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Voorwoord 

Reeds 112 jaar geleden, op 30 september 1904, promoveerde 

Hendrik de Bie als eerste in Nederland met een dissertatie over 

tuchtrecht. Op zijn literatuurlijst pronken onder meer de titels ‘A. 

Levy, De Amsterdamse Kerk-tuchtzaak naar rechten, 

Amsterdam 1886.’ en ‘M. de Pinto, Disciplinaire bestraffingen 

van Staatswege bedreigd, Leiden 1876’, waarmee duidelijk 

wordt dat dit rechtsgebied in een wat breder perspectief 

intussen al een aardige historie kent. Hoewel het 

tuchtrechtlandschap sinds die tijd fors is veranderd, staat de 

essentie van zijn proefschrift na meer dan een eeuw nog steeds 

overeind. Over de etymologische betekenis van tuchtrecht 

schreef De Bie destijds het volgende: 

 

‘Wanneer wij het woord tucht in zijne etymologische  

beteekenis nagaan, dan vinden wij, dat het samenhangt met  

‘ty-en’, dat trekken beduidt. Van Dale’s Groot Woordenboek der 

Nederlandsche Taal omschrijft tucht aldus: ‘Leiding om iemand 

aan het goede te gewennen, en van het verkeerde terug te 

houden, zedelijke leiding’. Optrekken beteekende in oud-

Hollandsch opvoeden.’  

 

Mijn interesse voor het tuchtrecht is tijdens mijn postdoctorale accountancy-opleiding in het begin van dit 

millennium gewekt. In 2005 heb ik voor het eerst als gemachtigde voor het Openbaar Ministerie zelf een 

tuchtprocedure bij de toenmalige Raad van Tucht voor accountants gevoerd. De registeraccountant in 

kwestie was Henk uit Hank. Hij had een van zijn cliënten geholpen met het plegen van belastingfraude en 

de officier van Justitie wilde - naast een strafrechtelijke vervolging – dat de man ook definitief uit het 

accountantsberoep zou worden gezet. Een maatregel die met een beroepsverbod door de strafrechter 

nooit behaald kon worden.
1
 Het klaagschrift was - in ieder geval achteraf bezien - amateuristisch van 

opzet en rammelde werkelijk van alle kanten, maar desondanks mocht Henk zich na de uitspraak van de 

tuchtrechter in 2007 nooit meer registeraccountant noemen.  

 De combinatie van vakinhoudelijke regelgeving en ethiek en met name de juridische benadering en 

handhaving daarvan, heeft me daarna nooit meer losgelaten. Meer dan een decennium later heb ik in het 

wettelijke tuchtrecht de nodige stappen mogen zetten, maar het niet-wettelijk tuchtrecht dat onder meer 

voor belastingadviseurs van toepassing is, was voor mij nog een braakliggend terrein.  

 En zo heeft het kunnen gebeuren dat ik onder de vlag van een eindscriptie voor de master Fiscaal 

Recht aan Nyenrode me wat meer heb kunnen verdiepen in een vorm van tuchtrecht die om de een of 

andere reden door nagenoeg alle auteurs van vaktechnische en juridische literatuur structureel wordt 

overgeslagen. Of dat terecht is, mag u na het lezen van deze scriptie zelf beoordelen. Ik hoop dat u net zo 

veel plezier beleeft aan het lezen van deze scriptie als ik heb beleefd aan het schrijven ervan. Tenslotte 

wil ik Robert Kamerling bedanken voor zijn begeleiding. Zijn opmerkingen waren kritisch en de feedback 

was snel. Maar bovenal dank ik hem voor het feit dat hij het inmiddels voor de tweede keer heeft 

aangedurfd om mij bij een masterscriptie te begeleiden. 

 

                                                        
1
 De ontzetting uit een beroep heeft op grond van art. 31 Sr een looptijd van ten minste twee tot maximaal  vijf 

jaren (Rosier, 2014). 
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Samenvatting 

 

Over het verenigingstuchtrecht in het algemeen en dat voor belastingadviseurs in het bijzonder is 

opvallend weinig literatuur voorhanden. En als er al onderzoeken hebben plaats gevonden, zijn de 

resultaten ervan in ieder geval niet openbaar gemaakt. Hierdoor heeft de buitenwereld nauwelijks 

inzicht in de wondere, maar relatief gesloten wereld van het tuchtrecht van de beroepsverenigingen 

NOB en RB.  

 Dit onderzoek wil daar verandering in te brengen. Eerst worden de historie, de kaders en de 

reikwijdte van verenigingstuchtrecht overzichtelijk in kaart gebracht. Dan blijkt dat de civiele rechter 

nadrukkelijk zijn stem heeft laten horen bij het vormgeven van die kaders. Daarnaast wordt inzicht 

gegeven in de plaats van verenigingstuchtrecht in ons rechtsbestel en de raakvlakken met het EVRM 

en elementaire rechtsbeginsels, zoals het ‘ne bis en idem’- beginsel.  

 

De meeste klachten tegen belastingadviseurs worden ingediend door (voormalige) cliënten en zien 

veelal op de kwaliteit van de dienstverlening, maar ook zaken als gebrekkige communicatie, 

facturering, integriteit en geheimhouding zijn onderwerpen waar de tuchtrechter zich regelmatig over 

moet buigen. Daarbij valt op dat niet de zaken waarover het meest wordt geklaagd, ook het vaakst bij 

de tuchtrechter gehoor vinden. Uit het onderzoek blijkt dat relatief veel klachten niet gegrond worden 

verklaard en dat klachten die wel gegrond worden verklaard, relatief licht worden gesanctioneerd. De 

lat om een klacht gegrond verklaard te laten worden ligt, zeker wanneer dat wordt beschouwd in 

relatie tot het wettelijk verankerde tuchtrecht van accountants, hoog. 

 

De wijze waarop de NOB zijn verenigingstuchtrecht heeft vorm gegeven, wijkt behoorlijk af van de 

manier waarop het RB dat heeft gedaan. En daar waar de NOB serieuze pogingen heeft 

ondernomen om aansluiting te vinden bij de kaders van het wettelijk tuchtrecht, kan dat niet van het 

RB gezegd worden. Uit het onderzoek blijkt dat diverse redenen zijn aan te wijzen waarom het 

verenigingstuchtrecht niet de populariteit geniet die het wettelijk tuchtrecht wel nog heeft. Het 

wettelijk tuchtrecht heeft duidelijke, uniforme kaders, een gedegen wettelijke basis, legt maatregelen 

op die recht doen aan de variëteit van hetgeen waarover wordt geklaagd en geeft daarnaast 

meer voldoening voor de klager vanwege de openbaarheid en de impact  en daarmee het effect 

dat een tuchtrechtelijke beslissing heeft of kan hebben. Het verenigingstuchtrecht van de 

beroepsverenigingen RB en NOB mist die uitgangspunten.  

 Voorgesteld wordt om de tuchtrechtgremia van de NOB en RB te laten fuseren. Hierdoor ontstaat 

een tuchtcollege dat op uniforme wijze recht spreekt over het gezamenlijke ledenbestand, waarbij 

zaken als onafhankelijkheid en onpartijdigheid beter worden gewaarborgd.  

 Daarnaast stel ik voor om meer variatie aan te brengen in de maatregelen die worden opgelegd. 

De maatregel moet meer in lijn komen te liggen met de verwijtbaarheid van de gedraging en het 

veroordelende karakter van de maatregel mag meer blijken. Ook stel ik voor om de klachten over 

declaraties in beginsel uit het tuchtrecht te halen.  

 Maar bovenal moet er een mentaliteitsverandering bij de huidige tuchtrechters optreden. Niet de 

relatie tussen adviseurs en cliënten staat in het tuchtrecht centraal, maar de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening door de leden.  
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Gebruikte afkortingen 

 

 

AFM  Autoriteit financiële Markten 

AWR  Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 

BFT  Bureau Financieel Toezicht 

CBb  College van Beroep voor het bedrijfsleven 

CFFP  Stichting Certificering Federatie Financiële Planners 

DGA  Directeur-Groot aandeelhouder 

EHRM  Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

EVRM  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

IB   Inkomstenbelasting 

HR  Hoge Raad 

KNVB  Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

NBA  Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

NJK  Nederlandse Journalistenkring 

NMA  Nederlandse Mededingingsautoriteit 

NOB  Nederlandse orde van belastingadviseurs 

NOVA  Nederlandse Orde van Advocaten 

NPO  Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 

OM  Openbaar Ministerie 

RB   Register belastingadviseurs 

Sr   Wetboek van strafrecht 

SRA Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-

Administratieconsulenten 

VGBA  Verordening gedrags- en beroepscode accountants 

VGC  Verordening Gedragscode  

VPB  Vennootschapsbelasting 

WAA  Wet op de accountants-administratieconsulenten 

Wab  Wet op het accountantsberoep  

WRA  Wet op de registeraccountants 

Wwft  Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding voor en de relevantie en doelstelling van het onderzoek. 
Daarnaast formuleer ik de onderzoeksvraag en de structuur van de scriptie. 

 

1.1 Aanleiding 

Het beroep van belastingadviseur geniet geen wettelijke bescherming. Iedereen met of zonder 

fiscale kennis mag zich belastingadviseur noemen. De kundige adviseur die zich voor de 

buitenwereld van zijn of haar minder kundige vakbroeder wil onderscheiden, kan er daarom 

voor kiezen om zich aan te sluiten bij een van de twee erkende beroepsverenigingen voor 

fiscaal adviseurs: Het Register Belastingadviseurs (RB) of de Nederlandse Orde van 

belastingadviseurs (NOB). Beide beroepsverenigingen kennen de nodige verschillen en 

overeenkomsten. Wat beide organisaties in ieder geval gemeen hebben is hun streven naar 

een hoog kennis- en daarmee kwaliteitsniveau van hun leden.
2
 Die kwaliteit van de 

beroepsuitoefening wordt op verschillende manieren geborgd, onder meer door de naleving van 

de vigerende gedrags- en beroepsregels. Maar dat impliceert ook dat er een orgaan moet zijn 

dat de praktijkuitoefening aan de hand van die gedrags- en beroepsregels toetst en zo nodig 

sanctionerend kan optreden. Een tuchtrechter kortom.  

 Het doel van de tuchtrechtspraak is om de belangen van degenen die gebruikmaken van de 

diensten van een beroepsgroep te beschermen.
3
 Het tuchtrecht dient een goede 

beroepsuitoefening te bevorderen in het openbaar belang en in dat van de beroepsgroep zelf 

(Bitter, 1984). 

 

‘Het tuchtrecht’ bestaat niet. Tuchtrecht is – afhankelijk van de toegepaste criteria – in zeven 

(sub)categorieën in te delen, waarin drie hoofdstromen te onderkennen zijn:  het hiërarchieke 

tuchtrecht of tuchtigingsrecht dat bijvoorbeeld in de krijgsmacht of bij het gevangeniswezen 

geldt, het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht dat onder meer van toepassing is op beroepen 

met een wettelijk erkend privilege, zoals advocaten, notarissen en accountants en tenslotte het 

verenigingstuchtrecht ofwel het vrijwillig tuchtrecht.  

 Die laatste categorie is van toepassing op belastingadviseurs. Zij zijn immers niet verplicht 

om lid te worden van het RB of de NOB, maar als ze dat doen onderwerpen ze zich daarmee 

impliciet aan het tuchtrecht. Die vrijheid hebben bijvoorbeeld accountants en advocaten niet. 

Hun lidmaatschap van een beroepsvereniging (in casu NBA, respectievelijk NOVA) is niet 

vrijwillig en daarmee ook de onderwerping aan tuchtrechtspraak niet.  

 Over het wettelijk hiërarchieke en niet-hiërarchisch tuchtrecht is al veel gepubliceerd en zijn 

de nodige onderzoeken gedaan.
4
 Daardoor is intussen genoegzaam bekend in welke hoek 

beroepsbeoefenaren zoals accountants en advocaten het meest de fout in gaan. Het is 

opvallend dat die onderzoeken – bij mijn weten - in het vrijwillig tuchtrecht nog nooit zijn 

gedaan en er dus geen objectieve en openbare cijfers zijn over de categorieën van 

beroepsmatige blunders die belastingadviseurs het vaakst begaan.  

                                                        
2
 Vergelijk www.NOB.net: ‘Voor cliënten is het NOB-lidmaatschap van hun belastingadviseur een garantie voor 

kwaliteit – zowel in vaktechnische zin als wat betreft het vaardighedenniveau. ’ en www.RB.nl: ‘Het RB heeft 

kwaliteit hoog in het vaandel staan en biedt daarom een uitgebreid Permanente Educatie-programma aan’.  
3
 https://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/oplossen-zonder-rechter/tuchtrechtspraak. 

4
 Zie onder meer ‘Tuchtrechtspaak voor accountants’, H. Blokdijk en J. Achten (2011), ‘Advocatentuchtrecht’ S. 

Boekman, (2012), ‘Accountants in de fout’ P. Lakeman (2009) en ‘Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 

2001-2006’, Pro Facto i.o.v. WODC (2007). 

http://www.nob.net/
http://www.rb.nl/
http://www.rb.nl/permanente-educatie
https://www.rechtspraak.nl/hoe
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Daarnaast valt op dat er grote verschillen zijn in de aantallen uitspraken die de diverse 

tuchtcolleges doen. In 2013 deden de tuchtrechters van de NOB en RB gezamenlijk 27 keer 

uitspraak bij een ledenpopulatie van (gezamenlijk) ongeveer 12.500 leden. Dat steekt schril af 

bij het wettelijk tuchtrecht. Ter illustratie: de Accountantskamer doet jaarlijks ongeveer 170 keer 

uitspraak bij een ledenaantal van 21.000 en bij het advocatengilde blijkt dat in 2013 maar liefst 

10% van de in totaal 17.000 advocaten zich al eens voor de tuchtrechter heeft moeten 

verantwoorden. De vraag die daardoor opkomt is in hoeverre die verschillen kunnen worden 

verklaard vanuit de aard en opzet van het tuchtrecht voor belastingadviseurs, wanneer dat 

wordt vergeleken met het tuchtrecht voor de beroepsgroep die qua werkzaamheden het dichtst 

tegen de belastingadviseur aan ligt: de accountant. 

 

De voorgaande overpeinzingen leiden enerzijds tot de behoefte om de tuchtrechtelijk 

gesanctioneerde handelingen van belastingadviseurs - naar typologie van laakbare handeling 

gerangschikt - in kaart te brengen. Anderzijds vraagt het grote verschil tussen het aantal 

sanctioneringen in het geval van wettelijk tuchtrecht en in het geval van vrijwillig tuchtrecht om 

een analyse. Kortom: het tuchtrecht voor belastingadviseurs  nader beschouwd! 

 

1.2 Probleemstelling en deelvragen 

Dit alles leidt tot de volgende samengestelde onderzoeksvraag:  

 

Op welke wijze kan laakbaar handelen van belastingadviseurs vanuit het tuchtrecht worden 

gecategoriseerd en in welke mate kan het – relatief beperkt - aantal tuchtrechtelijke 

terechtwijzingen van belastingadviseurs worden verklaard aan de hand van materiële en 

formele verschillen tussen wettelijk - en verenigingstuchtrecht?  

 

Het antwoord op de hoofdvraag volgt uit de volgende deelvragen: 

 

1) Hoe is het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs vorm gegeven? 

2) Aan welke categorieën van laakbaar handelen maken belastingadviseurs zich op basis 

van de tuchtrechtrechtelijke jurisprudentie het vaakst schuldig en hoe wordt dit 

gesanctioneerd? 

3) Welke verschillen zijn er tussen het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs en 

het wettelijk tuchtrecht voor accountants te onderkennen? 

 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Om inzicht te krijgen in het laakbaar handelen van belastingadviseurs worden alle 

tuchtuitspraken geanalyseerd die de tuchtrechters van het NOB en RB tot augustus 2016 

gezamenlijk hebben gedaan en die openbaar zijn gemaakt (ruim 170 zaken) en naar typologie 

gecategoriseerd. Hierbij wordt tevens bekeken welke sanctie in beginsel wordt opgelegd voor 

welke categorie van laakbaar handelen. Om de resultaten van het verenigingstuchtrecht 

vervolgens enigszins te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om een ijkpunt te hebben. Een 

soort van norm.  
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Zoals reeds aangegeven is de accountant de beroepsbeoefenaar die qua werkzaamheden het 

dichtst bij de belastingadviseur in de buurt komt. De aard en omvang van het 

verenigingstuchtrecht voor fiscaal adviseurs wordt daarom langs de meetlat van het tuchtrecht 

voor accountants gelegd, waardoor tevens de verschillen tussen verenigingstuchtrecht en 

wettelijk tuchtrecht op een praktische manier met elkaar worden vergeleken.  Denk daarbij aan 

zaken als opzet en uitvoering, wettelijke basis, toegankelijkheid en sanctionering. Middels die 

vergelijking wordt geprobeerd om de grote verschillen in resultaten tussen verenigings - en 

wettelijk tuchtrecht enigszins te verklaren.  

 

1.4 Opbouw van de scriptie 

Deze scriptie bestaat uit vijf hoofdstukken en is als volgt opgebouwd. Het tweede hoofdstuk 

gaat in op diverse facetten van het tuchtrecht. Daarbij staat niet alleen het historisch 

perspectief centraal, maar wordt ook duidelijkheid verschaft over de duiding van juridische 

begrippen als het ‘ne bis en idem’- beginsel in relatie tot het tuchtrecht en over het al dan niet 

van toepassing zijn van art. 6 van het EVRM (het recht op een eerlijke procesgang). In het 

derde hoofdstuk worden alle gepubliceerde uitspraken van de NOB- en de RB-tuchtrechter in 

eerste aanleg en in hoger beroep geanalyseerd, gecategoriseerd naar vorm van laakbaar 

handelen en worden de opgelegde sancties in kaart gebracht. Met dat laatste wordt getracht te 

duiden welke maatregel wordt opgelegd voor welke vorm van laakbaar handelen of nalaten.  

 In het vierde hoofdstuk volgt een vergelijking van de opzet en werking van het tuchtrecht 

voor belastingadviseurs en het tuchtrecht voor accountants. Bij die vergelijking wordt ook 

aandacht besteed aan de kenmerkende verschillen tussen verenigingstuchtrecht en het 

wettelijk tuchtrecht. In hoofdstuk vijf is ruimte voor enkele bespiegelingen in aanloop naar de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. In dat laatste hoofdstuk worden daarnaast de 

eindconclusies en de aanbevelingen geformuleerd. 
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Hoofdstuk 2: Enige aspecten van tuchtrecht 

 

 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag centraal:  

 

 Hoe is het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs vorm gegeven? 

 

Eerst volgt een tour d’horizon langs de kaders van het tuchtrecht. Na een duik in de 

ontstaansgeschiedenis en een algemene uiteenzetting van enkele kenmerken van het tuchtrecht, 

gaat dit hoofdstuk wat dieper in op de aard en opzet van het tuchtrecht en worden enkele 

kenmerkende verschillen tussen het wettelijk en het verenigingstuchtrecht beschreven. 

 

2.1 Tuchtrecht in historisch perspectief 

2.1.1 Algemeen 

Tuchtrecht bestaat al sinds eeuwen. In de ‘Artykel-brief, ofte ordonnantie op de militaire 

discipline’ behorend bij ‘Militair handboecxken van den Staet der geunieerde Provintien ’ uit 

1674 staat het militair tuchtrecht centraal dat overigens al in 1590 is vastgesteld.
5
  

Oorspronkelijk stond tuchtrecht welhaast gelijk aan tuchtigingsrecht en stond het disciplinaire 

karakter centraal. Kenmerkend in dit kader is de volgende passage uit het proefschrift van De 

Bie (1904): 

 

‘Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp, later de wet tot wijziging van de 

wettelijke bepalingen omtrent de rechterlijke tucht van 4 juli 1874 (Stbl. No. 90) werd 

aanmerking gemaakt op het woord ‘tucht’
6
, dat men meende alleen op scholieren, matrozen en 

personeel van tuchthuizen te kunnen toepassen, maar niet op leden van de rechterlijke macht. 

Al blijkt uit deze ergernis een zeer te waarderen piëteit voor de rechterlijke macht, toch berust 

zij op eene onjuiste opvatting van het woord tucht (…). In iedere kring van personen, die een 

gemeenschappelijken arbeid verrichten, eenzelfde doel beoogen, moet tucht heerschen; dat de 

overheid hiertoe de middelen en organen aanwijst (...) kan geen verwondering baren (…). ’  

 

De nadruk lag toen op de correctieve werking van tuchtrecht, waarvan de uitvoering ook bij de 

reguliere rechterlijke macht was ondergebracht als het ging om tuchtrecht voor rechterlijke 

ambtenaren. De vier wettelijke maatregelen voor deze beroepsgroep waren voor de zittende 

magistratuur: schorsing, ontslag en ontzetting die door de Hoge Raad werden uitgesproken, 

terwijl de president van de arrondissementsrechtbanken een waarschuwing mocht uitdelen aan 

rechters en griffiers.  

 

Naast de rechterlijke macht waren destijds nog meer groepen aan tuchtrecht onderworpen: 

advocaten, procureurs, deurwaarders, notarissen, onderwijzende ambtenaren, loodspersoneel, 

makelaars, militairen, koopvaardijpersoneel, studenten aan een rijksuniversiteit en 

strafinrichtingen. Art. 272 van de ‘Code Pénal’ kende daarnaast aan voogden, onderwijzers, 

werkbazen en bewaarders een uitdrukkelijk recht van ‘correction légitime’ toe tegen de ‘onder 

                                                        
5
 Het manuscript van 300 pagina’s uit 1674 was ten tijde van het schrijven van deze thesis overigens te koop bij 

antiquariaat van der Steur in Den Haag voor een bedrag ad € 735,-. 
6
 Handelingen Staten Generaal 1873/1874 Dl. II p. 1480-1485.  
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hen gestelden’ (De Bie, 1904).
7
 Kenmerkend voor het tuchtrecht in die periode was dat het 

enkel de wettelijke variant van tuchtrecht betrof (‘…dat de overheid hiertoe de middelen en 

organen aanwijst…’). Deze vorm van tuchtrecht vond en vindt nog steeds zijn basis in art. 113 

lid 2 van de Grondwet.
8
 

 

In de perceptie van die tijd moest tucht ook als een straf worden ervaren. Die Bie (1904) citeert 

in dat kader het ‘Handbuch des Deutschen Strafrechts ’
9
: “Die Züchtigung ist (…) der kräftigste 

Hebel der Zucht’. Omdat de nadruk in die periode op het bestraffende element werd gelegd, is 

een link naar het strafrecht snel gemaakt. Maar al bij de invoering van het wettelijk tuchtrecht 

was duidelijk dat dit niet zo was bedoeld. In de memorie van toelichting, ‘de geschiedenis der 

invoeringswet’ was volgens de Bie in het laatste lid van art. 3 al te lezen dat disciplinaire 

voorschriften niet als bepalingen werden gezien die in het vorige lid als strafbepalingen werden 

beschouwd. Hoewel straf- en tuchtrecht wel enige gelijkenis maar ook kenmerkende verschillen 

vertoonden, had het tuchtrecht nog geen eigen plaats binnen het rechtsbestel . Nezard kende in 

1903 als eerste die eigen plaats aan het tuchtrecht toe (De Doelder, 1981): 

 

‘L’action disciplinaire échappe aux règles de l’action civile et de l’action criminelle. Elle diffère 

essentiellement de l’une et de l’autre: c’est une action plus large, plus délicate qui repose sur 

une infinité de nuances que le législateur n’a pu définir… elle n’est ni civile ni criminelle, elle 

est sui generis.’
 10

 

 

Straf- en tuchtrecht zijn onderdeel van het sanctiebestel. Ons rechtssysteem is onder meer 

gebaseerd op geboden en verboden en bij handhaving horen sancties. Niet alleen bij het straf- 

en tuchtrecht, maar ook bij andere rechtsgebieden zoals het administratief en het privaat recht. 

Het karakter van de sancties verschilt per rechtsgebied. Daar waar privaat - en 

administratiefrechtelijke sancties in het algemeen lijken te tenderen naar herstel van de 

materiële situatie voor de betwiste handeling, hebben straf - en tuchtrecht een meer bestraffend 

karakter. 

 

Everts (2013) noemt acht algemene kenmerken voor de waarde van tuchtrechtspraak als 

handhavingsinstrument:  

 

a) Beperkte kring, 

b) Eigen regels, 

c) Kwaliteitsnormen, 

d) Draagvlak, 

e) Nalevingsbereidheid, 

f) Handhaving is gericht op herstel van vertrouwen, 

g) Handhaving is primair opvoedend en 

h) Eenvoudig procesrecht, 

 

 

 

                                                        
7
 De Franse Code Penal was overigens de inspiratiebron voor het Nederlandse Wetboek van strafrecht van 

1838. 
8
 Art. 113 lid 2 GW: ‘Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij wet geregeld. ’ 

9
 Holtzendorff, ‘Handbuch des Deutschen Strafrechts’, Dl.III, p. 328‘. 

10
 H. Nézard, ‘Les principes généraux du droit disciplinaire’, Paris, 1903, p.109. 
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Tuchtrechtspraak is naar zijn aard altijd particuliere rechtspraak. De overheid bemoeit zich 

steeds zo min mogelijk met deze vorm van zelfregulering, zij het dat er steeds een wettelijk 

vangnet is om te voorkomen dat misstanden ontstaan (Everts, 2013).  

2.1.2 Invoering van het verenigingstuchtrecht in Nederland 

Waarschijnlijk vanwege de versplintering van het verenigingstuchtrecht over veel 

beroepsverenigingen en organisaties is er in de literatuur geen overzicht over het ontstaan van 

verenigingstuchtrecht in Nederland. Maar het valt wel op dat meerdere organisaties rondom het 

einde van de negentiende eeuw dan wel aan het begin van de twintigste eeuw een vorm van 

tuchtrecht hebben ingevoerd. Voor zover bekend was bijvoorbeeld de toenmalige 

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG, sinds 1949 KNMG) in 

1903 de eerste met het invoeren van een vorm van tuchtrecht voor geneeskundigen (Hendriks, 

2014). En hoewel de in 1884 opgerichte Nederlandse journalistenkring (NJK) pas in 1949 een 

Raad van Tucht instelde, was er ook al voor die tijd sprake van verenigingstuchtrecht, omdat 

het bestuur op grond van de statuten van de NJK een lid ter verantwoording kon roepen indien 

hij zich ‘in strijd met de waardigheid van het beroep of schadelijk voor de goede naam van de 

kring’ had gedragen. Het bestuur kon het lid een waarschuwing of een berisping opleggen of 

hem als lid royeren (Galema, 1984). 

 Het lijkt echter geen twijfel dat het kerkelijk tuchtrecht als onderdeel van het canoniekrecht  

(kerkelijk recht) vooraan in de rij stond bij de invoering van een vorm van tuchtrecht dat 

tegenwoordig onder het verenigingstuchtrecht wordt geschaard. In 1582 werd het Corpus Juris 

Canoni gepubliceerd (verzameling van kerkelijke regels) waar een vorm van tuchtrecht in was 

opgenomen, maar zelfs al in eerdere pseudo-apostolische geschriften zoals het Didaskalia 

(Apostolorum) dat in het begin van de derde eeuw is geschreven en dat 26 kapittels over 

kerkelijke discipline bevat, zijn tuchtrechtelijke regels te onderkennen.  En hoewel de status en 

importantie van het canoniekrecht door de eeuwen heen varieerde, is het kerkelijk tuchtrecht in 

de huidige tijdsgeest niets meer of minder dan verenigingstuchtrecht.   

2.1.3 Historie tuchtrecht van de NOB 

De Nederlandse orde van belastingadviseurs is in november 1954 opgericht. Sinds de 

oprichting bestond er een mogelijkheid om bezwaren tegen leden in te dienen, maar van die 

mogelijkheid is vanaf de oprichting tot 1976 maar zes maal gebruik gemaakt (Hoogenboom, 

1984). Op 21 mei 1976 is het Reglement Beroepsuitoefening vastgesteld en op 13 mei 1977 

respectievelijk 22 april 1983 het Reglement Tuchtzaken. Tot aan de invoering van het 

Reglement Tuchtzaken van de NOB per 1 januari 1984 werden sinds 1976 in totaal zestien 

klachten ingediend. In acht zaken is een beslissing genomen en vijf klachten werden 

ingetrokken. Wat met de overige drie klachten is gebeurd, is in de overlevering helaas niet 

bekend. Voormalig voorzitter van de Raad van Beroep van de NOB Hans Franken, merkt eind 

2007 op dat de het aantal klachten dat tegen NOB-leden wordt ingediend in het voorliggende 

decennium nauwelijks is toegenomen, ondanks dat het aantal leden in diezelfde periode bijna 

is verdubbeld. Franken ziet dat als een aanwijzing voor de sterkte van de orde (Franken, 2007).  

2.1.4 Historie tuchtrechtspraak van het RB 

Het Register Belastingadviseurs bestaat sinds 1 januari 2011 en is de resultante van een fusie 

tussen de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) en het College 

Belastingadviseurs (CB). Op het moment van de fusie beschikte de nieuwe organisatie een 

ledenaantal van ruim 7.300 leden en was daarmee de grootste beroepsvereniging van 
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belastingadviseurs.
11

 Vanaf het ontstaan van het RB beschikte de beroepsvereniging over 

tuchtrechtspraak, maar de beslissingen werden niet openbaar gemaakt. Dat gebeurt pas sinds 

medio 2014. Daardoor is bijzonder weinig bekend over het tuchtrecht van het RB, anders dan 

enkele algemeenheden.  

 In een interview uit 2014 laat Henk Alderse Baas, de voorzitter van de Raad van Tucht van 

het RB, zich uit over de tuchtrechtspaak van deze beroepsvereniging. Hij was al sinds eind 

jaren tachtig voorzitter van de Raad van Tucht van het CB en is dat sinds de fusie van het RB 

ook gebleven. In het fusiejaar 2011 en in 2012 zijn er in totaal slechts 17 k lachten behandeld, 

waarvan er één (!) gegrond is verklaard. In 2013 zijn 11 klachten in behandeling genomen, 

waarvan er ten tijde van het interview nog geen enkele gegrond was verklaard.  

 Gezien het lage aantal tuchtzaken concludeert Stuivenwold (2014) dat tuchtrecht voor 

belastingadviseurs vooral een afschrikmiddel is en – gelukkig – geen noodzaak.  

