
   
 

 

Curriculum Vitae mr. R. (Rick) Franke LL.M. RB 

 

 

Werkervaring: 

 

Mei 2014 -  Zelfstandig gevestigd onder de naam Franke BTW Specialisten. 

Belastingadviesfirma op het gebied van omzetbelasting en 

overdrachtsbelasting. Tevens tussen eind 2014 en eind 2016 enige dagen per 

week als indirect tax project manager betrokken bij implementatieproject 

wereldwijde overname bij Jacobs Douwe Egberts (JDE). Tussen eind 2016 en 

maart 2017 enige dagen per week op interimbasis werkzaam als indirect tax 

manager bij Liberty Global. Eind 2017 project ondersteuning vanuit Dubai op 

implementatie nieuwe BTW wetgeving bij cliënten in Saudi Arabië en de 

Verenigde Arabische Emiraten. Eind 2020 – begin 2021 enige dagen per week 

op interimbasis werkzaam als indirect tax manager bij Syntrus Achmea Real 

Estate & Finance. 

 

Juli 2021 - Lid van de driekoppige BTW-commissie van het Register Belastingadviseurs 

(RB). Deze commissie adviseert en becommentarieert (concept) wet- en 

regelgeving op het gebied van de BTW. Daarnaast houdt zij zich bezig met het 

verbeteren van de BTW-kennis van de bijna 8.000 leden van het RB. 

 

2011- 2014 Partner (specialist omzetbelasting en overdrachtsbelasting) bij Ryan LLC. 

Grootste onafhankelijke belastingadviesfirma van Noord-Amerika (op 5 na 

grootste als ook de accountancy firma’s worden meegerekend). Betrokken bij 

het uitbouwen van de Nederlandse tak (voortzetting van Franke & Den 

Breems). 

 

2007 – 2011 Medeoprichter en belastingadviseur bij Franke & Den Breems 

belastingadviseurs te Alkmaar. Specialisten in omzetbelasting en 

overdrachtsbelasting. Tevens 2 jaar lang (2007 – 2009) enige dagen per week 

ad interim bedrijfsfiscalist bij Cisco Systems. 

 

2000 – 2007 Belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co. te Amstelveen. Specialist 

omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Werkzaamheden; advisering op het 

gebied van BTW en overdrachtsbelasting, voeren van bezwaar en 

beroepsprocedures op dat gebied. Geven van trainingen en presentaties intern 

en extern. Managen van het wereldwijde team van fiscalisten betrokken bij de 

compliance voor de indirecte belastingen van een multinational.  

 

1998 – 1999 Heffingsambtenaar Belastingdienst / Grote ondernemingen Amsterdam; 

omzetbelasting regulier team. Werkzaamheden: Het innemen van fiscaal 

juridische (BTW) standpunten namens de fiscus, het voeren van bezwaar en 



   
 

beroepsprocedures. Dit voor de grootste ondernemingen en publiekrechtelijke 

instellingen in Amsterdam. 

 

1996 – 1998 Als technisch bijstander uitgeleend aan de regering van de Nederlandse 

Antillen. Werkzaam als teamleider heffing Algemene Bestedings Belasting op 

Curaçao. Tevens werkzaam ter ondersteuning van de minister van Financiën 

van de Nederlandse Antillen. Ontwerper en auteur Vakstudie Algemene 

Bestedings Belasting.  

Werkzaamheden: Het opzetten van een belastingadministratie. Helpen aan het 

bouwen (als fiscalist) van een IT systeem voor de 

aangiften/aanslagen/registratie van deze belastingadministratie. Fiscaal 

technische werkzaamheden (standpuntinname, beleidsvorming, voeren van 

bezwaar en beroepsprocedures). Bijwonen van parlementsvergaderingen ter 

bijstand van de minister van Financiën, overleg met diverse instanties waaraan 

de uitvoering van deze wet raakt (instellingen van de Antilliaanse 

belastingdienst, accountantsdienst van de Antillen, Antilliaans en Nederlands 

ministerie van Financiën, invorderingsinstellingen et cetera). 

Nevenwerkzaamheden: Docent Fiscaal Recht voor de SPD opleiding bij Doc-

opleidingen. Diverse korte docentschappen bij Doc Opleidingen. 

