
 

Fiscalist (generalist) van Bureau Vaktechniek van het RB  

 
Om onze betrokken leden goed te helpen zoeken wij een tweetal collegiale, gedreven en 
ondernemende fiscalisten (generalisten).    
 
Wie zijn wij? 
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met zo’n 6.000 leden dé beroepsvereniging van 
belastingadviseurs voor het mkb. Leden kunnen bij het RB terecht voor vaktechnische 
informatie en ondersteuning in hun beroepsuitoefening en belangenbehartiging richting 
overheid en politiek. Daarnaast biedt het RB een uitgebreid cursusaanbod om kwaliteit en 
kennis op peil te houden en opleidingen om Register Belastingadviseur te worden.  
 
Vind je het leuk om:   
Onderdeel te zijn van een enthousiast team van fiscale professionals, een betrokken collega 
te zijn van ruim 6.000 leden-belastingadviseurs van het RB, leden te helpen met jouw brede 
kennis en ervaring, vraagbaak te zijn voor bijvoorbeeld IB, VPB, LB, OB, SW, WBRV, Wwft 
en collega’s en leden uit te dagen in hun vaktechnische ontwikkeling? Dan is werken als 
Fiscalist bij het RB zeker iets voor jou.  
 
Waar zijn wij benieuwd naar?   
Heb je minimaal 10 jaar werkervaring, bij voorkeur als zelfstandig fiscalist die 
belastingadvies- en accountantskantoren in het mkb bijstaat met advies en begeleiding?  
Heb je oog voor ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor onze leden, hun klanten 
en waarbij het RB toegevoegde waarde kan bieden? Kun je wet- en regelgeving en 
rechtspraak goed en snel doorgronden en vertalen naar praktijkgerichte vaktechnische 
informatie en tools (o.a. modellen, checklists) voor onze leden? Heb je de parate kennis, 
analytisch vermogen en zelfvertrouwen om onze leden scherp en snel te helpen met het 
beantwoorden van hun vragen op fiscaliteit en praktijkvoering? Weet jij tegen welke 
uitdagingen mkb-belastingadviseurs van het RB aanlopen? En ben je in staat om de 
belangen van onze leden en hun klanten goed te behartigen bij onder andere de 
Belastingdienst, met oog voor de belangen van andere koepels en beroepsgroepen?  
Verder: ben je een teamspeler en niet bang om initiatief te nemen. Je beschikt over een 
dosis humor, je bent punctueel en precies, resultaatgericht, leergierig, organisatiegericht en 
politiek sensitief? 
  
Wat tref je aan bij het RB?  
Fijne collega’s in Bureau Vaktechniek en op het verenigingsbureau. Je bent van harte 
welkom in ons huiskamerkantoor. Een dynamische, kwaliteitsgerichte fiscale werkomgeving 
met afwisselende werkzaamheden. Daarnaast werk je ook veel samen met andere 
afdelingen van het verenigingsbureau, zoals belangenbehartiging, vakinhoudelijke 
commissies, communicatie en permanente educatie. Ook zal je veel externe contacten, 
zoals bijvoorbeeld met de Belastingdienst, ministeries, toezichthouders, politiek en andere 
beroeps- en belangenorganisaties. Omdat we in teamverband werken doen we niet aan 
tijdsverantwoording van onze werkzaamheden.  
  
Wat bieden wij?  
Bij het RB staat jouw eigen ontwikkeling voorop. Want als jij doet waar jij goed in bent en 
daar blij van wordt, zorgt dat voor een gezonde werkcultuur. We streven naar 
ondernemerschap binnen de organisatie en kansen zijn er genoeg. Als jij laat zien dat je 
deze kansen wilt pakken, dan helpen wij je daarbij. Zo blijven we leren, van training, van 
projecten en van elkaar. Daarnaast kan je rekenen op:  
 
 
 



 
 

• Direct een contract voor onbepaalde tijd  

• Een goed salaris tot maximaal € 6.842,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur). De hoogte 
van je salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring.  

• Vaste 13e maand   

• Vakantietoeslag van 8% over je salaris en je 13e maand  

• Uitgebreide permanente educatie en opleidingsmogelijkheden   

• 30 vakantiedagen (op fulltime basis)  

• Gratis openbaar vervoer op basis van 1e klas (NS) of een reiskostenvergoeding als je 
met je eigen auto komt  

• Zelf bepalen hoeveel je werkt! Een dienstverband voor 28, 32, 36 of 40 uur per week 
is mogelijk.   

• Mogelijkheid om je werkdagen en –tijden zelf in te delen  

• Mogelijkheid om 50% van je werkdagen met een maximum van twee dagen thuis te 
werken  

• Een uitstekende pensioenregeling waarbij het RB een flink deel van de premie voor 
haar rekening neemt. 
  

Passen wij in jouw plaatje?  
Dan willen we heel graag met je in gesprek op ons kantoor in Den Haag!   
Neem contact op met mr. Ton van den Broek RB MF SME via tvandenbroek@rb.nl of nog 
beter bel hem op 06-50227075.   
  
Naar aan externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vinden van 
de juiste kandidaat. Toch kiezen wij ervoor om de vacature zelf in te vullen.   
 