 Alders Baas denkt dat het lage aantal klachten komt doordat tuchtrecht waarschijnlijk 

preventief werkt. De reden waarom dat bij accountants minder geldt (gezien het groter aantal 

tuchtklachten tegen die beroepsbeoefenaren) is omdat belastingadviseurs in zijn beleving 

communicatiever zijn ingesteld en omdat accountants onafhankelijk en objectief moeten zijn 

(Van Almelo, 2014). Deze uitspraak is redelijk bijzonder omdat RB-leden op grond van het 

Reglement Beroepsuitoefening
12

 er juist voor moeten waken dat hun onafhankelijkheid in de 

uitoefening van het beroep in gevaar kan komen, terwijl onafhankelijkheid voor accountants 

alleen is voorgeschreven in het geval van zgn. assurance-opdrachten. Voor alle andere 

opdrachten is onafhankelijkheid voor accountants helemaal geen voorwaarde. Objectiviteit 

overigens wel. 

 

2.2 ‘Het’ tuchtrecht bestaat niet 

2.2.1 Definiëring en doel van het tuchtrecht 

In traditionele zin is tuchtrecht een stelsel van normen en mechanismen van normhandhaving dat is 

gericht op het beïnvloeden, beoordelen en – in geval van overtreding van een norm – sanctioneren 

van handelen van leden van een bepaalde beroepsgroep of vereniging (Kleiboer & Huls, 2001). En in 

die definitie lijkt op het eerste gezicht een soort van tegenstelling te zitten. Het handhavende karakter 

van tuchtrecht heeft immers betrekking op de individuele leden en niet op de beroepsgroep of 

vereniging waar de leden aan verbonden zijn. En hoewel het sanctionerende karakter dus op de 

individuele beroepsbeoefenaar is gericht, staat in het tuchtrecht echter niet de kwaliteit van de 

dienstverlener maar van de dienstverlening ofwel de beroepsgroep centraal
13

. De redelijk handelend 

en redelijk bekwame beroepsgenoot is maatstaf in het tuchtrecht (Hendriks, 2015). 

 

De term ‘beïnvloeden’ verwijst naar de regulerende werking van het tuchtrecht. De uitspraken van de 

tuchtrechter – mits die (ten minste in geanonimiseerde vorm) openbaar worden gemaakt – vormen 

een impuls voor het ethisch bewustzijn en bevorderen de discussies over professionele normen en 

standaarden binnen de beroepsgroep of vereniging. Het effect van het publieke karakter van het 

tuchtrecht, dan wel minimaal de openbaarmaking van tuchtrechtelijke beslissingen, op de 

beïnvloeding van leden van de beroepsgroep is groot. De leden kunnen immers leren van wat 

volgens de tuchtrechter wel moet en niet mag. Zeker wanneer de kernwaarden van een 

                                                        
11

 Per 31 december 2010 bedroeg het aantal leden van het CB 4406 en van het NFB 2900 (bron: jaarverslag 

RB 2010). 
12

 Art. 2 lid 1 Reglement Beroepsuitoefening Register Belastingadviseurs . 
13

 B.J. Asscher, geciteerd door M.A. Kleiboer & N.J.H. Huls, ‘Tuchtrecht op de terugtocht? Wettelijk niet-

hiërarchisch tuchtrecht: een vergelijkende analyse’, 2001, p. 3. 
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beroepsgroep worden gevormd door moeilijk te duiden containerbegrippen als deskundigheid, 

objectiviteit en onafhankelijkheid.  

 

Het tweede wezenlijke kenmerk van tuchtrecht, het beoordelen, komt tot uiting bij de inhoudelijke 

beoordeling van een tuchtklacht. Een klager schetst immers een feitencomplex, waarvan hij vindt dat 

dat minimaal als laakbaar is te betitelen. De tuchtrechter toetst de gedragingen van de betrokkene 

vervolgens aan de normen die de beroepsgroep of vereniging heeft vastgesteld. De beslissing van 

de tuchtrechter is tenslotte de uitingsvorm van het derde kenmerk van tuchtrecht: de sanctionering.  

 

De definitie van Kleiboer & Huls (2001) miskent naar mijn mening een ander belangrijk doel van 

tuchtrecht dat weliswaar is gelieerd aan het eerste kenmerk (beïnvloeding), maar dat een explicietere 

plaats in de uitleg verdient: het invulling geven aan open normen.  

 Beroepsbeoefenaren moeten zich aan kernwaarden van een beroepsgroep of vereniging houden, 

terwijl die kernwaarden vaak geen autonome uitleg kennen. Welke beelden heeft u zelf bij 

beroepseisen als vakbekwaamheid
14

, onafhankelijkheid
15

, collegiaal gedrag
16

 en zorgvuldigheid? 
17

. 

De tuchtrechter geeft middels jurisprudentie invulling aan deze containerbegrippen, opdat de leden 

van de beroepsgroep of vereniging bij hun dienstverlening zich beter bewust zijn van de grenzen van 

toelaatbaar gedrag. 

 

2.2.2 De plaats van tuchtrecht binnen het rechtsbestel.  

Over de plaats van tuchtrecht binnen het rechtsbestel bestaat in de praktijk enige onduidelijkheid. 

Dat komt onder meer doordat tuchtrecht kenmerken van andere vormen van recht heeft, zoals het 

civiele recht, het strafrecht en het administratieve recht. Maar tuchtrecht is een rechtsgebied sui 

generis
18

 (Nezard, 1903, geciteerd in den Doelder, 1981). En hoewel een tuchtrechtelijke procedure 

pas van start gaat nadat er een klacht is ingediend, is tuchtrecht ook geen klachtrecht. Het primaire 

doel van tuchtrecht is immers (althans niet in de eerste plaats) niet om klagers tevreden te stellen, 

maar om de kwaliteit van het betreffende beroep op een hoog niveau te krijgen en houden 

(Jongbloed, 2010).  

 

In de literatuur en jurisprudentie worden uitspraken van een (externe) tuchtcommissie in 

juridische zin soms aangemerkt als besluit van een orgaan (art. 2:15 BW) en soms als een 

bindend advies (art. 7:900 BW). Zo beschouwde de rechtbank Midden-Nederland
19

 een 

uitspraak van de commissie van beroep van de KNVB als een besluit, terwijl de rechter in kort 

geding het eerder nog als bindend advies had aangemerkt. 

 

                                                        
14

 Art. 14 van de Verordening beroeps- en gedragsregels voor notarissen.  
15

 Art. 10a, eerste lid, onder a van de Advocatenwet.  
16

 Gedrag- en weidelijkheidsregels van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), onderdeel 

‘houding tegenover derden’. 
17

 Art. 12 van de Verordening gedrags- en beroepscode  accountants (VGBA). 
18

 Recht sui generis wil zeggen een op zichzelf staand rechtsgebied dat speciaal voor en naar aanleiding van 

een bepaalde toepassing in het leven is geroepen. 
19

 ECLI:NL:RBMNE:2015:6355. 
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2.2.3 Onderverdeling van tuchtrecht 

Tuchtrecht kent in de basis twee varianten, waarbij een van de twee varianten verder kan worden 

uitgewerkt: het wettelijk en het niet-wettelijk tuchtrecht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave van tuchtrecht in soorten (Kleiboer & Huls, 2001) 

 

 

Niet-wettelijk tuchtrecht 

De niet-wettelijke variant van het tuchtrecht wordt ook wel aangeduid als vrijwillig of 

verenigingstuchtrecht. Deze vorm van tuchtrecht is ingesteld door een beroepsorganisatie of 

vereniging en vindt haar legitieme basis niet in wettelijke bepalingen, maar in de statuten of 

reglementen van de betreffende vereniging. Het staat personen vrij om het beroep uit te oefenen. 

Lidmaatschap van een vereniging of onderdeel van de beroepsorganisatie uitmaken mag, maar is 

geen voorwaarde. Het gaat dan dus om beroepsaanduidingen die geen wettelijke bescherming 

genieten.  

 

De belastingadviseur is een van die beroepen. Iedereen die dat wil mag zich namelijk 

belastingadviseur noemen. Het maakt voor het gebruik van die kwalificatie niet uit of een persoon bij 

een van de beroepsorganisaties NOB of RB staat ingeschreven en of deze persoon een fiscale 

opleiding of ervaring heeft of dat hij bij wijze van spreken al zijn hele leven in een sociale werkplaats 

werkzaam is geweest. Andere beroepen die onder deze vorm van tuchtrecht vallen zijn bijvoorbeeld 

niet-BIG geregistreerde medici, journalisten, sociaal agogen, architecten, organisatiekundigen en - 

adviseurs en maatschappelijk werkers. Maar ook het kerkelijk tuchtrecht en bijvoorbeeld de 

openbaar aanklager betaald voetbal als exponent van het sporttuchtrecht vallen onder het niet-

wettelijk tuchtrecht.  

 Recentelijk was het verenigingstuchtrecht voor bankiers actueel, het heeft zelfs tot Kamervragen 

geleid. Het betrof een uitvloeisel van de LIBOR- en EURIBOR-fraude. De Stichting DSI (voorheen 

bekend als Dutch Securities Institute) had zes meldingen van de Rabobank ontvangen over 

mogelijk tuchtrechtelijk laakbaar handelen. DSI heeft – na onderzoek – één zaak geseponeerd 

en met vier personen een schikking getroffen waarvan de hoogte varieerde van 750 tot 3.000 

Tuchtrecht 

Wettelijk tuchtrecht Niet-wettelijk tuchtrecht 

Niet-hiërarchisch tuchtrecht 

Tuchtrecht voor de vrije beroepen Economisch tuchtrecht 

Hiërarchisch tuchtrecht 
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euro. Daarnaast heeft DSI een zaak bij de Tuchtcommissie DSI aangebracht en verzocht om 

royement van de betreffende financiële professional.  

 Met name de hoogte van de schikkingen in relatie tot de bedragen die waren gerelateerd 

aan beide fraudes, zorgde voor behoorlijk wat ophef.
20

  Hoewel er in de media het nodige 

commentaar op deze uitspraak was, is Nederland het eerste land ter wereld dat tuchtrecht voor de 

bancaire sector kent (Caria, 2016). Zoals iedere vorm van tuchtrecht heeft ook het niet-wettelijk 

tuchtrecht tot doel om groepsnormen te handhaven en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te 

borgen.  

 

Wettelijk tuchtrecht 

De andere basisvariant van het tuchtrecht is het wettelijk tuchtrecht. Dat is in twee varianten onder te 

verdelen: het hiërarchische en het niet-hiërarchische tuchtrecht.  

 

Wettelijk hiërarchisch tuchtrecht 

Andere benamingen voor deze variant zijn hiërarchiek tuchtrecht of tuchtigingsrecht. Bij hiërarchisch 

tuchtrecht is de rechtspraak in handen gelegd van een hoger geplaatste functionaris. Hierbij valt te 

denken aan het ambtenarentuchtrecht, het militair tuchtrecht en het tuchtrecht voor gedetineerden, 

maar bijvoorbeeld ook aan het NS-tuchtrecht (Laclé & Huls, 2004). Een van de bekendere vormen 

van ambtenarentuchtrecht is het politietuchtrecht dat middels de ambtenarenwet in 1929 werd 

ingevoerd (Van der Steeg, 2004). Het hiërarchisch tuchtrecht ligt het dichtst bij strafrecht en wordt 

toegepast op degenen die aan de uitoefening van gezag zijn onderworpen (Kleiboer & Huls, 2001). 

 

Wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 

Dit is van toepassing op negen gereglementeerde vrije beroepen: advocaten, notarissen, 

accountants, beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (BIG-geregistreerde medici), 

gerechtsdeurwaarders, loodsen, octrooigemachtigden, veterinairen en zeevarenden.  

 Zoals de benaming al aangeeft is er bij deze variant geen gezagsverhouding tussen de 

betrokkene en degene die de tuchtmaatregel kan opleggen, maar wordt over de klacht in eerste 

aanleg beslist door een college van beroeps- of bedrijfsgenoten, waarbij de voorzitter van dat college 

altijd een rechterlijk ambtenaar is. De beroepsprocedure wordt bij sommige beroepsgroepen 

eveneens bij de beroepsgroep belegd
21

, maar er zijn ook varianten waarbij dit bij een gerechtelijk 

college is belegd. 

 

De andere variant van wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht is het economisch tuchtrecht, waartoe de 

mogelijkheid oorspronkelijk is geschapen bij de wet op de Bedrijfsorganisatie, de 

Landbouwkwaliteitswet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de Wet Autoververvoer goederen (Bakker 

en De Doelder, 1984). Op grond van deze wetten zijn onder meer het Tuchtgerecht van de PBO 

(Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties), het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, het 

Tuchtgerecht van het Productschap Vis, het Tuchtgerecht bij de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 

voor Groenten en Fruit, het Tuchtgerecht van de Stichting Skal
22

 en het Tuchtgerecht van de 

Stichting Bloembollenkeuringsdienst in het leven geroepen. Het economisch tuchtrecht ziet op 

publiekrechtelijke voorschriften ter bescherming van openbare belangen, meer in het bijzonder op 

                                                        
20

 Brief van minister Dijsselbloem aan de voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal in reactie op 

kamer vragen van Nijboer d.d. 12 september 2016, kenmerk 2016-000142673. 
21

 Denk bijvoorbeeld aan het Hof van discipline, de appèl-instantie voor de advocatuur. Die bestaat uit vijf 

personen, waarvan alleen de voorzitter een (gewezen) rechterlijk ambtenaar is.  
22

 Stichting Skal houdt toezicht op de biologische productie in Nederland en is aangewezen door het Ministerie 

van Economische Zaken.  
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producten of handelingen van economische actoren die een inbreuk vormen op de door de 

wetgever gestimuleerde ordening en normering van een bepaalde bedrijfstak. Het economisch 

tuchtrecht oordeelt over concrete verbodsbepalingen, die de kwaliteit van het product 

beschermen. Anders dan bij de vrije beroepen worden misstanden niet aan de orde gebracht 

door cliënten, maar door privaatrechtelijke controlediensten of een publieke inspectiedienst.
23

 

Een principieel verschil ten aanzien van de tuchtnormen tussen beide vormen van wettelijk 

niet-hiërarchisch tuchtrecht, is dat het economisch tuchtrecht naar zijn aard gedetailleerd is, 

terwijl bij de vrije beroepen een open norm onontbeerlijk is (Jongbloed, 2010).  

 

2.3  Enkele kaders van niet-wettelijk tuchtrecht 

Kleiboer & Huls (2001) stellen dat verenigingstuchtrecht op zijn retour is waar wettelijk 

tuchtrecht zich heeft aangediend en wijzen daar twee oorzaken voor aan. Allereerst hebben 

beroepsgenoten onder het verenigingsrecht een vrije keuze om zich bij de beroepsgroep aan te 

sluiten en dus om zich al dan niet aan het tuchtrecht te onderwerpen. Malafide 

beroepsbeoefenaren die de beroepsgroep schade berokkenen kunnen zich daardoor aan 

sancties op hun handelen onttrekken. Met de invoering van wettelijk tuchtrecht verdwijnt deze 

vrijblijvendheid.  

 Het tweede argument was volgens Kleiboer & Huls de toegenomen juridisering van de 

samenleving en de professionalisering van beroepen die het verenigingstuchtrecht onder druk 

hebben gezet. Het besloten karakter van tuchtrecht heeft vragen opgeroepen over 

openbaarheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en de redelijke termijn waarbinnen een zaak 

behandeld moet worden. Zo maakt het RB de uitspraken van haar Raad van Tucht pas sinds 

medio 2014 openbaar en zijn de inhoudelijke behandelingen van de Raad van Tucht van de 

NOB altijd besloten
24

.  

 Kleiboer en Huls merken verder op dat de verregaande professionalisering een impuls heeft 

gegeven aan bewegingen ter vergroting van de transparantie en de externe verantwoording 

van tuchtrechtelijk praktijken in de richting van zowel de consument als de overheid, hetgeen 

zich eveneens heeft vertaald in eisen aan de openbaarheid. Vastgesteld wordt dat wettelijk 

tuchtrecht beter aan deze eisen voldoet dan het verenigingstuchtrecht (Jongbloed, 2010).  

 

Er is verhoudingsgewijs opvallend weinig literatuur over niet-wettelijk tuchtrecht. Wellicht komt 

dat doordat deze vorm van tuchtrecht in beginsel weinig uniformiteit kent door de versplintering 

over de vele beroepsgroepen en verenigingen en de variëteit in de uitvoering  die uit die 

versplintering voortvloeit. Daarnaast ontbeert verenigingstuchtrecht een wettelijke basis, het is 

immers een vorm van particuliere rechtspraak. Alleen al binnen één overkoepelende vorm van 

verenigingstuchtrecht blijken in de praktijk de nodige verschillen. Zo kent het sporttuchtrecht in 

de uitvoering door bijvoorbeeld de KNVB andere kaders dan de tuchtcommissie van de 

Koninklijke Nederlandse Hockey BOND (KNHB) en kent ook het kerkelijk tuchtrecht meerdere 

varianten die per geloofsstroming kunnen verschillen.  

 Het verenigingstuchtrecht is kortom moeilijk in uniforme kenmerken of algemene 

rechtskaders te bevatten. Maar in aanvulling op hetgeen in de voorgaande paragrafen over dit 

onderwerp is beschreven, doe ik daar in de volgende paragrafen toch een poging toe. Want 

hoewel verenigingstuchtrecht in de juridische literatuur consequent links is blijven liggen, heeft 

                                                        
23

 Kamerstukken II, 1951/52, 2493, nr.6. 
24

 Hoewel het reglement op de tuchtrechtsprak van de RB dat nergens – ook niet impliciet – stelt, blijken ook de 

zittingen van de Raden van Tucht en Beroep van de RB niet openbaar. Zie paragraaf 3.4.1.  
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de Nederlandse burgerlijke rechtspraak zich er in de loop der jaren wel enkele keren mee 

bemoeid, indien bij de uitvoering algemene rechtsregels (beweerdelijk) werden geschonden. Uit 

ongeveer een dozijn gerechtelijke uitspraken leid ik de volgende spelregels voor 

verenigingstuchtrecht af, die daarmee vanzelfsprekend ook gelden voor het tuchtrecht voor 

belastingadviseurs. Deze spelregels passeren in de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.7 de revue.  

            2.3.1 Verenigingstuchtrecht is ook van toepassing op niet-leden bij uitdrukkelijke 
civielrechtelijke aanvaarding 

Niet-wettelijk tuchtrecht kan niet alleen worden opgelegd aan leden van een beroepsgroep of 

vereniging, maar onder voorwaarden ook aan niet-leden indien dat niet-lid het tuchtreglement 

uitdrukkelijk aanvaard en het reglement die ruimte biedt. 

 In casu ging het om een hockey-trainer die zich naar verluid schuldig zou hebben gemaakt 

aan ongewenste intimiteiten met een van de jeugdleden met een progressieve spierziekte. De 

trainer was formeel geen lid van de vereniging. De tuchtcommissie van de KNHB had aan de 

trainer een verbod opgelegd om een functie in de KNHB danwel bij een van de aangesloten 

sportverenigingen uit te oefenen.
25

 In hoger beroep werd die beslissing terug gedraaid, omdat 

werd geoordeeld dat ten aanzien van niet-leden het opleggen van tuchtrecht niet eenzijdig door 

een statutaire bepaling kan worden bewerkstelligd. In dat geval moet tenminste sprake zijn van 

een zodanige aanvaarding van het tuchtrecht door het niet-lid, dat daaruit blijkt dat hij zich van 

de strekking en de consequentie van zijn verklaring bewust is. De trainer had zich niet 

krachtens een specifieke overeenkomst verbonden tot naleving van de statuten en reglementen 

van de KNHB en de aanvaarding van het tuchtreglement.  

 

Uit deze casus blijkt dat niet-wettelijk tuchtrecht op grond van het civiele recht ook op niet-

leden van toepassing kan zijn bij uitdrukkelijke aanvaarding van de statuten en reglementen, 

waaronder het tuchtreglement. En zo kan een NOB-lid die bijvoorbeeld een 

samenwerkingsverband aan gaat met een niet NOB-lid in theorie toch afdwingen dat de andere 

partner zich ook conformeert aan de NOB-beroepskaders en de tuchtrechtelijke toetsing 

daarvan.
26

 De hockeybond liet het er overigens in de hiervoor geschetste casus niet bij zitten 

en heeft zijn gelijk alsnog bij de civiele rechter gehaald
27

, waarmee de tweede algemene 

vaststelling kan worden geformuleerd. Om beroeps- of verenigingsnormen af te dwingen dan 

wel niet-naleving te sanctioneren is het verenigingstuchtrecht net als het wettelijk tuchtrecht 

niet de enige weg die naar Rome leidt. Het ne bis en idem-beginsel vindt kortom bij beide 

varianten geen toepassing, hetgeen in paragraaf 2.5 wordt toegelicht. 

 

2.3.2 Algemeen aanvaarde rechtsbeginselen van redelijkheid en billijkheid zijn van 
toepassing op verenigingstuchtrecht 

In deze casus staat een uitspraak van de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse 

Jagersvereniging centraal (KNJV). Twee leden van de KNJV gingen samen met anderen op 

jacht. Bij een van de twee ging onbedoeld het geweer af, waardoor de andere jager door hagel 

uit dat geweer in haar hoofd werd geraakt. Het slachtoffer diende vervolgens een klacht bij de 

Ereraad van de KNJV. De secretaris van de Ereraad had de inhoudelijke behandeling 

vervolgens gepland op een datum waarvan de schutter bij de opgave van verhinderdata 

expliciet had aangegeven die dag niet te kunnen in verband met een zakelijke afspraak in de 

Verenigde Staten. De schutter heeft daarom nogmaals gerappelleerd, waarop de secretaris niet 

                                                        
25

 Tuchtcommissie KNHB, zaaksnummer V1011227, d.d. 17 februari 2011. 
26

 Vanzelfsprekend moeten daar wel de reglementen bij de beroepsverenig ing eerst voor worden aangepast. 
27

 ECLI:NL:RBSHE:2011:BU2936 respectievelijk ECLI:NL:GHSHE:2012:BW4879 voor de beroepsprocedure.  
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meer heeft gereageerd. De zitting is vervolgens zonder aanwezigheid van de schutter 

doorgegaan en aan hem werd nog dezelfde dag een berisping opgelegd wegens oncollegiaal 

gedrag.
28

 Hoewel de uitspraak daardoor civielrechtelijk vernietigbaar was op grond van art. 

2:15 lid 1 sub c BW, j˚ art. 10 lid 2 van het huishoudelijk reglement van de KNJV (vernietigbaar 

wegens strijd met een reglement), maakte het berispte lid de casus bij de civiele rechter 

aanhangig op basis van een ander rechtsbeginsel.
29

 De rechtbank vernietigde de uitspraak van 

de Ereraad namelijk wegens strijdigheid van de uitspraak met art. 2:15 lid 1 sub b BW 

(redelijkheid en billijkheid), doordat schending van het fundamentele procesrechtelijke beginsel 

van hoor en wederhoor door het tuchtrechtelijk college had plaats gevonden. En dat maakt 

deze uitspraak in lijn met de algehele visie op de toepasselijkheid van het EVRM op wettelijk 

niet-hiërarchisch en niet-wettelijk tuchtrecht. Het principe van hoor en wederhoor is immers niet 

alleen vastgelegd in BW2, maar is ook onderdeel van het verdedigingsbeginsel dat voortvloeit 

uit art. 6 EVRM. Het hoor- en wederhoorprincipe is een van de weinige beginselen uit het 

EVRM die in het verenigingstuchtrecht overeind blijven.  

 

De toepasselijkheid van de beginselen van redelijkheid en billi jkheid in het 

verenigingstuchtrecht was overigens al in 2005 impliciet door de Hoge Raad uitgesproken .
30

 De 

Raad oordeelde dat de beslissing van een derde – dus ook een tuchtrechter - vernietigbaar is, 

indien gebondenheid aan deze beslissing in verband met de inhoud of wijze van 

totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is. Blijkens de parlementaire geschiedenis geven uitsluitend ernstige 

gebreken aanleiding voor vernietiging. De civiele rechter dient de beslissing van de 

tuchtrechter slechts marginaal te toetsen (zie ook de volgende paragraaf); is er sprake van 

overschrijding van grenzen waarbinnen redelijk mensen van mening kunnen verschillen? Indien 

de beslissing deze marginale toets niet kan doorstaan, is bij de beoordeling of een partij haar 

wederpartij aan de beslissing mag houden, mede van belang of, en zo ja in welke mate, door 

het gebrek dat aan de beslissing kleeft, nadeel aan de wederpartij is toegebracht. 

 

2.3.3 Burgerlijke rechter mag niet-wettelijke tuchtprocedures slechts marginaal toetsen 

Het Hof in Den Haag heeft zich in 2013 over het kerkelijk tuchtrecht uitgesproken.
31

 
32

 De Hoge 

Raad heeft die uitspraak vervolgens een jaar later gevolgd.
33

 Centraal staat een casus van de 

(Nederlandse provincie van de) Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis 

van de Heilige Maagd Maria. Een van haar leden is bij - ook in beroep bevestigd - decreet 

weggezonden wegens ‘obstinate ongehoorzaamheid’ tegenover superieuren tijdens zijn 

uitzending in Ghana. Na het doorlopen van de volledige tuchtprocedure werd ook in deze casus 

een beroep op de civiele rechter gedaan. Het weggezonden lid stelde bij de burgerlijke rechter 

dat de wegzendingsprocedure niet zorgvuldig was verlopen en dat de canoniekrechtelijke 

procedure niet met voldoende waarborgen was omkleed, zoals bedoeld in art. 6 EVRM. De 

wegzendingsprocedure zou kortom moeten worden getoetst aan dat artikel. 

De burgerlijke rechter oordeelde dat de toepasselijkheid van art. 6 EVRM in het 

                                                        
28

 Uitspraak Ereraad KNJV d.d. 9 mei 2012, zaaksnummer is mij niet bekend.  
29

 ECLI:NL:RBMNE:2014:720. 
30

 ECLI:NL:HR:2005:AS5890. 
31

 ECLI:NL:GHDHA:2013:5198. 
32

 Overigens staat deze casus over kerkelijk tuchtrecht niet op zich zelf. Juist naar aanleiding van 

tuchtmaatregelen heeft de burgerlijke rechter zich in het verleden herhaaldelijk moeten buigen over de 

rechtspositie van de predikant (Santing-Wubs, 2003). 
33

 ECLI:NL:HR:2014:3037. 
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verenigingstuchtrecht niet werd aangenomen, omdat de bepaling zich tegen verdragsstaten 

richt en de door hen ingerichte procedures en niet rechtstreeks tot burgers. Hetgeen volgens 

de rechter overigens niet betekent dat van de genoemde bepaling geen reflexwerking uit kan 

gaan in de relatie burgers en/of niet-publiekrechtelijke rechtspersonen onderling.  

Het begrip ‘eerlijk proces’, met name het recht van hoor- en wederhoor en de mogelijkheid 

tot hoger beroep bij een onafhankelijke instantie, staat daarbij centraal. Het is overigens 

inherent aan het verenigingstuchtrecht dat dat hoger beroep wordt beoordeeld door een college 

dat deel uit maakt van de vereniging, maar dat is toelaatbaar zolang het maar een op zichzelf 

staand en voldoende onafhankelijk college is. De burgerlijke rechter oordeelde dat het niet aan 

hem is om te oordelen over de hoogte van de tuchtrechtelijke maatregel en dat een marginale 

toetsing van de wegzendingsprocedure uitwees dat die naar behoren was verlopen. 

 

Zoals al opgemerkt, is niet alleen het hoor- en wederhoor principe, maar ook de mogelijkheid 

tot een hoger beroep onderdeel van een eerlijk proces. Dat de gesuggereerde reflexwerking 

van art. 6 EVRM in het niet-wettelijk tuchtrecht minder sterk is dan bij een directe toepassing, 

blijkt uit een uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage uit 2006.
34

 Hierin staat de uitspraak van 

de commissie van toezicht van de Stichting Certificering Federatie Financiële Planners (CFFP) 

centraal plaats die een boete ad € 2.500,- aan een lid had opgelegd. Maar binnen de CFFP 

was geen beroepsmogelijkheid en het reglement van deze stichting voorzag niet in de 

mogelijkheid van een beroep bij de burgerlijke rechter.  

 De civiele rechter oordeelde in deze procedure dat de persoon aan wie de boete was 

opgelegd vrijwillig lid van de CFFP was geworden en zich dus vrijwillig aan het oordeel van de 

Commissie van Toezicht heeft onderworpen. Het ontbreken van een mogelijkheid om de 

beslissing van deze commissie integraal door een beroepsinstantie te laten toetsen was naar 

het oordeel van de kantonrechter geen omstandigheid die maakt dat het naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om het CFFP-lid aan de beslissing van de 

Commissie van Toezicht gebonden te achten.  

 In de uitspraak staat overigens wel expliciet verwoord dat de procedure in eerste aanleg 

(waaronder hoor- en wederhoor) juist en zorgvuldig is toegepast en het oordeel en motivering 

van de Commissie door de kantonrechter niet onbegrijpelijk of onredelijk wordt geacht. Ik leid 

hieruit af dat indien de procedure in eerste aanleg aantoonbaar zorgvuldig is verlopen, een 

nieuwe toetsing in hoger beroep op basis van de reflexwerking van art. 6 EVRM in het 

verenigingstuchtrecht geen afdwingbaar recht is.  

 

2.3.4 Algemeen aanvaarde rechtsbeginsel van rechtszekerheid is van toepassing op 
verenigingstuchtrecht 

Naast het hoor en wederhoorbeginsel is ook het beginsel van rechtszekerheid één van de 

fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspraak. Deze rechtsbeginselen brengen met zich 

mee dat een rechter zijn beslissing niet mag baseren op feiten waarover een partij zich niet dan  

wel onvoldoende heeft kunnen uitlaten, maar tevens dat de rechter alleen beslist op datgene 

waarover in de betreffende procedure zijn oordeel wordt gevraagd. In  een civiele procedure is 

dat de vordering of het verzoek, in een strafrechtelijke procedure de tenlastelegging. En dit 

volgende uitgangspunt staat centraal in een casus van de Nederlandse Postduivenhouders-

organisatie (NPO). Het tuchtcollege van deze vereniging besliste dat een van haar leden 

laakbaar had gehandeld door het deelnemen aan een wedvlucht met een duif die niet was 

voorzien van de voorgeschreven voetring. Het College had het lid verboden om 
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 ECLI:NL:RBSGR:2006:BA4115. 
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bestuursfuncties in de NPO uit te oefenen en had hem daarnaast een boete en een bijdrage in 

de proceskosten opgelegd. Het beroepscollege van de NPO bevestigde de maatregel van de 

tuchtcommissie en sloot de man daarnaast een seizoen uit van deelname aan wedvluchten. 

Maar het beroepscollege baseerde die maatregel ook op laakbaar handelen van het lid dat in 

eerste aanleg helemaal niet ten laste was gelegd. 

