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Studiekringen

Arthur van Houts, voorzitter studiekring Zuidoost-Nederland:

‘De tweede dinsdag in de maand is heilig’
Door Sandra van den Nieuwenhof | foto’s: Raphaël Drent  

‘We hebben twee hotellocaties voor onze bijeenkomsten: Ko
ningshof in Veldhoven en de Oranjerie in Roermond. Onze bijeen
komsten zijn strak geregeld. Het onderwerp en de inleider zijn ie
dere keer op beide locaties hetzelfde. Iedere tweede dinsdag van 
de maand organiseren we een bijeenkomst in Veldhoven en iede
re tweede donderdag in Roermond.’ Aan het woord is Ben Schnei
ders, bestuurslid van de studiekring ZuidoostNederland. 

Voorzitter Arthur van Houts vult aan: ‘Dit doen we negen keer per 
jaar. Het seizoen loopt van september tot mei. In kringenland 
geldt in het algemeen: de tweede dinsdag van de maand is heilig. 
Dat is al zo sinds jaar en dag. En bij ons komt daar de tweede 
donderdag als extra avond bij.’
Ben: ‘Vanwege de coronaperikelen hebben we de avonden van 
april en mei moeten afzeggen en doorgeschoven naar het vol
gend seizoen.’

Studiekring ZuidoostNederland heeft rond de 500 betalende 
deelnemers.’We hebben een groot verzorgingsgebied’, zo ver

klaart Arthur de grote omvang. De bijeenkomsten worden door
gaans goed bezocht. 
Arthur: ‘In Veldhoven komen gemiddeld 160 personen en in Roer
mond 90. Bij heel interessante onderwerpen of tegen het einde 
van het jaar, als mensen nog wat studiepunten moeten halen, wil
len er wel uitschieters naar boven zijn. Het hoogste aantal deel
nemers in Veldhoven was 224, in Roermond 119. We hebben 
geen aanmeldsysteem, voor ons is het ook iedere keer een ver
rassing hoeveel mensen er komen. 

Ad rem
Omdat wij een grote studiekring zijn en op redelijk grote opkom
sten kunnen rekenen, zijn de bijeenkomsten vaak in collegevorm. 
Een interactieve opzet met grote groepen werkt niet zo goed. We 
behandelen veel vaktechnische kwesties uit de inkomstenbelas
ting en vennootschapsbelasting maar ook andere onderwerpen 
die ons beroep raken, zoals het faillissement, big data, de AVG en 
het familiestatuut bij familiebedrijven. Ook komen er sprekers 
van verschillende disciplines van de Belastingdienst, zodat we de 
andere kant van het verhaal kunnen horen: hoe werkt en contro
leert de Belastingdienst?’

Arthur van Houts

Binnen het Register Belastingadviseurs (RB) zijn verspreid over het land 
diverse studiekringen actief. In een serie artikelen komen de besturen 
van de verschillende studiekringen aan het woord. In deze aflevering is 
het bestuur van Studiekring Zuidoost-Nederland aan de beurt.

	n Stichting RB Studiekring 
ZuidoostNederland

	n Aantal deelnemers: circa 500
	n Opgericht in 2005 

(stichting); geschiedenis van 
(informele) studiekring gaat 
verder terug  

	n Gebied: Limburg en Oost 
Brabant (ten oosten van 
Tilburg  Den Bosch)

	n Waar: twee locaties: 
Veldhoven (Koningshof) en 
Roermond, (Oranjerie)

	n Aantal bijeenkomsten: 9 keer 
per jaar (per locatie)

	n Bestuur: Arthur van Houts 
(vz), William van Aerle, Mieke 
Boers, Leon Ruyters, René 
Scharroo, Ben Schneiders

‘Onze deelnemers vragen ook 
om grensoverschrijdende 

onderwerpen’
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Ben: ‘Onze deelnemers vragen ook wel om grensoverschrijdende 
onderwerpen.  Dan gaat het over diverse belastingen en de vraag 
wat is waar belast? Of hoe zit het met de accijnzen?
In januari 2019 hadden we overigens een zeer bijzondere avond 
met Jan Kees de Jager, in de theaterzaal van de Oranjerie. Wil 
Vennix, oudvoorzitter van onze studiekring, interviewde hem.’ 
Arthur: ‘We waren al langer op zoek naar een spreker van een der
gelijke statuur, maar dat is moeilijk te realiseren. Deze keer lukte 
het. Op een ludieke manier introduceerde ik hem met een power
pointpresentatie. Ik had van te voren allerlei feiten over hem op
gezocht op internet. Hij reageerde daar heel leuk en ad rem op.’

Perfect geolied
Op de vraag waarin deze studiekring zich onderscheidt van andere 
studiekringen antwoordt Arthur: ‘We zijn een grote kring, daardoor 
kunnen we wat vaker topsprekers in huis halen en betalen. Verder 
zijn we niet zo veel anders dan andere kringen.’

Het bestuur komt slechts één keer per jaar bij elkaar. 
‘Voorafgaand aan de laatste bijeenkomst in mei komen we samen 
en dan bespreken we alles: de planning voor het komende jaar, de 
financiën en de evaluatie van het afgelopen seizoen. Dit tekent hoe 
perfect geolied deze machine ‘loopt’, aldus Ben. 

Ben Schneiders

In memoriam mevrouw De Jong
Ons bereikte het zeer verdrietige bericht 
dat op zondag 28 juni 2020 Jans de Jong 
op 91jarige leeftijd is overleden aan een 
hersenbloeding. Ze was lid van onze ver
eniging vanaf januari 1966. In 2016 ont
ving ze dan ook van ons de RBriljant, een 
bokaal ter ere van haar vijftig jaar lid
maatschap. 
In haar jaren als belastingadviseur bete
kende ze veel voor haar klanten. Haar 
betrokkenheid, nauwkeurigheid en 
belangstelling voor anderen waren type
rend in haar werk. Tot het einde toe vond 
ze het nog belangrijk om haar klanten 
goed te bedienen, alles in de gaten te 
houden en om een luisterend oor te bie
den.

Ook was ze met hart en ziel betrokken bij 
de kring in Rotterdam. Ze heeft jarenlang 
als secretaris gewerkt en ook erna hield 
ze graag alles in de gaten. Op 10 maart 
2020 heeft ze de laatste fysieke bijeen
komst bijgewoond. Dit laat ook haar 
gedrevenheid en zelfstandigheid zien. 
Belangstelling voor de wereld en kringle
den was een belangrijke drijfveer voor 
haar.
Het overlijden van Jans heeft ons diep 
geraakt. Het is zeer verdrietig dat we haar 
verloren hebben. We zijn echter ook 
dankbaar voor wie zij als persoon en col
lega was en wat zij voor anderen heeft 
betekend. Onze gedachten gaan uit naar 
haar familie, met wie ze heel hecht was, 

en naar haar collega’s en de kring Rotter
dam. 


