
Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen  
 
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 
Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep; 
Stelt de volgende verordening vast: 
 
Artikel I 
De Verordening op de kostenvergoedingen wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1, tweede lid komt te luiden: 
2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid bedraagt op jaarbasis voor:  

a.  de voorzitter € 73.110,-; en  
b. de overige leden van het bestuur € 18.278,- waarbij geldt dat in het geval de 

plaatsvervangend voorzitter de voorzitter voor meer dan één maand vervangt, de 
plaatsvervangend voorzitter voor de volledige vervangingsperiode naar rato de vergoeding 
ontvangt die toekomt aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de 
plaatsvervangend voorzitter. 

 
B 
Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt ‘€ 285,-‘ vervangen door: ‘€ 289,-‘  en wordt ‘€ 570,-‘ vervangen door  

‘€ 578,-‘. 
2. In het derde lid wordt ‘€ 0,77‘ vervangen door ‘€ 0,79‘. 
3. In het vijfde lid wordt ‘€ 90,-‘ vervangen door ‘€ 92,-‘ 
 
C 
In artikel 5a, eerste lid wordt ‘1 januari 2020’ vervangen door ‘1 januari 2021’. 
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2020. 
 
Toelichting 
 
Artikel I, onderdeel A 
 
Met ingang van 1 januari 2019 is het aantal leden van het bestuur van de NBA teruggebracht van 
dertien naar zeven. Van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter werd voor de verkleining 
een grotere tijdsbesteding verlangd dan van de andere bestuursleden onder andere omdat zij 
ook het dagelijks bestuur vormden. Om die reden gold voor hen een hogere vergoeding dan voor 
de andere bestuursleden.  
 
Door het kleinere bestuur wordt, met uitzondering van de voorzitter en de plaatsvervangend 
voorzitter, nu van de individuele leden van het bestuur een grotere tijdsbesteding verlangd 
(gemiddeld twee tot drie dagen per maand) dan vóór de verkleining van het bestuur (gemiddeld 
iets meer dan één dag per maand). Is de tijdsbesteding van de voorzitter ongeveer gelijk 
gebleven, die van de plaatsvervangend voorzitter benadert thans die van de overige 
bestuursleden, onder andere omdat het verkleinde bestuur geen dagelijks bestuur meer kent. 
Om die reden wordt in artikel 1, tweede lid aan de leden van het bestuur, anders dan de 
voorzitter, dezelfde vergoeding toegekend. Daarbij geldt dat ten opzichte van de huidige situatie 
de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter is verlaagd en die van de andere 
bestuursleden is verhoogd. De huidige bestuursleden hebben aangegeven dat zij tot 1 januari 
2021 geen aanspraak maken op de verhoogde vergoeding. 
 
Voor de voorzitter geldt een hogere vergoeding ten opzichte van de andere bestuursleden 
vanwege de tijdsbesteding die aan het vervullen van deze functie is verbonden. Dit staat los van 
de verkleining van het bestuur.  



 
De vergoeding van de voorzitter wordt met deze wijziging niet autonoom verhoogd. De 
vergoeding van € 73.110,- gold met toepassing van het systeem van automatische aanpassing in 
de Verordening op de kostenvergoedingen al vanaf 1 januari 2020. Dat het bedrag toch weer 
wordt opgenomen in artikel 1, tweede lid van de Verordening op de kostenvergoedingen, heeft 
een technische achtergrond (zie de toelichting op artikel I, onderdeel B). 
 
Artikel I, onderdeel B 
 
Dit artikel heeft alleen een technisch karakter en wijzigt niet de bedragen die al vanaf 1 januari 
2020 golden. 
 
Per 1 januari 2020 is in de Verordening op de kostenvergoedingen een systeem van 
automatische aanpassing van de daarin opgenomen tarieven opgenomen. Met toepassing van 
dat systeem was de vergoeding voor de voorzitter verhoogd van € 72.100,- naar € 73.110,-. 
Datzelfde geldt voor de bedragen die nu worden opgenomen in artikel 2b van de Verordening op 
de kostenvergoedingen. Zo was bijvoorbeeld het presentiegeld per dagdeel met ingang van 1 
januari 2020 al verhoogd van € 285,- naar € 289,-. De vergoeding voor de voorzitter en de 
bedragen ondergaan met deze wijzigingsverordening geen wijziging. Toch worden de per 1 
januari 2020 al gewijzigde bedragen wel in deze verordening opgenomen. De reden daarvan is 
dat zij samen met de autonoom aangepaste bedragen als basis gelden voor de automatische 
aanpassing in 2021 en volgende jaren.  
 
Artikel I, onderdeel C 
 
Omdat de vergoedingen voor de bestuursleden en de plaatsvervangend voorzitter met deze 
wijzigingsverordening een autonome aanpassing ondergaan, is met de wijziging van artikel 5a tot 
uitdrukking gebracht dat de automatische aanpassing op grondslag van de nieuwe vergoedingen 
wordt vervolgd in 2021.  
 
Artikel II 
De met deze ontwerpverordening voorgestelde wijziging gaat in op 1 juli 2020. De leden die op 
dit moment al deel uitmaken van het bestuur, hebben te kennen gegeven tot 1 januari 2021 af te 
zien van hun aanspraak op de verhoogde vergoeding. 
 
 