 De casus werd vervolgens voorgelegd aan de sector handels- en familierecht van de 

Rechtbank Utrecht
35

, waarbij het beginsel van rechtszekerheid van stal werd gehaald. Dit 

rechtsbeginsel brengt met zich mee dat een rechter niet meer bewezen mag verklaren dan ten 

laste is gelegd. Dit betreft naar het oordeel van de rechter niet alleen het concrete 

feitencomplex dat de beschuldigde ten laste wordt gelegd, maar ook de kwalificatie van dit 

feitencomplex. Met andere worden, welk tuchtrechtelijk vergrijp het concrete feitencomplex 

oplevert of kan opleveren. Anders zou immers geen recht gedaan worden aan hetgeen deze 

rechtsbeginselen beogen te bereiken: een ‘fair trial’, waarbij de beschuldigde weet waartegen 

hij zich moet verdedigen en op welke beschuldigingen aan zijn adres de tuchtrechter zal 

beslissen, aldus de rechtbank Utrecht.
36

 

 

Een oordeel over zaken die niet expliciet ten laste zijn gelegd, impliceert dat een beschuldigde 

zich in een dergelijke procedure moet voorbereiden op de bewezenverklaring van alle 

tuchtrechtelijke vergrijpen die maar enigszins uit het onderliggende feitencomplex te destilleren 

zouden kunnen zijn. En dat vond de rechtbank onaanvaardbaar. Ook de tuchtrechter in het  

verenigingstuchtrecht is kortom gebonden aan de in de beschuldiging (tenlastelegging) 

gekwalificeerde feiten en mag niet een ander tuchtrechtelijk vergrijp dan in de beschuldiging is 

verwoord, bewezen verklaren.  

 Ook in het wettelijk tuchtrecht wil de tuchtrechter nog wel eens oordelen over zaken die 

helemaal niet ten laste zijn gelegd. Zo oordeelde het College van beroep voor het bedrijfsleven 

(CBb) in hoger beroep recentelijk dat de Accountantskamer een klacht tegen een accountan t 

op ‘ontoelaatbare wijze’ had uitgebreid.
37

  

 

Deze beperking van de bevoegdheid van de tuchtrechter lijkt ook in het NOB-tuchtrecht nog 

niet helemaal te zijn doorgedrongen. In de casus met nummer T300 d.d. 30 oktober 2011 was 

de RvT van mening dat ‘ (…) het verschaffen van informatie over een derde die met deze 

procedure niets te maken heeft en het overhandigen van stukken van die derde in deze 

procedure, zonder expliciete toestemming en evenmin zonder dat de noodzaak daartoe 

aanwezig lijkt, een grove schending van de geheimhoudingsplicht door Verweerster….’ Dit was 

echter helemaal geen onderdeel van de ingediende klacht. Uit de uitspraak blijkt helaas niet of 

deze constatering is meegewogen in de verdere afwegingen omtrent de gegrondverklaring en 

oplegging van de maatregel, maar op grond van de jurisprudentie van de burgerlijke rechter is 

de RvT van de NOB hier zijn boekje te buiten gegaan indien dat wel het geval zou zijn.   

 

En daarmee lijken de beginselen die mede uit art.6 EVRM voort vloeien en die in het 

verenigingstuchtrecht van toepassing zijn, allemaal te zijn behandeld. Een andere eis die art. 6 

EVRM bijvoorbeeld ook stelt is de eis van een openbare behandeling, maar die eis wordt in het 

verenigingstuchtrecht ter zijde geschoven. In het wettelijk tuchtrecht zijn zittingen wel altijd 

openbaar, maar de tuchtrechtelijke procedures bij bijvoorbeeld de NOB en RB kennen die 
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 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA1959. 
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 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA1959 r.o. 4.5. 
37

 ECLI:NL:CBB:2016:213. 
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openbaarheid daarentegen niet.
38

 

 

2.3.5 De geldboete die uit hoofde van verenigingstuchtrecht kan worden opgelegd, 
kwalificeert niet als een punitieve sanctie 

In een geschil bij de belastingrechter van het hof ’s-Gravenhage stond in 2010 de 

aftrekbaarheid van een boete centraal die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) had 

opgelegd, waarbij impliciet ook over het punitieve karakter van een geldboete uit hoofde van 

verenigingstuchtrecht werd geoordeeld.
39

 Zowel in het wettelijk als in het niet-wettelijk 

tuchtrecht kan immers een boete als maatregel worden opgelegd.  

 Maar de geldboetes die zijn opgelegd uit hoofde van niet-wettelijk tuchtrecht zijn in 

tegenstelling tot boetes uit hoofde van wettelijk tuchtrecht wel aftrekbaar van de IB / VPB.  

Art. 3.14 van de wet IB welke bepaling ingevolge art. 8, lid 1 wet VPB van overeenkomstige 

toepassing is verklaard op de winstbepaling voor de vennootschapsbelasting luidt in dat kader 

als volgt:  

 

Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek kosten en lasten die verband houden met de 

volgende posten: (…)  

 

c. (…) geldboeten opgelegd op basis van bij wet geregeld tuchtrecht (…); 

 

 

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wetswijziging van de 

aftrekbeperking per 2004
40

, staat onder meer het volgende: 

 

‘Een eerste discrepantie in de huidige regeling is dat de boeten en verhogingen die zijn opgelegd 

ingevolge de in de regeling genoemde wetten niet aftrekbaar zijn, terwijl de niet genoemde 

bestuurlijke boeten wel aftrekbaar zijn. Zo zijn bestuurlijke boeten die zijn opgelegd op grond van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen of de Mededingingswet niet aftrekbaar, terwijl bestuurlijke 

boeten die zijn opgelegd ingevolge de Mediawet of de Telecommunicatiewet wel aftrekbaar zijn. Om 

een einde te maken aan deze onevenwichtigheid, wordt voorgesteld de behandeling van alle 

bestuurlijke boeten gelijk te schakelen en van aftrek uit te sluiten. Verder wordt voorgesteld de 

kosten en lasten die verband houden met geldboeten opgelegd op basis van bij wet geregeld 

tuchtrecht, van aftrek uit te sluiten c.q. niet meer onbelast vergoedbaar te doen zijn. Daarmee wordt 

beoogd de aftrekuitsluiting zich uit te laten strekken tot alle wettelijk geregelde punitieve sancties.’ 

 

2.3.6 Met ‘slechts’ verenigingstuchtrecht nooit verschoningsrecht 

Belastingadviseurs beschikken over een zogenaamd informeel verschoningsrecht. Meer 

concreet gaat het over een beperking van de inlichtingenverplichting van art . 47 e.v. AWR. Dat 

informele verschoningsrecht strekt zich uit tot belastingadviezen en correspondentie en overl eg 

met de cliënten (NOB, 2012).
41

 De belastingadviseur is daarmee geen verschoningsgerechtigde 

zoals bedoeld in art. 53a AWR.  

                                                        
38

 Art. 19 lid 2 Reglement Tuchtzaken NOB. Bij het RB is de beslotenheid in geen enkel reglement vastgelegd, 

maar niet-belanghebbenden worden bij de inhoudelijke behandeling niet toegelaten. 
39

 ECLI:NL:GHSHE:2010:BQ0014. 
40

 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 035, nr. 3, p. 4. 
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 Zie onder meer ECLI:NL:HR:2005:AU3140. 
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 In 2009 stond bij het Parket van de Hoge Raad de vraag centraal of een mediator als 

functioneel verschoningsgerechtigde moest worden aangemerkt
42

. En hoewel de 

beantwoording van die vraag van veel meer factoren afhankelijk was, was een van de 

overwegingen om op die vraag ontkennend te antwoorden de vaststelling dat mediators niet 

aan een wettelijk tuchtrecht zijn onderworpen.
43

 Hoewel een causaal verband tussen wettelijk 

tuchtrecht enerzijds en functioneel verschoningsrecht anderzijds wel erg kort door de bocht is, 

lijkt de huidige vorm van tuchtrecht bij belastingadviseurs in ieder geval een van de 

onoverkomelijke drempels om de vaak gehoorde roep om functioneel verschoningsrecht voor 

belastingadviseurs verder gestalte te geven. 

 

2.3.7 De burgerlijke rechter mag ook aan het oordeel van een niet-wettelijke 
tuchtrechter waarde toekennen, maar is daar niet aan gebonden 

Net als bij het wettelijke tuchtrecht oordeelt de tuchtrechter in het verenigingstuchtrecht over 

beroepsnormen. De burgerlijke rechter mag bij beide varianten betekenis toekennen aan het 

oordeel van de tuchtrechter, zo werd geciteerd in de casus bij de Hoge Raad in 2006.
44

 Het 

ging daarbij onder meer om de betekenis van een tuchtoordeel over een actuaris in een 

aansprakelijkheidsprocedure. De Hoge Raad oordeelde dat bij het antwoord op de vraag of de 

actuaris ter zake van de uitoefening van zijn taak uit onrechtmatige daad aansprakelijk is, de 

burgerlijke rechter betekenis kan toekennen aan het oordeel van de tuchtrechter over het gewraakte 

handelen.
45

  

 Maar bij de beoordeling van een civiele aansprakelijkheid gelden andere normenkaders en 

maatstaven dan bij de beoordeling of een beroepsbeoefenaar in overeenstemming heeft gehandeld 

met de voor de desbetreffende beroepsgroep geldende normen en gedragsregels. Deze kenmerken 

brengen mee dat aan het oordeel van de tuchtrechter dat in strijd is gehandeld met de voor het 

desbetreffende beroep geldende normen en regels, niet zonder meer de gevolgtrekking kan worden 

verbonden dat de betrokkene civielrechtelijk aansprakelijk is wegens schending van een 

zorgvuldigheidsnorm.
46

 De Hoge Raad oordeelde in casu dat het verwijt dat het hof zijn oordeel 

enkel had gebaseerd op het oordeel van de tuchtrechter feitelijke grondslag ontbeerde, omdat het 

hof weliswaar belangrijke betekenis toe had gekend aan het oordeel van de tuchtrechter, maar daar 

niet op blind was gevaren en de overtreden gedragsregels met een civielrechtelijke bril opnieuw had 

beoordeeld. 

 In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de enkele schending van een tuchtrechtelijke norm 

niet automatisch leidt tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, maar indien de tuchtrechtelijke en de 

civielrechtelijke norm overeenstemmen, dan wordt verdedigd dat de civielrechtelijke 

aansprakelijkheid in beginsel wel gegeven is (Emmerig, 1997). Mooibroek (2007) stelt dat 

behoudens vanwege de in de tuchtprocedure geldende andere bewijsregels, de HR daarom 

aanneemt dat een tuchtrechtelijk oordeel niet doorslaggevend is voor het oordeel over de 

civielrechtelijke aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar.  
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 ECLI:NL:PHR:2009:BG9470 r.o. 2.41. 
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 Vgl. ECLI:NL:HR:2002;AE1534. 
46

 Vgl. ECLI:NL:HR:2003:AF0690. 
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2.4 (Verenigings-)tuchtrecht en art. 6 EVRM 

In de hiervoor gegeven opsomming van leermomenten uit de jurisprudentie van de burgerlijke 

rechter, komt art. 6 van het EVRM in meerdere verschijningsvormen naar voren. Dit artikel 

beschermt het recht op een eerlijk proces. In het strafrecht en in het civiele recht beschermt art. 6 

EVRM meer specifiek het recht op een openbare zitting voor een onafhankelijke en onpartijdige 

rechtbank binnen een redelijke termijn, de onschuldpresumptie en andere rechten voor verdachten. 

Ook in de literatuur over het wettelijk tuchtrecht blijkt dit EVRM-artikel een steeds terugkerend item. 

Om die reden rechtvaardigt de mogelijke toepasselijkheid van art. 6 EVRM in het niet-wettelijk 

tuchtrecht voor belastingadviseurs een nadere beschouwing. 

 Art. 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de mens stelt eisen aan gerechtelijke 

procedures. Dat geldt in beginsel ook voor tuchtrechtelijke procedures. Op grond van dat artikel heeft 

iedereen recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn 

door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld, bij het vaststellen van zijn 

burgerlijke rechten en plichten of bij het bepalen van de gegrondheid van een vordering die tegen 

hem is ingesteld (Huls, 2006). 

  

In het wettelijk tuchtrecht is de vraag of deze vorm van rechtspraak onder de reikwijdte van art. 6 

EVRM valt al enkele malen aan de orde geweest. Maar in die gevallen hebben de rechtsprekende 

colleges zich niet altijd expliciet uitgelaten in hoeverre zij zich zelf onder de reikwijdte van het artikel 

scharen, maar is zelfs al volstaan met de mededeling dat de onderhavige procedure in ieder geval 

aan de eisen voldoet die art.6 EVRM stelt. Met andere woorden: als art. 6 EVRM al van toepassing 

zou zijn, dan is er niets aan de hand. En in het andere geval trouwens ook niet. De 

Accountantskamer verwoordde dit in 2014 als volgt
47

: 

 

‘Ten aanzien van hetgeen betrokkene overigens heeft aangevoerd, te weten dat de 

gegevensverstrekking door het OM aan de Accountantskamer een schending van artikel 6 

EVRM tot gevolg heeft, overweegt de Accountantskamer dat, wat er ook zij van al hetgeen 

namens klager en betrokkenen te dezer zake is gesteld, voorop staat dat (de procedure bij) de 

tuchtrechter op grond van de Wtra (in ieder geval) voldoende waarborgen biedt voor een eerlijk 

proces in de zin van artikel 6 EVRM. Daarmee is voldaan aan de eisen die dit artikel stelt. De 

tuchtrechter is immers op basis van wat partijen schriftelijk en mondeling over en weer naar 

voren hebben gebracht, bevoegd een eigen oordeel te geven over de verenigbaarheid van het 

handelen of nalaten waarover wordt geklaagd met de gedrags- of beroepsregels, waarmee het 

volgens klager in strijd is.’ 

 

Het Hof van Discipline voor de advocatuur (HvD) heeft reeds in 2003 een uitspraak gedaan, waarin 

de jurisprudentie van het EHRM uitvoerig is geanalyseerd. Daarbij werd geconcludeerd dat er in het 

tuchtrecht voor advocaten geen sprake is van een ‘criminal charge’ in de zin van art. 6 EVRM.
48

 Ook 

al in 1994 was het HvD deze mening toegedaan
49

 (Boekman, 2012). Het is van belang om bij de 

benadering van dit vraagstuk onderscheid te maken naar de diverse soorten tuchtrecht, waarbij het 

begrip ‘criminal charge’ in de zin van art. 6 EVRM centraal staat, ofwel vervolging. Het EHRM geeft 

echter een autonome uitleg aan dit begrip en hanteert daarbij drie cr iteria
50

: 

1. Uitgangspunt is de indeling in de eigen wetgeving van de betrokken staat;  

                                                        
47

 ECLI:NL:TACAKN:2014:72 r.o. 4.2.3.2. 
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 HvD 11 april 2003, 3712, Adv.bl. 2004, p.664. 
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 HvD 10 januari 1994, 1822, Adv.bl. 1995, p.78. 
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 Zie Engel, EHRM 8 juni 1976, NJ 1978, 223 ro. 82 en Weber, EHRM, 22 mei 1990, NJ1992, 454 ro. 30 e.v. 
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2. De vraag of de overtreden norm voor iedereen geldt of slechts enkel voor een bepaalde 

groep en 

3. De ernst van de sanctie die kan worden opgelegd.
51

 

 

Voor zover de rechtspraak van het EHRM - waarin deze criteria werden aangelegd - betrekking 

had op tuchtrecht, ging het om tuchtrecht in de hiërarchieke situatie.
52

 De uitspraken van het 

EHRM over het wettelijke niet-hiërarchisch tuchtrecht
53

, brengen daarentegen noch het 

onderwerp ‘criminal charge’, noch de hiervoor genoemde criteria te berde en baseren de 

toepasselijkheid van art. 6 EVRM enkel op het in geding zijn van burgerlijke rechten.
54

  

 Het onderscheid tussen beide soorten tuchtrecht komt dus ook in de rechtspraak van het 

EHRM naar voren en alleen bij het hiërarchieke tuchtrecht wordt er over een mogelijke ‘criminal 

charge’ gesproken. Het EHRM vermijdt zorgvuldig het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 

onder het begrip ‘criminal charge’ te brengen. Dit alles leidt tot de conclusie dat het wettelijk 

niet-hiërarchisch tuchtrecht en in het verlengde daarvan ook het niet-wettelijk tuchtrecht niet is 

aan te merken als ‘criminal charge’, omdat het EHRM dit soort tuchtrecht kennelijk niet als 

zodanig beschouwt, maar veeleer als verwant met het burgerlijk recht (Boekman, 2012). 

 In de casus over het kerkelijk tuchtrecht heeft de Hoge Raad
55

 deze visie bevestigd en 

geoordeeld dat de toepasselijkheid van art. 6 EVRM in het verenigingstuchtrecht niet wordt 

aangenomen (zie par. 2.3.3). Advocaat-Generaal Vlas vraagt zich in zijn conclusie van 5 september 

2014
56

 af of alle overwegingen van de eerdere hofuitspraak
57

 op dit punt ook op niet-religieuze 

verenigingen van toepassing zijn, maar concludeert dat de rechtsoverweging over de 

toepasselijkheid van art. 6 EVRM op verenigingstuchtrecht in zijn algemeenheid geldt, terwijl een 

andere passage alleen is gebaseerd op kerkelijk tuchtrecht. 

 De voorgaande overpeinzingen betekenen kortom dat de waarborgen die het EVRM aan een 

gerechtelijke procedure stelt, in beginsel niet van toepassing zijn op verenigingstuchtrecht. Een 

beklaagde kan zich daarom niet met succes beroepen op de omstandigheid dat de behandeling van 

een tegen hem gerichte klacht niet aan de procedurele eisen voldoet en hij daarmee niet de rechten 

heeft, die hem bijvoorbeeld in een strafrechtelijke procedure wel toekomen. Wel wijst de Hoge Raad 

in zijn uitspraak op de zogenaamde reflexwerking die van deze bepaling uit het EVRM kan gaan, 

maar verbindt daar geen dwingende uitkomsten aan. Zoals in paragraaf 2.3 uiteengezet hebben 

Nederlandse rechters tot nu toe enkele beginselen op verenigingstuchtrecht van toepassing 

verklaard die weliswaar voortvloeien uit art.6 EVRM, maar zonder expliciet een totaaloordeel over de 

toepasselijkheid uit te spreken. En daarmee lijken alleen het uitgangspunt van redelijkheid en 

billijkheid, (meer in het bijzonder het beginsel van hoor en wederhoor) en het beginsel van 

rechtszekerheid als onderdeel van het in art. 6 EVRM bedoelde eerlijk proces, op 

verenigingstuchtrecht van toepassing te zijn. 
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 In de zaak Engel die betrekking had op militair tuchtrecht, noemde het EHRM in dit verband de mogelijkheid 

van vrijheidsberoving. 
52

 In de uitspraak van het EHRM in de zaak Weber verwijst het EHRM in dit verband naar de zaak Engel 

(militair tuchtrecht) en naar de zaak Campbell and Fell van 28 juni 1984, waarin het gevangenistuchtrecht aan 

de orde was. 
53

 In casu betrof het uitspraken over het tuchtrecht in de vertrouwensberoepen. Het waren medische 

tuchtzaken. 
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2.5  Ne bis in idem 

De Pinto stelde reeds in 1876 dat twee elementaire rechtsbeginselen die destijds in het 

strafrecht gemeengoed waren, in het tuchtrecht niet golden.
58

 Zowel de regel ‘nullum delictum 

nulla poena sine praevia lege poenali’
59

 als de regel ‘ne bis in idem’ vonden in het tuchtrecht 

volgens hem geen toepassing.  

 Het eerste beginsel betekent dat geen feit strafbaar is zonder een voorafgaande 

delictsbepaling. In het huidige tijdsgewricht klopt de stelling van De Pinto over het niet van 

toepassing zijn van dit eerste rechtsbeginsel in ieder geval niet (meer). De tuchtrechter kan 

iemand pas op zijn doen of nalaten aanspreken als dat doen of nalaten niet was toegestaan 

volgens de op dat moment geldende wet- en/of regelgeving. En hoewel ik dat niet met 

jurisprudentie kan onderbouwen, heb ik geen reden om aan te nemen dat dat voor het niet -

wettelijk tuchtrecht anders zou zijn. 

 Een ander rechtsbeginsel dat de laatste jaren in het tuchtrecht nog steeds actueel blijkt te 

zijn, is het ‘ne bis in idem’- beginsel (Latijn voor ‘niet twee keer hetzelfde’). Volgens De Bie 

(1904) was dit beginsel niet van toepassing omdat disciplinaire bestraffing niet in de plaats 

komt van strafvervolging, maar van de actie tot nakoming zoals bedoeld in het civiele recht. 

 Hoewel ik de argumentatie van De Bie niet deel, klopt de stelling over het niet van 

toepassing zijn wel. Het ‘ne bis in idem’-beginsel is terug te vinden in het internationaal en 

Europees recht onder respectievelijk art. 14 zevende lid van het Internationaal verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en art. 4 Zevende Aanvullend Protocol van het EVRM,  

waardoor niemand voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit 

waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is 

veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.  

 Nederland heeft het zevende protocol echter nooit geratificeerd, maar heeft het ne bis in 

idem-beginsel in lagere wetgeving verankerd. Niet omdat Nederland problemen heeft met dit 

beginsel, maar omdat het zevende Protocol ook voorziet in beroep dat voor elke veroordeling 

moet zijn, hetgeen in Nederland op verschillende plaatsen in het recht ontbreekt (Blokdijk & 

Achten, 2011).   

 

De actualiteit van dit beginsel blijkt uit de vaststelling dat toezichthouders zoals de 

Belastingdienst, het BFT en het Openbaar Ministerie (OM) als klager het tuchtrecht steeds 

vaker gebruiken als mogelijkheid om naleving van normen bij professionals aan te scherpen 

(De With, 2015). Hoewel advocaat De With hier iets stelt dat niet waar is (de Belastingdienst 

had ten tijde van het schrijven van zijn artikel nog nooit zelfstandig een tuchtklacht tegen een 

professional ingediend), klopt de onderliggende boodschap wel. Het OM had immers al eerder
60

 

aangegeven de aanpak van faciliterende beroepsbeoefenaren te verbreden door in 

voorkomende gevallen via een tuchtrechtelijke klacht de beroepsbeoefenaar op de vingers te 

tikken (Slaghekke & Pijl, 2015). En waar die aanpak oorspronkelijk alleen op accountants was 

gericht, zijn intussen ook andere beroepsbeoefenaren aan de beurt.
61

 Maar hoe verhoudt die 

aanpak zich tot de ne bis in idem-bepaling?   
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 De Pinto, ‘Disciplinaire bestraffingen van Staatswege bedreigd ’ Leiden 1876 p.24-26, aangehaald in De Bie, 

‘Eenige beschouwingen over tuchtrecht ’ (1904). 
59

 Het nulla poena-beginsel wordt ook aangeduid als het legaliteitsbeginsel. 
60

 Zie J. Piersma & S. Eikelenboom, ‘OM pakt accountants en notarissen harder aan ’, Financieel Dagblad 23 

september 2015 en L. van Almelo, ‘FIOD en OM azen op laakbare accountant ’, De Accountant nr. 12, 2012, p. 

18-21. 
61

 Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:TADRSHE:2015:193 en ECLI:NL:TAHVD:2016:78t. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_verdrag_inzake_burgerrechten_en_politieke_rechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_verdrag_inzake_burgerrechten_en_politieke_rechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens


27 

 

 

Advocate Noorduyn benoemt in 2014 zes uitspraken van diverse rechtbanken en komt tot de 

weinig eenduidige conclusie dat een tuchtrechtelijke veroordeling onder omstandigheden aan 

een strafrechtelijke vervolging in de weg staat wegens schending van het ne bis in idem-

beginsel en resumeert dat internationale regelgeving onder omstandigheden een 

strafrechtelijke vervolging van een professional voor hetzelfde feit belet, indien tuchtrechtelijke 

sancties als punitief kunnen worden aangemerkt, hetgeen in haar visie het geval is  (Noorduyn, 

2014). Maar Noorduyn heeft in mijn beleving het gelijk niet aan haar zijde. Er bestaat in 

Nederland namelijk helemaal geen wettelijke basis om dit beginsel op het niet -hiërarchisch 

tuchtrecht van toepassing te verklaren. Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds 

opgemerkt, is het ne bis in idem-beginsel niet in het EVRM zelf geregeld, maar in het 7
e
 

Protocol en dat protocol heeft Nederland nooit geratificeerd (Blokdijk & Achten, 2011). 

Nederland heeft er voor gekozen om dit beginsel in lagere wetgeving te verankeren 

(bijvoorbeeld art. 68 Sr). En een tuchtrechtelijke vervolging in combinatie een andere vorm van 

vervolging is daarbij overgeslagen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de combinatie van een 

strafrechtelijke vervolging en een bestuurlijke boete.  

 Daarnaast heeft te gelden dat het niet-hiërarchisch wettelijk tuchtrecht alsook het 

verenigingstuchtrecht in beginsel geen punitief karakter kent. Dat ligt anders bij het 

hiërarchieke tuchtrecht. Enige uitzondering in dat uitgangspunt is het opleggen van een boete 

dat onder omstandigheden wel als een bestraffing kan worden uitgelegd en dat daarmee in 

essentie wel een punitief karakter heeft. Dat onderwerp is reeds in paragraaf 2.3.5 aangestipt 

(aftrekbaarheid van een tuchtrechtelijke boete).  

 Om die reden legt de Accountantskamer – een enkele uitzondering daargelaten - alleen een 

boete als maatregel op indien een accountant niet aan zijn of haar permanente 

educatieverplichting heeft voldaan. De accountant moet in die gevallen € 50, - per gemist PE-

punt afrekenen. De boete is dan niet bedoeld als bestraffing, maar meer als een quasi-

ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De accountant die niet aan de 

scholingsverplichting heeft voldaan heeft ten opzichte van zijn collegae immers een 

economisch voordeel gehad door de besparing op de cursusgelden en dat voordeel wordt 

middels de boete (gedeeltelijk) ongedaan gemaakt. Maar zoals blijkt uit de Memorie van 

Toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wetswijziging van de aftrekbeperking per 2004 

(zie paragraaf 2.3.5), is een mogelijke discussie over het punitieve karakter van een tuchtrechtelijke 

geldboete alleen in het wettelijk tuchtrecht legitiem, in het verenigingstuchtrecht voor de 

belastingadviseurs per definitie niet.  

 Ook Geertsma & Slaghekke (2015) zijn van mening dat een tucht- en strafprocedure elkaar 

niet uitsluiten en stellen dat er formeel geen belemmering voor een dubbele vervolging bestaat, 

maar maken wel het voorbehoud dat dit anders kan zijn indien er sprake is van een ‘criminal 

charge’. Maar zoals ik in de vorige paragraaf heb betoogd, geldt dat alleen in het geval van 

hiërarchisch tuchtrecht. De conclusie van alle voorgaande overpeinzingen is dan ook dat het ne 

bis in idem-beginsel onder geen omstandigheid bij het verenigingstuchtrecht voor 

belastingadviseurs van toepassing is.
 62

 Ik benadruk daarbij wel dat deze conclusie ziet op een 

dubbele vervolging via verschillende rechtscolleges, waarvan een van de twee colleges een 

tuchtrechter is. Waar de tuchtrechter dit beginsel wel respecteert is binnen het tuchtrecht zelf. 

Als een nieuwe klacht betrekking heeft op hetzelfde feitencomplex dat al eerder is voorgelegd, 

                                                        
62

 Art. 9 lid 4 van het Reglement op de tuchtrechtspraak van het RB stelt echter dat de Raad van Tucht kan 

besluiten om een klager niet ontvankelijk te verklaren, indien een zaak reeds bij een ande r forum aanhangig is 
of is geweest. Hoewel daar dus geen enkele juridische noodzaak of zelfs maar aanleiding toe bestaat, verklaart 
het RB-bestuur het “ne bis in idem”-beginsel vrijwillig wel van toepassing op RB-tuchtrechtspraak. 



28 

 

wordt de klacht afgewezen, ook al is een andere beginsel geschonden (Blokdijk & Achten, 

2011).  

 De hiervoor geschetste actualiteit omtrent het gebruik van het tuchtrecht door 

overheidsinstanties is overigens minder actueel dan dat het - gezien de verschillende recente 

publicaties over dit onderwerp - lijkt te zijn.
63

 Met name in het economisch tuchtrecht was het 

vanaf het einde van de jaren tachtig beleid om bij de handhaving van sociaaleconomische 

regelgeving naast het strafrecht ook andere handhavingsstelsels in te zetten.
64

   Daar lag 

destijds een aantal argumenten aan ten grondslag;  

 

 De ervaring wees uit dat rechtspraak in eigen kring effectiever kan zijn dan 

strafrechtspraak;
65

 

 Daar waar als gevolg van een toegenomen belasting van het strafrechtelijk apparaat de 

strafrechtelijke handhaving van verordeningen in het gedrang was gekomen, bleek de 

tuchtrechtelijke handhaving effectief te zijn;
66

 

 Tuchtrecht is bij uitstek geschikt om te voorzien in gespecialiseerde rechtspraak op 

terreinen met specifieke rechtsregels voor een beperkte groep belanghebbenden. Het 

voordeel is dat de leden van het tuchtgerecht op basis van hun deskundigheid kunnen 

worden benoemd; 
67

 

 Het tuchtrecht leent zich er met name toe om in eerste aanleg de behandeling van 

soortgelijke zaken te concentreren bij één instantie. Dit bevordert de eenheid in de 

rechtspraak op dit terrein. Bijkomend effect is dat een grotere uniformiteit in de 

straftoedeling bereikt wordt, hetgeen de acceptatie van het sanctieregime ten goede 

kan komen en
68

 

 Het is de verwachting dat tuchtzaken sneller afgehandeld kunnen worden dan 

strafzaken. 

 

2.6  Conclusie 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de eerste deelvraag centraal:  

 

Hoe is het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs vorm gegeven? 

 

Het verenigingstuchtrecht / vrijwillig tuchtrecht / niet-wettelijk tuchtrecht van het RB en de NOB 

bestaat al sinds de oprichting van beide beroepsverenigingen. Ook de voorgangers van het RB 

onderwierpen hun leden aan deze vorm van rechtspraak, die waarschijnlijk al vele eeuwen 

geleden door de katholieke kerk voor het eerst werd geïntroduceerd. Verenigingstuchtrecht 

bevat onder meer de volgende kenmerken: het EVRM is in beginsel niet van toepassing op 

verenigingstuchtrecht, maar de Hoge Raad wijst wel op de reflexwerking die van het EVRM uit 

kan gaan zonder daar een dwingende uitkomst aan te verbinden.  

