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Eerste virtuele ledenvergadering Register Belastingadviseurs groot succes 
 
Vrijdag 26 juni 2020 heeft het Register Belastingadviseurs (RB) voor het eerst een virtuele 
Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Nooit eerder is het op deze manier georganiseerd. 
Het was in alle opzichten een groot succes. 
 
De coronacrisis heeft een enorme impact op elke vereniging die regelmatig evenementen organiseert 
en zo ook op het RB. De ALV wordt normaal twee keer per jaar gehouden en gecombineerd met een 
groots georganiseerd congres, waarvoor onder meer toonaangevende sprekers worden uitgenodigd 
en waar diverse workshops worden gegeven. Het congres kon door de veiligheidsmaatregelen van de 
overheid niet doorgaan, maar een ALV moest statutair wel gehouden worden.  
 
Dankzij de ingevoerde noodwet van 22 april jongstleden en de inzet van de vereniging, lukte het om 
de ALV virtueel aan te bieden in de vorm van een webinar. Deze factoren hebben geleid tot een zeer 
grote opkomst. Kwamen er de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 600 leden af op de ALV, dit keer 
waren er bijna 1.000 live-viewers. Zij hebben deels voorafgaand aan de ALV vragen gesteld en deels 
tijdens de vergadering. De techniek verliep op rolletjes en daardoor zijn veel van deze vragen live 
beantwoord. Leden die de ALV gemist hebben kunnen deze alsnog terugkijken op het nieuwe Fiscaal 
Kennisplatform. 
 
De leden hebben de ALV beoordeeld met een 8. Bovendien zijn alle agendapunten waarover de 
leden moesten stemmen met overweldigende meerderheden goedgekeurd. Dit laat zien dat de 
virtuele ALV bij de kijkers zeer goed ontvangen is. 
 
Het RB is daarom zeer tevreden en is voornemens om met de verkregen instemming van de leden 
concrete stappen te zetten in de ambitie van de vereniging om het beroep van de belastingadviseur 
toekomstbestendig te maken. 
 
   

-- einde persbericht -- 
Noot voor de pers 
 
Contactgegevens 
Heeft u naar aanleiding van dit persbericht nog vragen? Neem dan contact op met een van de 
volgende personen: 

• Fons Overwater, bestuurslid (foverwater@rb.nl of 06-30550860) 

• Joyce Verkerke, communicatieadviseur (jverkerke@rb.nl of 088 010 7727) 

Over het Register Belastingadviseurs 
Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging en 
behartigt de belangen van 7.000 aangesloten belastingadviseurs. Het RB overlegt intensief met 
overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Adviseurs 
die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van 
belastingadvies en zijn de fiscale vertrouwenspersonen van talloze mkb-ondernemers. Een 
herkenbaar keurmerk voor de klant. Meer informatie vindt u op rb.nl.  
 
 
 


