Gedrags- en Beroepsregels voor RBB
Nationaal Instituut voor Belasting- en
Bedrijfsadviseurs
1.
In deze regels wordt verstaan onder:
a. NIBA, het Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs;
b. RBB, Register Belasting- en Bedrijfsadviseur; een overeenkomstig het NIBA als zodanig
ingeschrevene, die werkzaamheden verricht zoals door NIBA omschreven.
2.
De RBB is onafhankelijk van zijn opdrachtgever en draagt er zorg voor dat de onafhankelijkheid
van zijn optreden niet door financiële of andere belangen van derden kan worden aangetast.
3.
De RBB dient zich onpartijdig op te stellen naar derden voor zover dat het belang van zijn
opdrachtgever niet schaadt.
4.
De RBB, onthoudt zich te allen tijde van frauduleus handelen en verleent daartoe evenmin
enige medewerking.
5.
De RBB dient er zorg voor te dragen, dat de schriftelijke adviezen en mededelingen, voor zover
hij deze in de uitoefening van zijn beroep doet uitgaan, zijn naam en titel c.q. de afkorting RBB
vermelden.
6.
Voor zover de RBB andere werkzaamheden uitoefent, dan vermeld in artikel 1.b, is hij verplicht
zijn deskundigheid c.q. zijn kwalificatie omtrent deze andere werkzaamheden aan te geven.
7.
De RBB is verantwoordelijk voor de stukken c.q. werkzaamheden, die op c.q. in zijn naam door
derden worden opgesteld, respectievelijk verricht.
8.
De RBB maakt geen reclame, die misleidend is c.q. in strijd is met de wet, richtlijnen van de
Reclame Code Commissie, de waarheid of de goede smaak.
9.
De RBB kan geen opdrachten aanvaarden van iemand die cliënt van een beroepsgenoot is of
kort geleden is geweest, indien hij hieromtrent met die beroepsgenoot geen overleg heeft gepleegd,
tenzij bijzondere omstandigheden zich tegen het plegen van dergelijk overleg verzetten.
De RBB, aan wie in dit verband inlichtingen worden gevraagd, is gehouden deze binnen
redelijke tijd te verstrekken.
10. De RBB onthoudt zich van het geven van een oordeel over de arbeid van een andere RBB
alvorens deze in de gelegenheid te hebben gesteld inlichtingen te geven.
11. De RBB dient in de uitoefening van zijn beroep zijn honorarium vast te stellen met
inachtneming van het belang, de aard en de omvang van de door hem of één van zijn medewerkers
verrichte werkzaamheden.

12. De RBB dient aantekening te houden van zijn werkzaamheden, zowel wat betreft aard en
inhoud als bestede tijd.
13. De RBB dient er zorg voor te dragen dat aan anderen geen mededelingen worden gedaan
omtrent zaken met een vertrouwelijk karakter, waarvan in het kader van de uitvoering van een hem
verleende opdracht door hem of één van zijn medewerkers kennis wordt genomen.
Deze plicht geldt niet voor hem voor zover de uitvoering van die opdracht het doen van
zodanige mededelingen vereist.
14. De RBB is verplicht van de in de uitoefening van zijn beroep ten behoeve van een cliënt
gevoerde correspondentie en gewisselde stukken, afschriften aan die cliënt te zenden, zodra en voor
zover deze dat vraagt of daarbij belang heeft.
15. De RBB draagt zorg voor een deugdelijke grondslag van zijn werkzaamheden, onder meer door
voortdurende scholing zoals vastgesteld door het bestuur van het NIBA. De deugdelijke grondslag
van werkzaamheden wordt vastgesteld door het bestuur.
16. De RBB dient alle bescheiden met betrekking tot de opdrachtgever op deugdelijke wijze te
bewaren gedurende tenminste 7 jaar na de fiscale aangifte van enig jaar.
17. De RBB mag alleen werken:
a. Voor eigen rekening, zelfstandig gevestigd of onder gemeenschappelijke naam (c.q. maatschap)
met één of meer RBB's ;
b in dienstbetrekking tot een rechtspersoon waarbij de onafhankelijkheid van de RBB binnen die
rechtspersoon is gewaarborgd
c voor de toepassing van a, voor zover het degenen betreft, met wie onder gemeenschappelijke
naam wordt samengewerkt, en van b, worden onder RBB, tevens aangemerkt: accountants, leden
van de Nederlandse Orde van Belasting Adviseurs en de Register belasting- en bedrijfsadviseurs als
ook personen onderworpen aan vergelijkbare beroepsregels en tuchtrechtspraak, in het laatste geval
na schriftelijke goedkeuring van het bestuur van het NIBA.