 De burgerlijke rechter heeft tot nu toe alleen de algemene beginselen van rechtszekerheid 
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 Zie bijvoorbeeld S.F. van Immerseel, ‘Tuchtrecht als handhavingsinstrument?’ (2016), A.T.P. Nefkens, ‘De 

adviseur in spagaat?’ (2016) en M.M.R. Slaghekke en S. Pijl, ‘Het beroep onder de loep: de aanpak van 

faciliterende beroepsbeoefenaren’ (2015). 
64

 Kamerstukken I 2003-2004, 27 025 nr. A; 
65

 Kamerstukken I 1948-1949, 873, nr. 6-7, p. 23. 
66

 Kamerstukken II 1999–2000, 27 025, nr. 3, p. 1. 
67

 Kamerstukken II 1999–2000, 27 025, nr. 3, p. 2. 
68

 Kamerstukken II 1999–2000, 27 025, nr. 3, p. 2. 



29 

 

en die van redelijkheid en billijkheid op verenigingstuchtrecht van toepassing verklaard. De 

verplichting tot een hoger beroepsmogelijkheid bestaat voor vrijwillig tuchtrecht niet, indien de 

procedure in eerste aanleg voldoende waarborgen biedt en ook de verplichting tot een 

openbare behandeling zoals het EVRM voorschrijft voor gerechtelijke procedures geldt niet 

voor verenigingstuchtrecht.  

 De burgerlijke rechter mag het niet-wettelijk tuchtrecht slechts marginaal beoordelen (alleen 

op de van toepassing zijnde rechtsbeginselen). Anderzijds mag de burgerlijke rechter waarde 

toekennen aan het oordeel van de verenigingstuchtrechter, maar is daar geenszins aan 

gebonden.  

 De tuchtrechters van de NOB en het RB kunnen geen boete als maatregel opleggen, maar 

als dat wel zo was geweest dan had die boete geen punitief karakter gehad. De afwezigheid 

van een punitief karakter geldt overigens voor het gehele vrijwillige tuchtrecht, evenals voor het 

wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht. Tenslotte heeft het ne bis in idem-beginsel geen werking 

richting verenigingstuchtrecht, maar binnen het verenigingstuchtrecht heeft dit beginsel wel een 

interne werking. 
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Hoofdstuk 3:  Kwalitatief onderzoek naar laakbaar handelen van 

belastingadviseurs 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag centraal:  

 

 Aan welke categorieën van laakbaar handelen maken belastingadviseurs zich op basis van 

 de tuchtrechtrechtelijke jurisprudentie het vaakst schuldig en hoe wordt dit laakbaar 

     handelen gesanctioneerd? 

 

Om op deze vraag antwoord te kunnen geven zijn alle uitspraken van de Raad van Tucht en Raad 

van Beroep van zowel de NOB als RB in kaart gebracht, voor zover die uitspraken openbaar zijn. Na 

een korte inleiding over de dataverzameling worden alle uitspraken gecategoriseerd naar vorm van 

laakbaar handelingen en worden de opgelegde sancties in kaart gebracht. Als eerste wordt de NOB-

jurisprudentie in kaart gebracht, omdat de NOB al veel langer de tuchtrechtelijke jurisprudentie 

publiceert. Er is kortom veel meer data. De summiere RB-tuchtjurisprudentie volgt daarna. Tenslotte 

sta ik stil bij de maatregelen die zijn opgelegd. 

 

3.2 Onderzoeksdata  

Op de internetsites van zowel de NOB als de RB zijn uitspraken van de Raad van Tucht (RvT) 

en van de hoger beroepsinstantie de Raad van beroep (RvB) terug te vinden. Beide 

beroepsgroepen houden dezelfde benamingen voor hun tuchtcolleges aan. 

 

3.2.1 NOB 

De oudste uitspraak van de Raad van Tucht op de NOB-site dateert van 27 oktober 1995, 

terwijl tuchtrecht al sinds de oprichting van de NOB in 1954 in die beroepsorganisatie bestaat.  

 De NOB heeft in totaal 99 uitspraken gepubliceerd over de periode tussen oktober 1995 en 

1 augustus 2016, de datum waarop de dataverzameling voor dit onderzoek is beëindigd. 

Uitspraken van de RvT van de NOB worden doorlopend genummerd. De uitspraak uit 1995 

heeft nummer 95, terwijl de laatste uitspraak die in het onderzoek is meegenomen rugnummer 

342 bezit. Een logische conclusie zou daarom kunnen zijn dat in de periode van de afgelopen 

ruim 20 jaar 248 klachten tegen NOB-leden zijn ingediend tegen 94 in de eerste 40 jaar van het 

bestaan van de NOB. De populariteit van het gebruik van tuchtrecht is blijkbaar in de loop der 

tijd toegenomen.  

 Het aantal gepubliceerde uitspraken bedraagt sinds oktober 1995 echter niet 248 maar 

slechts 99. Dat verschil kan enerzijds worden verklaard doordat niet alle klachten automatisch 

ook tot een inhoudelijke behandeling leiden. Het relatief geringe aantal klachten heeft immers 

ook te maken heeft met de gewoonte van de NOB-zijde om in een voorstadium waar mogelijk 

tot een vergelijk te komen (Franken, 2007). Maar anderzijds zijn in het verleden ook niet alle 

uitspraken gepubliceerd. De achtergrond van die keuze van het NOB is mij niet bekend.  

 Daarnaast komt het voor dat uitspraken in eerste aanleg niet zijn gepubliceerd, maar wel de 

beslissing in hoger beroep.
69
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Het NOB publiceerde in het verleden niet de volledige uitspraken, maar slechts een 

samenvatting. En in een publicatie van een beslissing in hoger beroep staat altijd wel een korte 

omschrijving van het feitencomplex in eerste aanleg, maar die is vanzelfsprekend nog 

compacter verwoord dan de oorspronkelijke samenvatting. Met name in de uitspraken van 2005 

en daarvoor wordt daarnaast niet verwezen naar het procedurenummer of de datum van de 

uitspraak in eerste aanleg. En wanneer dat wordt gecombineerd met de vaststelling dat de 

NOB met het oog op anonimisering iedere casusbeschrijving van alle identificerende 

kenmerken ontdoet, blijkt het erg moeilijk om met zekerheid vast te stellen welke hoger 

beroepscasus van 2005 of eerder ziet op casuïstiek die  – al dan niet – eerder onder het kopje 

van de uitspraken van de Raad van Tucht is verwoord. Zelfs niet wanneer je de focus legt op 

een periode van maximaal één jaar tussen de uitspraak van de Raad van Tucht en de Raad 

van Beroep, want de procedures volgen zich relatief snel op. 

 

De uitspraken in hoger beroep zijn net als die in eerste aanleg doorlopend genummerd, maar 

die nummering wordt pas sinds de uitspraken van 2006 en daarna in de samenvatting 

genoemd. In alle eerdere uitspraken (sinds mei 1988) is geen procedurenummer genoemd. Het 

aantal gepubliceerde uitspraken sinds mei 1988 tot en met 1 augustus 2016 bedraagt 56. De 

laatste publicatie heeft het rugnummer B94, waardoor kan worden vastgesteld dat 38 hoger 

beroepszaken niet tot een inhoudelijke behandeling hebben geleid of waarvan de beslissing 

niet openbaar is gemaakt. 

     

3.2.2 RB 

Het Register Belastingadviseurs is pas medio 2014 begonnen met het publiceren van de 

uitspraken van de Raad van Tucht. De eerste twee gepubliceerde uitspraak van de Raad van 

Beroep dateren beide van 17 juni 2014. De data over RB-tuchtrecht uit openbare bronnen zijn 

daardoor uiterst summier. Op de website van het RB staan dertien uitspraken, waarvan één 

uitspraak ook nog eens abusievelijk twee keer is vermeld.
70

 De RB-brondata omvat daardoor 

slechts twaalf uitspraken in eerste aanleg en zes in hoger beroep. Door deze beperkte omvang 

is het niet mogelijk om zelfstandige uitspraken over het (beweerde) laakbaar handelen van RB-

leden te doen.  

 

Om deze reden heb ik op 11 juli 2016 contact opgenomen met mr. W.J.M. Vennix RB, de 

voorzitter van het Register Belastingadviseurs en hem verzocht om in het kader van dit 

onderzoek inzage te mogen hebben in tenminste alle uitspraken van de Raden van Tucht en 

Beroep sinds 1 januari 2011 (de datum waarop het RB werd opgericht),  maar liefst ook nog in 

de uitspraken van de voorlopers van het RB, de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 

(NFB) en het College Belastingadviseurs (CB) vanaf 2005. Inhoudelijk werd mijn vraag op 20 

juli 2016 telefonisch beantwoord door P.I.M. Cramer RB, portefeuillehouder kwaliteit, integriteit 

en tuchtrecht in het RB-bestuur. Mijn verzoek om inzage werd afgewezen. Voornaamste reden 

was dat de NFB en CB in het verleden anders tegen zaken aankeken en het ‘sinds de 

oprichting van het RB zaak is om alles op een lijn te krijgen’.  

 Daarnaast zijn de uitspraken vanaf de fusie tot aan mei 2014 nog nooit openbaar gemaakt 

en bestaat er ook geen intentie om dat nu wel te doen. Enerzijds betekent dat dat de 

conclusies in dit onderzoek het meest op de jurisprudentie van de NOB-tuchtrechters leunen, 

maar anderzijds – en wellicht veel belangrijker om te constateren – geeft dit aan hoe het RB 

denkt over de meerwaarde van tuchtrecht en met name over het lerend vermogen dat uit deze 
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jurisprudentie kan worden geput, wanneer meer openheid wordt betracht over de casuïstiek en 

de interpretatie vanuit de beroeps- en gedragsregels door de tuchtrechter. Ik kom hier nog op 

terug. 

 

Het aantal uitspraken dat in dit onderzoek is betrokken bedraagt in totaal 173:  

 

Raad van Tucht NOB:  99 

Raad van Beroep NOB:  56 

Raad van Tucht RB:  12 

Raad van Beroep RB:    6 

               173 

3.2.3 Categorisering 

Grosso modo zien tuchtklachten op vijf verschillende categorieën van mogelijk laakbaar 

handelen of nalaten: 

 

1) Kwaliteit van de dienstverlening 

Zaken die hier onder vallen zijn ondeskundigheid, niet professioneel handelen, 

schenden van de zorgplicht of het niet voldoende betrachten van de onafhankelijkheid; 

 

2) Gebrekkige communicatie 

Klagers verwijten belastingadviseurs meer dan eens gebrekkige communicatie. 

Daaronder valt niet alleen het niet, het niet tijdig of niet juist informeren, maar ook de 

wijze waarop wordt gecommuniceerd. Denk daarbij aan onnodig beledigend 

taalgebruik. 

 

3) Facturering 

Onder deze categorie valt niet alleen de hoogte van de facturering (excessief 

factureren), maar ook de onderbouwing ervan. Het gebrek aan inzicht in de in rekening 

gebrachte werkzaamheden door (het geven van) onvoldoende specificatie blijkt een 

steeds terugkerend verwijt. 

 

4) Integriteit 

Ook belastingadviseurs is niets menselijks vreemd. En daardoor kan het gebeuren dat 

ook zij wel eens buiten de lijntjes kleuren van hetgeen wettelijk is toegestaan. Hoe de 

tuchtrechter daarmee omgaat wordt onder dit kopje uitgewerkt.  

 

5) Geheimhouding 

Geheimhouding blijkt voor belastingadviseurs een kwaliteit waar niet aan getornd mag 

worden. Volgens klagers gebeurt dat echter meer dan eens en die casuïstiek en met 

name de conclusies van de tuchtrechter worden hierna verder beschreven.  

 

6) Overige 

Enkele klachten zijn moeilijk onder een van de voorgaande categorieën te scharen, 

maar rechtvaardigen ook geen separate rubriek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 

verwijt dat de belastingadviseur onwillend is om schade te vergoeden die de cliënt 

heeft geleden of het niet doorsturen van post naar een voormalig kantoorgenoot . Voor 

zover relevant worden die onder het kopje ‘overige’ besproken.  
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3.3. Resultaten NOB-tuchtrecht 

3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf ga ik in op uitspraken van de tuchtrechters van het NOB. Het zwaartepunt 

voor wat betreft de categorisering ligt bij de behandeling in eerste aanleg. Die wijzigt immers 

niet indien een klacht in hoger beroep opnieuw wordt beoordeeld. Na het weergeven van de 

onderzoeksresultaten in de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 belicht ik in de paragrafen 3.3.4 tot en 

met 3.3.8 de jurisprudentie per categorie. De uitspraken van de Raad van Beroep worden 

tenslotte in paragraaf 3.3.9 behandeld voor zover die uitspraken tot andere inzichten of 

wegingen hebben geleid of indien die om andere redenen relevant zijn. 

3.3.2 Gegrondverklaringen 

Van de 99 ingediende klachten hebben er 40 tot een (gedeeltelijke) gegrondverklaring geleid, 

waarvan 36 tot het opleggen van een maatregel. Verreweg de meeste klachten zijn ingediend 

door (ex-)cliënten. Drie klachten zijn geheel en twee gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard, 

onder meer vanwege overschrijding van de relatieve verjaringstermijn of doordat de  klacht op 

een periode zag waarbij betrokkene nog helemaal geen NOB-lid was.
71

 Meer dan de helft van 

de ingediende klachten is derhalve geheel ongegrond verklaard.  

 Het sanctiepalet van de Raad van Tucht van de NOB blijkt in de uitvoering redelijk beperkt:  

er zijn 31 waarschuwingen uitgedeeld, 4 leden zijn berispt en in al die jaren is slechts 1 keer 

een schorsing opgelegd. Er is – zo blijkt uit de jurisprudentie sinds het openbaar maken ervan - 

nog nooit een NOB-lid door de RvT geroyeerd. In schemavorm ziet het oordeel van de RvT er 

als volgt uit: 

 

 

 Figuur 1: Uitkomsten van de procedures bij de Raad van Tucht NOB. 

 

Hoewel het kopje van deze paragraaf ‘Gegrondverklaringen’ luidt, rechtvaardigt het grote 

aantal ongegrondverklaringen een korte beschouwing. De gegrondverklaringen worden later 

verder toegelicht per categorie van de verweten gedraging. 
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Welke lessen zijn er namelijk uit de ongegrondverklaringen te trekken? Allereerst blijkt de 

onderbouwing van de klacht meer dan eens onvoldoende te zijn geweest. De klager beperkt 

zijn klaagschrift in dat geval tot stellingen, maar onderbouwt die in de ogen van de tuchtrechter 

onvoldoende met schriftelijke stukken, zo bleek onder meer in T317 (15 augustus 2013) en 

T312 (30 juli 2013). Soms zijn klagers gewoon onkundig en vragen ze om een beslissing die 

buiten het bereik van de tuchtrechter valt. Denk hierbij aan een verzoek tot schadevergoeding 

door de adviseur aan de cliënt
72

 of het verplichten van een adviseur om een jaarrekening te 

verstrekken en het betalen van een symbolische tegemoetkoming aan de cliënt.
73

  

 Daarnaast is de RvT van mening dat de gedragsregels niet de onfeilbaarheid van 

belastingadviseurs tot norm stellen. Hoewel in mijn ogen principieel onjuist wordt een klacht 

ongegrond verklaard als de gevolgen van de fouten van de adviseur zijn weggenomen
74

 of als 

de adviseur de fout juist zelf heeft ontdekt.
75

 Een ander gegeven is dat de tuchtrechter een 

geringe onjuistheid niet tuchtrechtelijk laakbaar vindt, maar leidt een onjuistheid ook niet tot 

een gegrondverklaring als de klager niet is geschaad.
76

 Klachten over de hoogte van de 

facturering worden nagenoeg altijd ongegrond verklaard als de factuur voldoende is 

gespecificeerd. Daar ga ik in paragraaf 3.3.6 op in.  

 

Maar bovenal mag na bestudering van de ongegrondverklaringen van de Raad van Tucht 

gesteld worden dat de lat voor een klager om laakbaar handelen van een belastingadviseur 

aannemelijk te maken, simpelweg behoorlijk hoog ligt. En daarmee bedoel ik niet zo zeer (het 

gebrek aan) de feitelijke onderbouwing van een klacht die, zoals eerder verwoord, geregeld 

meerdere keren tot een ongegrondverklaring heeft geleid, maar meer de constatering dat er 

blijkbaar een verwachtingskloof bestaat tussen wat een cliënt van een belastingadviseur meent 

te mogen verwachten en de mate of wijze van dienstverlening die daadwerkelijk wordt 

geleverd. Wat door een klager als laakbaar gedrag wordt verondersteld, blijkt door de RvT vaak 

niet als zodanig te worden bestempeld. 

 

Zo oordeelde de RvT in een procedure waarbij een vrouw die zich erover beklaagde dat een 

adviseur in de rol van executeur-testamentair veel tijd had besteed aan het opstellen van een 

nieuw testament, terwijl ze daar nimmer om had verzocht, dat de adviseur geen blaam treft.
77

 

Als de dame niet om een testament had verzocht, had ze dat maar op dat moment kenbaar 

moeten maken. Ook in T226 (27 maart 2006) oordeelde de RvT dat een belastingadviseur niet 

voor iedere deelwerkzaamheid een separate opdracht nodig heeft.  En in 2009 werd een klacht 

over verrichte werkzaamheden die buiten de opdracht vielen eveneens ongegrond verklaard.
78

  

Een klager die echter in het tegenovergestelde geval meende dat de belastingadviseur in het 

kader van een herzieningsregeling suppletieaangiften zou indienen viste achter het net, omdat 

nimmer een expliciete opdracht was verstrekt voor het doen van de btw-aangiften. 

 

In de zaak met nummer T253 (2 januari 2008) stond onder meer het verwijt centraal dat 

advieswerkzaamheden die betrekking hadden op privézaken van de DGA aan de 
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rechtspersoon werden gedeclareerd, waaronder het invullen van de IB-aangiften. De RvT 

oordeelde dat het ‘tegenwoordig geen schoonheidsprijs verdient om als adviseur niet  duidelijk 

aan te geven welke werkzaamheden tot privé-werkzaamheden gerekend moeten worden. In 

beginsel dienen privé-werkzaamheden niet gedeclareerd te worden aan de vennootschap. Het 

ware in dit geval dan ook beter geweest wanneer dit wel zou zijn aangegeven, zodat men deze 

bedragen in ieder geval intern gemakkelijk had kunnen verrekenen. Echter, gezien de in het 

verleden ontstane werkwijze, het relatief kleine bedrag dat met de aangiftes inkomstenbelasting 

is gemoeid en het feit dat met instemming van alle partijen aan de vennootschap werd 

gedeclareerd acht de Raad het handelen van Verweerder niet klachtwaardig’. 

 

In de beslissing van 8 april 2008 (nr. 07/255) stond (het gebrek van) de onafhankelijkheid 

van de adviseur centraal. Art. 2 van het Reglement Beroepsuitoefening schrijft immers voor dat 

een NOB-lid moet vermijden dat zijn vrijheid en onafhankeli jkheid in de uitoefening van het 

beroep in gevaar kunnen komen. Er staat ‘kunnen komen’, waaruit afgeleid zou kunnen en m.i. 

zou moeten worden dat slechts de aannemelijkheid van een gebrek aan onafhankelijkheid in 

een klacht onderbouwd zou moeten worden. De tuchtrechter oordeelde in deze casus echter 

dat de handelingen van de adviseur niet tuchtrechtelijk laakbaar waren, aangezien er naar het 

oordeel van de RvT niet daadwerkelijk sprake is geweest van een tegenstrijdige 

belangenbehartiging. 

  

Tenslotte noem ik nog de beslissing in de casus T305a van 4 december 2012, waaruit 

overduidelijk blijkt dat er een behoorlijk verschil van interpretatie kan bestaan over de reikwijdte 

van de zorgplicht van een belastingadviseur. De RvT was van mening dat ‘van Verweerder, 

gezien de aard van de door Klaagster aan Belastingadvieskantoor verstrekte opdracht – die al 

jaren enkel bestond uit het verzorgen van de aangifte IB/PVV – niet kon worden verwacht dat 

hij Klaagster vooraf informeert over wetswijzigingen of haar proactie f adviseert.’ En op de 

stelling dat de adviseur onzorgvuldig had gehandeld  door het indienen van de aangifte, nadat 

Klaagster had aangegeven dat de aangifte toch niet mocht worden ingediend oordeelde de RvT 

dat dit niet klachtwaardig was, omdat dat niet was gebleken dat de ingediende aangifte onjuist 

was en dat de adviseur de cliënt tijdig had geïnformeerd over de mogelijkheid om tegen de 

aanslag op te komen. 

 

3.3.3 Categorieën van laakbaar handelen 

Klachten zijn in essentie een weergave van feiten en omstandigheden, waarin naar mening van 

de klager een samenstel van laakbaar handelen valt te onderkennen. Daardoor vallen 

deelklachten geregeld gelijktijdig in meer dan een van de vijf rubrieken die in paragraaf 3.2.3 

zijn onderkend. Van ieder van de 99 gepubliceerde beslissingen van de RvT zijn de verweten 

gedragingen naar de vijf voornoemde rubrieken gerubriceerd, waardoor het volgende beeld 

ontstaat van de deelklachten die tegen NOB-adviseurs zijn ingediend. 

 

De absolute favoriete categorie bij klagers is de kwaliteit van de dienstverlening en dan vooral 

het gebrek daaraan. Dat dit het meest voorkomt is op zich volstrekt logisch. De meeste 

klachten worden immers ingediend door (voormalige) cliënten en deze categorie ziet op de 

kerntaak van belastingadviseurs. In 71 van de 99 klachten is daarover geklaagd. De 

communicatie (35 klachten) en facturering (37 klachten) houden elkaar redelijk in evenwicht. 

Over het gebrek aan integriteit is 14 maal geklaagd en over het onvoldoende in acht nemen 

van de plicht tot geheimhouding 7 keer. Onder het kopje ‘overige gedragingen’ vallen tenslotte 
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4 deelklachten. Slechts een gedeelte van de klachten en klachtonderdelen wordt gegrond 

verklaard. Wanneer die gegevens gecombineerd schematisch in kaart worden gebracht ziet het 

landschap er als volgt uit: 

 

   

Figuur 2: deelklachten gecategoriseerd naar laakbaar handelen en (on)gegrondverklaring  

 

Hoewel over de kwaliteit van dienstverlening verreweg het meest wordt geklaagd, is dat niet 

het onderdeel waar de tuchtrechter relatief gezien het vaakst met de argumenten van de klager 

mee gaat. Procentueel ziet het beeld er namelijk als volgt uit:  

 

  Categorie    gegrondverklaring 

 Kwaliteit van de dienstverlening   32,4% 

 Communicatie     22,8% 

 Facturering     18,9% 

 Integriteit     35,7% 

 Geheimhouding     57,1% 

 Overige deelklachten      0,0 % 

 

Concluderend kan worden gesteld dat van iedere tien (deel-)klachten over de eerste vier 

categorieën de Raad van Tucht er twee a drie (al dan niet gedeeltelijk) honoreert. Met klachten 

over het schenden van de geheimhoudingsplicht wordt beduidend strenger opgetreden. En 

klachten die niet in de bovenste vijf categorieën kunnen worden geschaard, maken op basis 

van de geraadpleegde jurisprudentie simpelweg geen schijn van kans.  

 

In de komende vijf paragrafen werk ik per categorie uit wat er zoal aan NOB-adviseurs wordt 

verweten, maar nog meer op welke punten de tuchtrechter de klager in het gelijk stelt. Wat 

deden de NOB-adviseurs tegen wie een klacht was ingediend volgens de tuchtrechter kortom 

niet goed? 

 

3.3.4 Categorie 1: Kwaliteit van de dienstverlening 

Deze categorie ziet onder meer op het vangnetartikel 1 van het reglement beroepsuitoefening: de 

eer en waardigheid van de belastingadviseur. Een lid is op basis van dat artikel gehouden zijn 

werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze te verrichten, zich te houden aan 
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wet- en regelgeving en zich verder te onthouden van al wat overigens in strijd is met de eer en 

waardigheid van het beroep. Deze algemene norm wordt voor enkele deelgedragingen verder  

uitgewerkt in art. 2 (onafhankelijkheid), art. 5 (vakbekwaamheid) en ten aanzien van de 

dienstverlening in afdeling 2 van het Reglement. 

 

Dat de interpretatie van art. 1 tot discussie kan leiden, blijkt al uit de toelichting op het artikel: 

 

‘Wat onder ‘eer en waardigheid’ van het beroep wordt verstaan wordt mede bepaald door 

maatschappelijke opvattingen en kan dus aan verandering onderhevig zijn. Dit artikel beperkt zich 

nadrukkelijk niet tot werkzaamheden verricht in de hoedanigheid van belastingadviseur. Ook in 

andere hoedanigheden, bijvoorbeeld in privé of als bestuurslid van een sportvereniging, moet een lid 

zich overeenkomstig de eer en waardigheid van het beroep van belastingadviseur gedragen.’    

 

Vanwege de grote diversiteit van klachtomschrijvingen valt het niet mee om binnen deze 

rubriek een verdere specificering aan te brengen. De meeste deelklachten ten aanzien van de 

dienstverlening zien op enige vorm van onzorgvuldig handelen door de belastingadviseur
79

. 

Maar daaronder valt ook het onvoldoende opkomen voor de belangen van de cliënt
80

, het 

onjuist of slecht adviseren
81

, onvoldoende deskundigheid
82

 en onvoldoende onafhankelijkheid
83

. 

Een aantal opvallende zaken:  

 

 Een adviseur die willens en wetens zijn belangen verstrengelde en daarbij tevens zijn 

(voormalig) cliënte benadeelde en voortdurend weigerde naar tevredenheid van die cliënte 

de declaraties toe te lichten werd bestraft met een schorsing van zes maanden.
84

  

 In T306 verweet klager de adviseur dat hij een aangifte had ingediend, terwijl hij had 

aangegeven dat de adviseur dit niet mocht doen. Hoewel het verwijt feitelijk juist was, vond 

de RvT het geen reden om de adviseur een maatregel op te leggen.  

 In de casus met nummer T296 stond de onafhankelijkheid van de adviseur centraal, omdat 

er sprake was van een resultaatafhankelijke beloning. Er was kortom sprake van een vorm 

van eigen belang, die in ieder geval een gebrek aan onafhankelijkheid in schijn zou kunnen 

doen vermoeden, maar de RvT verklaarde de klacht ongegrond; 

 In T264 verweet klager de adviseur onder meer onbekwaamheid bij de advisering over een 

investering in Zuid-Afrika, maar omdat klager niet meer kon aangeven welke concrete fiscale 

vraag aan de adviseur was voorgelegd, kon de adviseur het gegeven antwoord op die vraag 

niet tuchtrechtelijk worden verweten. De deugdelijkheid van het gegeven antwoord is dus 

nimmer door de RvT getoetst; 

 Net als bij T296 stond ook in T255 (het gebrek aan) onafhankelijkheid van de adviseur 

centraal, maar wederom koos de RvT partij voor het NOB-lid. Want hoewel het verwijt 

sec wel hout sneed oordeelde de RvT de klacht ongegrond, omdat er geen sprake was 

van een tegenstrijdige belangenbehartiging; 

 In T253 declareerde de adviseur aan de verkeerde partij; advieswerkzaamheden die 

betrekking hadden op privézaken van de DGA werden aan de rechtspersoon in 
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rekening gebracht. Het oordeel van de RvT is echter opmerkelijk mild voor de adviseur:  

 

‘In beginsel dienen privé-werkzaamheden niet gedeclareerd te worden aan de 

vennootschap. Het ware in dit geval dan ook beter geweest wanneer dit wel zou zijn 

aangegeven, zodat men deze bedragen in ieder geval intern gemakkelijk had kunnen 

verrekenen. Echter, gezien de in het verleden ontstane werkwijze, het relatief kleine 

bedrag dat met de aangiftes inkomstenbelasting is gemoeid en het feit dat met 

instemming van alle partijen aan de vennootschap werd gedeclareerd acht de Raad het 

handelen van Verweerder niet klachtwaardig.’ 

 

 In T244 ging in de ogen van klager zo’n beetje alles fout wat fout kon gaan: hij betichte 

de adviseur niet alleen van onjuiste advisering, maar ook dat hij had verzuimd om een 

suppletieaangifte in te dienen, verzuimd had om aangifte te doen van een balanspost 

BTW, onjuiste verwerking van afschrijvingen in de aangifte VPB en een extreem hoge 

declaratie. Maar geen enkele klachtonderdeel vond gehoor bij de tuchtrechter;  

 In de casus met nummer T248 oordeelde de RvT dat een geringe onjuistheid van de 

adviseur niet tuchtrechtelijk laakbaar is. Alleen als de klager is geschaad doordat er 

schade is ontstaan, is er wel sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen;  

 Ook in T226 lijkt de RvT veel begrip te tonen voor de dagelijkse praktijkproblemen van 

de NOB-adviseur. Dit NOB-lid had grote moeite om facturen die op naam van een 

rechtspersoon waren uitgereikt geïnd te krijgen. De facturen werden daarom omgekat 

naar de natuurlijke persoon die aan de rechtspersoon was gelieerd. De cliënt vond de 

manier van facturering en wijze van inning in de klacht verwerpelijk, maar de RvT 

oordeelde het volgende: 

 

‘In het algemeen is niet toegestaan om een factuur ten name van een B.V. vanwege 

het enkele uitblijven van betaling om te boeken in de administratie naar een factuur ten 

name van de directeur/groot-aandeelhouder. In de onderhavige zaak is dit echter niet 

laakbaar, onder meer omdat Klager meerdere malen had toegezegd om persoonlijk 

voor de betaling van de facturen te zorgen, dat desalniettemin de facturen onbetaald 

bleven, dat na de verkoop van de B.V.'s het voor Verweerder onmogelijk werd om de 

facturen bij de B.V.'s te innen en Verweerder creditnota's heeft toegezonden. ’ 

 

Ik kan echter zo snel niet beargumenteren, waarom het bovenstaande niet is te 

categoriseren als het vergoelijken van een vorm van valsheid in geschrift.  

 

 In T169 zag het verwijt van de klager niet op de hoedanigheid van belastingadviseur.  

Tuchtrechtelijk handelen kan volgens de RvT alleen worden verweten bij beroepsmatig 

handelen (beroepsuitoefening als lid van de NOB) en niet bij het schenden van het 

aanzien van het beroep van belastingadviseur. In T309 d.d. 28 januari 2013 oordeelde 

de RvT het tegenovergestelde ten aanzien van deze problematiek, waarschijnlijk 

vanwege in de tussenliggende periode gewijzigde regelgeving;  

 En in T139 oordeelt de RvT dat de gedragsregels niet de onfeilbaarheid van de 

adviseur tot norm stellen. Een klacht waarbij de gevolgen van de fouten van adviseur 

zijn weggenomen, dienen daarom ongegrond te worden verklaard. Een principieel 

onjuiste stelling lijkt me.  
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Al met al komt in mijn beleving uit de bestudering van de jurisprudentie van de RvT het beeld 

naar voren dat de NOB-tuchtrechter weliswaar waakt over kwaliteit van de beroepsuitoefening 

van het vak van belastingadviseur, maar daarbij bijzonder oog en begrip heeft voor het 

krachtenveld waarin de adviseur verkeert en voor de dagelijkse praktijkproblemen waar die 

mee te maken heeft.   

