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Regulering: een antwoord van het  
Register Belastingadviseurs 
 
Belastingadviseur is een beroep dat niet wettelijk beschermd is en door eenieder kan worden 
uitgeoefend. De RB is een professional die kwaliteit levert, vakkennis actueel houdt en 
(tuchtrechtelijk) toetsbaar is. Wij hechten dan ook aan integriteit en een daarop gebaseerd, 
positief imago van de beroepsgroep. Maar helaas zijn niet alle belastingadviseurs lid van een 
beroepsgroep met uitgangspunten zoals die gelden voor de RB. Dat zijn de 
ongeorganiseerden. 
 
Om te waarborgen dat de hele beroepsgroep, dus niet alleen de leden van het Register 
Belastingadviseurs, voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen, is regulering wenselijk. We 
geloven dat dit helpt bij het vertrouwen in de belastingadviseur; we willen de 
ongeorganiseerden in de sector, voor zover ze daarvoor in aanmerking komen, daarbij laten 
aanhaken. Bovendien sluit regulering aan bij een maatschappelijke tendens waarbij 
transparantie centraal staat. Zo wordt er, als het gaat om bedrijven en belastingadviseurs, 
bijvoorbeeld gesproken over de introductie van een tax governance code. Het feit dat 
ethische vraagstukken een rol (moeten gaan) spelen, hangt overigens deels samen met 
malafide praktijken van ongeorganiseerde belastingadviseurs die met regelmaat het beeld 
van de sector negatief beïnvloeden. Daarmee schaden zij niet alleen de reputatie van de 
hele beroepsgroep van belastingadviseurs, maar duperen zij ook de goedwillende 
belastingbetalers en de Nederlandse schatkist.  
 
Bovengenoemde praktijken leidden de afgelopen jaren tot aandacht in politiek, overheid en 
media. Momenteel onderzoekt staatssecretaris Vijlbrief (Ministerie van Financiën) of het 
bestaande instrumentarium voor toezicht en controle toereikend is en voldoende wordt 
ingezet. De uitkomsten van dat onderzoek verschijnen vóór de zomer van 2021. 
 
Het Register Belastingadviseurs wil, als vertegenwoordiger van belastingadviseurs die 
opgeleid en getraind zijn in compliant gedrag -en daartoe uitgenodigd door staatssecretaris 
Vijlbrief-, zelf het initiatief overnemen voor een regulering middels het zogenaamde 
beconnummer (belastingconsulentennummer). Met dit initiatief tot regulering kunnen 
professionele en integere belastingadviseurs -zoals de leden van het Register 
Belastingadviseurs- hun werk blijven doen zoals zij gewend zijn. Daarnaast krijgt het beroep 
een officiële kwaliteitsstandaard. 

  

Voor het invoeren van deze regulering, zijn de volgende veranderingen noodzakelijk: 

1. Verstrek beconnummers niet meer aan organisaties maar aan individuen 

2. Stel kwaliteits- en integriteitseisen aan het verkrijgen van een beconnummer 

3. Toets deze kwaliteits- en integriteitseisen periodiek 

4. Regel privaat toezicht op het verkrijgen en behouden van een beconnummer 
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1. Stel kwaliteits- en integriteitseisen aan het verkrijgen van een 
beconnummer 
Het is onwenselijk dat er grote kwaliteits- en integriteitsverschillen zijn tussen houders 
van beconnummers, voornamelijk verdeeld over georganiseerde en ongeorganiseerde 
belastingadviseurs. Door die verschillen kan noch de markt, noch de Belastingdienst 
vertrouwen op de kwaliteit en integriteit van de belastingadviseur. Deze partijen hebben 
geen zekerheid dat belastingadviezen compliant zijn of ingediende aangiften 
aanvaardbaar. Dat wordt veroorzaakt doordat iedereen die dat wil zonder enig beletsel 
van betekenis een beconnummer kan aanvragen bij de Belastingdienst.  
De oplossing is simpel: stel als Belastingdienst bij het verstrekken van een 
beconnummer kwaliteits- en integriteitseisen. Daarmee zijn de extra faciliteiten die een 
beconnummer biedt niet langer ‘gratis’. Door toegevoegde waarde te eisen voor het 
verkrijgen en behouden van een beconnummer kunnen Belastingdienst en 
belastingplichtigen de professionele, integere belastingadviseurs onderscheiden van 
belastingadviseurs die dat niet zijn.  
 
