STICHTING NATIONAAL INSTITUUT VOOR BELASTING- EN BEDRIJFSADVISEURS
AANSLUITOVEREENKOMST
Basisgegevens van aangeslotene :
Naam/Voorletters

: …………………………………………………….…………………

Geboortedatum

: ………………………………….………

Telefoon

privé

: ………………………………………….

Adres

privé

: ………………………………………….

Postcode

privé

: ………………………………………….

Woonplaats privé

: ………………………………………….

Praktijknaam

: ……………………………………………………………………….

Rechtsvorm

: éénmanszaak/VOF/maatschap/CV/BV/NV/anders te weten:

Medevennoten

: ……………………………………………………………………….

Telefoon kantoor

: ………………………………………….

Fax kantoor

: ………………………………………….

E-mail-adres kantoor

: ………………………………………….

Website kantoor

: ………………………………………….

Adres kantoor

: ………………………………………….

Postcode kantoor

: ………………………………………….

Vestigingsplaats

: ………………………………………….

Handelsregister Nr.

: ………………………………………….

KvK te

: ………………………………………….

hierna te noemen de aangeslotene,
en
Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs,
statutair gevestigd te Rotterdam, met als correspondentieadres: Postbus 2180 te
2800 BH Gouda, hierna te noemen NIBA.
Overwegende dat:
Binnen het vakgebied van accountants, administratiekantoren, belastingconsulenten,
belastingadviseurs en bedrijfsadviseurs in ruime zin, de behoefte bestaat voor een aantal
beroepsbeoefenaren, die niet onder de wettelijke organisaties vallen, om zich aan te
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sluiten, teneinde zich uniform te kunnen presenteren en een uniforme en gegarandeerde
kwaliteit van hun werk te kunnen leveren aan hun cliënten;
NIBA de solvabiliteit, de staat van dienst, de vakbekwaamheid, de presentatie en de
geleverde kwaliteit van aangeslotenen alsmede het kantoor te onderzoeken binnen de
doelstellingen aan de hand van richtlijnen van NIBA;
Komen overeen als volgt:
1. Duur van de overeenkomst
De aangeslotene en NIBA gaan een overeenkomst voor onbepaalde duur aan. De
aangeslotene kan deze overeenkomst aangetekend, en gemotiveerd opzeggen met een
opzegtermijn van één maand.
2. Het aansluitbedrag
De aangeslotene voldoet jaarlijks een aansluitbedrag zoals jaarlijks door het bestuur van
NIBA wordt vastgesteld. Het aansluitbedrag is bedoeld voor de dekking van de algemene
kosten van NIBA. Het aansluitbedrag is verschuldigd aan het begin van elk kalenderjaar.
Indien een kantoor in de loop van het jaar aangeslotene wordt van NIBA, is het
aansluitbedrag
verschuldigd nadat het bestuursbesluit is genomen en bekend gemaakt aan de
aangeslotene.
Het aansluitbedrag zal naar tijdsevenredigheid (volgend op de maand van aansluiting)
gedurende het kalenderjaar worden vastgesteld.
3. Kwalificatie aangeslotene en het voeren van de RBB-titel
Het aan te sluiten kantoor heeft het recht na goedkeuring door het bestuur, blijk te
geven van zijn of haar aansluiting bij NIBA door zich aangeslotene te noemen en het logo
van het NIBA te mogen voeren. Na aflegging, door de zaakvoerder of afgevaardigde van
het aan te sluiten kantoor, met goed gevolg van de kennistoets en de toets inzake de
Wet WWFT en nadat het bestuur aan de aangeslotene bekend heeft gemaakt dat het aan
alle eisen gesteld aan een aansluiting heeft voldaan, mag door degene die deze toetsen
heeft afgelegd en die voldoet aan alle door NIBA gestelde eisen de titel Register
Belasting- en Bedrijfsadviseur (afgekort RBB) worden gevoerd. Bij het voeren van deze
titel (achter de persoonsnaam) moet gevolg worden gegeven aan de richtlijnen die
hiervoor gelden van NIBA. De titel is te allen tijde een persoonlijke titel en is niet
overdraag aan een andere persoon of organisatie.
4. Reclame en PR-activiteiten
De aangeslotene heeft het recht deel te nemen aan public-relation c.q. reclameactiviteiten, die door NIBA worden georganiseerd voor de aangeslotenen. De kosten van
deze public-relation-activiteiten en/of reclame-activiteiten zijn ponds ponds gewijs geheel
voor rekening van de deelnemende aangeslotenen en vallen nimmer onder de
aansluitkosten.
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5. Verplichting NIBA-reglementen
De aangeslotene onderwerpt zich aan de door NIBA gestelde Gedrags- en Beroepsregels
en onderwerpt zich mede aan het tuchtrecht van NIBA. De aangeslotene onthoudt zich
van gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor NIBA dan wel andere aangeslotenen van
NIBA.
6. Richtlijnen bestuur
De aangeslotene volgt de aanwijzingen die het bestuur oplegt inzake de
kwaliteitsbewaking waaronder de bij- en nascholing, binnen de door het bestuur gestelde
termijn op.
Controle op tussentijdse scholing c.q. Permanente Educatie, geschiedt onder andere door
het toekennen en het administreren van PE punten.
7. Verzekeringen
De aangeslotene is gehouden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij
een door NIBA aan te wijzen verzekeringsmaatschappij en/of intermediair die alle
aangeslotenen collectief verzekert. Het bestuur kan op verzoek van een aangeslotene
vrijstelling verlenen van de verplichting de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onder
door
het bestuur te geven voorwaarden, indien de aangeslotene reeds een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere maatschappij heeft lopen. De
aangeslotene is gehouden de polis ter beschikking van het bestuur te stellen.
Het bestuur van NIBA stelt een minimaal te verzekeren bedrag vast voor de
beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand.
8. Wijziging gegevens
De aangeslotene is gehouden wijzigingen in zijn tenaamstelling, adressering,
telefoonnummer(s), emailadres en bankrekeningnummer ten spoedigste aan NIBA door
te geven.
Het verzuim van het niet tijdig doorgeven van wijzigingen in zijn tenaamstelling,
adressering, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer is voor rekening en
risico van de aangeslotene.
9. Boete
Een boete is verschuldigd bij niet naleving van enige bepaling van deze overeenkomst
van € 250,00 per dag voor iedere dag dat de aangeslotene of voormalig aangeslotene in
verzuim is.
10. De aangeslotene verklaart :
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben
Een aanvraag beroepsaansprakelijkheidsverzekering te doen
Een bankmachtiging te hebben afgegeven (Bijlage 1)
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Aldus opgemaakt te :

…………………

op: ………………………..

Namens de aangeslotene:
Kantoor:

Namens de stichting NIBA:
Het bestuur

Naam:_____________________

Naam:_______________________
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Bijlage 1 : DOORLOPENDE BANKMACHTIGING
Ten gunste van :

Stichting Nationaal Instituut voor
Belasting- en Bedrijfsadviseurs
Postbus 2180
2800 BH Gouda

Rekeningnummer:

ING-bank

van ondergetekende:

Naam

: ……………………………………………..

Adres

: ……………………………………………..

Postcode

: ……………………………………………..

Plaats

: ……………………………………………..

: NL25 INGB 0693.5348.26

Rekeningnummer (IBAN):
……………………………………………………………………………………………
die hierbij NIBA tot wederopzegging machtigt tot afschrijving
van het per factuur verschuldigde bedrag.

Datum

: …………………………………..

Handtekening

: …………………………………

Paraaf aanvrager

Paraaf NIBA

Blad 5

