijstelling worden toegepast. Dit betreft

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoekbureau SEO onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de
fiscale regelingen op het gebied van bedrijfsopvolging. In dit kader heeft het RB meege-
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In 2014 heeft overleg plaatsgevonden tussen
het RB en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging
voor professionele mediators. Aanleiding voor
dit gesprek was de problematiek van hypotheekrenteaftrek na een echtscheiding, waarbij de ex-partners afspreken dat één van hen
in de woning mag blijven wonen waarin zij
eerst samen woonden. Wanneer de afspraken
hierover niet goed worden vastgelegd in het
echtscheidingsconvenant, kunnen voor de
partners nadelige fiscale gevolgen optreden.
De rol van mediators van de NMv is hierbij van
groot belang, omdat zij de partners kunnen
wijzen op de fiscale risico’s en het belang van
goed advies hierover. Belastingadviseurs die
zijn aangesloten bij het RB, kunnen hierbij een
rol vervullen.

SBR-overleg
Sinds 1 januari 2013 is Standard Business Reporting (SBR) de aanlevermethode en Digipoort het exclusieve kanaal voor het aanleveren van de aangiften inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting. In 2014 zijn aangiften

omzetbelasting gevolgd. Het RB is vertegenwoordigd in het SBR koepeloverleg tussen
Logius en de koepelorganisaties.

Akkermans pensioenoverleg
Het RB neemt deel aan een overleg georganiseerd door Akkermans & Partners inzake de
fiscale aspecten van pensioenen. Hierin is
onder meer gesproken over de wettelijke
mogelijkheid om pensioenen af te stempelen
en de Vragen en Antwoorden van de Belastingdienst/CAP.

NIWO
De stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) voert taken uit op
het gebied van wet- en regelgeving voor het
beroepsgoederenvervoer over de weg. RB-leden mogen een verklaring over het risicodragend vermogen afgeven bij de initiële aanvraag van een transportvergunning. In dit
verband wordt met enige regelmaat overleg
gevoerd met het NIWO over de wijze waarop
het risicodragend vermogen moet worden
vastgesteld. In 2014 is het RB betrokken geweest bij de praktische invulling van de gewijzigde regelgeving met ingang van 2015 ten
aanzien van deze transportvergunningen.

❝
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hoofd, hebben RB, NBA en Rabobank Nederland met elkaar gesproken over bijzonder
beheer van banken. Ook is gesproken over de
mogelijkheden van het delen van kennis voor
een betere dienstverlening aan klanten. Wat is
de rol van de adviseur bij een (digitale) kredietaanvraag van zijn klant? Aan welke informatie
heeft de adviseur behoefte om zijn klant bij de
aanvraag (en daarna) beter te kunnen ondersteunen? Over welke (sectorale) kennis beschikt de bank? Welke informatiebehoefte
heeft de bank zelf? Hoe zal in de toekomst de
kredietaanvraag en informatieverschaffing
verlopen? Over deze onderwerpen vindt in
2015 nog een aantal gesprekken plaats.

Wwft
Op basis van een handhavingsconvenant met
het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dient het
RB zelf zorg te dragen voor het toezicht op de
naleving van de regels van de Wwft door
RB-leden. Voor 2014 zijn in dit verband 87
Wwft-audits verricht door het RB. Omdat het
handhavingsconvenant afloopt, zijn in 2014
onderhandelingen gestart met BFT om te komen tot nieuwe afspraken.

