
Besluit kostenvergoedingen leden van de Raad voor Toezicht 2020 
 
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, 
Gelet op artikel 1, zesde lid en artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen; 
Besluit: 
 
Artikel 1 
1.  De individuele personen die op grond van de Verordening op de Raad voor Toezicht zijn benoemd 

als lid van de Raad voor Toezicht ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding. 
2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid bedraagt op jaarbasis voor: 

- de voorzitter van de Raad voor Toezicht: € 30.030,- 
- de plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor Toezicht: € 18.065,-; 
- de overige leden van de Raad voor Toezicht: € 4.259,-; 
 

Artikel 2  
De individuele personen die op grond van de Verordening op de Raad voor Toezicht zijn benoemd als 
lid van de Raad voor Toezicht hebben recht op presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen 
van de Raad voor Toezicht en voor bijeenkomsten welke zij op verzoek van het bestuur bijwonen. 
 
Artikel 3 
1. De individuele personen die op grond van de Verordening op de Raad voor Toezicht zijn benoemd 

als lid van de Raad voor Toezicht, hebben recht op een vergoeding van reistijdkosten voor het 
bijwonen van vergaderingen van de Raad voor Toezicht en voor andere bijeenkomsten welke zij 
op verzoek van het bestuur bijwonen. 

2. De vergoeding als bedoeld in het vorige lid bedraagt € 0,79 per afgelegde kilometer boven een 
totale reisafstand van honderd kilometer. 

 
Artikel 4 
1.  De bedragen, bedoeld in artikel 1, tweede lid en artikel 3, tweede lid worden met ingang van 1 

januari 2021 ieder jaar per 1 januari aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex voor het kalenderjaar waarop de aanpassing betrekking heeft ten opzichte 
van deze index in het voorafgaande jaar.  

2.  De ontwikkeling van de consumentenprijsindex, bedoeld in het vorige lid, is de ontwikkeling van de 
geharmoniseerde consumentenprijsindex zoals deze blijkt uit de door het CPB laatst uitgebrachte 
publicatie voor 1 april van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de aanpassing, bedoeld in 
het vorige lid betrekking heeft.  

3. De bedragen die voor enig jaar volgen uit de toepassing van het eerste lid, worden daarna naar 
boven afgerond op gehele euro’s nauwkeurig, met uitzondering van het bedrag, bedoeld in artikel 3 
tweede lid, welk bedrag naar boven wordt afgerond op gehele eurocenten nauwkeurig. 

4.  Het bestuur maakt ieder jaar zo spoedig mogelijk na 1 april de bedragen bekend die voortvloeien 
uit de toepassing van het eerste tot en met het derde lid en vermeldt daarbij tevens de publicatie, 
bedoeld in het tweede lid, die aan de toepassing van deze leden ten grondslag is gelegd. 

 
Artikel 5 
Het Besluit kostenvergoedingen leden van de Raad voor Toezicht wordt ingetrokken. 
 
Artikel 6 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kostenvergoedingen leden van de Raad voor Toezicht 

2020 
 
Toelichting 
Dit besluit is op twee punten gewijzigd ten opzichte van het besluit zoals dat tot en met 31 december 
2019 gold. In de eerste plaats zijn de in dit besluit opgenomen bedragen verkregen door bedragen die 
in 2019 golden te verhogen met 1,4%. De bedragen die in verordeningen van de NBA zijn 
opgenomen, zijn met hetzelfde percentage aangepast van 2019 naar 2020.  
 
In de tweede plaats is, net als in de ‘tarievenverordeningen’ van de NBA, een systeem van 
automatische aanpassing van de bedragen ingevoerd. Voor dit besluit treedt dat systeem op 1 januari 



2021 voor het eerst in werking. Voor de toelichting op dit systeem wordt verwezen naar de toelichting 
op het Besluit kostenvergoedingen 2020. 
 


