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Den Haag, 12 maart 2021 
       
Register Belastingadviseurs viert 90-jarig jubileum  
 
Vandaag zijn we jarig. De beroepsvereniging Register Belastingadviseurs kijkt met trots terug 
op haar historie van negen decennia. Op 12 maart 1931 werd de allereerste vereniging voor 
de fiscale branche opgericht: De Bond van Belastingconsulenten, met 46 leden. Na diverse 
fusies staat er 90 jaar later een krachtige vereniging met zo’n 7.000 leden. En dat grote 
ledenaantal voorziet ruim 300.000 mkb-bedrijven van fiscaal advies.  
 
Fons Overwater, voorzitter van het Register Belastingadviseur: ‘We zijn niet alleen trots omdat we 90 
jaar bestaan, maar vooral ook op wat we hebben bereikt. We zijn ooit begonnen om de belangen van 
de belastingadviseur en -consulent te behartigen en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening te 
borgen. Door dat te doen zijn onze leden al lange tijd de vertrouwenspersoon van het mkb, de 
deskundige fiscalist die helpt met belastingvragen. Daarnaast hebben we impulsen gegeven aan de 
ontwikkeling van de fiscale wetenschap, een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het fiscale 
domein en goede contacten onderhouden met onze ketenpartner de Belastingdienst en andere 
stakeholders.  
 
We zijn ook een vereniging die naar de toekomst kijkt. Zo hebben we ons strategisch plan opgezet 
naar aanleiding van de blik naar buiten. De grote veranderingen in de maatschappij, zoals 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zijn relevant voor de RB van 2030. En ook voor 
de vereniging die daarbij hoort. Daar geven we, met onze leden en het bureau, invulling aan. 
 
‘Dit jaar vieren we ons jubileum en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Speciaal voor alle 
belastingadviseurs en -consulenten die al jarenlang trouw lid zijn, organiseren we diverse activiteiten. 
Dit jubileum hadden we tenslotte zonder hen niet kunnen vieren.’ 
 
Meer informatie over de geschiedenis en de jubileumplannen is te vinden op RB.nl/90jaar.  
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Voor meer informatie: 
Register Belastingadviseurs 
mr. drs. Fons Overwater RB, voorzitter 
06 3055 0860 (tijdens kantooruren) of per e-mail: communicatie@rb.nl 
 

Over het RB  
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroepsvereniging van 
belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting 
overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening en 
onderwijsaanbod om RB te worden en hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden 
in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel 
voor ondernemerschap. Meer informatie vindt u op rb.nl. 