Commentaren op wetsvoorstellen
en beleidsbesluiten
In overleg met de Commissie Wetsvoorstellen
heeft het RB in 2014 commentaar geleverd op
de volgende wetsvoorstellen en internetconsultaties:
■ Wetsvoorstel pakket Belastingplan 2015
■ Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014
■  Wetsvoorstel Wijziging Wet verlaging
maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen
■ Wetsvoorstel Wijziging Faillissementswet
■  Internetconsultatie Regeling aanwijzing
directeur-grootaandeelhouder 2014
■  Internetconsultatie Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

❝
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Ook is commentaar geleverd op bijna dertig
concept-beleidsbesluiten, met nieuwe of aangepaste beleidsregels over uiteenlopende
fiscale kwesties.
Naast eerdergenoemde reacties heeft het RB
in overleg met de Commissie Wetsvoorstellen
ook proactief gepleit voor betere fiscale regelingen in een voorstel voor een evenwichtigere gebruikelijkloonregeling en een voorstel
voor pensioen in eigen beheer.
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Het RB biedt als ondersteuning
voor de beroepsuitoefening diverse
(vaktechnische) producten en
bijeenkomsten aan. Daarnaast
konden leden ook in 2014 weer
besparen op verzekeringen,
vakliteratuur en bijeenkomsten
door gezamenlijke inkoop.

dellen beschikbaar. Deze modellen zijn grotendeels opgesteld door het RB.

Notities
In 2014 heeft het RB een aantal notities geschreven en herschreven. Deze notities zijn
voor leden te raadplegen op het RB Ledennet.

RB Kwaliteitshandboek
Het Register
Het vakblad Het Register wordt in eigen beheer
uitgegeven. Centraal in het vakblad staan kennisoverdracht en praktijkinformatie. Naast vaste
rubrieken als de column, Het Interview en Jurisprudentie & Wetgeving bevat het magazine een
katern verenigingsnieuws. Het Register verschijnt zes keer per jaar en wordt per post toegezonden aan leden en relaties. Het vakblad is
voor leden ook digitaal te lezen in een interactieve tabletversie via het RB Ledennet.

Dit dynamische handboek ondersteunt een
hoogwaardige en doelmatige beroepsuitoefening. Het geeft handvatten voor de inrichting
van de kantoororganisatie en -processen. Ook
geeft het sturing aan klantprocessen en dossiervorming. Zo draagt dit handboek bij aan
het op een hoog peil brengen en houden van
de dienstverlening en het vastleggen van het
kwaliteitsbeleid van het kantoor. Uiteraard is
dit handboek ook in 2014 getoetst aan de
hand van de actualiteit.

Modellenbank

Forumbijeenkomsten

Het RB heeft samen met Bol Juristen een databank met juridische modelovereenkomsten
ontwikkeld, toegespitst op het privaatrecht.
De juridische modellen kunnen door RB-leden
worden gebruikt in de fiscale adviespraktijk.
Bol Juristen houdt de databank actueel. In
2014 is de samenwerking met Bol Juristen
weer verlengd.
Naast de Juridische modellenbank zijn op het
RB Ledennet ook een groot aantal fiscale mo-

Het RB heeft in 2014 twee forumbijeenkomsten georganiseerd voor de leden. Tijdens de
bijeenkomsten werden praktijkvragen van
leden beantwoord door medewerkers van
Bureau Vaktechniek.

Praktijkbijeenkomsten Bureau
Vaktechniek
Op diverse locaties in het land vonden in het
najaar gratis praktijkbijeenkomsten van Bu-

9

Jaarverslag 2014

Inhoud

>> Ondersteuning

Voorwoord 

2

Belangenbehartiging 

3

Ondersteuning 

9

RB-dag 

■ Specialistengroep Estate Planning
■ Specialistengroep Internationaal
Belastingrecht

11

reau Vaktechniek plaats. Medewerkers van
Bureau Vaktechniek gingen in op actualiteiten
en aandachtspunten voor de praktijk naar
aanleiding van wetswijzigingen. Een vaste
plaats in het programma is gereserveerd voor
de fiscale wetsvoorstellen die op Prinsjesdag
worden gepresenteerd.

