
Presentiegeldregeling 
 

De NBA kent een presentiegeldregeling. Die regeling is bedoeld om in bepaalde situaties een vergoeding 
ter beschikking te stellen voor de tijd die iemand aan activiteiten ten behoeve van de NBA heeft besteed. 
De presentiegeldregeling ziet er als volgt uit: 
- voor presentiegeld (en een reistijdvergoeding) komen alleen leden van de NBA in aanmerking die: 

a. zitting hebben in een door het bestuur of met een verordening ingestelde commissie1; 
b. werkzaam zijn bij een accountantspraktijk waar ten hoogste 10 accountants dan wel bij een andere 

organisatie waar ten hoogste 100 werknemers werkzaam zijn. 
- aan een lid wordt presentiegeld en reistijdvergoeding toegekend vanwege het bijwonen van 

vergaderingen van: 
a. de commissie waarin hij/zij als lid is benoemd; 
b. andere bijeenkomsten die hij/zij op verzoek van het bestuur bijwoont. 

- de vergoeding bestaat uit: 
a. een presentiegeld van € 299 per dagdeel (= tijdsperiode van vier uur)2; 

b. een reistijdvergoeding van € 0,83 per km voor de reisafstand (vice versa) die uitgaat boven 
100 km; 

- in het tarief van het presentiegeld wordt geacht een vergoeding te zijn begrepen voor de voorbereiding 
van de vergadering, voor parkeer-, tol- en veergelden, alsmede voor reiskosten; 

- wordt telefonisch vergaderd, dan bedraagt het presentiegeld € 98 per vergadering voor 
vergaderingen van maximaal 60 minuten. voor telefonische vergaderingen langer dan 60 minuten, 
geldt een bedrag van € 251 per dagdeel. 

 

Bekijk de integrale vergoedingsregeling 
 

Parkeren bij de NBA  

 
In het bedrag van het presentiegeld wordt geacht ook een vergoeding voor parkeerkosten te zijn begrepen. 
Personen die participeren in een commissie van de NBA en geen presentiegeld ontvangen, kunnen een 
parkeerpas aanvragen. 

 
Ontvangt u presentiegeld, of heeft u recht op presentiegeld? 
Als lid van de NBA heeft u recht op presentiegeld indien u: 
1. zitting heeft in een door het bestuur van de NBA of met een verordening ingestelde commissie3; en 

2. werkzaam bent bij een accountantspraktijk waar ten hoogste 10 accountants werkzaam zijn, dan wel bij 
een andere organisatie waar ten hoogste 100 werknemers werkzaam zijn. 

Declareert u presentiegeld op grond van bovenstaande criteria, dan komt u niet in aanmerking 
voor een parkeerpas van de NBA. De vergoeding voor het parkeren is immers begrepen in het 
presentiegeld. 

 
Wilt u in aanmerking komen voor een parkeerpas? 
Om voor een parkeerpas van de NBA in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te 
voldoen: 
1. u bent benoemd in een door het bestuur van de NBA of met een verordening ingestelde commissie; 

en 
2. u declareert geen presentiegeld. 
Door het invullen van het aanvraagformulier kunt u een NBA-parkeerpas aanvragen. 

 
 
 
 
 

 
 

1 Voor een overzicht van de door het bestuur van de NBA dan wel op grond van een verordening ingestelde commissies 
verwijzen wij u naar de bijgevoegde lijst. 

2 De vermelde tarieven zijn tarieven 2022. Deze tarieven zijn gebaseerd op het besluit kostenvergoedingen 2015 en 
vervolgens geïndexeerd op basis van de geharmoniseerde consumentenprijsindex zoals die blijkt uit de publicaties van 
het Centraal Planbureau. 

3 Voor een overzicht van de door het bestuur van de NBA dan wel op grond van een verordening ingestelde commissies 
verwijzen wij u naar de bijgevoegde lijst. 

https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/regelgeving-beroepsorganisatie/huidige-regelgeving/contributiekosten/vo_kostenvergoedingen_tekst_miv_010122.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/organisatie/commissies/aanvraagformulier-parkeerpas.docx


Commissies waarop een vergoeding voor presentiegeld en reistijd van 
toepassing is 

 

Leden van de volgende gremia komen in aanmerking voor een vergoeding: 

• het bestuur van de Ledengroep Openbaar accountants 

• het bestuur van de Ledengroep voor Accountants in business 

• het bestuur van de Ledengroep voor Intern- en Overheidsaccountants 

• het Accountancyplatform Zorgverzekeraars 

• het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) 

• de subcommissie Assurance van het ACB 

• de subcommissie Ethiek van het ACB 

• de Commissie MKB 

• de Commissie vertrouwenspersonen 

• de Commissie voor de bezwaarschriften 

• de Commissie Young Profs 

• de Coziek 

• de Kerngroep 

• de Klachtencommissie 

• het NBA Stagebureau 

• het Stakeholdersforum 

• de Raad voor de Praktijkopleidingen 

• de Examencommissie van de Raad voor de Praktijkopleidingen 

• de Raad voor Geschillen 

• de Raad voor Toezicht 

• de Sectorcommissie Asset Management 

• de Sectorcommissie Banken 

• de Sectorcommissie Decentrale Overheden 

• de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen 

• de Signaleringsraad 

 

NB: Leden van de hier niet genoemde gremia komen niet in aanmerking voor een presentiegeld en 
vergoeding voor reistijd. 


