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Reglement van Toelating en Inschrijving van de SRFA

Artikel 1.
In het register kunnen worden ingeschreven zij die voldoen aan de voorwaarden voor toelating zoals
in bijlage 1 bij dit reglement beschreven.
Artikel 2.
Zij die in het register willen worden ingeschreven dienen aan het Bestuur op voldoende wijze aan te
tonen dat zij voldoen aan de vereisten voor inschrijving.
Artikel 3.
Inschrijving in het register vindt plaats na positieve beoordeling door het Bestuur en voldoening van de
jaarlijkse bijdrage.
Artikel 4.
Geregistreerden dienen zich op de hoogte te stellen van het Reglement Beroepsuitoefening en daar te
allen tijde aan te voldoen.
Artikel 5.
Het Bestuur zorgt door middel van (elektronische) publicatie dat kenbaar is wie er zijn geregistreerd.
Artikel 6.
Geregistreerden worden ingeschreven als MKB Belastingconsulent (MKB BC) of MKB
Belastingadviseur (MKB BA) al naar gelang hun kwalificaties.
Artikel 7.
Geregistreerden zijn gerechtigd tot het voeren van de titel MKB BC dan wel MKB BA of voluit MKB
Belastingadviseur en MKB Belastingconsulent.
Artikel 8.
Geregistreerden mogen gebruikmaken van het logo van het register en de vermelding “ingeschreven
in het register voor de MKB Belastingconsulent (MKB BC)” dan wel “ingeschreven in het register voor
de MKB Belastingadviseur (MKB BA)” in hun uitingen. Het logo kan via mail info@SRFA.nl
opgevraagd worden.
Artikel 9.
Indien een geregistreerde niet meer voldoet aan de vereisten dan wordt hij uitgeschreven uit het
Register. Hij is dan niet meer bevoegd tot het vermelden van de registratie , het logo en het voeren
van de titel.
Artikel 10.
Studenten aan de in bijlage 2 genoemde opleidingen worden ingeschreven als aspirantgeregistreerde. Zij mogen niet de titel en logo’s voeren.

BIJLAGE 1: TOELATINGSREGELING
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Bent u toelaatbaar tot het register?
Wanneer bent u toelaatbaar tot het register?
1. Indien u de opleiding MKB Belastingconsulent hebt afgerond bent u toelaatbaar tot het
register voor de MKB Belastingconsulent en kunt u de titel MKB BC voeren.
2. Indien u de opleiding MKB Belastingadviseur hebt afgerond bent u toelaatbaar tot het register
voor de MKB Belastingadviseur en kunt u de titel MKB BA voeren.
3. Als u voldoet aan de voorwaarden van de soepele toelatingsregeling kunt u toegelaten
worden tot één van de registers. Dit ter beoordeling van de Toelatingscommissie van de
Stichting Register Fiscaal en Financieel Advies (SRFA).
4. Als u een andere fiscale opleiding succesvol hebt afgerond waarvan de
eindtermen/leeruitkomsten overeenkomen met die van de opleidingen MKB
Belastingconsulent (MKB BC) of MKB Belastingadviseur (MKB BA). De beoordeling hiervan
wordt uitgevoerd door de Toelatingscommissie van de Stichting Register Fiscaal en
Financieel Advies (SRFA).
5. Studerenden aan de opleidingen MKB Belastingconsulent of MKB Belastingadviseur worden
aspirant ingeschreven in respectievelijk het register voor de MKB Belastingconsulent (MKB
BC) of het register voor de MKB Belastingadviseur (MKB BA).
Soepele toelatingsregeling
De onderstaande regeling is bedoeld voor studenten die modules van de opleidingen RB
Belastingconsulent en/of RB Belastingadviseur succesvol hebben afgerond.
Toelating tot het register is mogelijk als alle modules van de opleidingen MKB
Belastingconsulent en/of MKB Belastingadviseur zijn behaald al dan niet door de modules met
voldoende resultaat af te ronden en/of door de inbreng van met succes afgeronde modules uit
andere opleidingen.
Scenario’s en de soepele toelatingsregeling
1. Studerenden aan de Fiscale Praktijkopleidingen nieuwe stijl (Curriculum van na 1-9-2018)
Studenten kunnen aspirant ingeschreven worden zolang ze studeren binnen de opleiding
of een vervolgopleiding die gevolgd kan worden in het kader van het register.
2. Studenten die de opleiding HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie deels hebben
afgerond
Afhankelijk van gevolgde en met succes afgesloten modules, kunnen door uw
opleidingsinstituut vrijstellingen in de opleidingen MKB Belastingconsulent en MKB
Belastingadviseur worden toegekend. Als alle relevante modules zijn afgerond kunnen
kandidaten worden toegelaten tot de registers. Studerenden aan de opleiding HBO
Bachelor Fiscaal Recht en Economie worden als aspirant ingeschreven in het register.

3. Studenten die deelopleidingen hebben gevolgd van de opleiding HBO Bachelor Fiscaal
Recht en Economie
Afhankelijk van gevolgde en met succes afgesloten modules, kunnen door uw
opleidingsinstituut vrijstellingen in de opleidingen MKB Belastingconsulent en MKB
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Belastingadviseur worden toegekend. Als alle relevante modules zijn afgerond kunnen
kandidaten worden toegelaten tot de registers. Studerenden aan de deelopleidingen
waarin vakken uit de HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie zijn opgenomen worden
als aspirant ingeschreven in het register.

4. Studenten die de opleiding HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie succesvol hebben
afgerond (Curriculum vanaf 1 september 2017)
Toelaatbaar tot beide registers

5. Studenten die de opleiding RB Belastingconsulent succesvol hebben afgerond en
ingeschreven staan in het RB register
Toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingconsulenten (MKB BC).
6. Studenten die de opleiding RB Belastingconsulent succesvol hebben afgerond en NIET
ingeschreven staan in het RB register
Toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingconsulenten (MKB BC).
7. Studenten die de opleiding RB Belastingadviseur succesvol hebben afgerond en
ingeschreven staan in het RB register
Toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingadviseur (MKB BA).
8. Studenten die de opleiding RB Belastingadviseur succesvol hebben afgerond en NIET
ingeschreven staan in het RB register
Toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingadviseur (MKB BA).
9. Studenten die een deel van de opleiding RB Belastingadviseur succesvol hebben
afgerond
Soepele toelatingsregeling tot de registers is van toepassing wanneer alle relevante
modules zijn afgerond.
10. Studenten die de opleiding Fiscale Adviseur van FSDC succesvol hebben afgerond
Toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingconsulent (MKB BC).
11. Studenten die de opleiding AA Belastingaccountant succesvol hebben afgerond
Toelaatbaar tot het register voor de MKB Belastingadviseur (MKB BA).
12. Studenten van overige opleidingen
Op basis van een toelatingsonderzoek door de Toelatingscommissie van de Stichting
Register Fiscaal en Financieel Advies (SRFA) wordt vastgesteld of u op grond van uw
gevolgde opleiding toelaatbaar bent tot het register. Een onderbouwd verzoek tot toelating
kunt u indienen via info@srfa.nl t.a.v. de Toelatingscommissie. Bij uw verzoek ontvangen
wij graag relevante vooropleidingsdocumenten en een recent CV.
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BIJLAGE 2: OPLEIDERS
LOI
www.loi.nl
NCOI
www.ncoi.nl
Markus Verbeek Praehep
www.mvp.nl