RB Opleidingen 

13

Specialistengroepen

Fiscaal Actueel

Algemeen bestuurlijk 

16

Het RB heeft specialistengroepen voor onder
meer periodiek vaktechnisch overleg en
klankborden. Zo’n groep kan bijdragen aan
verenigingszaken, zoals commentaren van de
Commissie Wetsvoorstellen. Ook stelt het
andere leden in staat om een specialist te
vinden. Naast de in 2010 opgerichte Specialistengroep Btw, zijn in 2014 de volgende Specialistengroepen opgericht:

Zelfstandig gevestigde leden (met uitzondering van aspirant-leden) kunnen een klantennieuwsbrief afnemen van het RB om aan hun
-potentiële- klanten aan te bieden. De nieuwsbrief bevat praktische artikelen op fiscaal,
financieel en arbeidsrechtelijk gebied die zorgen voor een actieve signalering bij klanten.
Fiscaal Actueel wordt samengesteld door
Bureau Vaktechniek, verschijnt vier keer per
jaar en is ook digitaal verkrijgbaar.

Daarnaast is dit jaar gewerkt aan de totstandkoming van de Specialistengroep Toekomstvoorzieningen.

Leden ontvingen in 2014
■ Het vakblad Het Register (6x)
■ RB-uitgave van de Belastingwetten
■ RB-uitgave van Fiscaal memo
■ Digitale update van de RB-uitgave
van Fiscaal memo
■ Handboek Inkomstenbelasting
2001 van prof. dr. Leo Stevens
■ RB-Nieuwsflitsen (84x)

■ EstateTip Review: een digitale uitgave van Boom Uitgevers (40x)
■ Prinsjesdagspecial 2014 in samenwerking met Fiscaal Up to Date
■ Eindejaarstips 2014 in samenwerking met Fiscaal Up to Date
■ De mogelijkheid om deel te
nemen aan Landelijke Studiebij-

eenkomsten forumbijeenkomsten
en praktijkbijeenkomsten Bureau
Vaktechniek
■ De mogelijkheid om deel te nemen
aan bijeenkomsten van Jong RB

Verder hebben de leden de
beschikking over onder meer:
■ Dossiers op het RB Ledennet
■ Het digitale RB-kwaliteitshandboek
via rbkwaliteitshandboek.nl
■ De fiscale helpdesk van Bureau
Vaktechniek (telefonisch en via
e-mail)
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Op vrijdag 13 juni waren er ruim 850
leden en relaties aanwezig op de
jaarlijkse RB-dag in Hart van Holland
in Nijkerk.
Nieuwe RB-voorzitter
De ALV, die bezocht werd door zo’n 550 leden, werd geopend door aftredend voorzitter
Sylvester Schenk. Hij sloot na acht jaar zijn
voorzitterschap af met een traditiegetrouwe
jaarrede waarin hij terugblikte op het afgelopen jaar en kort vooruitkeek naar het komende jaar. De jaarrekening 2013 en de begroting
voor 2015 werden, na behandeling door penningmeester Gerdien Vlot, door de aanwezige
leden goedgekeurd. Wil Vennix werd door het
bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter
van het RB en benoemd door de ledenvergadering. Naast Sylvester Schenk nam deze dag
ook Annique van der Ha afscheid als bestuurslid.

pauze vervolgde Lucas Blom het programma
met zijn visie op de btw-aspecten bij een
doorstart of crediteurenakkoord. De dag werd
informeel afgesloten met een gezellige borrel
op het terras onder muzikale begeleiding.

De Zonnebloem aanwezig
op RB-dag
Nationale vereniging De
Zonnebloem was op uitnodiging
van het RB met een stand
aanwezig op de informatiemarkt
om RB-leden te werven die op
projectmatige basis willen helpen
om workshops te geven aan hun
kascommissieleden. Inmiddels
hebben zich ruim 20 RB-leden
aangemeld als trainer. Een mooi
resultaat waarover de Zonnebloem
en het RB erg verheugd zijn.