 

1994 – 1996 Heffingsambtenaar Belastingdienst / Grote ondernemingen Amsterdam; 

omzetbelasting verzekeringsgroep. Werkzaamheden: Het innemen van fiscaal 

juridische (BTW) standpunten namens de fiscus, het voeren van bezwaar en 

beroepsprocedures. Dit voor alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland. 

 

1992 – 1994 Heffingsambtenaar Belastingdienst / Grote ondernemingen Amsterdam; 

omzetbelasting regulier team. Werkzaamheden: Het innemen van fiscaal 

juridische (BTW) standpunten namens de fiscus, het voeren van bezwaar en 

beroepsprocedures. Dit voor de grootste ondernemingen en publiekrechtelijke 

instellingen in Amsterdam. 

 

1990 – 1992  Controleambtenaar omzetbelasting Belastingdienst / Grote ondernemingen 

Amsterdam. Werkzaamheden: uitvoeren van BTW controles, BTW deel van 

integrale controles in controleteams bij de grootste ondernemingen in de regio 

Amsterdam. 

 

1989 –1990  Militaire dienstplicht; onderofficier der Intendance 

 

1989   Controle ambtenaar Inspectie der omzetbelasting Amsterdam. 

Werkzaamheden: uitvoeren van BTW controles bij ondernemingen. 

 

1986 – 1989  Belastingdienst; opleiding tot controleambtenaar omzetbelasting 

 



   
 

Opleiding:  

Fiscaal recht Universiteit van Amsterdam 

Studie gevolgd in deeltijd van 1992 – 1996 en 1998 – 1999 (onderbreking vanwege 

uitzending naar Nederlandse Antillen). Afgestudeerd in 1999 (mr. en LL.M.).  

NOB; postdoctorale opleiding Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

 

Belangrijkste publicaties: 

 

2019 – heden  Auteur Fiscaal Praktijkblad  

 

2015 – 2020  Auteur BTWUpdate; maandelijkse nieuwsbrief op het gebied van de BTW 

voor de leden van het Register Belastingadviseurs  

 

2001 – 2005 Auteur en eindredacteur Kluwer BTW Memo (in 2001: BTW Kernboekje plus)  

 

De aftrek van voorbelasting bij investeringsgoederen; van het sluiten van deuren en openen 

van toegangspoorten (co-auteur) 

WFR 2021/103 

 

Hardcopy, gegevensdrager of online 

WFR 2010/461 

 

Outsourcing in the Financial services sector and VAT (co-auteur) 

International Tax Review no. 23 November 2005 

Also published in the ITR’s Industry guide on Financial services 

 

Outsourcing in de financiële wereld en BTW    

WFR 2005/125 

 

Holding companies; to be or not to be an entrepreneur  

International Tax Review No. 18 September 2004 

 

Dga's en BTW; loopt de Hoge Raad achter de Europese feiten aan?   

WFR 2003/300 

 

Heffingen onder de zon (co-auteur) 

BTW bulletin 2000, nr. 7/8 

 

BTW: alleen goud wat er blinkt? 

BTWBrief nr.2, 2000 

 

De opmars van de fiscaal vertegenwoordiger 

WFR 1996/621 

 



   
 

Lidmaatschappen 

2014 – heden lid Register Belastingadviseurs 

 

2018 – heden lid Vereniging voor Belastingwetenschap 

 

2012-2014 lid IPT (Institute for Professionals in Taxation). Organisatie van fiscalisten in de 

Verenigde Staten van Amerika. Voor deze organisatie meerdere malen spreker geweest op 

meerdaagse seminars. Zowel op het jaarlijkse vierdaagse algemene seminar als op specifieke 

tweedaagse seminars op het gebied van wereldwijde indirecte belastingen. 

 

2000-2014 lid Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.  

 

Maatschappelijke activiteiten 

2017 – 2022 Voorzitter Volleybalvereniging SIMOKOS 

 

2015 – 2021 Penningmeester Oudervereniging Martinuscollege 

 

2014 – 2016  Voorzitter Oudervereniging De Uilenburcht 

 

2006 – 2014 Penningmeester Oudervereniging De Uilenburcht 


