
TUCHTCOLLEGE NOAB 

NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN 

Bij afkorting aangeduid als NOAB 

Nr. 37/2013 

Beslissing inzake de klacht, ingediend namens klagers tegen B, 

Administraties Belastingadviezen, NOAB-lid,  

hierna ook wel aan te duiden als: betrokkene. 

1.  DE PROCEDURE 

Het Tuchtcollege heeft kennisgenomen van het klaagschrift en het 

verweerschrift. Partijen hebben hun standpunt mondeling toegelicht ter 

zitting van 18 april 2013 te ‘s-Hertogenbosch.  

Namens klagers zijn verschenen de heer A, vergezeld van zijn gemachtigde,  

alsmede betrokkene. 

2. DE GRONDEN VOOR DE BESLISSING 

2.1. Nadat het Tuchtcollege met partijen de tussen hen levende 

geschilpunten uitvoerig heeft besproken, hebben partijen aan het slot van 

de zitting alsnog overeenstemming bereikt en wel in dier voege, dat klagers 

een bedrag van € 1.000 aan betrokkene zullen betalen tegen finale kwijting 

van alle overige ten name van klagers in de administratie van betrokkene 

nog openstaande facturen. Klagers hebben hierop uitdrukkelijk verklaard dat 

daarmee de grond onder de klacht is weggevallen en dat zij ermee akkoord 

gaan dat het Tuchtcollege geen inhoudelijke uitspraak doet op de klacht en 

de klacht als zijnde vervallen verklaart. 

2.2. Het Tuchtcollege heeft geen aanleiding gevonden te gelasten dat het 

door klagers betaalde bedrag aan griffierecht ad € 500 op de voet van het 

bepaalde in artikel 7, lid 4, van het Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB 

aan hen wordt gerestitueerd. 

3. DE BESLISSING 

Het Tuchtcollege verklaart de klacht vervallen.  

 

Aldus beslist op 6 mei 2013 door mr. W. Brouwer, voorzitter, P.G.H.H. Schey 

RA en dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn, leden, in aanwezigheid van R.O.J.M. de 

Windt, griffier. De uitspraak is enkel ondertekend door de voorzitter en de 

griffier. 

 

Afschriften van deze uitspraak zijn aangetekend aan partijen verzonden op: 

6 mei 2013. 

 

Tegen deze beslissing kan ingevolge het bepaalde in artikel 15 van het 

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB in beroep worden gekomen bij het 

College van Beroep binnen twee maanden na verzending van het afschrift van 

deze uitspraak conform het bepaalde in artikel 14 van laatstgenoemd 

Reglement.  

 