Ondernemen in uitdagende tijden
Na de ledenvergadering en een gezamenlijke
lunch opende dagvoorzitter Ruud Zuidgeest
het middagprogramma dat geheel in het teken
stond van ‘Ondernemen in uitdagende tijden’.
Peter Essers startte de middag met een inspirerende lezing over goed koopmansgebruik in
veranderde economische tijden. Hierna ging
Ton Tekstra in op de fiscale en civielrechtelijke
aandachtspunten bij een faillissement. Na de
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RB Opleidingen is de grootste fiscale
opleider van Nederland. Jaarlijks
zetten honderden studenten hier hun
eerste én vervolgstappen in het fiscale
vakgebied. Het opleidingsprogramma
is zowel breed als uniek: fiscale
praktijkopleidingen, een unieke fiscale
hbo-master, geaccrediteerd door de
NVAO, fiscale opleidingen voor AA’s
en RA’s en speciaal voor RB-leden de
mogelijkheid om door te studeren voor
academisch geschoold fiscalist aan de
Rijksuniversiteit van Groningen (RuG).
Daarnaast verzorgt RB Opleidingen
PE-cursussen gericht op de mkbpraktijk van de RB-adviseur, het forum,
de Praktijkbijeenkomsten en de
Landelijke Studiebijeenkomsten.

Arbeidsmarkt
De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn
zonder meer goed te noemen. Er blijft voortdurend behoefte aan gedegen fiscaal advies
in het mkb. Het beroep belastingadviseur is al
jaren een van de beste startersfuncties. De
opleidingen worden gevolgd door studenten
die al werkzaam zijn in de financieel-economische dienstverlening, maar ook carrièreswitchers weten RB Opleidingen te vinden.

Aanmeldingen
In het voor- en najaar is zowel de opleiding
Register Belastingconsulent als de opleiding
Register Belastingadviseur van start gegaan.
In het najaar startten ook de opleidingen
AA/RA-Belastingaccountant en AA/RA Register Belastingadviseur, de Master Belastingadviseur en het Beroepsvaardigheidsprogramma. Het Schakelprogramma Master
Belastingadviseur kon door te weinig aanmeldingen helaas niet van start gaan.
De studenten die zich voor deze opleiding
hadden aangemeld zijn uiteindelijk gestart
met de opleiding Register Belastingadviseur.
De opleiding HBO Fiscaal Recht (Bachelor
Belastingadviseur) zag wederom enkele nieuwe aanmeldingen binnenkomen.
Over het algemeen was er in het totale aantal
aanmeldingen voor de opleidingen in 2014
een lichte daling te merken ten opzichte van
2013.

Exameninstituut
RB Opleidingen is al geruime tijd verantwoordelijk voor het afnemen van het examen voor
de mbo-opleiding Belastingassistent.
Daarnaast worden de opleidingen Register
Belastingconsulent en Register Belastingadviseur ook aangeboden door Markus
Verbeek Praehep, LOI en ABC-opleidingen op
Curaçao. RB Opleidingen treedt ook hier op
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als exameninstituut en waarborgt daarmee de
kwaliteit.

studenten en docenten om materialen en
opdrachten met elkaar te delen.

Master Fiscaal Recht

E-learning

RB Opleidingen biedt de mogelijkheid om na
de opleiding Register Belastingadviseur, HBO
Fiscaal Recht of de Master Belastingadviseur
door te stromen naar de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na een eenjarig toelatingsprogramma kan aansluitend de eenjarige Master
Fiscaal Recht (LL.M.) gevolgd worden. In 2014
was er, ten opzichte van 2013, een stijging in
het aantal leden dat zich heeft ingeschreven
voor deze opleiding.

In het najaar is RB Opleidingen gestart met het
innoveren van de fiscale opleidingen. Er heeft
een brede inventarisatie plaatsgevonden om
het opleidingsaanbod door te ontwikkelen
met behulp van e-learning. De eerste stappen
zijn inmiddels gezet, waarbij er onder andere
uitgebreid gesproken is met een groot aantal
docenten. Alle verkregen informatie is de basis voor een goede aanpak richting de toekomst. Uitgangspunten hierin zijn: plaats- en
tijdonafhankelijk, afwisselend aanbod in leervormen, actief en effectief, praktijkgericht
leren en samenwerken op afstand.

