Tarieven 2019

 Contributie gekwalificeerde leden
 Contributie aspiranten (incl. kwalificatie)
 Marketingbijdrage naamsbekendheidcampagne in 2019

€ 1.295,00 ex BTW
€ 1.295,00 ex BTW
€ 125,00 ex BTW

Inbegrepen in de contributie
1. Onderscheidend vermogen door kwaliteitskeurmerk.
2. Belangenbehartiging o.a. bij banken, overheid en de Belastingdienst.
3. Gidsfunctie: trends en ontwikkelingen vertaald naar uw dagelijkse praktijk.
4. Jaarlijkse ledendag, afdelingsvergaderingen en discussiebijeenkomsten voor het vergroten van uw
kennis en uw netwerk.
5. Een breed dienstenpakket met kennis, advies en ondersteuning:
- NOAB Kenniscentrum (zie pag 2 voor meer informatie):
 Kluwer Navigator met Fiscaal+, CAO Research en Pensioen Research van Reed
Business, XpertHR van Reed Business, het NOAB Kwaliteitssysteem (NKS).
 Dagelijkse vaktechnische nieuwsbrief.
- Besloten gedeelte van het kenniscentrum met veel modellen, nieuws en praktijknotities.
- Besloten NOAB-forum met o.a. vaktechnische onderwerpen.
- Eigen kantoorprofiel met ‘Zoek een collega’-functie waarmee u op grootte, afstand of
gebruikte software kunt zoeken.
- Telefonische helpdesk, waarmee u gratis 10 of 30 minuten kunt spiegelen.
- Mogelijkheid tot deelname aan de jaarlijkse benchmark en gebruik van de uitkomsten.
- Abonnement op het opiniemagazine Activa, verschijnt 4x per jaar
- Mogelijkheid tot deelname aan Horizontaal Toezicht*.
- Vermelding kantoorgegevens op de online ledenzoeker*.
- Profilering met het NOAB-logo als gecertificeerd lid*.
- NOAB-gevelbord voor uw kantoor*.
- (toevoegen) Gebruik gap-anayse NOAB Next ter voorbereiding op eventuele aansluiting op
NOAB Next.
Diverse producten en diensten voor NOAB-leden (niet inbegrepen in contributie):
 10% korting op de tarieven van de specialisten in NOAB Adviesgroep
 Mogelijkheid tot aansluiting bij de collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 Breed en geaccrediteerd educatieprogramma met docenten uit de praktijk en scherpe prijzen
 NOAB Relatiemail, uw eigen gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief. Met of zonder nieuwsladder op
uw eigen site.
 Gepersonaliseerde publicatie voor uw klanten in de vorm van 'Aan de Orde', de NOAB-nieuwsbrief
voor ondernemers*
 Marketingcampagne om de naamsbekendheid van NOAB en de positionering van het
kwaliteitskeurmerk te verbeteren onder het MKB*
* Geldt niet voor aspiranten
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NOAB Kenniscentrum:
In het NOAB Kenniscentrum zijn meerdere kennisbronnen samengebracht:
Kluwer Navigator met Fiscaal+
 Kluwer Belastinggids, VPB gids, Loonheffingengids en BTW gids
 Memo’s over Wet- en Regelgeving, Arresten en Beleid, BTW en Internationaal, Sociaal en Juridisch
 Belastingwijzers en de MKB Advieswijzer
 Adviesdossiers, checklisten en (reken)modellen
 Wetten en regelgeving van alle relevante rechtsgebieden binnen Fiscaal+
XpertHR van Reed Business
 Antwoordbank voor al uw HR-vraagstukken
 Vakinformatie voor salarisprofessionals
 Handige voorbeelddocumenten en rekentools
 Up-to-date wetgeving en jurisprudentie
 Thematisch en op steekwoord gerubriceerd
CAO Research van Reed Business
 Ruim 1.400 actuele CAO’s: alle bedrijfstakCAO's, AVV's en vrijwel alle ondernemingsCAO's
 Actuele stand van zaken van CAO-onderhandelingen
 Alle salaris- en loontabellen
 Volledige CAO-teksten met bijbehorende principeakkoorden
 Bij elke CAO de werkingssfeer en historie
Pensioen Research van Reed Business
 Alle gegevens van de beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen
 Jaarlijkse variabele gegevens per fonds en per jaar, zoals premies, franchises, grondslag etc.
 Toelichting op de belangrijkste pensioenbegrippen
 Verwijzing naar de bijbehorende CAO’s
 Overzicht van alle rechtsgeldige documenten, zoals reglementen en statuten
NOAB Kwaliteitssysteem (NKS)
 Digitaal kwaliteitshandboek met beschrijvingen van uitgangspunten, voorschriften en procedures.
Deze sluiten aan op de NOAB-reglementen.
 Relevante wet- en regelgeving, gekoppeld met de regels en procedures uit het handboek.
 Werkinstructies, voorbeeldmodellen en checklists
NOAB Modellenbank
 Met voorbeeldbrieven, modellen en rekentools
 Categorieën: Arbeidsrecht, Civiel, Estate Planning, Formeel Belastingrecht, Inkomstenbelasting,
Jaarrekeningrecht, Kantoororganisatie, Loonbelasting, Omzetbelasting, Rekenmodellen, Schenk- en
erfbelasting en Vennootschapsbelasting.
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