Concreet 
 Stel kwaliteitseisen aan het verkrijgen van een beconnummer, zoals een relevante 

vooropleiding en onderwerping aan gedragsregels en tuchtrecht. Dat kan via een 
van de beroepsverenigingen. 

 Stel integriteitseisen aan het verkrijgen van een beconnummer, zoals een VOG, een 
openbaar ledenregister en een meldplicht van strafrechtelijke veroordelingen en 
werk-gerelateerde vergrijpboetes. 

 
2. Toets deze kwaliteits- en integriteitseisen periodiek 

Als een belastingadviseur dit beconnummer heeft verkregen, moet hij of zij blijven 
voldoen aan de gestelde kwaliteits- en integriteitseisen. Dat betekent dat het 
beconnummer  opzegbaar is  wanneer men niet (meer) aan de eisen voldoet. Als de 
kwaliteits- en integriteitseisen veranderen, kan vervroegde toetsing aan de orde komen.  

 
Concreet 
 De kwaliteits- en integriteitseisen worden jaarlijks opnieuw bekeken en bijgesteld 

indien nodig. 
 De houder van een beconnummer krijgt een verplichting tot permanente educatie. 

Deze is enerzijds vakinhoudelijk en betreft anderzijds de wettelijke naleving van 
niet-fiscale verplichtingen die uit het beroep voortvloeien (bijvoorbeeld meldplicht 
Wwft). 

 De houder van een beconnummer moet een adequate 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor de bescherming van klanten. 

 
3. Regel privaat toezicht op het verkrijgen en behouden van een 

beconnummer 
Op dit moment stellen enkele beroepsverenigingen die zich met de fiscaliteit bezig 
houden al kwaliteits- en integriteitseisen aan hun leden. Naast het Register 
Belastingadviseurs gaat het om de NOB, NBA, SRA, NOAB en Novaa. Niet toevallig zijn 
al deze organisaties lid van het zogenoemde beconoverleg met de Belastingdienst. Het 
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Register Belastingadviseurs en de NOB zijn exclusief voor belastingadviseurs. 
Aangezien deze verenigingen decennia aan ervaring hebben met kwaliteits- en 
integriteitseisen, kunnen zij deze ook voor het beconnummer formuleren, 
implementeren, monitoren en handhaven. Hun experts kunnen vanuit een 
onafhankelijke stichting toezicht houden op de regulering van het beroep 
belastingadviseur.  

 
Op deze manier kan snel worden geacteerd, aangezien er geen nieuwe autoriteit 
ingesteld hoeft te worden en het inwerken van een bestaande toezichthouder niet nodig 
is. Door het hanteren van de kwaliteits- en integriteitseisen van de actief acterende 
koepels van belastingadviseurs als ‘standaard’, kan het niveau van de complete 
beroepsgroep op peil worden gebracht. 

 
Concreet 
 De beroepsverenigingen Register Belastingadviseurs, NOB, NBA, SRA, NOAB en 

Novaa gebruiken zelf al enkele decennia kwaliteits- en integriteitseisen, die 
onderling min of meer gelijkwaardig zijn. Daarom zijn zij goed in staat deze 
standaarden ook te formuleren voor het verkrijgen en behouden van het 
beconnummer. 

 Op die manier hoeft er geen nieuwe autoriteit of bestaande toezichthouder te 
worden georganiseerd. 

 Een onafhankelijke stichting, met daarin de beroepsverenigingen en de 
Belastingdienst, wordt opgericht voor bestuur van en toezicht op het bestand 
beconnummerhouders. 

 
Wanneer de situatie ontstaat dat de markt en de Belastingdienst er op kunnen 
vertrouwen dat ze te maken hebben met een betrouwbare beroepsgroep (voor zover 
voorzien van een beconnummer), kunnen de posities van het professionele 
belastingadvieswezen en de Belastingdienst als keten- en gesprekspartners meer en 
efficiënter worden uitgebouwd. Dat komt iedereen ten goede. Niet alleen de 
belastingadviseur en de Belastingdienst, maar ook de markt en de schatkist. 

 
Voor vragen omtrent dit position paper kunt u contact opnemen met Carlijn van Schijndel 
(PA) via cvanschijndel@rb.nl of Lisette van Rossum (fiscalist) via lvanrossum@rb.nl. 
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