Een NOB-belastingadviseur staat voor kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid
U doet een beroep op een belastingadviseur
omdat u zich ervan bewust bent dat fiscale vragen meestal niet makkelijk te beantwoorden
zijn. U wilt uiteraard wel een antwoord dat –
binnen de wettelijke grenzen – voor u het beste
fiscale resultaat oplevert. Een adviseur die lid is
van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) opereert altijd vanuit het belang
van de cliënt. Sleutelwoorden daarbij zijn kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid.
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Het beroep van belastingadviseur is in Nederland
niet wettelijk gereguleerd – in tegenstelling tot
bijvoorbeeld dat van advocaat en accountant.
Iedereen die dat wil mag zich dus belastingadviseur noemen. Maar dat zegt op zich niets over de
aanwezige kennis en kunde; wat dat betreft bestaan er in Nederland dan ook grote verschillen
binnen de beroepsgroep. De NOB verenigt al
sinds 1954 de universitair opgeleide belastingadviseurs. Op tal van manieren bevordert ze een
kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening
door de circa 5.000 leden. Het lidmaatschap van
de NOB staat garant voor een aantal zaken.
Leden van de NOB hebben een universitaire opleiding fiscaal recht, fiscale economie of een vergelijkbare (buitenlandse) opleiding afgerond. Als
aspirant-lid van de NOB hebben ze daarna de
driejarige postuniversitaire Beroepsopleiding
Belastingadviseurs gevolgd en ten minste drie
jaar praktijkervaring opgedaan. NOB-leden houden hun kennis en vaardigheden steeds actueel –
onder meer door de verplichte Permanente Educatie. Een NOB-adviseur biedt u dus optimale
kwaliteit.
Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Belastingadviseurs die lid zijn van de NOB staan zich

namelijk ook voor op hun integriteit en onafhankelijkheid. Ze zijn gebonden aan een serie beroepsregels, die er onder meer op gericht zijn dat
geen diensten worden verleend ten behoeve van
onwettige activiteiten. Daarnaast mogen de ‘eer
en waardigheid’ van het beroep niet worden geschaad. De beroepsregels van de NOB zijn voor
iedereen toegankelijk. Ze staan in het Reglement
Beroepsuitoefening, dat u op de NOB-website
vindt. U zult er ook lezen dat NOB-leden gehouden zijn hun onafhankelijkheid te bewaken, een
geheimhoudingsplicht in acht te nemen, op verzoek een duidelijke specificatie van de factuur te
geven – en nog veel meer.

De NOB doet overigens meer dan alleen het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, integere en onafhankelijke beroepsuitoefening door
de leden. Ze becommentarieert ook fiscale wetsvoorstellen, met als doel dat de uiteindelijke wet
zo eenvoudig mogelijk wordt en goed uitvoerbaar is. En vanwege de grote praktijkervaring die
de leden hebben geeft de NOB ook regelmatig
aan het ministerie van Financiën en de Belastingdienst – gevraagd en ongevraagd – haar mening
over zaken als het Nederlandse vestigingsklimaat
en het internationale fiscale beleid. Kortom, de
NOB is een beroepsorganisatie met vele ijzers in
het vuur.
Wilt u nagaan of een belastingadviseur lid is van
de NOB? Kijk dan op de website van de NOB.
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