 

3.3.5 Categorie 2: Gebrekkig communicatie 

In 34 van de 99 klachten tegen een of meer NOB-leden stond het onderwerp communicatie 

(althans het gebrek daaraan) centraal. En indien wordt uitgegaan van de stelling dat NOB- en 

RB-leden op het gebied van communicatie richting hun clientèle weinig principiële verschillen 

kennen, maakt ook deze vaststelling de uitspraken van RB-tuchtrechter Alderse Baas 

opmerkelijk.  

Zoals in paragraaf 2.1.4 reeds gememoreerd, heeft Alderse Baas immers de perceptie dat 

er minder klachten tegen belastingadviseurs dan tegen accountants worden ingediend, omdat 

belastingadviseurs communicatiever zijn ingesteld en omdat accountants onafhankelijk moeten 

optreden (Van Almelo, 2014). Die communicatievere basiseigenschap blijkt echter niet uit het 

aantal klachten dat tegen NOB-adviseurs in het verleden zijn ingediend: ruim een derde van 

alle klachten zag onder meer op de gebrekkige communicatie. En bijna een kwart van die 

klachten (8 van de 34), werd al dan niet gedeeltelijk gegrond verklaard. Welke leermomenten 

ten aanzien van communicatie zijn zoal uit de jurisprudentie van de RvT te destilleren? 

 

 In T320 werd geoordeeld dat communicatie over het belastingadviseurschap en de 

werkzaamheden die daaruit voort vloeien verplicht is; 

 In T312 liet de adviseur onduidelijkheid bestaan over het moment waarop een cliënt 

werd overgenomen door een andere adviseur en over de bijbehorende overgang van 

verantwoordelijkheden. Hoewel de klacht op dit onderdeel gegrond werd verklaard, 

werd geen maatregel opgelegd; 

 In 315A heeft de adviseur onvoldoende duidelijk gemaakt dat hij als belastingadviseur 

is opgetreden; 

 In T304 oordeelde de RvT dat de adviseur uitlatingen heeft gedaan die een civiele 

procedure waarbij de cliënt was betrokken schade toe deed en dat de adviseur onnodig 

grievende uitlatingen had gedaan. Ook in T187 was sprake van onnodig grievende 

uitlatingen; 

 In T246 reageerde de adviseur onvoldoende op brieven van zijn cliënt;  

 

Ruim driekwart van de klachten over onvoldoende communicatie werd echter ongegrond 

verklaard. En de waarheid gebiedt te zeggen dat het helemaal niet mee valt om aan te geven 

waar precies de grens van laakbaarheid ten aanzien van gebrekkige communicatie valt te 

trekken. Zo oordeelde de RvT tot ongegrondverklaring bij klachten over communicatie ten 

aanzien van bijvoorbeeld: 

 

- de hoogte van advieskosten (T337, T318, T319, T286b),  

- belangenbehartiging (T315),  

- het doen van onnodige uitlatingen (T304),  

- te laat reageren op een klacht (T283),  

- onjuiste beantwoording van vragen van een voorzieningenrechter (T269),  
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- onvoldoende wijzen op kosten en risico’s (T268),  

- tendentieuze correspondentie (T242),  

- communicatie met de Belastingdienst (T173) en  

- de algehele toonzetting in schriftelijke correspondentie (T150).  

 

Waakzaamheid voor de belastingadviseur is kortom gepast. Een adviseur moet in deze tijd 

vaker en beter communiceren, zowel naar fiscus als naar zijn cliënt (Jongmans, 2007).  

3.3.6 Categorie 3: facturering 

Meerdere cliënten hebben hun ontevredenheid over de hoogte van de facturering in het 

verleden aan de tuchtrechter van de NOB voorgelegd. In 37 van de 99 klachten was de 

facturering (mede) onderwerp van gesprek, waarbij in 7 klachten een (gedeeltelijke) 

gegrondverklaring de uitkomst was. Klachten over de hoogte van de factuur zijn echter 

welhaast per definitie kansloos, omdat de tuchtrechter de declaraties slechts marginaal toetst. 

Dat is onder meer uitgemaakt in de zaken T189, T286b, T282, T205b en T322. 

Waar de tuchtrechter wel een gegrondverklaring heeft uitgesproken, betreft het nagenoeg altijd 

het niet of onvoldoende specificeren van declaraties (T303, T282, T286a,T271, T258 en T247). 

Enige uitzondering betreft de casus T300, waarbij de adviseur een cl iënt verzocht om tot 

betaling over te gaan, zonder dat de cliënt überhaupt een factuur kreeg. Sterker nog, de 

adviseur stelde niet eens een factuur op. De conclusie over dit onderdeel van de 

tuchtrechtelijke jurisprudentie is voor de afwisseling kortom wel  eenduidig: Hoeveel de adviseur 

aan zijn cliënt factureert maakt voor de tuchtrechter niet uit, zolang de adviseur maar in staat is 

om zijn werkzaamheden goed te specificeren.  

 

3.3.7 Categorie 4: integriteit 

Uit de openbaar gemaakte uitspraken van de RvT van de NOB blijkt dat in 14 tuchtklachten de 

integriteit van de belastingadviseur gespreksonderwerp was. Maar ook hier blijken meer 

klachten niet dan wel gegrond verklaard te worden. Op welke wijze gingen NOB-leden in deze 

casuïstiek niet integer te werk? 

 

 Een adviseur die willens en wetens zijn belangen verstrengelt en daarbij zijn cliënt 

heeft benadeeld, werd geschorst voor de duur van zes maanden (T313);  

 Een dubbele agenda (want een belangenconflict) hebben bij inzage in het kader van 

een due diligence-onderzoek resulteerde in een waarschuwing (T207); 

 Het dubbel en aan de verkeerde (rechts)persoon factureren (T212 en T313) leverde in 

samenhang met andere laakbare gedragingen een waarschuwing respectievelijk een 

schorsing van zes maanden op en 

 Het achterhouden en openen van post van een voormalig kantoorgenoot om andere 

schuldeisers te vinden resulteerde in een waarschuwing (T219). 

 

Zaken die ongegrond werden verklaard betroffen onder meer het:  

 

 Het verzwijgen van informatie in een rapportage (T170);  

 Bedreiging (T239): 

 Sturen van inhoudelijk onjuiste en tendentieuze correspondentie, bedoeld om de cliënt 

in een kwaad daglicht te stellen (T242); 

 Werkzaamheden opzettelijk aan de verkeerde partij factureren (T253);  



41 

 

 Oneerlijk gedrag (T264); 

 Overtreden van de Wwft bij cliëntacceptatie (T309); 

 Bewuste onwaarheden en misleidende formuleringen (T310);  

 Liegen bij een kantonrechter (T320). 

 

De klachten omtrent een beweerd gebrek aan integriteit zijn allereerst heel divers, maar 

daarnaast ook niet bepaald talrijk. Zeker wanneer wordt gekeken naar het aantal 

gegrondverklaringen. En die constatering maakt het niet echt mogelijk om een goede 

concluderende uitspraak over dit aspect te doen anders dan dat een klacht alleen gegrond 

wordt verklaard bij een evidente en opzettelijke integriteitsschending. Een drempel die wat mij 

betreft meer dan terecht wordt aangebracht, gezien de impact van het verwijt.  

 

3.3.8 Categorie 5: geheimhouding 

Art. 4 van het Reglement beroepsuitoefening van de NOB ziet op de geheimhouding van haar 

leden: 

 

‘Een lid is verplicht tot geheimhouding van alles wat in de uitoefening van zijn beroep te zijner 

kennis komt. Dit geldt niet wanneer hij door de cliënt (deels) van deze verplichting is ontheven, 

op hem een wettelijke of op de wet gebaseerde verplichting rust tot openbaarmaking, dan wel 

openbaarmaking noodzakelijk is voor de verdediging van zijn eigen belangen.’ 

 

Slechts incidenteel (7 van de 99 klachten) ziet een klacht op de geheimhoudingsperikelen, 

maar het toezicht op de naleving van art. 4 van het Reglement beroepsuitoefening is streng, zo 

blijkt uit het relatief aantal gegrondverklaringen door de tuchtrechter. De sanctie op de 

overtreding van deze regel is echter in de voorkomende gevallen door de RvT tot een 

waarschuwing beperkt gebleven. Waar ging het onder meer fout?  

 

 Het zonder toestemming van de cliënt doorgeven van informatie aan diens werkgever 

(T312); 

 Het afleggen van een verklaring ten overstaan van de FIOD (T302a en 302b);  

 Het zich niet beroepen op de geheimhoudingsplicht tegenover een Belgische 

gerechtelijke commissaris (T331); 

 

De geheimhoudingsplicht werd onder meer niet geacht te zijn geschonden bij: 

 

 Het delen van informatie van de cliënt met de ex-echtgenote van die cliënt (T332); 

 Zo te handelen dat derden kennis kregen van het feit dat klagers en verweerder een 

declaratiegeschil hadden en vertrouwelijke informatie in een civiele procedure in te 

brengen (T327);  

 

Hoewel het percentage gegrondverklaringen anders doet vermoeden, geeft het absolute aantal 

klachten op dit onderdeel weinig reden tot ongerustheid bij NOB-leden. De gegrondverklaringen 

lijken zich vooral te richten op de geheimhoudingsplicht ten overstaan van 

overheidsfunctionarissen. Daar is voor de NOB-adviseur kortom waakzaamheid geboden.  

3.3.9 Uitspraken van de Raad van Beroep NOB 

De website van de NOB maakt melding van in totaal 56 uitspraken in hoger beroep, waarbij de 
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laatste uitspraak van 11 juli 2016 rugnummer B94 draagt. Dat impliceert dat in 28 

beroepszaken geen uitspraak is gedaan of dat die niet zijn gepubliceerd. In het merendeel van 

die gepubliceerde uitspraken (44 van de 56, dus 78,6%) volgt de Raad van beroep het eerdere 

oordeel van de Raad van tucht en verklaart het beroep derhalve ongegrond. In het jaarverslag 

van de NOB gaat voormalig voorzitter van de Raad van beroep, H. Franken, kort in op de 

functie van de RvB van de NOB. Hij ziet de RvB als ‘een soort cassatierechter’ en stelt het 

volgende:  

 

‘De Raad van Tucht oordeelt over feiten. Daar mogen klager en adviseur alle registers 

opentrekken. Wij als beroepsinstantie bekijken de zaak vervolgens iets afstandelijker. In elk 

geval doen we het werk van de Raad van Tucht niet over. We concentreren ons op de vraag of 

de uitspraak in eerste aanleg mogelijk in strijd is met de wet of met NOB-statuten. Anders 

gezegd: we gaan na of de Raad van Tucht haar werk goed gedaan heeft.’   

 

Dat de Raad van Beroep in een relatief groot deel van de zaken tot de uitspraak ‘ongegrond’ 

dan wel ‘niet ontvankelijk’ komt is volgens Franken niet verwonderlijk. “Nogal wat klagers 

richten zich ook in tweede aanleg op de feiten. Maar zeer uitzonderlijke gevallen daargelaten; 

daarover spreken we ons dus niet uit.’ (Jaarverslag NOB, 2007). Het ontbreken van een 

integrale hertoetsing door een beroepsinstantie bij de NOB is weliswaar in overeenstemming 

met de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage uit 2006
85

 (zie paragraaf 2.3.3), maar nu de 

website van de NOB daar op geen enkele wijze melding over maakt, vraag ik me af in hoeverre 

(potentiële) klagers bekend zijn met het de vaststellling’ dat de RvB van de NOB de feiten 

slechts zeer beperkt beoordeelt. 

 

Statistisch gezien loont het instellen van hoger beroep door een NOB-lid. In zes van de twaalf 

uitspraken waarin het beroep gegrond werd verklaard, werd namelijk een lichtere of geen 

maatregel opgelegd. In vier zaken volgde wel een (zwaardere) maatregel waar in eerste aanleg 

geen of een lichtere maatregel was opgelegd. Daarnaast werd een casus terugverwezen 

(casus 1 december 2003, jurisprudentienummer onbekend) en werd een klacht na een eerdere 

ongegrondverklaring nu wel gegrond verklaard, zonder de oplegging van een maatregel (12 

oktober 1989, jurisprudentienummer onbekend). Een bloemlezing van de gegrond verklaarde 

beroepen: 

 

 Casus B85 volgde opT320b. In deze casus had de NOB-adviseur tegenover 

ambtenaren van de FIOD een inhoudelijke verklaring afgelegd. De Raad van Tucht 

oordeelde instantie dat hier sprake was van een schending van de 

geheimhoudingsplicht. En de Raad van beroep was het daar helemaal mee eens, maar 

vond de opgelegde maatregel van een waarschuwing te licht en berispte de adviseur;  

 B83 was een vervolg van casus T296; De RvB oordeelde hier dat de te betrachten eer 

en waardigheid van het beroep met zich mee brengt dat een lid van de NOB niet alleen 

naar zijn cliënt, maar zeker ook naar de Belastingdienst toe zijn werkzaamheden eerlijk 

en op een behoorlijke wijze verricht; 

 Een belastingadviseur heeft geen informatieplicht aan zijn cliënt als fiscale risico’s 

reeds bekend zijn. De eerdere waarschuwing van de Rvt werd door de RvB op 24 

oktober 2004 van tafel geveegd. De uitspraak vermeldt echter geen 

jurisprudentienummer en verwijst ook niet naar een nummer van de Raad van Tucht;  

                                                        
85
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 Een eerder opgelegde doorhaling van 6 maanden wordt in hoger beroep op 15 juni 

1989 van tafel geveegd, omdat de grondslag van de klacht in hoger beroep vervalt 

doordat nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Ook van deze uitspraak is geen 

jurisprudentienummer bekend, maar het betreft een uitspraak waarvan de behandeling 

is eerste aanleg niet is gepubliceerd (het hoger beroep dateert uit 1989, terwijl 

uitspraken van de raad van Tucht pas sinds oktober 1995 worden gepubliceerd);  

 De RVT heeft een opgelegde waarschuwing volgens de RvB onvoldoende gemotiveerd, 

waarna de RvB de zaak zelf inhoudelijk afdoet en de zaak alsnog ongegrond verklaart; 

 Hoewel het eerdere oordeel van de RvT terecht is dat een NOB-adviseur zijn 

geheimhoudingsplicht had geschonden, bestaat naar het oordeel van de RvB 

onvoldoende reden om een maatregel op te leggen. De adviseur werd in deze casus 

geconfronteerd met de zeer algemeen geformuleerde regel van art . 8 Reglement 

Beroepsuitoefening NOB (deskundigheid), op welke regel van de zijde van de NOB ten 

aanzien van situaties als de onderhavige onvoldoende toelichting en geen aanwijzing 

omtrent de te volgen gedragslijn was gegeven. Gelet op de onzekerheid over de 

reikwijdte van deze bepaling, zou het opleggen van een maatregel naar het oordeel 

van de Raad van Beroep op 1 juli 1999 voor de adviseur onevenredig belastend zijn. 

Ook van deze casus is geen jurisprudentienummer bekend. 

 

Kijkend naar voornoemde uitspraken in hoger beroep, dan valt in het licht van het interview met 

Franken in het Jaarverslag 2007 met name de casus B85 op: Zo levert deze casus geen enkele 

reden op om te veronderstellen dat de uitspraak in eerste aanleg in strijd was met de wet of 

met NOB-statuten. Slechts de hoogte van de maatregel werd onvoldoende geacht.  Daarnaast 

lijkt de casus van 15 juni 1989 (procedurenummer onbekend) een van de weinige zaken waarin 

in tweede aanleg wel een integrale herbeoordeling van de feiten heeft plaats gevonden. 

 

3.4 Resultaten RB-tuchtrecht 

3.4.1 Inleiding 

Hoewel er op de volledigheid en duidelijkheid van de gepubliceerde – met name wat oudere - 

samenvattingen van de hiervoor behandelde NOB-tuchtuitspraken geregeld iets valt af te 

dingen, is het lovenswaardig dat de NOB al meer dan 20 jaar openheid over deze 

tuchtuitspraken verschaft. Niet alleen voor de buitenwereld, maar met name voor de eigen 

leden die op deze manier lering kunnen trekken uit praktijkproblemen waarmee hun 

vakbroeders en - zusters eerder werden geconfronteerd. 

 Dat ligt anders bij het RB. Want hoewel er recentelijk een omslag lijkt te hebben plaats 

gevonden in de wijze waarop het RB omgaat met de openheid en toegankelijkheid van haar 

tuchtrechtspraak, is het redelijk bijzonder hoe gesloten deze beroepsgroep en haar 

rechtsvoorgangers in het verleden zijn omgegaan met tuchtrechtelijke jurisprudentie. En 

hoewel het RB sinds ruim twee jaar de tuchtuitspraken van haar RvT en RvB openbaar maak t, 

is ze nog steeds gesloten over het verleden. Ik heb reeds aangestipt dat het RB nu nog weigert 

om de tuchtuitspraken uit het verleden openbaar te maken, ondanks de recentelijk ingezette 

weg tot meer openheid (paragraaf 3.2.2). 

 Dat gebrek aan openheid geldt ook voor de aanwezigheid bij de inhoudelijke behandeling 

van tuchtklachten. Want in tegenstelling tot de NOB heeft het RB in geen enkele regelgeving 

vastgelegd dat de inhoudelijke behandeling van tuchtklachten besloten is. Sterker nog; in een 

interview van mei 2014 verklaart de voorzitter van de RvT van het RB dat zittingen niet 
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besloten zijn (Van Almelo, 2014). “De zittingen zijn niet besloten. Dat betekent dat partijen hun 

adviseur en/of familielid mogen meenemen. Andere belangstellenden hebben zich tot nu toe 

niet gemeld bij de zittingen”, aldus H. Alderse Baas. De interviewer van Alderse Baas is 

vervolgens uitgenodigd een inhoudelijke behandeling bij te wonen. In het kader van deze 

scriptie heb ik op 3 augustus 2016 aan het RB verzocht een zitting van de RvT en van de RvB 

van het RB bij te wonen. Doel was om zelf te ervaren in hoeverre de verschillen tussen niet -

wettelijk en wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht in de praktijk rond de inhoudelijke behandeling 

uitpakken. Maar dat verzoek werd middels tussenkomst van de bestuurssecretaris van het RB 

door de voorzitters van beide tuchtcolleges afgewezen. Want hoewel het reglement op de 

tuchtrechtspraak dat nergens expliciet of impliciet bepaalt, is het RB van mening dat de 

verenigingsrechtelijke aard van het RB-tuchtrecht de interpretatie van het besloten karakter van 

zo’n zitting wel rechtvaardigt. Dat werd onder meer onderbouwd met het argument dat het 

 

 ‘doel van het RB-tuchtrecht met name eruit bestaat om de belangen van de vereniging te 

beschermen en de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de aangesloten leden te waarborgen. 

Wettelijk tuchtrecht wordt op grond van het algemeen belang door de overheid ingesteld. Gezien dit 

algemeen belang ligt de openbaarheid van de zitting van het wettelijke tuchtcolleges meer en die van 

verenigingsrechtelijke tuchtcolleges minder voor de hand.’  

 

 Het tweede argument dat werd gebruikt, was de vaststelling dat de kring die een klacht kan 

indienen bij wettelijk tuchtrecht groter is dan bij verenigingstuchtrecht, waardoor het wettelijk 

tuchtrecht een meer openbaar karakter heeft dan verenigingstuchtrecht. En het laatste 

argument was de vrees dat openbaarheid van een zitting voor klagers een drempel zou kunnen 

zijn voor het indienen van een klacht. De bestuurssecretaris gaf naar aanleiding van mijn 

verzoek aan het voornemen te hebben om het bestuur van het RB te adviseren in het 

reglement te expliciteren dat zittingen van tuchtcolleges niet openbaar zijn. Mosterd na de 

maaltijd wat mij betreft.  

 

Hoewel de gegeven drie argumenten weerlegbaar zijn, rest mij niets anders dan te berusten in 

de beslissing van beide voorzitters. Mijn pogingen om de zeer bescheiden hoeveelheid RB-

jurisprudentie te verruimen door inzage te krijgen in de wat oudere tuchtuitspraken danwel om 

de tuchtrechtspraak van het RB wat meer kleuring te geven door zittingen zelf bij te wonen, zijn 

kortom vruchteloos gebleken. 

 

3.4.2 Algemeen 

Zoals reeds eerder aangegeven vermeldt de website van het RB ten tijde van het schrijven van 

deze scriptie slechts dertien uitspraken. Een uitspraak staat dubbel vermeld, waardoor de 

brondata uit twaalf gerechtelijke uitspraken bestaat. Deze bescheiden hoeveelheid 

rechtvaardigt een onderverdeling zoals die bij de NOB-jurisprudentie is gegeven niet. Ik volsta 

daarom met het geven van enkele algemene constateringen en met het kort benoemen van 

deze twaalf uitspraken. Wat valt zoal op bij de bestudering van de RB-jurisprudentie in eerste 

aanleg? 

 

Van de twaalf uitspraken is meer dan de helft (zeven stuks) ongegrond verklaard. Een klacht 

werd niet ontvankelijk verklaard (in verband met het ontbreken van een belang bij de klacht). 

De opgelegde maatregelen bij de vier gegrond verklaarde klachten staan echter in schril 

contrast met de opgelegde maatregelen door de NOB-tuchtrechter: twee maal leidde een klacht 
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tot een voorwaardelijke schorsing van het lidmaatschap en twee maal tot een royement, terwijl 

de NOB-tuchtrechter slechts zeer incidenteel een zwaardere maatregel dan een waarschuwing 

oplegt. Die zwaardere maatregel wordt door de RB-tuchtrechter echter meer dan eens 

opgelegd. Hier ga ik later nader op in.  

 Wat daarnaast opvalt, is dat klagers of beklaagden – afhankelijk van de uitspraak – 

geconfronteerd worden met het vergoeden van de kosten van de tuchtprocedure. Niet aan 

elkaar zoals bij civiele zaken het geval kan zijn, maar aan de beroepsvereniging RB. De kosten 

bedragen in de praktijk € 200 (betaalde waarborgsom) of maximaal € 1500 euro en worden in 

iedere procedure aan de ‘verliezende’ partij in rekening gebracht. Bij de NOB-jurisprudentie 

ben ik in de 99 uitspraken in eerste aanleg slechts één uitspraak tegengekomen, waarin een 

partij tot het betalen van een vergoeding werd veroordeeld.
86

  

 Art. 14 van het Regelement op de tuchtrechtspraak van het RB stelt dat de kosten voor een 

procedure maximaal € 1.500,- bedragen ingeval de kosten voor rekening van de beklaagde 

komen. De kosten voor de klager bedragen maximaal het bedrag van de gestorte 

waarborgsom. Alleen wanneer misbruik van het klachtrecht wordt gemaakt, kan de klager ook 

een acceptgiro ad € 1.500,- euro tegemoet zien. Sinds 1 januari 2016 is de Directeur-Generaal 

van de Belastingdienst ook klachtgerechtigd bij de tuchtrechtspraak van het RB. Net als het 

bestuur van het RB is de Belastingdienst geen waarborgsom verschuldigd bij het indienen van 

een tuchtklacht, waardoor een procedure voor deze klager in beginsel kosteloos is. 

 

3.4.3 Tuchtrechtuitspraken RvT van het RB 

 

Hoewel het aantal gepubliceerde uitspraken erg beperkt is, ligt de aard van de problematiek 

waarover wordt geklaagd wel in lijn met de NOB-uitspraken. Ook de klanten van RB-adviseurs 

klagen het meest over de kwaliteit van de dienstverlening en – in mindere mate – over 

factureringsperikelen. Over welke casuïstiek buigen de RB-tuchtrechters zich zoal? 

   

 In de zaak 502-2014 d.d. 14 april 2015 stelden klagers dat de adviseur zonder 

urenspecificatie had gefactureerd, niet gewerkte uren had gedeclareerd en het trachten 

te verkrijgen van een volledige financiële volmacht. De adviseur had in de ogen van 

klager met zoveel woorden misbruik gemaakt van zijn dementerende oom. De klacht 

werd ongegrond verklaard en de klagers waren hun gestorte waarborgsom ad € 200, - 

kwijt; 

 In de casus 411-2014 d.d. 14 april 2015 klaagden twee echtgenoten erover dat een 

RB-adviseur een gebrek aan onafhankelijkheid bij de begeleiding en overdracht van 

hun onderneming aan een medewerker. Ook deze klacht werd ongegrond verklaard, 

maar de klagers moesten naast hun waarborgsom nog € 1300,- betalen als bijdrage in 

de kosten van de procedure; 

 Een klacht van een Vereniging van Eigenaren werd in de casus 413-2014 niet 

ontvankelijk verklaard, omdat de klacht was ingediend door enkele individuele leden in 

plaats van de VVE zelf. De RvT oordeelde dat de individuele klagende leden niet als 

belanghebbende konden worden aangemerkt, waarna klagers de waarborgsom ad 

€ 200,- kwijt waren;  

                                                        
86

 Het betrof in casu de zaak met nummer 10/285 (T285) d.d. 16 mei 2011, waarin de klager tot betaling van 

€ 2.500,- werd betaald nadat hij naar het oordeel van de RvT de tegenpartij ‘onnodig op kosten had gejaagd’ 

met een tuchtprocedure, waarbij hij de klacht onvoldoende schriftelijk had onderbouwd en vervolgens ook niet 

op zitting verscheen om die onderbouwing alsnog te geven.  
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 In de casus 409-2014 stond een casus centraal waarbij iemand had geklaagd dat de 

adviseur geen overleg wilde plegen over de gehanteerde tarieven en weigerde om 

specificaties van de gedeclareerde uren te verstrekken. Daarnaast betwiste hij de 

juistheid van enkele facturen. Maar voorafgaand aan de inhoudelijke procedure had de 

cliënt een vaststellingsovereenkomst met de adviseur afgesloten en omdat de klager 

niet ter zitting was verschenen, er geen duidelijk bestond of de klacht al dan niet was 

ingetrokken middels de vaststellingsovereenkomst en klager dar ook geen duidelijkheid 

had gegeven, besliste de RvT dat de klacht niet gegrond was. Kosten voor klager 

bedroegen € 1500,-; 

 Casus 404-2014 d.d. 5 januari 2015 ging over een RB-lid die bestuurslid was van een 

stichting die financieel was verweven en nauw was betrokken bij de exploitatie van 

onderneming van een cliënt. Daarnaast werd de adviseur verweten geen of 

onvoldoende informatie te willen verstrekken aan de opvolgend adviseur en wilde hij 

geen medewerking aan een overdracht verlenen, voordat een factuur was betaald. De 

RvT oordeelde de klacht over de belangenverstrengeling gegrond en legde het lid de 

maatregel van een voorwaardelijke schorsing op van drie maanden. En dat is vrij 

bijzonder, omdat art. 14 van het Reglement op de tuchtrechtspraak van het RB de 

mogelijkheid tot het opleggen van een voorwaardelijke maatregel helemaal niet kent . 

Ook de “proeftijd” van drie jaar die aan de voorwaardelijke maatregel werd gekoppeld 

is in het Reglement op de Tuchtrechtspraak helemaal niet terug te vinden.  

     Het bijzondere karakter van deze uitspraak houdt niet op bij de opgelegde 

maatregel. Want de klacht was in deze casus tegen twee adviseurs gericht en beiden 

moesten de kosten van de procedure vergoeden, zoals de traditie bij RB-

tuchtrechtspraak vereist. Adviseur D moest € 1.500,- vergoeden en adviseur E € 500,-, 

in totaal derhalve € 2.000,-. Maar art. 14.4 van het Reglement op de Tuchtrechtspraak 

van het RB maximeert de in rekening te brengen kosten van een procedure tot 

€ 1.500,- indien de kosten voor rekening van de beklaagde komen. In deze casus was 

er sprake van één procedurenummer, dus één procedure en dus een gemaximeerde 

kostenvergoeding ad € 1.500,-. De beklaagden moesten samen meer betalen dan dat 

het Reglement maximaal voorschrijft. In theorie zou het kunnen dat het Reglement ten 

tijde van het opleggen van deze maatregel op dit punt anders luidde, maar dat is mij 

niet bekend. Onder de actuele regelgeving is deze maatregel volgens mij niet mogelijk. 

 De zaak met nummer 405-2014 d.d. 5 januari 2015 ging over een RB-lid in de 

hoedanigheid van executeur-testamentair die beweerdelijk een aantal steken had laten 

vallen bij de afwikkeling. Het RB-lid stelde echter dat de tuchtrechter helemaal niet 

bevoegd was, omdat hij niet als RB-lid maar als executeur-testamentair optrad. 

Volgens de tuchtrechter maakte dat onderscheid niet uit en kon het RB-lid altijd op zijn 

daden worden aangesproken. Ook dit lid kreeg een voorwaardelijke schorsing van drie 

maanden opgelegd met een proeftijd en moest de kosten van de procedure vergoeden; 

 In casus 410-1014 d.d. 10 juli 2015 stond het verwijt centraal dat de belastingadviseur 

ten onrechte kosten in rekening had gebracht wegens het overdragen van het dossier 

en dat hij een onjuiste opgave bij de loonaangifte zou hebben gedaan. De Rvt 

oordeelde de klacht echter ongegrond en de kosten van de procedure werden op 

€ 200,- bepaald; 

 Een voormalig cliënte stelde in de zaak 402-2014 d.d. 17 juni 2014 dat haar adviseur 

onterecht meerwerkfacturen had gestuurd en dat hij ondeskundig werk had geleverd. 

De RvT oordeelde ook deze klacht ongegrond. De motivering is echter wel 

vermeldenswaardig: Ten aanzien van het ondeskundig advies stelde de RvT niet het 



47 

 

instituut te zijn dat zich een oordeel vormt over de juistheid van verstrekte adviezen ‘nu 

het een feit van algemene bekendheid is dat veel oplossingsrichtingen leiden tot een 

verscheidenheid aan adviezen die, soms tot verbazing, tot nieuwe oplossingsrichtingen 

en jurisprudentie leiden ’. En over het klachtonderdeel dat zich richtte op de 

meerwerkfacturen, stelde de RvT geen oordeel te geven omdat dat is voorbehouden 

aan de burgerlijke rechter;  

 Ook in casus 401-2014 d.d. 17 juni 2014 stond het verwijt van een slechte advisering 

en onjuiste facturen centraal. De RvT oordeelde de klacht over de slechte advisering 

ongegrond en kwam niet toe aan een beoordeling over de klacht over de facturering, 

omdat niet door klager was gesteld of was gebleken dat een onjuiste facturering 

opzettelijk was gedaan om klaagster te benadelen, zodat er geen sprake kon zijn van 

een handelen in strijd met de geldende gedragsregels. 