VLB Opleidingen
VLB Opleidingen verzorgt twee trajecten incompany; de opleidingen Agro Register Belastingconsulent en Agro Register Belastingadviseur. Beide opleidingen richten zich op de
agro-adviseurs die zich verder willen ontwikkelen tot agrofiscalist. In 2014 is de Agro-incompany Register Belastingconsulent opnieuw van start gegaan. De vraag vanuit de
kantoren is stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Digitale studentenomgeving
De digitale studentenomgeving ‘mijnRBopleiding.nl’ wordt succesvol gebruikt door studenten, examenkandidaten en docenten van RB
Opleidingen. Het pakket is in 2014 verder
uitgebreid met nog meer mogelijkheden voor

❝

In het najaar is gestart
met het innoveren van
de fiscale opleidingen

❞

Permanente Educatie
Het Permanente Educatie-programma kenmerkte zich wederom door een gevarieerd en
uitgebreid aanbod aan cursussen. In 2014 was
er een lichte daling (4,9%) in het aantal inschrijvingen ten opzichte van 2013.
De RB Zomer-PE en RB Winter-PE zijn een
succes. Beide cursussen waren bijna volgeboekt en de organisatie werd positief beoordeeld. De afname van incompany cursussen
verdubbelde ten opzichte van 2013.
De Landelijke Studiebijeenkomsten (LSB’s)
werden in 2014 weer zeer goed bezocht: een
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stijging van ruim 11% inschrijvingen ten opzichte van 2013. De bijeenkomsten zijn een dusdanig succes dat deze op sommige locaties
binnen de kortste keren vol zitten. Om die
reden is besloten om op enkele locaties tweemaal de bijeenkomst te organiseren. De reacties van leden over de onderwerpen, de sprekers, de locaties en de organisatie waren
positief.
Jong RB is een professioneel netwerk voor
jonge belastingadviseurs. Tijdens de bijeenkomsten is uitgebreid aandacht voor fiscale
actualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere jonge belastingadviseurs.
In 2014 zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd met als onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling/vaardigheid, praktisch en actueel
adviseren, praktijkbijeenkomst Vaktechniek
en de workshop 'Haal meer rendement, ken
jezelf en je klant'.
De leden hechtten grote waarde aan de halfjaarlijkse Forumbijeenkomsten, dit uitte zich in
twee drukke zaterdagen met interactieve kennisuitwisseling.
Ook de Praktijkbijeenkomsten Bureau Vaktechniek werden goed bezocht. Het aantal
aanmeldingen lag 40% hoger dan in 2013.
De Kringbijeenkomsten konden ook rekenen

op een groot aantal deelnemers. In het voorjaar heeft de jaarlijkse bijeenkomst tussen de
Kringvoorzitters, het bestuur en het bureau
plaatsgevonden.

Accreditatie PE-programma door NBA
Naar aanleiding van vele vragen van leden
zijn medio 2014 alle PE-cursussen van het RB
door de NBA geaccrediteerd. Accountants die
tevens RB-lid zijn konden vanaf dat moment
alle bij het RB behaalde punten registreren
voor de Permanente Educatie-verplichting bij
de NBA.

❝

Alle PE-cursussen
van het RB worden
voortaan door de NBA
geaccrediteerd

❞
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Verandering was in 2014 wel de algemene
rode draad bij het RB(-bureau).
In januari vond, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Nijkerk, een Buitengewone ALV
plaats met als belangrijk agendapunt: het samenvoegen van de CB- en FB-registers in het
RB-register. De bijna 700 aanwezige leden
stemden met overgrote meerderheid vóór
deze statutenwijziging. Het gebruik van de
RB- en RBc-titel was nu een feit.
Het vertrek van de directeur in het voorjaar
werd opgevangen door Gerard Spekken, die
tot november in functie bleef als interimdirecteur. Mede dankzij zijn inzet en betrokkenheid is het bureau, na roerige tijden, weer
in rustiger vaarwater gekomen.
Mr. Wil Vennix RB werd tijdens de ALV op
13 juni gekozen tot nieuwe voorzitter.
Hiermee volgde hij mr. Sylvester Schenk RB
op, die na acht jaar de voorzittershamer overdroeg. Tevens nam Annique van der Ha AA RB
afscheid als algemeen bestuurslid.

