
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, onderdeel a, komt te luiden: 
a.  de voorzitter € 125.000,-; en  
 
B 
In artikel 1, tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 18.571,-‘ vervangen door ‘€ 19.246,-‘. 
 
C 
Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt ‘€ 294,-‘ vervangen door ‘€ 306,-‘  en wordt ‘€ 588,-‘ vervangen door  

‘€ 612,-‘. 
2. In het derde lid wordt ‘€ 0,81‘ vervangen door ‘€ 0,85‘. 
  
D 
Artikel 2c wordt als volgt gewijzigd: 
1.  In het eerste lid wordt ‘€ 247’ vervangen door ‘€ 257’. 
2. In het tweede lid wordt ‘ 96’ vervangen door ‘€ 101’. 
 
E 
In artikel 5a, eerste lid wordt ‘1 januari 2022’ vervangen door ‘1 januari 2024’. 
 
F 
Na artikel 5a wordt een artikel ingevoegd luidende: 
 
Artikel 5b 
Onverminderd de toepassing van artikel 5a, tweede en derde lid, wordt in afwijking van artikel 5a, 
eerste lid, de vergoeding, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, voor de eerste keer op 1 
januari 2023 aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex voor het 
kalenderjaar waarop de aanpassing betrekking heeft ten opzichte van deze index in 2022. 
 
G 
Na artikel 5b wordt een artikel ingevoegd luidende: 
 
Artikel 5c 
1. De vergoeding, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, is een vergoeding voor een 

tijdsbesteding die gelijk staat aan 58% van een voltijdsdienstverband dat geldt voor het 
personeel dat werkzaam is bij de beroepsorganisatie op grond van een arbeidsovereenkomst. 

2. De vergoeding, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, is een vergoeding voor een 
tijdsbesteding die gelijk staat aan 15% van een voltijdsdienstverband dat geldt voor het 
personeel dat werkzaam is bij de beroepsorganisatie op grond van een arbeidsovereenkomst. 

 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023 met uitzondering van artikel A en artikel G 
welke in werking treden op 1 januari 2023 en terugwerken tot 1 januari 2022. 
 
In het geval de Staatscourant waarin deze verordening wordt gepubliceerd verschijnt na 1 januari 
2023, treedt deze verordening in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en 



werkt terug tot 1 januari 2023 met uitzondering van artikel A en artikel G welke in werking treden 
op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en terugwerken tot 1 januari 2022. 
 
Toelichting 
 
Artikel I, onderdeel A 
 
In de bijeenkomst van de ledenvergadering van juni 2022 heeft het bestuur al aangekondigd een 
voorstel te zullen doen voor een verhoging van de vergoeding van de voorzitter. Het bestuur 
heeft deze aankondiging gedaan naar aanleiding van het advies van de externe leden van de 
tijdelijke commissie die de werving en de selectie van de kandidaat voorzitter begeleidde om een 
aanpassing van de vergoeding van de voorzitter in overweging te nemen. Het bestuur ziet ook 
dat de functie van voorzitter steeds veeleisender wordt en meent dat de vergoeding daarmee in 
overeenstemming zou moeten worden gebracht.  
 
In dat verband heeft het bestuur ook gekeken naar de vergoedingen die worden toegekend door 
andere publiekrechtelijk geregelde beroepen. Zo bedroeg de vergoeding die de algemeen deken 
van de Orde van advocaten in 2021 ontving volgens het financieel jaarverslag van de Orde 
(afgerond) een bedrag van € 160.000,- bij een deeltijdfactor in fte van 0,85. De vergoeding bleef 
daarmee onder het individuele bezoldigingsmaximum voor de Wet normering topinkomens (Wnt) 
van dat jaar. De functie van algemeen deken en de functie van voorzitter van het bestuur van de 
NBA zijn sterk vergelijkbaar. Zo neemt de Orde in het maatschappelijk speelveld een 
vergelijkbare positie in op het vlak van de rol die de aangesloten beroepsbeoefenaren vervullen 
en de publicitaire aandacht voor de beroepsorganisatie zelf. De Orde heeft iets minder dan 
18.000 aangesloten beroepsbeoefenaren terwijl de NBA ongeveer 22.000 aangesloten 
beroepsbeoefenaren heeft.  
 
Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om de vergoeding voor de voorzitter met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 vast te stellen op een bedrag van € 125.000,-. Rekening 
houdend met een deeltijdfactor van 0,58 (zie het voorgestelde artikel 5c), blijft dit bedrag dan 
onder het bezoldigingsmaximum dat de Wnt voor 2022 stelt (€ 216.000,-). 
 