     Wederom een opmerkelijke uitspraak, omdat de aanwezigheid van opzet bij een 

beweerde laakbare handeling helemaal geen voorwaarde is in het tuchtrecht. Wel een 

vorm van bewuste of onbewuste schuld. Opzet is willens en wetens handelen, 

waaronder ook voorwaardelijke opzet wordt begrepen. Bij voorwaardelijke opzet is het 

wilselement aanwezig, maar is het kenniselement afgezwakt tot een besef fen van de 

mogelijkheid van het gevolg (Hendriks, 2007).  

 Op 14 april 2015 royeerde de RvT in casus 414-2014 een lid, omdat hij zonder 

toestemming van zijn cliënt middels een automatische incasso een bedrag van 

€ 2.268,75 had geïncasseerd, terwijl hij daar geen werkzaamheden voor had verricht 

en dat bedrag ook weigerde terug te storten. Naast de doorhaling van zijn inschrijving 

moest de adviseur ook de kosten van de procedure ad. € 1.500,- betalen; 

 Op 14 april 2015 deed de RvT uitspraak in de zaak met nummer 412-2014. De klager 

beweerde schade te hebben geleden doordat de adviseur een opdracht had aanvaard 

zonder over voldoende specifieke deskundigheid te beschikken. De klacht werd 

ongegrond verklaard; 

 Net als bij casus 414-2014, royeerde de RvT ook en RB-lid in de zaak 406-2014 d.d. 14 

april 2015. De belastingadviseur werd verweten dat hij zonder toestemming of 

instemming opzettelijk mogelijk onjuiste belastingaangiften voor zijn cliënt had 

ingediend, waarmee hij zijn cliënt schade had berokkend. De klacht werd gegrond 

verklaard, waarna de doorhaling van de inschrijving uit het register van het RB werd 

gelast. 

 

3.4.4 Tuchtrechtuitspraken RvB van het RB 

 

Ook het RB heeft voor haar tuchtrechtspraak een hoger beroepsinstantie, de Raad van Beroep. 

De website van het RB vermeldt echter maar zes uitspraken in de periode tussen 20 oktober 

2015 en 23 maart 2016. Een dergelijk summier aantal uitspraken rechtvaardigt geen algemeen 

geformuleerde conclusies. Wat is dan wel vermeldenswaardig? 

 Vier van de zes beroepen zijn ongegrond verklaard. De beroepen die wel gegrond waren, 

betreffen de twee zaken waarbij een voorwaardelijke schorsing van drie maanden is opgelegd. 

In beide zaken stelde het bestuur van het RB beroep in en eveneens in beide zaken werd 

geoordeeld dat de verweten gedragingen dermate ernstig waren dat het voorwaardelijke 

karakter van de schorsing in combinatie met de opgelegde proeftijd diende te vervallen. En 

daarmee heeft de RvB ervoor gezorgd dat de opgelegde maatregelen weer in lijn liggen met 

het sanctiepalet zoals dat door art. 14 lid 2 van het Reglement op de Tuchtrechtspraak van het 
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RB wordt voorgeschreven. 

 

3.5. Opgelegde maatregelen 

Wat valt in zijn algemeenheid te zeggen over maatregen die de tuchtrechters van beide 

beroepsverenigingen hebben opgelegd? Zowel het RB
87

 als de NOB
88

 hebben de mogelijkheid 

tot het opleggen van een waarschuwing, berisping, schorsing of royement. De schoring kent 

zowel bij de NOB als bij het RB een maximale duur van zes maanden. Van de 99 NOB-

uitspraken in eerste aanleg werd in 31 gevallen een waarschuwing opgelegd, in vier gevallen 

een berisping en eenmaal een schorsing. De enige uitspraak uit de gepubliceerde RvB-

jurisprudentie die in dit kader vermeldenswaardig is, is de casus T302b waarin de RvB de 

maatregel van een waarschuwing heeft verzwaard tot een berisping in verband met het 

afleggen van een getuigeverklaring tegenover ambtenaren van de FIOD.  

 

Een schorsing of doorhaling komt op basis van de geraadpleegde jurisprudentie eigenlijk alleen 

in aanmerking bij het opzettelijk plegen van grove en evidente normovertredingen, die vaak ook 

strafbaar blijken te zijn in het commune of fiscale strafrecht. Denk daarbij aan het doen van een 

opzettelijk onjuiste belastingaangifte, verduistering van gelden van een cliënt of ernstige 

belangenverstrengeling. De grens tussen een waarschuwing of een berisping is minder helder. 

In tegenstelling tot het RB geven de Statuten van de NOB wel een toelichting op de 

onderbouwing van de op te leggen maatregel (art. 18):  

 

Een schriftelijke waarschuwing moet worden beschouwd als een terechtwijzing die de 

onjuistheid van een bepaalde handelwijze belicht. In geval van een schriftelijke berisping is er 

sprake van een duidelijk verwijt waarin een veroordeling van de schending van genoemde 

normen is opgenomen. Een schorsing is een zwaardere maatregel voor schending van de 

normen die door de tuchtrechter niet lichtvaardig wordt opgelegd. Ontzetting uit het 

lidmaatschap wordt opgelegd indien de schending zodanig in strijd is met de normen dat 

voortzetting van de relatie met het NOB-lid niet meer kan worden gerechtvaardigd. 

 

Hoe wordt daar in het wettelijk tuchtrecht over gedacht? Uit de parlementaire geschiedenis bij 

de totstandkoming van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 

blijkt dat de wetgever de lichtste maatregel, de waarschuwing, heeft bedoeld als een zakelijke 

terechtwijzing die de onjuistheid van een handelswijze naar voren brengt, zonder daar het 

stempel van laakbaarheid op te drukken.
89

 Bij de maatregel van waarschuwing is geen sprake 

van verwijtbaar gedrag, aldus de minister (De Klerk & Olsthoorn, 2015). Dit ter onderscheiding 

van de berisping, die een verwijtende en veroordelende strekking heeft.
90

 Volgens mij ligt de 

uitleg van de NOB redelijk in lijn met hoe de wetgever het bij het wettelijk tuchtrecht heeft 

bedacht. Bij de tweede evaluatie van de Wet BIG kwam naar voren dat het beleid bij het 

opleggen van waarschuwingen onvoldoende consistent was, omdat de tuchtrechter met 

regelmaat verwijtbaarheid van het professioneel handelen ten grondslag legde aan het 

                                                        
87

 Art. 14 lid 2 Reglement op de Tuchtrechtspraak RB. 
88

 Art. 21 lid 5 Reglement Tuchtzaken NOB. 
89

 Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p.76. 
90

 Kamerstukken II 2012/12, 33000 XVI, 168 (brief van 1 maart 2012) en 194 (Verslag van een schriftelijk 

overleg naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 1 maart inzake tuchtrecht voor 

beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg).  
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opleggen van een waarschuwing (Sijmons, 2013).  

 

Deze vaststelling lijkt me ook van toepassing bij de tuchtrechtspraak voor belastingadviseurs, 

meer in het bijzonder voor de NOB gezien de voorhanden data. De vier door de RvT opgelegde 

berispingen hebben allemaal betrekking op de kwaliteit van dienstverlening. De RvB voegt daar 

het aspect van de geheimhouding aan toe. Maar kijkende naar de casuïstiek waarbij een 

waarschuwing is opgelegd, dan zitten daar zonder twijfel gedragingen bij die een berisping 

rechtvaardigen. Denk daarbij aan het leveren van wanprestaties zoals slechte aantoonbare 

advisering (T274, T297, T295) of het simpelweg niet verrichten van overeengekomen 

werkzaamheden (T300). Het blijkt daarom – ondanks de toelichting bij art. 18 van de Statuten - 

niet echt mogelijk om aan te geven wanneer de RvT de keuze maakt om een berisping op te 

leggen in plaats van een waarschuwing, wanneer de klacht ziet op de kwaliteit van de 

dienstverlening. Klachten die op gebrekkige communicatie of factureringsperikelen zien worden 

echter bij een gegrondverklaring zonder uitzondering maximaal met een waarschuwing 

afgedaan. 

 

3.6 Cri de cour: visie op het fenomeen verenigingstuchtrecht door 

tuchtrechters van het RB en de NOB  

Ter afsluiting van dit hoofdstuk besteed ik kort aandacht aan enkele gepubliceerde uitspraken 

van tuchtrechters van het RB en de NOB. Ik benoem ze, omdat de zienswijze van deze 

rechters niet helemaal aansluit bij mijn beleving over het nut en de noodzaak van tuchtrecht en 

omdat ik de uitspraken ook niet kan plaatsen in de strekking van het wettelijk niet-hiërarchisch 

tuchtrecht dat in essentie immers dezelfde taak heeft als het verenigingstuchtrecht. 

 

Wat is het geval? H. Alderse Baas, de voorzitter van de RvT van het RB geeft in 2014 in een 

interview aan dat hij het plezierig vindt dat een aantal tuchtklachten wordt ‘afgevangen’, omdat 

in die gevallen de relatie tussen de partijen vaak in stand blijft  (Van Almelo, 2014). Art. 7 van 

het reglement op de Tuchtrechtspraak RB geeft in dat kader aan dat alvorens een tuchtklacht 

in behandeling wordt genomen, aan partijen wordt voorgesteld om door middel van een 

mediation tot een oplossing van het geschil te komen.  

 Daarnaast stelt Alderse Baas dat het niet de bedoeling is om klachten op te roepen, omdat 

een klachtzaak grote impact op een lid kan hebben. Dat staat in schril contrast met 

bijvoorbeeld de oproep van de voorzitter van de Accountantskamer, M. Werkhoven die in 2012 

toezichthouders AFM, NBA en netwerkorganisatie SRA juist aanspoort om vaker over 

accountants te klagen. (Van Almelo, 2012). Ook de voormalig voorzitter van de RvB van de 

NOB Franken zegt het een goede aanpak te vinden dat de NOB in een voorstadium tracht om 

tot een vergelijk tussen partijen te komen. ‘Hoe minder procedures, hoe beter’ (Franken, 2007). 

Dit lijken me voor tuchtrechters principieel verkeerde uitspraken. Het voortbestaan van een 

goede relatie tussen een adviseur en zijn cliënt behoort niet de zorg voor een tuchtrechter te 

zijn. Een tuchtrechter hoort te waken over de kwaliteit van de beroepsuitoefening en niet over 

de belangen van de beroepsbeoefenaar.  

 

 

3.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de tweede deelvraag centraal:  
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Aan welke categorieën van laakbaar handelen maken belastingadviseurs zich op basis van 

de tuchtrechtrechtelijke jurisprudentie het vaakst schuldig en hoe wordt dit laakbaar  handelen 

gesanctioneerd? 

 

Op basis van de bestudeerde jurisprudentie van het RB en de NOB zijn de gedragingen 

waarover wordt geklaagd, in essentie in vijf categorieën onder te brengen. Daarnaast is er nog 

een klein aantal klachten dat niet in een van die vijf categorieën kan worden geplaatst, maar 

dat in het kader van deze scriptie ook geen eigen restcategorie rechtvaardigt. Het betre ft de 

volgende categorieën: 

 

1) Kwaliteit van de dienstverlening 

2) Gebrekkige communicatie 

3) Facturering 

4) Integriteit 

5) Geheimhouding 
 

Nu verreweg het merendeel van de klachten door (voormalig) cliënten wordt ingediend is het 

niet geheel verwonderlijk dat het meest over de kwaliteit van dienstverlening wordt geklaagd. 

Dat betreft dan niet alleen ondeskundige of onjuiste fiscaaltechnische advisering, maar 

bijvoorbeeld ook het schenden van de zorgplicht of het niet voldoende betrachten van de 

voorgeschreven onafhankelijkheid. Ongeveer een derde van de klachten op dit vlak wordt 

gegrond verklaard, waarbij veelal de maatregel van een waarschuwing wordt opgelegd en 

incidenteel een berisping.  

 Op de tweede plaats staan klachten over factureringsperikelen, maar die klachten  leiden 

zonder uitzondering tot een ongegrondverklaring indien de klacht op de hoogte van de factuur 

ziet of het werk dat voor dat factuurbedrag is uitgevoerd. Slechts wanneer de adviseur 

onduidelijkheid over de factuur verschaft, doordat hij weigert om de gedeclareerde uren te 

specificeren, is de kans groot dan hem de maatregel van een waarschuwing wordt opgelegd.  

 De wijze waarop de belastingadviseur met zijn cliënt communiceert en de inhoud van die 

communicatie, blijkt eveneens een terugkerend item bij de Raad van Tucht. Daarbij valt te 

denken aan het onjuist, onvolledig, niet of niet tijdig communiceren maar ook onnodig grievend 

taalgebruik. Ongeveer een kwart van de klachten over communicatie treft doel, maar ook op dit 

vlak wordt zonder uitzondering maximaal een waarschuwing opgelegd. 

 De overige twee categorieën, namelijk integriteit en geheimhouding komen veel minder vaak 

aan bod. Maar bij de keren dat het wel gebeurt vindt de tuchtrechter een klacht relatief vaker 

gegrond. Integriteitskwesties waarbij kwade opzet bewezen wordt geacht, kunnen tot een 

royement leiden en in die gevallen waarbij de plicht tot geheimhouding door een 

belastingadviseur onvoldoende wordt nageleefd, toont de tuchtrechter ook weinig genade. 

Daarbij valt wel op dat een schending van de geheimhoudingsplicht tegenover 

overheidsinstanties kwalijker lijkt te worden geacht dan wanneer dat tegenover civiele partijen 

gebeurt.   
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Hoofdstuk 4: Vergelijking van opzet en werking van het tuchtrecht voor 

belastingadviseurs (verenigingstuchtrecht) en het 

accountantstuchtrecht (wettelijk tuchtrecht) 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de derde onderzoeksvraag centraal:  

 

 Welke verschillen zijn er tussen het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs en het 

wettelijk tuchtrecht voor accountants te onderkennen? 

 

Deze deelvraag wordt beantwoord door diverse aspecten van het accountantstuchtrecht en het 

NOB- en RB-tuchtrecht met elkaar te vergelijken en de verschillen te benoemen.  

 

4.1 Inleiding 

‘De voorzitter: Was de Belastingdienst of de belastingadviseur op de hoogte van het bestaan 

van deze schaduwadministratie? De heer Bos: Van de schaduwadministratie zelf niet. Wel van 

het fenomeen, denk ik. De voorzitter: Waarom denkt u dat? De heer Bos: In de aannemerij en 

de accountantswereld was dit algemeen bekend. De voorzitter: Wie bedoelt u precies? De heer 

Bos: U vroeg naar de belastingadviseur. Bedoelt u daar ook de accountant mee? De voorzitter: 

Dat is vaak hetzelfde. De heer Bos: Daar doel ik ook op . ‘(Oostdam, 2007)
91

 

 

Bovenstaand citaat is afkomstig uit de verhoren van de Parlementaire Enquêtecommissie 

Bouwnijverheid, dat in de jaren 2002/2003 de grootschalige fraude in de Nederlandse 

bouwsector onderzocht; in de volksmond ook wel als de bouwfraude betiteld. Het geeft aan dat 

bij het grote publiek het onderscheid tussen de fiscaal adviseur en de accountant niet altijd 

even helder is. Vandaar de keuze om het tuchtrecht van belastingadviseurs te vergelijken met 

het accountantstuchtrecht. Zoals uit bovenstaand citaat naar voren komt, is de accountant de 

beroepsgroep die wellicht het dichtst bij het beroep van fiscaal adviseur in de buurt komt. 

 

Een belastingadviseur is hij die zijn relaties met raad en daad helpt en bijstaat in rechts - en 

overige aangelegenheden waar belastingheffing en verplichtingen jegens overheid in het kader 

van de belastingheffing een rol spelen (Oostdam, 2007). Het beroep van belastingadviseur is 

niet wettelijk gereguleerd. Een accountant is volgens art.1 van de Wet op het 

accountantsberoep een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, waarbij 

de regelgeving onderscheid maakt tussen een openbaar accountant, een intern accountant, 

een overheidsaccountant en een accountant in business. Naast het monopolie op de wettelijk 

verplichte jaarrekeningcontroles heeft een accountant een breed werkterrein, onder meer op 

het gebied van management en organisatie, financiële administratie en fiscale 

aangelegenheden. 

 

                                                        
91

 Stenografisch verslag van de Parlementaire enquête bouwnijverheid van het verhoor van getuig e A.M. (Ad) 

Bos door de voorzitter van de commissie, mevr. M.B. A.C.M. de Vos. Kamerstukken II 2002/03, 28 244, nr.7 

p.15 



52 

 

4.2 Vergelijking tussen opzet en werking accountantstuchtrecht en 
tuchtrecht voor belastingadviseurs 

4.2.1 Wettelijk kader 
 
4.2.1.1 Accountantstuchtrecht 

In het licht van het onderwerp van dit onderzoek is voor accountants met name de Wet op het 

accountantsberoep (Wab) van belang die per 1 januari 2013 de Wet op de Registeraccountants 

(WRA) en de wet op de Accountants-administratieconsulenten (WAA) heeft vervangen. Art. 42 

van de Wab stelt dat een accountant ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep is 

onderworpen aan tuchtrechtspraak op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ter 

zake van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wab bepaalde en enig ander 

dan in de Wab bedoeld handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van 

het accountantsberoep.  

 De tuchtrechtspraak voor accountants wordt in eerste aanleg door de Accountantskamer 

uitgeoefend en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven (CBb) te Den Haag. In art. 30 Wtra is bepaald dat een klager zijn klacht kan intrekken, 

waarbij de behandeling van de klacht wordt gestaakt, tenzij de Accountantskamer beslist dat de 

behandeling van de klacht om aan het algemeen belang ontleende redenen moet worden voortgezet. 

In dat laatste geval wordt de klacht verder behandeld als ware deze afkomstig van de AFM, dan wel 

de voorzitter van de NBA (Zetteler & Pheijffer, 2016). 

 

De gedrags- en beroepsregels zijn verwoord in de Verordening Gedrags- en Beroepscode 

Accountants (VGBA) die per 1 januari 2014 de Verordening Gedragscode (VGC) heeft 

vervangen. Vanwege de vigerende verjaringstermijnen kan de VGC bij zittingen van de 

Accountantskamer nog steeds de meetlat zijn waarlangs gedragingen van accountants worden 

getoetst. 

 Zowel de Wab als de Wtra zijn wetten in formele zin, waarmee aan de eis van art . 113 van 

de Grondwet wordt voldaan (Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet 

geregeld). Accountantstuchtrecht is door de overheid ingesteld en bij wet geregeld. De 

uitvoering van het tuchtrecht gebeurt niet door een hiërarchisch meerdere , maar door een 

onafhankelijke Accountantskamer en in hoger beroep door het CBb. Kortom, wettelijk niet-

hiërarchisch tuchtrecht. Een tuchtprocedure tegen accountants wordt veel door klagers gebruikt 

als voorstation van een civielrechtelijke procedure tegen de verwerende accountant of (vaker) 

tegen de accountantsorganisatie waaraan hij/zij verbonden is (Hulten, 2016) 

 
4.2.1.2 NOB-tuchtrecht 

Voor NOB-leden staat art. 17 van de Statuten van de NOB centraal. Daarin is verwoord dat de 

Algemene vergadering een Reglement Tuchtzaken vaststelt voor klachten tegen leden 

betreffende schendingen van normen die in strijd zijn met een eerlijke, zorgvuldige en 

behoorlijke uitoefening van de werkzaamheden en al wat overigens in strijd is met de eer en 

waardigheid van het beroep.  

 De behandeling is in eerste instantie opgedragen aan de Raad van Tucht en in hoger 

beroep aan de Raad van Beroep. Een reglement Tuchtzaken geeft de feitelijke uitwerking van 

de tuchtrechtspraak van de NOB vervolgens vorm. In het Reglement Beroepsuitoefening NOB 

staan de bepalingen waaraan een NOB-lid zich moet houden. Afdeling 1 van het Reglement 

ziet op algemene bepalingen (eer en waardigheid, onafhankelijkheid, optreden, 

geheimhouding, vakbekwaamheid en beroepsaansprakelijkheid) terwijl in afdeling 2 bepali ngen 

met betrekking tot de dienstverlening zijn verwoord. Afdeling 3 ziet tenslotte op financiële 
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bepalingen, zoals honorarium, declaraties en commissies.  

  
4.2.1.3 RB-tuchtrecht 

Ook voor RB-leden vormen de statuten de basis voor hun tuchtrechtspraak. Art . 22 van de 

Statuten geeft aan dat leden van het RB aan tuchtrechtspraak zijn onderworpen, die tot doel 

heeft het weren en beteugelen van misslagen van leden in de uitoefening van hun beroep, van 

inbreuken op de statuten, reglementen en besluiten van het RB en van aantasting van de eer 

en waardigheid van het beroep. De RB-tuchtrechtspraak wordt volgens art. 22 lid 2 van de 

Statuten in eerste aanleg uitgeoefend door een of meer Raden van Tucht en in beroep, tevens 

in hoogste resort, door de Raad van Beroep. Het Reglement op de Tuchtrechtspraak geeft 

verdere uitwerking aan het bepaalde van art. 22 van de Statuten. De huidige versie van het 

Reglement op de Tuchtrechtspraak is op 1 januari 2011 in werking getreden en de laatste 

wijziging is per 1 januari 2016 ingegaan.  

 Toetsingskader voor het tuchtrecht zijn de bepalingen zoals verwoord in het Reglement  

Beroepsuitoefening Register belastingadviseurs die qua opbouw weinig verschilt van de 

beroepsregels van het NOB. Ook hier ziet afdeling 1 op enkele algemene bepalingen (eer en 

waardigheid, onafhankelijkheid, optreden, geheimhouding, vakbekwaamheid en 

beroepsaansprakelijkheid. Ook de opbouw van de afdelingen 2 en 3 zijn gelijk aan de 

regelgeving van de NOB: afdeling 2 richt zich op bepalingen met betrekking tot de 

dienstverlening en afdeling 3 op financiële bepalingen.  

 
4.2.1.4 Conclusie 

De kaders van het tuchtrecht zijn bij de voornoemde categorieën volstrekt helder. Omdat het 

accountantsgilde over een wettelijk tuchtrecht beschikt, ligt de legitieme basis in de grondwet 

en andere wetten in formele zin. De materiële gedragingen waarover in het tuchtrecht wordt 

geoordeeld is vastgelegd in lagere wettelijke verordeningen.  

 Het verenigingstuchtrecht van de NOB en RB vindt zijn basis in de statuten van de 

vereniging en de verdere uitwerking en de materiële basis voor de tuchtrechtelijke 

beoordelingen zijn in interne reglementen vastgelegd. 

 

4.2.2 Toegang het tuchtrecht 
 
4.2.2.1 Accountantstuchtrecht 

De drempel voor toegang tot het accountantstuchtrecht is opmerkelijk laag: art. 22 lid 1 Wtra 

stelt dat een ieder bij een vermoeden van klachtwaardig handelen een klacht kan indienen. Een 

belang bij een klacht is niet noodzakelijk en dat is redelijk bijzonder in het tuchtrecht.  

 De memorie van toelichting bij art. 22 van de Wtra meldt dat de bevoegdheid tot het 

aanhangig maken van een zaak die raakt aan de kerntaken van een accountant aan een ieder 

toekomt. Dat is in lijn met jurisprudentie van het CBb op grond van de WRA en de WAA.
92

 Ook 

de WRA en de WAA kenden immers geen expliciete bepaling waaruit bleek dat de klager een 

rechtstreeks belang moest hebben. In de praktijk werd de kring van klachtgerechtigden ruim 

genomen. Vanwege de publieke functie van accountants is de ruime toegang tot het tuchtrecht 

op zich niet vreemd. En goed voorbeeld doet volgen; inmiddels is ook voor de beroepsgroep 

van notarissen het tuchtrecht niet meer beperkt tot klagers met een belang of zij die specifiek 

zijn aangewezen.  

 
4.2.2.2 NOB-tuchtrecht 
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Art. 17 lid 4 van de Statuten van de NOB schrijf t limitatief voor dat tuchtklachten alleen kunnen 

worden ingediend door: 

 

1. ‘leden;  

2. niet-leden, indien het hun eigen belang betreft;  

3. het bestuur;  

4. de Directeur-generaal der Belastingen of een daarvoor in de plaats gekomen functionaris en  

5. de toezichthouder ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme.’   

 

De meeste klachten tegen NOB-leden worden ingediend door niet-leden met een eigen belang, 

namelijk (voormalige) klanten. Incidenteel dient het bestuur een klacht in. Zo werd een NOB-lid op 29 

april 1997 (procedurenummer onbekend) door het RvB gewaarschuwd in verband met een niet-

toegestane dienstaanbieding, waarbij de klacht door het bestuur van de NOB was ingediend.  

 De Directeur-Generaal van de Belastingdienst heeft medio 2016 voor het eerst gebruik gemaakt 

van zijn recht om een klacht in te dienen, maar ten tijde van het afronden van deze scriptie heeft de 

inhoudelijke behandeling nog niet plaats gevonden. In de geraadpleegde jurisprudentie ben ik nog 

geen klachten tegengekomen die zijn ingediend door het Bureau financieel toezicht (BFT), de 

toezichthouder op de naleving van de Wwft.  

 
4.2.2.3 RB-tuchtrecht 

Art. 9 lid 3 van het Reglement op de tuchtrechtspraak RB schrijft limitatief voor wie gerechtigd is om 

een klacht tegen een NB-lid in te dienen. Sinds 1 januari 2016 is dat rijtje gelijk aan dat van de NOB. 

Voor die tijd was de Belastingdienst niet klachtgerechtigd. Gezien de beperkte hoeveelheid openbare 

jurisprudentie kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan over wie in het verleden allemaal een 

klacht tegen een RB-lid heeft ingediend, maar in een interview meldt de voorzitter van de RvT dat de 

ondernemers de meeste klachten indienen en een enkele keer een particulier (Van Almelo, 2014).  

 

De reden waarom het RB haar Reglement begin dit jaar heeft aangepast is onbekend. Bestuurslid 

van het RB Paul Cramer heeft zich in een rondetafelgesprek wel laten ontvallen dat de vereniging 

naast het verzoek van het Openbaar ministerie om een RB-lid tuchtrechtelijk te vervolgen, dergelijke 

verzoeken inmiddels ook van de Belastingdienst heeft gekregen. Daarnaast gaf Cramer aan dat het 

bestuur worstelt hoe hier mee om te gaan; het RB is immers een vereniging van en voor leden. ‘Het 

RB wil haar leden als vereniging steunen, ook als die in een procedure worden betrokken’ (Van 

Almelo, 2016). Door het tuchtrecht van het RB per januari 2016 voor de Belastingdienst toegankelijk 

te maken, gaat het bestuur die interne tweestrijd in ieder geval uit de weg.  

 
4.2.2.4 Conclusie 

Vanwege de publieke taken is het accountantstuchtrecht voor eenieder toegankelijk, met of zonder 

belang. Die toegankelijkheid geldt ook voor klachten tegen accountants die helemaal niet in het 

publieke domein werkzaam zijn, zoals interne accountants en accountants in business. Daarmee 

bestaat er nauwelijks een drempel voor iemand die niet tevreden is over de gedragingen van een 

accountant. In het geval van het verenigingstuchtrecht van het RB en de NOB dienen klagers wel 

een belang te hebben of moeten specifiek zijn aangewezen.  

4.2.3 Samenstelling en onafhankelijkheid tuchtcollege 
 

4.2.3.1 Accountantstuchtrecht 

De art.10 tot en met 13 Wtra zien op de samenstelling en benoeming van de 
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Accountantskamer. De voorzitter is altijd een gerechtelijk ambtenaar (art.12 Wtra). Sinds de 

oprichting van de Accountantskamer is dat mr. M.B. Werkhoven, verbonden aan de rechtbank 

Overijssel. Doorgaans vindt de behandeling van klachten door de zogenaamde grote kamer  

plaats, die dan uit vijf leden bestaat. Naast de voorzitter bestaat de kamer dan uit  nog twee 

gerechtelijke leden en twee accountantsleden. De juristen (dus niet-accountants) zijn altijd in 

de meerderheid. Alle gerechtelijke leden die aan de Accountantskamer zijn verbonden ( twaalf 

stuks per begin september 2016) zijn in het dagelijks leven rechters bij de diverse rechtbanken. 

 De accountants (elf stuks per dezelfde datum) zijn verbonden aan diverse kleine en grote 

accountantskantoren of -organisaties. Zowel de voorzitter, de andere leden alsook de 

secretaris worden op voordracht van de Minister van Justitie bij koninklijk besluit benoemd voor 

een periode van zes jaar (art. 13 lid 1 Wtra). Hoger beroep vindt plaats bij het CBb in Den 

Haag. Dat college bestaat uit (slechts) drie rechters in wisselende samenstelling. 

 
4.2.3.2 NOB-tuchtrecht 

Art. 3 van het Reglement Tuchtzaken geeft duidelijkheid over de samenstelling en onafhankelijkheid 

van de RvT en RvB. Beide raden bestaan uit een voorzitter en een of meer plaatsvervangende 

voorzitters. In de RvT zitten daarnaast ten minste acht leden van de vereniging, terwijl de RvB ten 

minste twee leden van de vereniging kent en ten minste twee leden, die geen lid van de vereniging 

zijn (externe leden). Het bestuur bepaalt in overleg met de voorzitter van de Raad van Beroep 

hoeveel leden van de vereniging en hoeveel externe leden in de Raad van Beroep worden benoemd.  

 De voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de RvT en RvB mogen geen lid van de 

vereniging zijn en moeten voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot lid van de Nederlandse 

rechterlijke macht en ten minste vijf jaar met enige bij de wet ingestelde rechtspraak belast zijn of 

belast zijn geweest. Het gaat dus om (voormalig) rechters.  

 De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en (in het geval van de RvB) externe leden, worden 

allen benoemd door het bestuur van de NOB, de overige leden door de algemene ledenvergadering 

op voordracht van het bestuur. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, waarbij de 

(plv.) voorzitter twee maal herbenoemd kan worden en de overige leden slechts eenmaal (art 4, lid 2 

en 4 Reglement Tuchtzaken). 

 

4.2.3.3 RB-tuchtrecht 

De voorzitter van de RvT bij het RB hoeft op grond van art. 1 van het Reglement op de 

tuchtrechtspraak geen gerechtelijk ambtenaar te zijn en is dat ook niet. Mr. W.J.H. Alderse Baas is 

(voormalig) advocaat, procureur en curator en is al sinds eind jaren tachtig voorzitter van de RvT van 

het RB en bij een van haar rechtsvoorgangers, het CB. Aan het aantal herbenoemingen is in 

tegenstelling tot de NOB geen limiet gebonden, slechts het bereiken van de leeftijd van 70 jaar geeft 

aanleiding om het lidmaatschap van de Raad van tucht te beëindigen. Alle leden van de RvT worden 

door het bestuur van het RB benoemd. Naast de voorzitter is aan de andere leden van de RvT de eis 

verbonden dat ze lid zijn van het RB. De algemene ledenvergadering heeft daarin zoals bij het NOB 

geen rol. De voorzitter van de RvB is in tegenstelling tot de RvT wel een (voormalig) rechter, de 

andere leden zijn per definitie lid van het RB.  

