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Huishoudelijk Reglement Stichting Register Fiscaal en Financieel Adviseurs (SRFA), zoals
opgesteld en ingegaan bij de oprichting van het SRFA te Hilversum op dag, maand 2018

Artikel 1. Bestuur
SRFA heeft een bestuur bestaande uit een aantal leden en een voorzitter. De leden van het bestuur
zijn afkomstig uit de aan het register deelnemende onderwijsinstellingen; de voorzitter kan
onafhankelijk zijn.
De voorzitter wordt benoemd en ontslagen door de leden van het bestuur.
De leden van het bestuur worden benoemd door hun werkgever.
Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De laatste twee functies
kunnen in een persoon zijn verenigd.
Leden van het bestuur worden vervangen en opgevolgd door middel van een benoeming door hun
werkgever. Bij beëindiging van het dienstverband vervalt daarmee het lidmaatschap van het bestuur.
Het bestuur regelt de gang van zaken in en om het register. Het beschikt daartoe onder meer over
een budget. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. De
voorzitter kan wel een vergoeding ontvangen.
Het bestuur kan haar taken delegeren.

Artikel 2. Inschrijving in het register
Ingeschreven in het register als MKB belastingconsulent dan wel als MKB belastingadviseur kunnen
worden zij, die te goeder naam en faam bekend staan en naar genoegen van het bestuur aantonen
dat zij voldoen aan de criteria voor inschrijving in het register. De criteria worden nader geregeld in het
Reglement van Toelating en Inschrijving . Het bestuur kan de inschrijving delegeren.
Ingeschreven in het register als aspirant kunnen worden zij, die aantoonbaar deelnemen aan de
opleidingen voor MBK belastingconsulent, dan wel MBK belastingadviseur.

Artikel 3. Uitschrijving uit het register
Uitschrijving uit het register kan plaatsvinden:
 na opzegging door de ingeschrevene, tenminste drie maanden voor het eindigen van het
lidmaatschapsjaar,
 door overlijden,
 door niet of niet langer te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap,
 door een straf- of tuchtrechtelijke maatregel die definitief is geworden,
 door een besluit van het bestuur.

Artikel 4. Besluiten van het bestuur
Het bestuur van de SRFA beslist bij eenvoudige meerderheid.
In alle gevallen waarin niet wordt voorzien door dit reglement of een der andere reglementen van de
SRFA beslist het bestuur.