Verdere scherpte
Het eerste interview met de nieuwe voorzitter
in Het Register kopt: ‘Nog beter inspelen op
behoeften van leden’. Deze uitspraak ligt geheel in lijn met de gezamenlijke focus van het
bestuur en bureau: ‘de leden centraal’.
Hiervoor dient het RB de behoefte steeds

Van links naar rechts: Jelte Zwerver RB, Paul Cramer RB, mr. Gerdien Vlot AA RB, mr. Wil Vennix RB, mr. Kor Paap RB en Yvo Burkink RB

scherp in beeld te houden de ondersteuning
daar op aan te passen.
Nagenoeg alle 7500 leden werken voor het
mkb, maar zij hebben voor een groot gedeelte
verschillende specialismen en behoeftes.
En de behoefte van een zelfstandige is nu
eenmaal anders dan voor iemand die werkt op
een (middel-) groot kantoor.
Met deze nieuwe focus is het RB in 2014 een
nieuwe weg ingeslagen. Om een beter beeld
te krijgen van de leden, heeft het RB in het
najaar zes klankbordsessies georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomsten gaven de aanwezige leden hun mening over en visie op de
diverse activiteiten van het RB. Deze input is
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vervolgens meegenomen in de eerste aanzet
van het strategisch plan 2015-2018.
Sinds 1 november is drs. Job Zaad in dienst
getreden als directeur. Het strategisch plan en
de uitwerking hiervan is een van de eerste
zaken waar hij direct mee aan de slag is gegaan.
Er is ook dit jaar weer op bestuurlijk niveau
overleg geweest met een aantal collegaorganisaties als NBA en NOB.
Op 18, 19 en 20 september 2014 traden RB en
NOB gezamenlijk op als gastheer tijdens de
jaarlijkse bijeenkomst van de Confédération
Fiscale Européenne die in Amsterdam plaatsvond. Er waren rond de honderd deelnemers.
De vergaderingen van het Professional Affairs
Committee, de Executive Board, het Fiscal
Committee en de General Assembly vonden
plaats op locaties met een aansprekende
historie: het West-Indisch Huis en de Ronde
Lutherse Kerk. Daarnaast was er een sociaal
programma, met onder meer een receptie in
het Rijksmuseum en een diner in het Scheepvaartmuseum.
Op 18 december, exact 100 jaar geleden nadat
de ‘heffing eener inkomstenbelasting’ door de
Eerste Kamer werd aangenomen, presenteerde prof. dr. Leo Stevens in het bijzijn van onder
andere het RB-bestuur zijn vernieuwde Handboek Inkomstenbelasting 2001, ruim 1700

pagina’s dik. Gezien deze bijzondere gebeurtenis en de bijzondere band die het RB met
Leo Stevens heeft, besloot het bestuur de
leden een exemplaar van dit boek als eindejaargeschenk aan te bieden.

Goede vooruitzichten
Ondanks de veranderingen in dit bewogen
jaar, bleef de kwaliteit van de dienstverlening
zoals de leden dat gewend zijn. Naast de diverse producten en diensten die werden aangereikt, was er ook dit jaar een goed en gewaardeerd PE-programma, slaagden er maar
liefst 589 collega’s voor een RB-opleiding en
steeg het ledenaantal met 141.
Al met al kijken bestuur en bureau dan ook
terug op een goed 2014 en kijken zij graag
samen met de leden vooruit, naar een nog
betere toekomst!

❝

Het bestuur kijkt graag
samen met de leden
vooruit, naar een nog
betere toekomst!
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Register Belastingadviseurs
Postbus 333
4100 AH Culemborg
T 0345 54 70 00
E info@rb.nl
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