Artikel I, onderdeel B, C en D 
 
Deze artikelen zijn alleen technisch noodzakelijk en wijzigen niet de tarieven die zonder deze 
voorgestelde wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen vanaf 1 januari 2023 
zouden hebben gegolden. De genoemde tarieven zijn dezelfde tarieven als die per 1 januari 
2023. Waarom lijkt het dan toch dat de tarieven wijzigen? We lichten dit toe in de volgende 
alinea. 
 
Per 1 januari 2020 is in de Verordening op de kostenvergoedingen een systeem van 
automatische aanpassing van de daarin opgenomen tarieven opgenomen. De aanpassing vindt  
plaats op basis van de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde 
consumentenprijsindex (door het CPB afgekort tot ‘hicp’) zoals die blijkt uit de laatst bekende 
publicatie van het CPB op 1 april van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de 
aanpassing van de tarieven geldt. Voor het jaar 2023 worden de bedragen met toepassing van 
die raming verhoogd met 2,2%. 
 
Met toepassing van dat systeem zouden de tarieven zoals nu opgenomen in artikel I, onderdeel 
B, C en D vanaf 1 januari 2023 hebben gegolden (met uitzondering van de voorgestelde 
vergoeding voor de voorzitter). Zo wordt bijvoorbeeld de vergoeding voor de andere leden van 
het bestuur door het systeem van automatische aanpassing met ingang van 1 januari 2023 al 
automatisch verhoogd naar € 19.246,-.  
 
Toch worden de tarieven die per 1 januari 2023 al zouden hebben gegolden wel in deze 
verordening opgenomen. Dat gebeurt om duidelijkheid te scheppen over de bedragen die vanaf 
2024 en volgende jaren als grondslag worden genomen voor de automatische aanpassing. 



Omdat voor de vergoeding van de voorzitter immers een autonome verhoging wordt voorgesteld, 
is het noodzakelijk om in artikel 5a, eerste lid ‘1 januari 2022’ te vervangen door ‘1 januari 2024’ 
om zo tot uitdrukking te brengen vanaf welke datum deze vergoeding automatisch wordt 
aangepast. Het wijzigen van die datum zou dan onduidelijkheid kunnen oproepen over de 
grondslag op basis waarvan de andere genoemde tarieven automatisch worden aangepast.  
 
Artikel I, onderdeel E 
 
Naast de hiervoor toegelichte noodzaak om in artikel 5a, eerste lid ‘1 januari 2022’ te vervangen 
door ‘1 januari 2024’, geldt dat nu de bedragen die worden opgenomen met artikel I, onderdeel 
B, C en D met ingang van 1 januari 2023 gelden, het nodig is om vast te leggen dat deze eerst 
met ingang van 1 januari 2024 opnieuw automatisch worden aangepast.  
 
Artikel I, onderdeel F 
 
Zonder een nadere voorziening zou de vergoeding van de voorzitter, die geldt vanaf 1 januari 
2022, als enige niet worden aangepast per 1 januari 2023. Het voorgestelde artikel 5b 
bewerkstelligt dat dit alsnog gebeurt. De andere tarieven worden op basis van het systeem van 
automatische indexatie per 1 januari 2023 verhoogd met 2,2%. De vergoeding voor de voorzitter 
voor 2023 zal derhalve € 127.750,- bedragen. Rekening houdend met de deeltijdfactor blijft de 
vergoeding onder het bezoldigingsmaximum van de Wnt voor 2023 (€ 223.000,-).  
 
Artikel I, onderdeel G 
Met het nieuw ingevoegde artikel 5c wordt met het oog op eisen die worden gesteld in het kader 
van de naleving van de Wet normering topinkomens de deeltijdfactor vastgelegd die van 
toepassing is op de leden van het bestuur. 
 
Artikel II 
De met deze ontwerpverordening voorgestelde wijzigingen gaat in op 1 januari 2023. Een 
uitzondering daarop vormt de verhoging van de vergoeding van de voorzitter en de vastlegging 
van de deeltijdfactor van de leden van het bestuur. Deze gaan met terugwerkende kracht in op 1 
januari 2022. Na aanvaarding van deze verordening door de ledenvergadering, leidt dat tot een 
aanvullende betaling aan de voorzitter.  
 
Er is een voorwaardelijke inwerkingtredingsbepaling opgenomen voor het geval deze 
verordening pas na 1 januari 2023 in de Staatscourant kan worden gepubliceerd. 
 
 


