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DOOR ACTIE VAN ONZE
LEDEN IS DE DEKEN NU BELAST
MET I{ET TOEZICI]T OP DE !íÏíFT'

N\AB

Veel in bepaalde rechtsgebieden gespecialiseerde advocaten zijn
aangesloten bij een van de tientallen
specia-lisatieverenigingen. Negen daarvan dragen het keurme.kï"n de-NOvA,
*a".ond",, de Nederlandse
Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen-(NVAB). Vijf vragen
aan de voorzitter Frans Sijbers.
Welke eisen stelt uwvereniging
aan het lidmaatschap?

'Om volwaardig lid te kunnen
worden dient een aspirant{id cle

specialisatieopleiding .,Fiscale advocatuur" te volgen die door de NVAB
wordt verzor;Jd. De opleiding bevat
modules op het terrein van oncler
meer het fiscale strafrecht, fiscale
boeterecht, invorderingsrecht etr
materieel belasti ngrecht. Zodoende

Metwelk doel is de NVAB opgericht?

komt een lid met alle facetten van
de fiscale advocatuur in aanraking.
De opleidingsdelcn wordc,n verzorgd

'Kort gezegd orn cle Íiscale advocatuur
te bevorderen. De tenn ,,belasting-

door de leden-'

kundige" werd in 1953 tijdens een
vergadering van de NOvA geíntroduceerd om het specialisme van in het

Wat kan een lid van de NVAB
verwachten?

belastingrecht gespecialiseerde advocaten uit te drukken. Toen hielden
advocaten zich vrijwel nauwelijks met
het belastingrecht bezig. Met het oog
op de rechtsbescherntingwerd het
wenselijk geacht dat in fiscale zaken
meer advocaten actief zouden zijn.,

Waarom heeft u vorigjaar het

'Leden die hoog specialistisch werk
verrichten, l'rebben zo nu en dan be-

hoefte om op hoog niveau te sparrer.r
met vakgenoten. Hiervoor kunnen zij
terecht in onze commissies strafrecht,
invorderingsrecht en Algemene wet
inzake rijksbelastingen. Daarbij rvordt
ook gebruikgernaakt van intervisie
als rniddel om met elkaar te overleg

keurmerk aangevraagd?
'Dat lag betrekkelijk voor de hand,
omdatwe al bijna aan alle voorwaar-

gen. De NVAB is ook aangesloten bij
de CFE, de verer.rigingvan Europese

den voldeden. Al onze leden mogen
zich nu met recht belastingrechtspecialisten noemen. Daarnaast word je
als erkende special isatievereniging

Verder organiseert de NVAB regel-

gemakkelijker gezien als overlegpartnervan de NOIA. Dat is in ons geval
rnet name van belang als het gaat
om hetverschoningsrecht, dat op
gezette tijden onder vuur ligt. Door de
wetgever ivordt vaak en ten onrechte

naar de fiscaliteit gekel<en als gedacht
wordt aan het creëren van nieuwe inperkingen op het verschoningsrecht.'

fi scale

door jonge (aspirant-)leden en fi scaal
advocaten die kennis rvillen maken
met de NVAII.'

Wat is een memorabel moment
voor uw vereniging?
'Rechtsbescl.rerrning is en blijft eer.t
speerpunt van onzc. verenigir.rg.
Jaarlijks reiken we de I)arrvinbokaal
uit aan de advocaat die op dat gebiecl
de meest in het oog springende
uitspraak heeft bewerkstelligd.

Misschien wel de meest betangwekkende procedure is het gevolg van
het feit dat drie NVAB-leden, mct een
beroep op het verschoningsrecht,
weigerden ambtenaren van het BF.T
toe te laten die destijds ook belast
waren met het toc'zicht op de Wwft
bij advocaten. Omdat de rechter
onze leden in het gelijk stelde, werd
de deken vau advocaten in plaats van
het IIF-T belast met het toezicht op
de

Wwft.'
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Opgericht: t996
Aantal leden: 160
\&'ebsite: www. nvab. net

beroepsverenigingen.

matig evenementen voor haar leden.
Daarbij wordt veelal de interactie
gezocht met professionals die wd in
ons werk tegenkomen; van belastinginspecteurs, belastingadviseurs tot
en met officieren van justitie van het
functioneel parket. Door in discussie
te gaan met vakgenoten die wij vaak
tegenover ons treffen, wordt zowel de

kennis als het wederzijds begrip vergroot. Daarnaast organiseert de commissie NVjAB-bijeenkornsten voor en
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Voorzitter: Frans Sijbers
Secretaris: Vanessa Huygen van
Dyck-Jagersma
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KEURMERK SPECIALISATIE-

VERENIGINGEN
Kijk op advocatenorde.nl/keurmerkspecialisatievereniging.
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