 

4.2.3.4 Conclusie 

En zo zien we een duidelijk glijdende schaal ten aanzien van tenminste de schijn van 

onafhankelijkheid: daar waar bij de Accountantskamer de rechters in de meerderheid zijn en de 

benoeming plaats vindt door een koninklijk besluit op voordracht van de minister, is dat bij de beide 

beroepsverenigingen voor belastingadviseurs anders. Maar daar waar het NOB nog serieuze 

pogingen onderneemt om onafhankelijkheid te waarborgen door het aanstellen van een rechter als 
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voorzitter bij zowel de RvT als de RvB, externe leden aan te stellen bij de RvB, de algemene 

ledenvergadering te laten beslissen over interne leden en een maximum in te stellen voor het aantal 

herbenoemingen, kan het RB-bestuur ervoor kiezen om een niet-rechter aan te wijzen als voorzitter 

van de RvT, geen maximum aantal herbenoemingen voor te schrijven (waardoor de voorzitter 

inmiddels al meer dan 25 jaar op zijn stoel zit), geen externe leden toe te laten in een van beide 

rechtscolleges en ook de ledenvergadering geen stem te geven in de samenstelling van de RvT en 

RvB. 

4.2.4 Verjaring  
 

4.2.4.1 Accountantstuchtrecht 

Art. 22 lid 1 van de Wtra schrijft voor dat een klacht moet zijn ingediend binnen  

drie jaar nadat klager heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren dat het 

handelen of nalaten in strijd is met het bij of krachtens de Wet toezicht accountantsorganisaties 

(Wta) of de Wab bepaalde of met het belang van een goede uitoefening van het 

accountantsberoep. Daarnaast neemt de Accountantskamer de klacht niet in behandeling 

indien tussen het moment van het handelen of nalaten en het moment van indiening van de 

klacht een periode van zes jaar is verstreken.  

 Sinds de wijziging per 1 januari 2014 van art. 22 lid 1 Wtra voor aanvang van de daarin 

bedoelde termijn van drie jaren (relatieve verjaringstermijn) is beslissend of sprake is van  – 

geparafraseerd – een tuchtrechtelijk laakbare karakter van het handelen of nalaten van de 

accountant, dan wel van zodanige feiten dat daarop redelijkerwijs een vermoeden van zulk 

tuchtrechtelijk laakbaar handelen of nalaten kan worden gebaseerd. Daarbij is van belang hoe 

de klacht is omschreven, althans hoe de Accountantskamer die moet opvatten.  

Het gaat er kortom niet om of, en zo ja wanneer, een klager een handelen of nalaten van een 

accountant heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, maar of, en zo ja 

wanneer, een klager heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren dat een 

handelen of nalaten in strijd is met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving.
93

 

 

De driejaarstermijn kan redelijk gemakkelijk buiten werking kon worden gezet door de klacht te 

laten indienen door iemand anders dan degene die de laakbare gedraging had geconstateerd .
94

 

Omdat er daarnaast geregeld veel discussie bestaat over het precieze aanvangsmoment van 

de relatieve verjaringstermijn, bestaat het voornemen om deze verjarings termijn met de Wet 

aanvullende maatregelen accountantsorganisaties af te schaffen. De enige verjaringstermijn 

die dan resteert is de absolute verjaringstermijn van zes jaar: klachten moeten binnen die 

termijn zijn ingediend na het plegen of nalaten van de verweten handeling.  

 
4.2.4.2 NOB-tuchtrecht 

Art. 11 lid 3 van het Reglement tuchtzaken schrijft voor dat klachten die zijn ingediend na 

verloop van tien jaren na afloop van het jaar waarin het gewraakte handelen of nalaten heeft 

plaats gevonden, niet in behandeling worden genomen (absolute verjaringstermijn). Uit 

jurisprudentie
95

 blijkt daarnaast dat een belanghebbende niet zonder reden dient te wachten 

met het indienen van een klacht. In zijn algemeenheid wordt een termijn van drie jaar daarbij 

als redelijk gezien (relatieve verjaringstermijn). Dit leidt echter uitzondering indien voor klager 

pas na verloop van tijd aanleiding bestaat te veronderstellen dat het handelen klachtwaardig 
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was. Of een klacht in een dergelijke situatie ontvankelijk is, hangt af van de omstandigheden 

van het geval. Relevante omstandigheden zijn onder meer het tijdsverloop tussen het moment 

waarop het vermeende klachtwaardige handelen heeft plaatsgevonden en het moment waarop 

de klacht wordt ingediend, het tijdsverloop tussen het moment waarop voor de klager 

redelijkerwijs aanleiding had moeten bestaan om te veronderstellen dat het handelen 

klachtwaardig was en het moment waarop de klacht wordt ingediend, en de aard en ernst van 

hetgeen de beklaagde wordt verweten.  

 

4.2.4.3  RB-tuchtrecht 

De klachttermijn in het geval van RB-tuchtrecht is bijzonder kort: art. 9 lid 5 van het 

Regelement op de tuchtrechtspraak schrijft voor dat klachten die gebeurtenissen betreffen die 

zich langer dan drie jaar voor de datum van ontvangst van de klacht voordeden, niet in 

behandeling worden genomen. Mij is geen jurisprudentie bekend, waarbij die termijn al dan niet 

wordt bekort door het bekend raken met de gedraging of het verwijtbare karakter daarvan door 

een klager. 

 

4.2.4.4  Conclusie 

Bij het accountantstuchtrecht is zowel de relatieve als de absolute verjaringstermijn voor het 

indienen van tuchtklacht bij wet vastgelegd: klachten moeten zijn ingediend binnen zes jaar na 

het plegen of nalaten van de verweten gedragingen en binnen drie van het constateren van het 

laakbare karakter van die gedragingen door de klager. Zowel bij het RB als de NOB voorziet 

het reglement in een voorgeschreven absolute verjaringstermijn die in het geval van de NOB 

tien jaar bedraagt en bij het RB slechts drie jaar. 

 Daarnaast volgt uit tuchtrechtelijke jurisprudentie dat de NOB naast de absolute 

verjaringstermijn ook een relatieve verjaringstermijn van drie jaar aanhoudt die onder 

omstandigheden rekbaar is. Uit de literatuur of jurisprudentie is me geen relatieve 

verjaringstermijn in het RB-tuchtrecht bekend, maar gezien de reeds korte absolute 

verjaringstermijn lijkt dat onaannemelijk. 

 

4.2.5 Openbaarheid van de inhoudelijke behandeling 

 

4.2.5.1 Accountantstuchtrecht 

Tuchtrecht is rechtspraak en rechtspraak speelt zich voor een belangrijk deel in de 

openbaarheid af (Den Tonkelaar, 2016). De zittingen van de Accountantskamer zijn openbaar, 

zo stelt art. 28 lid 1 van de Wtra. De Accountantskamer kan echter bepalen dat de behandeling 

van de zaak geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvindt indien een openbare 

behandeling een goede rechtspleging of de belangen van betrokkene, klager of derden ernstig 

zou schaden (art, 28 lid 2 Wtra). Hoewel daar regelmatig door een der partijen om wordt 

verzocht, is mij geen zaak bekend waarbij de Accountantskamer daadwerkelijk heeft besloten 

tot een inhoudelijke behandeling met geheel gesloten deuren. De enige – mij bekende - casus 

waarbij de behandeling achter gedeeltelijk besloten deuren heeft plaats gevonden betreft 

ECLI:NL:TACAKN:2011:YH0209. In die casus vroeg de beklaagde accountant om een besloten 

behandeling, omdat hij aangaf dat hij zijn handelingen kon onderbouwen met (buitenlandse) 

staatsgeheime informatie. In hoger beroep deed de RA hetzelfde verzoek,  maar het CBb 

oordeelde dat die informatie helemaal niet relevant was in het licht van de klacht. In hoger 

beroep werd de procedure daarom in het openbaar behandeld (ECLI:NL:CBB:2014:189). 
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4.2.5.2  NOB-tuchtrecht 

Openbaarheid van zittingen van de tuchtrechter is een van de bepalingen van art. 6 van het 

EVRM die wel op wettelijk, maar niet op verenigingstuchtrecht van toepassing is. En daar laat 

art. 19 lid 2 van het Reglement Tuchtzaken van de NOB geen twijfel over bestaan: zittingen 

van de RvT en RvB  zijn niet openbaar. Geen discussie mogelijk. 

 

4.2.5.3  RB-tuchtrecht 

De openbaarheid van inhoudelijke behandelingen is in geval van RB-tuchtrecht al aan de orde 

geweest (paragraaf 3.4.1). Want de duidelijkheid die de NOB-regelgeving geeft, is niet terug te 

vinden in het reglement op de tuchtrechtspraak van het RB. Geen enkele bepaling geeft 

impliciet of expliciet aan of zittingen al dan niet openbaar zijn. En hoewel voorzitter van de RvT 

van het RB Alderse Baas in een interview aangeeft dat zittingen niet besloten zijn en een 

journalist wel werd toegelaten tot een zitting (Van Almelo, 2014), blijkt de actuele beleidslijn 

van de voorzitters van de RvT en RvB te zijn dat zittingen niet in de openbaarheid plaats 

vinden. 

 

4.2.5.4  Conclusie 

Geheel in lijn met de wensen van het EVRM voor wettel ijk tuchtrecht, zijn alle zittingen van de 

Accountantskamer en het CBb openbaar, behoudens in zeer bijzondere gevallen. Zowel de 

NOB als het RB maken gebruik maken van het feit dat de verplichting tot een openbare 

behandeling niet geldt voor het verenigingstuchtrecht. Bij de NOB is die keuze in het reglement 

geëxpliciteerd, bij het RB niet.  

 

 

4.2.6 Reikwijdte van de tuchtrechter 

 

4.2.6.1 Accountantstuchtrecht 

Welk handelingen van de leden vallen nu precies onder het tuchtrecht? Voor accountants is 

daar in het verleden nogal wat onduidelijkheid over geweest. Van oudsher vielen niet alleen 

beroepsmatige handelingen onder het tuchtrecht, maar ook alle niet-beroepsmatige 

handelingen die het aanzien van accountantsberoep konden schaden. Accountants die in privé 

miskleunden, door bijvoorbeeld een aangifte inkomstenbelasting opzettelijk onjuist in te vullen, 

waren niet alleen stafrechtelijk maar ook tuchtrechtelijk aan te spreken.  

 Bij de invoering van de Wtra per 1 mei 2009 werd het beoordelingsbereik van de 

tuchtrechter ingeperkt tot enkel beroepsmatige handelingen. Nadat de Wet op de RA (WRA) en 

de Wet op de AA (WAA) per 1 januari 2013 door de Wet op het accountantsberoep (Wab) 

werden vervangen, werd de omissie in de Wtra per diezelfde datum hersteld. Dat het een 

omissie betrof blijkt uit de memorie van toelichting bij art. 42 van de Wab: 

 

‘De aanduiding ‘bij het beroepsmatig handelen’ lijkt erop te duiden dat de tuchtrechter geen oordeel 

kan uitspreken over privé-handelen of ander zakelijk handelen dat wel invloed heeft op de 

beroepsuitoefening van de accountant. Zo kan een belastingfraude in de privésfeer de integriteit van 

een accountant ernstig aantasten, echter de accountantskamer is niet bevoegd de accountant een 

tuchtmaatregel op te leggen omdat het feit buiten het beroepsmatig handelen is verricht. De 

aanduiding ‘bij het beroepsmatig handelen’ is naar aanleiding van de invoering van de Wtra 

opgenomen in de WRA en de WAA. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat hiermee expliciet is 

beoogd de toetsing van de tuchtrechter te beperken tot het beroepsmatig handelen in enge zin. (...) 
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Daarnaast is er een zekere discrepantie tussen deze bepalingen en artikel 22, eerste lid, van de 

Wtra. Daaruit volgt dat de accountantskamer bevoegd is het handelen of nalaten van de accountant 

in strijd met de WRA/WAA of de daarop gebaseerde verordeningen te toetsen. De verordeningen 

hebben in sommige gevallen juist wel betrekking op het privé-handelen van de accountant in relatie 

tot zijn beroep. Dit heeft voor de accountantskamer geleid tot onduidelijkheid over haar bevoegdheid. 

Daarom is in dit wetsvoorstel de zinsnede “bij zijn beroepsmatig handelen” vervangen door “ten 

aanzien van de uitoefening van zijn beroep”. Hiermee wordt nog steeds uitgedrukt dat de 

tuchtrechtspraak altijd gericht moet zijn op de uitoefening van het beroep. Dit blijkt ook uit de 

sancties die de Accountantskamer kan opleggen. Deze hebben alle betrekking op de uitoefening van 

het beroep. De formulering “ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep” biedt de 

accountantskamer echter wel de ruimte om naast beroepsmatige ook andere handelingen te 

betrekken in de toetsing. Voorwaarde is wel dat de betreffende gedraging te allen tijde van 

invloed moet zijn op de uitoefening van het beroep.’   

 

En omdat laakbaar gedrag bij niet-beroepsmatige handelingen volgens de toen vigerende 

gedrags- en beroepsregels VGC niet was toegestaan, maakte de aanpassing van de Wtra de 

weg vrij om accountants alsnog met terugwerkende kracht op hun laakbare gedrag in de niet -

beroepsmatige sfeer aan te spreken.  

 Het legaliteitsbeginsel
96

 vond immers geen toepassing, omdat niet-laakbaar gedrag ook in 

niet-beroepsmatige situaties materieel nimmer was toegestaan. Ook niet in de periode tussen 1 

mei 2009 en 1 januari 2013. Maar daar heeft het CBb op 2 oktober 2014
97

 een stokje voor 

gestoken door te oordelen dat het beginsel van rechtszekerheid voor accountants zwaarder 

woog. In de periode tussen 1 mei 2009 en 1 januari 2013 waren accountants kortom alleen 

tuchtrechtelijk aan te spreken voor laakbaar gedrag bij beroepsmatige handelingen. Voor 1 mei 

2009 en na 1 januari 2013 vallen daar ook niet-beroepsmatige handelingen onder, waaronder 

privéhandelingen indien die de ‘eer van de stand’ geweld aan te doen
98

. 

 

4.2.6.2  NOB-tuchtrecht 

De toelichting op art. 1 van het Reglement Beroepsuitoefening lijkt duidelijk:   
 

‘Wat onder ‘eer en waardigheid’ van het beroep wordt verstaan wordt mede bepaald door 

maatschappelijke opvattingen en kan dus aan verandering onderhevig zijn. Dit artikel beperkt 

zich nadrukkelijk niet tot werkzaamheden verricht in de hoedanigheid van belastingadviseur. 

Ook in andere hoedanigheden, bijvoorbeeld in privé of als bestuurslid van een sportvereniging, 

moet een lid zich overeenkomstig de eer en waardigheid van het beroep van belasti ngadviseur 

gedragen.’ 

 

Uit art. 3, lid 2, van het Reglement volgt dat ‘de eer en waardigheid’ van het lid van de NOB in 

een andere hoedanigheid dan die van belastingadviseur wordt bestreken door art. 1 van het 

Reglement. Deze problematiek was onder meer aan de orde in de zaken T169 van 26 juni 2002 

en T309 van 28 januari 2013. En waar in T169 nog werd geoordeeld dat de klacht niet -

                                                        
96

 Het legaliteitsbeginsel omvat twee dimensies. Enerzijds is geen feit strafbaar anders dan uit kracht 

van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling en anderzijds dient bij verandering van 

wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, de voor de verdachte gunstigste bepaling worden 

toegepast. 
97

 ECLI:NL:CBB:2014:379. 
98

 De aanduiding ’eer van de stand’ was in het verleden onderdeel van art. 5 van de oude GBR (Gedrag - en 

beroepsregels). Hoewel deze kwalificatie bij de invoering van de VGBA formeel tot het verleden is gaan horen, 

wordt er materieel in latere uitspraken van de tuchtrechter en in literatuur nog wel heen verwezen.  



60 

 

ontvankelijk was omdat niet-beroepsmatige handeling niet door het tuchtrecht werd bestreken, 

gaf de RvT in T309 aan dat ze daar wel over mocht oordelen. Omdat in T169 in het kader van 

de eer en waardigheid van het beroep nog wordt verwezen naar art . 2 van het Reglement 

beroepsuitoefening, ga ik er vanuit dat het gewijzigd standpunt van de RvT voortkomt uit 

gewijzigde regelgeving in de periode tussen 2002 en 2013. In het huidige Reglement 

beroepsuitoefening zijn de bepalingen omtrent eer en waardigheid immers niet in art. 2, maar in 

art. 1 opgenomen. 

 

4.2.6.3  RB-tuchtrecht 

Ook de RB–regelgeving is helder op dit punt. De toelichting bij art. 1 van het reglement 

beroepsuitoefening stelt onder meer het volgende: 
 

‘Wat onder ‘eer en waardigheid’ van het beroep wordt verstaan wordt mede bepaald door 

maatschappelijke opvattingen en kan dus aan verandering onderhevig zijn. Dit artikel beperkt zich 

nadrukkelijk niet tot werkzaamheden verricht in de hoedanigheid van belastingadviseur. Ook in 

andere hoedanigheden, bijvoorbeeld in privé of als bestuurslid van een sportvereniging, moet een lid 

zich overeenkomstig de eer en waardigheid van het beroep van belastingadviseur gedragen. (…)’ 

 

Deze problematiek is aan de orde geweest in de casus 405-2014 d.d. 5 januari 2015, waar de 

RvT overeenkomstig het voorgaande heeft geoordeeld. 

 

4.2.6.4  Conclusie 

Hoewel het in ieder geval voor accountants en NOB-leden in het verleden anders is geweest, 

laat de actuele regelgeving geen twijfel toe: de tuchtrechter mag niet alleen beroepsmatige 

handelingen beoordelen, maar ook de niet-beroepsmatige handelingen indien die de ‘eer van 

de stand’ dan wel de ‘professionaliteit’ in het geval van accountants en van de ‘eer en 

waardigheid’ van het beroep van belastingadviseur in het geval van RB - en NOB-leden raken.  

 

4.2.7 Tuchtrechtelijke maatregelen 

 

4.2.7.1 Accountantstuchtrecht 

Art. 2 van de Wtra somt de maatregelen op die de Accountantskamer kan opleggen: 

 

a) waarschuwing; 

b) berisping; 

c) geldboete tot € 8.100,-; 

d) tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor ten hoogste 

een jaar en 

e) doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers. 

 

De Accountantskamer legt met enige regelmaat een geldboete op, maar dan bijna altijd in die 

gevallen waarbij de accountant niet aan zijn permanente educatieverplichting heeft voldaan. In 

dat geval mag hij € 50,- per gemist PE-punt overmaken. De boete dient dan meer als een 

correctie op het voordeel dat deze accountant heeft genoten ten opzichte van zijn of haar 

vakgenoot die wel kosten heeft moeten maken om aan zijn PE-verplichting te voldoen. De 
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Accountantskamer is zeer terughoudend met het opleggen van boetes in andere gevallen, 

omdat een boete in beginsel een punitief karakter heeft waardoor de aard van het tuchtrecht 

een hele andere wending kan krijgen. Wanneer de uitkomst van een gerechtelijke procedure 

immers een punitief karakter kan hebben, kan het accountants-tuchtrecht worden opgevat als 

een ‘criminal charge’ zoals bedoeld in art. 6 EVRM. En dan komen de betrokken accountant 

andere rechten toe; denk daarbij onder meer aan een zwijgrecht in plaats van de huidige 

informatieplicht. Maar onder de huidige wetgeving is het achterwege laten van de cautie in een 

tuchtrechtelijke procedure niet in strijd met het in art. 6 EVRM verankerde ‘nemo tenetur’-

beginsel (Cleiren & Fokkens, 2013). De verplichting tot het antwoorden op vragen van de 

tuchtrechter is niet meer dan een van de vele actieve daden die men aanvaardt bij het li d 

worden van de vereniging (De Doelder, 1996). 

 

Daarnaast is het goed om even stil te staan bij de tijdelijke doorhaling die is gemaximeerd tot 

één jaar en de doorhaling die is gemaximeerd tot tien jaar en dus ook tijdelijk is. Maar ook een 

doorhaling kan worden opgelegd voor de duur van bijvoorbeeld een half jaar, net als de 

tijdelijke doorhaling. Twee verschillende maatregels met dezelfde strekking en duur kortom. 

Verschil tussen beide maatregelen is dat bij de tijdelijke doorhaling de inschrijving van 

rechtswege wordt hersteld na afloop van de schorsingstermijn. Een inschrijving na een 

doorhaling wordt niet van rechtswege hersteld. De accountant zal een nieuwe aanvraag van 

zijn inschrijving bij de NBA moeten doen, waarbij de NBA die aanvraag op meerdere zaken zal 

beoordelen.  

 Integriteit is één van die zaken en aangezien de NBA toegang heeft tot alle niet -

geanonimiseerde uitspraken van de Accountantskamer zal aan die inschrijving een pittig 

gesprek vooraf gaan. Of de accountant na afloop van de termijn bij  een langdurigere doorhaling 

wordt gerehabiliteerd is dan ook maar de vraag. 

 

Ik ben reeds ingegaan op hoe de wetgever dacht over de wijze van maatregeloplegging  

(paragraaf 3.5). Welke maatregel past bij welke gedraging? Kijkend naar de uitspraken van de 

Accountantskamer van de afgelopen jaren, dan staat buiten kijf dat de tuchtrechter voor het 

accountantsgilde in ruime mate varieert in de keuze van de opgelegde maatregel, waarbij die 

keuze in het licht van de gedachtegang van de wetgever en gegeven de motivering in de 

uitspraken, de toets der kritiek in het algemeen goed kan doorstaan.  

 Los van de maatregelen die de Accountantskamer kan opleggen, schrijft art. 23 lid 1 van de 

Wtra voor dat de indiener van het klaagschrift een griffierecht van € 70,- moet betalen. Indien 

de klager in het gelijk wordt gesteld of omdat de klacht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken 

omdat de betrokken accountant aan de klacht van de klager tegemoet is gekomen, moet hij het 

griffierecht aan de klager vergoeden (art. 23 lid 3). Van de toezichthouders op het 

accountantsberoep, de AFM en de NBA wordt geen griffierecht geheven. Griffierecht heeft tot 

doel om de zogenaamde ‘bagatelklachten’ tegen te gaan (Dute, 2016). 

 

4.2.7.2  NOB-tuchtrecht 

Op de boete na liggen de op te leggen maatregelen bij de NOB in lijn met het 

accountantstuchtrecht. Art.18 van de Statuten van de NOB benoemen als mogelijke 

maatregelen de schriftelijke waarschuwing, de schriftelijke berisping, een schorsing van 

maximaal zes maanden en de ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging. In de praktijk 

blijkt het sanctiepalet van de tuchtrechter van de NOB echter bijzonder kleurloos; in de 

afgelopen 20 jaar is slechts incidenteel een zwaardere maatregel dan een waarschuwing 

opgelegd. De statuten van de NOB voorzien niet in een boete, maar wel in de mogelijkheid tot 
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het vergoeden van onkosten bij een tuchtprocedure. Daar is geen maximum aan verbonden. 

Die vergoeding kan zowel aan de tegenpartij als aan de NOB verschuldigd zijn. Van deze 

mogelijkheid maakt de RvT maar zeer incidenteel gebruik; in de zaak 10/285 d.d. 16 mei 2011 

veroordeelde de RvT de klager tot het vergoeden van de onkosten ad € 2.500, - die de 

betrokken belastingadviseur had moeten maken.  

 

4.2.7.3  RB-tuchtrecht 

Art. 23 van de Statuten van het RB noemt dezelfde maatregelen als de regelgeving van het 

NOB. Maar gezien de beperkte hoeveelheid openbaar gemaakte jurisprudentie kunnen geen 

generale uitspraken worden gedaan over de keuze en onderbouwing van de maatregelen die 

zijn opgelegd. De constatering dat de RvT in twee gevallen heeft besloten tot het opleggen van 

een voorwaardelijke maatregel met een proeftijd van drie jaar, terwijl het Reglement op de 

tuchtrechtspraak die optie helemaal niet biedt, is reeds in paragraaf 3.4.3 aan de orde geweest.      

 

Art.14 van het Reglement op de tuchtrechtspraak biedt daarnaast de optie om aan een der 

partijen de verplichting op leggen om kosten te vergoeden, waarbij die kosten worden 

gemaximeerd op € 1.500,-. Voor een klager worden die kosten in beginsel gemaximeerd tot de 

gestorte waarborgsom ad € 200,-, maar indien de RvT oordeelt dat de klager misbruik van het 

klachtrecht heeft gemaakt kunnen ook voor de lager de kosten oplopen tot € 1.500, -. In 

tegenstelling tot de NOB waar die onkostenvergoeding ook aan de tegenpartij betaald kan 

worden, is bij het RB-tuchtrecht alleen de vereniging de mogelijke begunstigde. Van de 

mogelijkheid tot het opleggen van en verplichting tot het betalen van maakt de RvT in ruime 

mate gebruik; bij alle gepubliceerde uitspraken wordt aan een der partijen een dergel ijke 

verplichting opgelegd.  

 

4.2.7.4  Conclusie 

De Accountantskamer heeft net als de Rb- en NOB-tuchtrechter de keuze uit een 

waarschuwing, een berisping, een tijdelijke doorhaling (schorsing) en een definitieve doorhaling 

(royement). In tegenstelling tot de Raden van Tucht is de definitieve doorhaling bij de 

Accountantskamer niet definitief. Daarnaast heeft de Accountantskamer de mogelijkheid tot het 

opleggen van een boete, maar maakt daar in de praktijk alleen in zeer specifieke gevallen 

gebruik van. De optie van het opleggen van een boete wordt niet genoemd in de regelgeving 

van de RvT en RvB van het RB en de NOB, maar zij hebben wel de mogelijkheid om een der 

partijen te verplichten de kosten van de procedure te vergoeden. Bij de NOB is die vergoeding 

niet gemaximeerd, bij het RB wel. Bij de NOB kunnen zowel de andere procespartij als de 

vereniging zelf mogelijke begunstigde zijn, bij het RB alleen de vereniging. En waar de NOB die 

verplichting slechts uiterst incidenteel oplegt, doet de Rb-tuchtrechter dat structureel.  

 

4.2.8 Openbaarheid van de opgelegde maatregelen 

 

4.2.8.1 Accountantstuchtrecht 

Accountantstuchtrecht streeft openbaarheid na. Niet alleen bij de inhoudelijke behandeling 

maar ook bij de uitkomsten van de procedure. De Accountantskamer doet schriftelijk uitspraak, 

maar art. 38 lid 4 van de Wtra schrijft voor dat dat in het openbaar gebeurt. En omdat de 

zittingen van de Accountantskamer veelal worden bijgewoond door een journalist van de 

vakpers, wordt in de media aan de uitkomsten van de tuchtrechter ruime aandacht. Alle 

uitspraken van de Accountantskamer worden geanonimiseerd openbaar gemaakt via www. 

Tuchtrecht.nl.  
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De uitspraken van het CBb worden bekend gemaakt via www.rechtspraak.nl. Daarnaast wordt 

de opgelegde maatregel middels een last tot tenuitvoerlegging ex art. 47 van de Wtra in het 

ledenregister van de NBA verwerkt dat voor iedereen middels de website van de NBA is in te 

zien. Bij iedere accountant is dus te achterhalen of aan hem in het verleden een maatregel is 

opgelegd.  

 

4.2.8.2  NOB-tuchtrecht 

Art. 21 van het Reglement Tuchtzaken schrijft voor dat uitspraken, nadat zij in kracht van 

gewijsde zijn gegaan, geanonimiseerd worden gepubliceerd op de website van de NOB en in 

het magazine en/of nieuwsbrief van de vereniging. Uitspraken worden dus na het verkrijgen 

van de onherroepelijke status bekend gemaakt onder de leden, maar zijn daarnaast allemaal te 

raadplegen via de website van de NOB. De publicatie van die uitspraak gebeurt conform 

voorschrift integraal. Of aan een NOB-lid in het verleden door de RvT een maatregel werd 

opgelegd is voor een derde niet te achterhalen, omdat die aantekening niet openbaar is. De 

laatst gepubliceerde uitspraak dateert ten tijde van het afronden van dit onderzoek (september 

2016) van 16 november 2015. De laatst gepubliceerde uitspraak van de RvB is van 11 juli 

2016.  

 

4.2.8.3  RB-tuchtrecht 

Art. 14 lid 7 van het Reglement op de Tuchtrechtspraak van het RB schrijft voor dat 

beslissingen van de RvT openbaar zijn. In tegenstelling tot het bijwonen van een inhoudelijke 

behandeling van een klachtprocedure, zijn derden dus wel welkom wanneer de RvT zijn 

oordeel feitelijk uitspreekt. Het Reglement schrijft niet voor op welke wijze de uitspraak aan de 

RB-leden bekend moet worden gemaakt, maar sinds medio 2014 publiceert het RB de 

uitspraken integraal maar geanonimiseerd op haar website. De laatste gepubliceerde uitspraak 

van de RvT dateert medio september 2016 van 10 juli 2015 en van de RvB van 23 maart 2016. 

Over hoe het RB in het verleden is omgegaan met het openbaar maken met uitspraken van 

haar tuchtrechter, is reeds eerder aan de orde geweest.     

 

4.2.8.4  Conclusie 

Uitspraken van zowel de Accountantskamer als van beide verenigingstuchtrechters worden alle 

in het openbaar uitgesproken. Publicatie van de Accountantskamer en het CBb worden 

integraal en geanonimiseerd gepubliceerd. Ook de NOB en – sinds kort – het RB publiceren de 

geanonimiseerde uitspraken op hun website. Maar daar waar uitspraken van de tuchtrechter  bij 

accountants naar individuele leden herleidbaar is, is dat bij leden van de NOB en het RB niet 

het geval.  

 

4.2.9 Mogelijkheid tot beroep 

 

4.2.9.1 Accountantstuchtrecht 

Op grond van art. 43 van de Wtra kunnen uitspraken van de Accountantskamer worden 

voorgelegd aan het CBb te Den Haag. In hoger beroep vindt een nieuwe inhoudelijke toetsing 

plaats op de punten die de partijen bestrijden. Deelbesluiten van de Accountantskamer die in 

hoger beroep niet worden bestreden, worden in hoger beroep niet opnieuw beoordeeld en 

worden dus als vaststaand aangenomen. De omvang van de klacht kan vanzelfsprekend in 

hoger beroep niet worden uitgebreid. In dat geval zou immers voor een gedeelte van de klacht 

http://www.rechtspraak.nl/
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in appèl pas voor het eerst worden beslist. Daarmee vervalt een instantie en dat is niet 

wenselijk (Garvelink & Dieleman, 2014).  

