
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 € 74.280,-; en  
b. de overige leden van het bestuur € 18.571,- 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 ‘€ 289,-‘ vervangen door: ‘€ 294,-‘  en wordt ‘€ 578,-‘ vervangen door  

‘€ 588,-‘. 
2. In het derde lid wordt ‘€ 0,79‘ vervangen door ‘€ 0,81‘. 
3. In het vijfde lid wordt ‘€ 92,-‘ vervangen door ‘€ 94,-‘ 
4.  Het vijfde lid vervalt. 
 
C 
Na artikel 2b wordt een artikel ingevoegd dat komt te luiden: 
 
Artikel 2c 
1.  In afwijking van artikel 2b, eerste lid bedraagt het presentiegeld voor deelname aan een 

vergadering via een telefoon- of beeldverbinding € 247,- per vergadering. 
2. In afwijking van artikel 2b, eerste lid en het vorige lid bedraagt de vergoeding voor deelname 

aan een vergadering via een telefoon- of beeldverbinding die niet langer duurt dan een uur € 
96,- per vergadering. 

 
D 
In artikel 5a, eerste lid wordt ‘1 januari 2021’ vervangen door ‘1 januari 2022’. 
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werk terug tot 
1 januari 2022. 
 
Toelichting 
 
Artikel I, onderdeel A en B 
 
Deze artikelen hebben alleen een technisch karakter en wijzigen niet de bedragen die toch al 
vanaf 1 januari 2021 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 golden al de bedragen zoals die met deze wijzigingsverordening worden 
opgenomen in artikel 1 en 2b van de verordening. Zo was bijvoorbeeld de vergoeding voor de 
voorzitter en de andere leden van het bestuur door het systeem van automatische aanpassing 
met ingang van 1 januari 2021 al verhoogd naar € 74.280,- respectievelijk € 18.571,-. Toch 



worden de per 1 januari 2021 al gewijzigde bedragen wel in deze verordening opgenomen. De 
reden daarvan is dat zij samen met de autonoom aangepaste bedragen (zie hierna artikel I, 
onderdeel C) als basis gelden voor de automatische aanpassing in 2022 en volgende jaren.  
 
Artikel I, onderdeel C 
 
Bij de invoering in maart 2020 van de maatregelen die een verdere verspreiding van het Corona-
virus tegen moesten gaan, werden fysieke bijeenkomsten verboden. De vergaderingen die in 
NBA verband werden gehouden, zijn daarna omgezet naar vergaderingen via beeldverbindingen.  
 
Voor dergelijke vergaderingen heeft het bestuur in mei 2020 een afzonderlijke vergoeding 
ingesteld met het Besluit kostenvergoedingen. Met artikel 2c, eerste lid wordt beoogd deze 
vergoeding een plaats in de verordening te geven. 
 
Met artikel 2c, tweede lid, wordt een vergoeding geïntroduceerd voor vergaderingen via een 
telefoon- of beeldverbinding die niet langer duren dan een uur.. Deze vergoeding vervangt de 
vergoeding zoals die al langer in de verordening was opgenomen voor telefonische 
vergaderingen of vergaderingen via elektronische weg.  
 
Artikel I, onderdeel D 
 
Omdat de tarieven genoemd in artikel 1 en 2b van de verordening niet 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 2022.  
 
Artikel II 
De met deze ontwerpverordening voorgestelde wijziging gaat in op 1 januari 2022.  
 
 