 

4.2.9.2  NOB-tuchtrecht 

De voorwaarde voor een hoger beroepsinstantie zoals in het wettelijk tuchtrecht, bestaat in het 

verenigingstuchtrecht niet mits de procedure in eerste aanleg aan bepaalde voorwaarden 

voldoet (zie par. 2.3.3). Maar de NOB en het RB bieden die mogelijkheid wel. De statuten van 

de NOB maakt in art.17 lid 2 melding van de aanwezigheid van een Raad van Beroep aan wie 

klachten in hoger beroep kunnen worden voorgelegd. Art. 26 en verder van het Reglement op 

de Tuchtrechtspraak gaat vervolgens nader in op enkele feitelijkheden van de RvB. Maar daar 

waar de beslissing van de tuchtrechter in het wettelijk tuchtrecht in eerste aanleg in hoger 

beroep ook inhoudelijk opnieuw wordt beoordeeld, ziet de tuchtrechter van de NOB zich als 

een soort cassatierechter (Franken, 2007) en oordeelt slechts in hoge uitzondering opnieuw 

over de feiten.  

 Op zich bestaat in het verenigingstuchtrecht de ruimte om die afweging te maken, maar de 

vraag is gerechtvaardigd of de klager hiermee duidelijkheid wordt verschaft: Kies voor een taak 

als cassatierechter en beoordeel de feiten niet opnieuw of kies voor de rol van beroepsrechter 

en beoordeel de feiten wel opnieuw. Een mix van beide opties, waarbij pas ter zitting wordt 

gekeken welke pet de tuchtrechter op zet, draagt niet bij aan duidelijkheid voor partijen.  

 Daarnaast is de vraag gerechtvaardigd, waarom de RvB de feiten niet standaard in hoger 

beroep opnieuw beoordeelt. De praktijk bij het wettelijk tuchtrecht laat immers zien dat ook 

tuchtrechters niet menselijks vreemd is en dat zij beslissingen nemen die vanwege inhoudelijke 

overwegingen meer dan eens in hoger beroep worden herroepen. Die optie wordt partijen in 

beginsel door de NOB-tuchtrechter ontnomen. 

 

4.2.9.3  RB-tuchtrecht 

Art. 22 van de Statuten van het RB meldt dat tuchtrechtsprak in hoger beroep wordt 

uitgeoefend door en Raad van Beroep. Art.16 en verder van het Reglement op de 

Tuchtrechtspraak werkt dit uit. Of de RvB inhoudelijk toetst of net als bij de NOB slechts als 

een cassatierechter optreedt is mij niet bekend. De website van het RB vermeldt slechts zes 

uitspraken, waarvan in vier gevallen tot ongegrondheid van het hoger beroep is besloten . 

Kijkend naar de motiveringen in die uitspraken, dan lijkt de RvB van het RB in beginsel meer 

ontvankelijk voor het inhoudelijke feitenmateriaal dan de RvB van de NOB. 

 

4.3 Conclusie 

 
In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de derde deelvraag centraal:  
  

Welke verschillen zijn er tussen het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs en het 

wettelijk tuchtrecht voor accountants te onderkennen? 

 

Om die vraag te beantwoorden zijn beide vormen van tuchtrecht op negen punten met elkaar 

vergeleken. Vanzelfsprekend had dat evengoed het dubbele of nog meer kunnen zijn, maar 

volgens mij geven de gekozen onderdelen een redelijke dwarsdoorsnede van de punten die in 

het tuchtrecht relevant zijn. Daar waar het wettelijk tuchtrecht streng is gereguleerd in wetten in 

formele zin en de uitwerking ervan is vastgelegd in lagere verordeningen, heeft het 

verenigingstuchtrecht slechts de voorwaarde dat er binnen de lijnen van de algemene 



65 

 

rechtsbeginsels gekleurd moet worden. Variëteit is dan een logisch gevolg, maar daarmee 

wordt ook de deur open gezet voor de willekeur van de beroepsvereniging. Daar waar het 

accountants tuchtrechtelijk toegankelijk is voor iedereen die dat wenselijk acht, beperkt het 

tuchtrecht voor belastingadviseurs zich tot klagers met een belang en enkele specifiek 

aangewezen partijen, namelijk het bestuur van de vereniging, de directeur-Generaal van de 

Belastingdienst en de toezichthouder van de Wwft, in casu het BFT.  

 

De samenstelling van de Accountantskamer is strikt voorgeschreven en gebeurt op voordracht 

van de minister bij koninklijk besluit. Om de onafhankelijkheid in schijn en wezen te borgen zijn 

de juristen (en dus niet-accountants) bij iedere beslissing in de meerderheid. De beroeps-

organisatie NBA heeft daar formeel geen enkele rol bij of stem in.  

 Daar waar de ledenvergadering van de NOB samen met het bestuur de leden van de 

colleges benoemt, kiest het RB-bestuur ervoor om dat zelf in de hand te houden. Bij het 

accountantstuchtrecht is zowel de relatieve als de absolute verjaringstermijn voor het indienen 

van tuchtklacht bij wet vastgelegd: klachten moeten zijn ingediend binnen zes jaar na het 

plegen of nalaten van de verweten gedragingen en binnen drie van het constateren van het 

laakbare karakter van die gedragingen door de klager. Zowel bij het RB als de NOB voorziet 

het reglement in een voorgeschreven absolute verjaringstermijn die in het geval van de NOB 

tien jaar bedraagt en bij het RB slechts drie jaar. Daarnaast volgt uit tuchtrechtelijke 

jurisprudentie dat de NOB naast de absolute verjaringstermijn ook een relatieve 

verjaringstermijn van drie jaar aanhoudt die onder omstandigheden rekbaar is.  

 Zoals bij alle rechtscolleges die zich met wettelijk geregeld tuchtrecht bezig houden, zijn 

zitting van de Accountantskamer en het CBb openbaar. Zowel het RB als de NOB hebben 

ervoor gekozen om de inhoudelijke behandeling va de tuchtklacht niet openbaar te laten zijn.  

 Bij alle drie beschreven vormen van tuchtrecht is de reikwijdte van de  

beoordelingsbevoegdheid van door de tuchtrechter gelijk: niet alleen beroepsmatige 

handelingen mogen worden beoordeeld, maar ook alle niet-beroepsmatige voor zover die het 

aanzien van de beroepsuitoefening raken. 

 De maatregelen die kunnen worden opgelegd vertonen grote gelijkenis. Alle rechtscolleges 

kunnen een waarschuwing, een berisping, een schorsing of een doorhaling op leggen, waarbij 

er nuances te onderkennen zijn in de beschreven vormen van wettelijk en 

verenigingstuchtrecht. De tuchtrechter van het accountantsgilde mag daarnaast een boete 

opleggen, maar maakt daar in de praktijk alleen in specifieke gevallen gebruik van.  

 Het griffierecht dat de klager bij het wettelijk tuchtrecht moet betalen, kent het 

verenigingstuchtrecht van het RB en de NOB niet, maar die instanties hebben wel de 

mogelijkheid om de kosten van de procedure tot een gemaximeerd bedrag op de partijen te 

verhalen. Van die mogelijkheid maakt het NOB bijna nooit gebruik, het RB altijd.  

 Alle rechtscolleges spreken hun beslissing in het openbaar uit en die uitspraak wordt 

eveneens door alle partijen in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt. In het geval van 

accountants is daarnaast door iedereen te achterhalen aan welke accountant in het verleden 

een maatregel is opgelegd, bij RB- en NOB-leden is dat niet het geval.  

 Tenslotte kennen alle beschreven tuchtprocedures de mogelijkheid tot een hoger beroep. 

Maar daar waar een beroep door het CBb ook inhoudelijk wordt beoordeeld, heeft de RvB van 

de NOB zichzelf de status van cassatierechter aangemeten. Slechts bij speciale gevallen wordt 

het beroep ook inhoudelijk beoordeeld. Wat de insteek van de RvB is blijkt niet overduidelijk uit 

de openbaar gemaakte jurisprudentie, maar de indruk bestaat dat de RvB van het RB ook de 

feiten en omstandigheden bij haar beslissing in beroep meeweegt.  
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Hoofdstuk 5:  Conclusies en aanbevelingen 

5.1  Inleiding 

Kijkend naar de verschillen tussen wettelijk en verenigingstuchtrecht zoals uitgeoefend door de 

Accountantskamer en het CBB enerzijds en de RvT en RvB van de NOB en het RB anderzijds, 

dan valt op dat er weliswaar veel overeenkomsten zijn, maar ook de nodige verschillen. 

 Het wettelijk tuchtrecht is door de overheid ingesteld en die verbindt daar strenge en 

uniforme eisen aan. Deze vorm van tuchtrecht is strikt gereguleerd. Ieder mogelijk verwijt ten 

aanzien van een gebrek aan onafhankelijkheid in schijn of wezen wordt in de kiem gesmoord, 

door de voorgeschreven procedure waarmee de leden worden benoemd. De inhoudelijke 

behandeling van de klachten gebeurt in de openbaarheid en de Accountantskamer legt 

maatregelen op conform de wijze waarop de wetgever het bedoeld heeft. De kwaliteit van de 

beroepsuitoefening staat voorop en daarop zijn accountants zowel bij beroepsmatige als niet -

beroepsmatige werkzaamheden aan te spreken. Gezien de publieke taak van accountants is 

het tuchtrecht voor deze beroepsgroep voor iedereen toegankelijk en klachten kunnen binnen 

een alleszins redelijke termijn aanhangig worden gemaakt. 

 De verschillen tussen NOB- en RB-tuchtrecht - beide bedoeld voor dezelfde beroepsgroep - 

illustreren op een heldere wijze dat het verenigingstuchtrecht in de uitwerking weinig 

uniformiteit hoeft te hebben. Iedere beroepsvereniging kan kortom tuchtrechtspraak binnen de 

algemene rechtsregels vorm geven op een manier die de vereniging het beste voorkomt. De 

NOB doet binnen de grenzen van het redelijke een serieuze poging om aansluiting te vinden bij 

de uitgangspunten van het wettelijk tuchtrecht, maar laat wat mij betreft op het gebied van de 

variëteit in de opgelegde maatregelen en bij (het gebrek aan) de inhoudelijke beoordeling in 

hoger beroep steken vallen. Daarnaast is het aantal klachten dat ongegrond wordt verklaard 

vrij opmerkelijk wanneer dat wordt gespiegeld aan de praktijk bij het accountantstuchtrecht en 

geven de beslissingen van de NOB-tuchtrechter aanleiding te veronderstellen dat het borgen 

van de kwaliteit van de beroepsuitoefening weliswaar voorop staat, maar dat er begrip en 

bijzonder oog is voor de problematiek die de belastingadviseur in de dagelijkse praktijk ervaart 

en het krachtenveld waarin hij verkeert. Maar kijkend naar zaken als de benoeming van 

onafhankelijke rechters als voorzitter van zowel de RvT als de RvB, de benoeming van externe 

leden in de RvB, het geven van stemrecht aan de algemene ledenvergadering, de ruime 

openheid van de uitspraken in het verleden, de limiet op het aantal herbenoemingen van de 

leden van de RvT en RvB en de termijn waarbinnen gedragingen van NOB-leden nog 

tuchtrechtelijk toetsbaar zijn, dan heb ik de indruk dat de NOB het tuchtrecht binnen haar 

vereniging in de basis op een oprecht serieuze manier de aandacht geeft die het verdient om 

op die manier het vertrouwen van de buitenwereld in de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

door NOB-leden te waarborgen. 

 Dat is anders in het geval van het RB. De lange arm van het bestuur reikt op alle mogelijke 

manieren tot in de catacomben van het RB-tuchtrecht. Het bestuur benoemt alle leden van de 

RvT en RvB en die kunnen na vijf jaar naar goeddunken van het bestuur worden herbenoemd, 

waarbij er geen enkel maximum bestaat op het aantal herbenoemingen. Alleen bij de  RvB is de 

voorzitter een (voormalig) rechter, waarmee de onafhankelijkheid van dit college wordt 

onderstreept. De voorzitter van de RvT is een voormalig insolventieadvocaat die de functie van 

voorzitter bij een van de rechtsvoorgangers van het RB al bekleedde, toen sommige huidige 

RB-leden nog niet eens waren geboren. En zo zijn er meer zaken die maken dat het RB-

tuchtrecht minder serieus kan worden genomen dan het NOB-tuchtrecht. Zo is de termijn 
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waarbinnen een klacht moet zijn ingediend dermate kort (drie jaar), dat de recente wijziging 

van de klachtgerechtigdheid voor de Belastingdienst feitelijk luchtledig blijkt. De kans dat een 

belastingambtenaar een laakbare gedraging van een RB-lid bij een reguliere controle opmerkt, 

de hele interne procedure voor het verkrijgen van een ontheffing van de wettelijke 

geheimhoudingsplicht afrondt, namens de Directeur-Generaal van de Belastingdienst een 

klaagschrift op papier zet of laat zetten en dat allemaal klaarspeelt binnen drie jaar na het 

laakbare handelen van de belastingadviseur lijkt me feitelijk nihil. De wijziging van art. 9 van 

het Reglement Tuchtzaken per 1 januari 2016 lijkt daarmee meer te zijn ingegeven door de 

interne worsteling die het RB-bestuur heeft gehad over hoe om te gaan met de meldingen van 

de Belastingdienst over laakbaar gedrag van RB-leden, dan door de principiële keuze om een 

relevante maatschappelijke partij toegang tot het RB-tuchtrecht te geven om daarmee de 

beroepsuitoefening van RB-leden naar een hoger plan te trekken. De toegang tot het tuchtrecht 

die het RB-bestuur aan de Belastingdienst heeft verleend is kortom slechts voor de bühne, in 

tegenstelling tot de NOB die daar al jaren geleden toe heeft besloten.  

 Het gebrek aan openheid van de tuchtuitspraken in het verleden draagt evenmin bij aan de 

meerwaarde van het RB-tuchtrecht. Die uitspraken worden weliswaar sinds ongeveer twee jaar 

in geanonimiseerde vorm gepubliceerd, maar eerdere uitspraken worden krampachtig voor de 

buitenwereld onder de pet gehouden. Leermomenten zijn daarmee niet uit die eerder 

jurisprudentie te destilleren, omdat die – ook voor RB-leden zelf – niet op een overzichtelijke 

manier zijn te raadplegen. De conclusie van onder meer Röben & Woeltjes (2007) en De With 

(2015) dat het tuchtrecht voor belastingadviseurs afdoende is geregeld, deel ik in ieder geval 

niet.  

 Een constatering die het onderscheid tussen het verenigingstuchtrecht van de 

belastingadviseurs en het wettelijk tuchtrecht voor accountants wellicht het best illustreert, zijn 

de aangehaalde uitspraken van de voorzitters. Daar waar de voorzitter van de 

Accountantskamer juist oproept tot meer klachten van met name toezichthouders om daarmee 

de kwaliteit van de beroepsuitoefening naar een hoger plan te trekken, zien de voorzitters van 

de RvT van het RB en van de RvB van de NOB juist minder klachten als een positief signaal.  

   

5.2  Beantwoording van de deelvragen 

De eerste deelvraag luidde als volgt: 

 

Hoe is het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs vorm gegeven? 

 

Zowel de NOB als het RB beschikken sinds de oprichting over verenigingstuchtrecht. Een vorm 

van particuliere rechtsspraak die de Katholieke kerk waarschijnlijk al eeuwen geleden heeft 

geïntroduceerd. Een kenmerk van het verenigingstuchtrecht is dat slechts enkele elementaire 

rechtsbeginselen van toepassing zijn. Een deel ervan vloeit weliswaar voort uit het EVRM, 

maar het is als zodanig niet van toepassing op verenigingstuchtrecht. Die rechtsbeginselen die 

in tuchtrechtspraak van de NOB en het RB opgeld doen, heeft voornamelijk de burgerlijke 

rechter van toepassing verklaard. Meer specifiek zijn alleen de algemene beginselen van 

rechtszekerheid en die van redelijkheid en billijkheid op het verenigingstuchtrecht van 

toepassing. Maar zaken die binnen andere rechtsgremia als vanzelfsprekend worden 

beschouwd zoals een appèlmogelijkheid en een openbare behandeling zijn niet van 

toepassing. De mogelijkheid tot een hoger beroep kent het tuchtrecht van zowel de NOB als 

het RB overigens wel, maar bij de NOB fungeert de Raad van Beroep in beginsel als een 



68 

 

cassatierechter.  

 Dat verenigingstuchtrecht zich weinig hoeft aan te trekken van de algemene 

rechtsbeginselen die onder meer uit het EVRM voortvloeien, heeft ook een keerzijde. De 

burgerlijke rechter is op geen enkele wijze gebonden aan de uitspraken van de RvT en RvB. 

Daarnaast vinden rechtsbeginselen zoals ‘ne bis in idem’ of het zwijgrecht geen toepassing. Elk 

lid is dus verplicht om mee te werken aan een tuchtrechtelijke procedure die in potentie tot een 

royement kan leiden. 

  

De tweede deelvraag werd als volgt verwoord: 

 

Aan welke categorieën van laakbaar handelen maken belastingadviseurs zich op basis van de 

tuchtrechtrechtelijke jurisprudentie het vaakst schuldig en hoe wordt dit laakbaar handelen 

gesanctioneerd? 

 

(Voormalige) cliënten dienen de meest tuchtklachten in en logischerwijs zien die veelal op de 

geleverde kwaliteit van de dienstverlening. Maar er worden meer klachten niet dan wel gegrond 

verklaard. Dat beeld is ook van toepassing op klachten over de wijze van communicatie en over 

factureringsperikelen. Klachten die op de hoogte van de declaratie zien worden vrijwel zonder 

uitzondering ongegrond verklaard. Alleen als de factuur onvoldoende is gespecificeerd laat de 

tuchtrechter zo nu en dan zijn stem horen. Een klager vindt relatief vaker gehoor als hij klaagt 

over zaken die de integriteit of de geheimhoudingsplicht van een belastingadviseur raken. 

Hoewel de tuchtrechters van de NOB en RB verschillende maatregelen mogen opleggen die in 

zwaarte variëren, blijkt in de praktijk in verreweg de meeste gevallen met een schriftelijke 

waarschuwing te worden volstaan; de lichtste maatregel die kan worden opgelegd.  

 

De derde deelvraag luidde als volgt: 

  

Welke verschillen zijn er tussen het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs en het 

wettelijk tuchtrecht voor accountants te onderkennen? 

 

Daar waar het wettelijk tuchtrecht streng is gereguleerd in wetten in formele zin en de 

uitwerking ervan is vastgelegd in lagere verordeningen, worden de kaders van het 

verenigingstuchtrecht slechts door enkele algemene rechtsbeginsels en de statuten van de 

vereniging gevormd.  

 De regulering van wettelijk tuchtrecht vindt haar weerslag in nagenoeg alle formele en 

materiële facetten. Denk daarbij onder meer aan de samenstelling van het tuchtcollege, de 

(her)benoeming van de leden van dat college en aan de openbaarheid van de inhoudelijke 

behandeling en de keuze van de maatregelen die worden opgelegd. Omdat de 

maatschappelijke functie van een accountant in essentie een andere is dan die van een 

belastingadviseur, kent het accountantstuchtrecht geen drempel ten aanzien van 

klachtgerechtigdheid. De klachtgerechtigdheid is bij het RB weliswaar formeel dezelfde als bij 

de NOB, maar materieel blijkt er wel een verschil vanwege de wel erg korte ver jaringstermijn bij 

RB-tuchtrecht. De verschillen tussen het verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs en het 

wettelijk tuchtrecht voor accountants blijken daarnaast onder meer in de maatregelen die in de 

praktijk worden opgelegd en de kosten die (mogen) worden doorberekend aan (een van) de 

partijen in de procedure.  
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5.3  Beantwoording van de hoofdvraag 

De centrale vraagstelling bestaat uit twee deelvragen: 

 

Op welke wijze kan laakbaar handelen van belastingadviseurs vanuit het tuchtrecht worden 

gecategoriseerd en in welke mate kan het - relatief beperkt - aantal tuchtrechtelijke 

terechtwijzingen van belastingadviseurs worden verklaard aan de hand van materiële en 

formele verschillen tussen wettelijk - en verenigingstuchtrecht?  

 

Het eerste gedeelte van de hoofdvraag werd eigenlijk beantwoord door het antwoord op de 

tweede deelvraag. Voor de beantwoording van dat gedeelte verwijs ik dan ook naar de vorige 

paragraaf. Het antwoord op het tweede deel van de onderzoeksvraag is minder eenduidig uit 

de onderzoeksresultaten te filteren. Wellicht komt dat omdat ik daar zelf ook nog enigszins over 

twijfel.  

 Een vraag die bij mij gedurende het onderzoek meer dan eens boven kwam borrelen is of 

verenigingstuchtrecht in de kern eigenlijk wel als een echte vorm van rechtspraak aangeduid 

kan worden. Het is immers een vorm van particuliere rechtspraak, waarbij slechts enkele 

elementaire rechtsbeginselen gerespecteerd hoeven te worden. Iedere beroepsvereniging die 

tuchtrechtspraak heeft ingesteld, kan daar zelf de kaders voor creëren op een wijze die de 

vereniging zelf goed dunkt. Verenigingstuchtrecht hoeft zich nauwelijks iets aan te trekken van 

de uitgangspunten en rechtsbeginselen die op het wettelijk tuchtrecht van toepassing zijn en 

die de wetgever bij het tuchtrecht voor ogen heeft gehad.  

 Verenigingstuchtrecht mist daarmee de eenduidigheid, de duidelijkheid en bovenal de 

importantie van wettelijk tuchtrecht. Daar komt bij dat een beroepsbeoefenaar die door een 

verenigingstuchtrechter wordt geroyeerd, zijn beroep nog steeds op oude voet kan voortzetten. 

Hij hoeft bij wijze van spreken alleen het verenigingsschildje bi j de voordeur van zijn kantoor 

weg te halen en nieuw briefpapier aan te schaffen. Het te bereiken effect lijkt daardoor beperkt.  

 Anderzijds heeft het tuchtrecht helemaal niet tot doel om de beroepsbeoefenaar te 

bestraffen. Dat een RB- of NOB-lid in verhouding tot een accountant relatief goed weg komt 

met een zwaardere tuchtrechtelijke veroordeling is daarom eigenlijk helemaal niet van belang . 

Maar of alle klagers zich daar bewust van zijn vraag ik me af. 

 Tuchtrecht heeft tot doel om een goede beroepsuitoefening te stimuleren en heeft daardoor 

meerwaarde voor het openbaar belang en voor de beroepsgroep zelf.  Daarbij past een 

tuchtrechter die serieus kijkt naar de belangen van beide partijen. Bijzonder oog voor de 

praktische werkelijkheid waarin de belastingadviseur verkeert, past daar niet bij. Daarnaast 

leidt de vaststelling dat enerzijds een relatief hoog percentage klachten ongegrond wordt 

verklaard en anderzijds dat bij verreweg het grootste gedeelte van de gegrond verklaarde 

klachten “slechts” de lichtste maatregel wordt opgelegd ook niet tot een gro te bijdrage in de 

afweging van een potentiële klager of een behoorlijk bewerkelijke klachtenprocedure opweegt 

tegen de voldoening van de mogelijke uitkomst van die procedure. 

 Alles overwegende ben ik van mening dat juist de kenmerkende factoren waarbij niet -

wettelijk tuchtrecht van wettelijk tuchtrecht verschilt, een verklaring zijn voor het gebrek aan 

populariteit van verenigingstuchtrecht. Wettelijk tuchtrecht heeft duidelijke uniforme kaders, 

een gedegen wettelijke basis, legt maatregelen op die recht doen aan de variëteit van hetgeen 

waarover wordt geklaagd en geeft daarnaast meer voldoening voor de klager vanwege de 

openbaarheid en de impact en daarmee het effect die een tuchtrechtelijke beslissing heeft of 

kan hebben. Het verenigingstuchtrecht van de beroepsverenigingen RB en NOB mist die 

uitgangspunten simpelweg.  
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5.4  Aanbevelingen 

Kleiboer & Huls (2001) concluderen in hun onderzoek van het wettelijk niet-hiërarchisch 

tuchtrecht, dat het verenigingstuchtrecht hier en daar nog wel een aanvullende rol houdt, maar 

dat het in essentie duidelijk op zijn retour is, daar waar het wettelijk tuchtrecht zich heeft 

aangediend. Op zich is deze generaliserende conclusie opmerkelijk, want de enige sector 

waarin het verenigingstuchtrecht en het wettelijk tuchtrecht elkaar beconcurreren is de 

gezondheidszorg. Alleen in die sector zijn namelijk beide verschijningsvormen van het 

tuchtrecht gelijktijdig actueel (voor wel en niet BIG-geregistreerden).  

 Volgens de auteurs lijken twee redenen debet aan die tanende populariteit: 

beroepsbeoefenaren kunnen zich onder het verenigingstuchtrecht gemakkelijk aan het 

tuchtrechtelijk toezicht onttrekken en daarnaast voldoet het wettelijk tuchtrecht beter aan de 

huidige eisen ten aanzien van openbaarheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie 

en externe verantwoording.  

 Wanneer de resultaten van dit onderzoek van het verenigingstuchtrecht voor 

belastingadviseurs in ogenschouw worden genomen, dan kan ik me gedeeltelijk in de 

conclusies van Kleiboer & Huls vinden. Dat beroepsbeoefenaren zich aan tuchtrechtelijk 

toezicht kunnen onttrekken vind ik minder belangrijk. Verenigingstuchtrecht heeft immers niet 

tot doel om de kwaliteit van de hele beroepsgroep te borgen, maar slechts de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening door de leden van de betreffende vereniging. Met andere woorden: de NOB 

is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle belastingadviseurs in Nederland, maar slechts 

voor de kwaliteit van de belastingadviseurs die lid zijn van de NOB. Een klant is vervolgens zelf 

verantwoordelijk voor de keuze van zijn belastingadviseur; neemt hij iemand die zichzelf 

vrijwillig onderwerpt aan kwaliteitseisen en beroepsmatig toezicht of kiest hij voor een adviseur 

die dat bewust nalaat?  

 De tweede conclusie van Kleiboer & Huls onderschrijf ik wel volledig. Ook bij het 

verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs mogen vragen worden gesteld bij zaken als 

transparantie, openbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, Dit geldt voor het RB in 

sterkere mate dan voor de NOB. Welke maatregelen zouden er voor kunnen zorgen dat het 

verenigingstuchtrecht voor de belastingadviseurs door de buitenwereld serieuze r wordt 

genomen (lees: meer wordt ingezet)? 

 

 Allereerst moet er een mentaliteitsverandering bij de beroepsverenigingen optreden. 

Het gezamenlijk streven om zo min mogelijk tuchtprocedures uit te lokken, dan wel zo 

veel mogelijk tuchtklachten middels mediation voortijdig tot einde te brengen draagt 

niet bij aan het doel van tuchtrecht: het beïnvloeden, beoordelen en – in geval van 

overtreding van een norm – sanctioneren van handelen van leden van een bepaalde 

beroepsgroep of vereniging. Het belang voor de tuchtrechter ligt niet bij een goede relatie 

tussen een verenigingslid en zijn cliënt, maar bij de kwaliteit van de beroepsuitoefening door 

de leden van de vereniging. Nu lijken de tuchtrechters van de NOB en RB zich daar 

onvoldoende van bewust; 

 Het gebrek aan uniformiteit tussen beide beroepsverenigingen in de wijze waarop ze het 

tuchtrecht hebben georganiseerd en waarop het wordt uitgeoefend, komt de uitstraling niet 

ten goede. Wil verenigingstuchtrecht voor belastingadviseurs een voornamere rol krijgen, 

dan moet het zich meer de kenmerken van wettelijk tuchtrecht aanmeten waarbij de 

accountancysector als voorbeeld kan dienen. De NOB heeft daar een redelijke aanzet toe 
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gedaan, maar het kan veel beter. De ideale oplossing voor veel onduidelijkheden, 

verschillen en gebrek aan uniformiteit zou naar mijn mening een fusie tussen de 

rechtscolleges zijn: stel één onafhankelijke RvT en één RvB in die recht spreken over het 

gezamenlijke ledenbestand van de NOB en RB. Hiermee kun je ook de kritiek ten aanzien 

van zaken als onpartijdigheid en onafhankelijkheid op eenvoudige wijze een weerwoord 

bieden. Zorg in beide colleges voor een rechter als voorzitter, benoem (ook in eerste aanleg) 

twee externe leden per zitting en laat daarnaast van iedere beroepsvereniging één lid in het 

rechtscollege plaats nemen. De onafhankelijke leden (voorzitter en externen) zijn dan altijd 

in de meerderheid; 

 Klachten over facturering vinden alleen gehoor bij basale onrechtmatigheden, zoals een 

gebrekkige of geen enkele specificatie. Dat komt omdat de tuchtcolleges facturen alleen 

marginaal mogen toetsen. De vraag die daardoor opkomt is of klachten over facturen / 

declaraties wel in het tuchtrecht thuis horen. Deze problematiek speelde voorheen ook in het 

accountantstuchtrecht. Daar is gekozen om klachten over de hoogte en opbouw van 

declaraties in beginsel aan een Raad voor Geschillen voor te leggen. De tuchtcolleges  

behandelen dan alleen nog de evidente en flagrante normovertredingen. Indien deze 

oplossing ook bij de beroepsverenigingen zou worden geïmplementeerd, scheelt dat een 

fors aantal klachten bij de tuchtrechter die zich daardoor meer kan richten op zaken die er 

echt toe doen. 

 Een gebrek aan openheid en daardoor transparantie is een veel gehoord verwijt ten aanzien 

van verenigingstuchtrecht. Maar wat is er op tegen om zaken in de openbaarheid te 

behandelen? Daarbij hoeft nog niet eens een volledige openbaarheid ten opzichte van 

externen te worden betracht, maar een mooie tussenstap zijn als bijvoorbeeld de eigen 

leden van het RB en de NOB toegang kregen tot de zittingen van de tuchtcolleges. Hiermee 

wordt meer openheid verschaft, terwijl duidelijk is dat de aanwezige toehoorders een 

beroepsmatig belang hebben; 

 Sanctioneer gegronde klachten op een manier die meer recht doet recht aan hetgeen 

waarover wordt geklaagd. Het opleggen van een waarschuwing bij een gedraging die een 

berisping rechtvaardigt doet geen recht aan de moeite die een klager zich moet getroosten 

om een tuchtrechtelijk proces te doorlopen;  
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