
Besluit kostenvergoedingen 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 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:  
 aangewezen orgaan: een ledengroepbestuur, de Raad voor de Praktijkopleidingen en een door het 

bestuur ingestelde commissie of ander gremium, uitgezonderd de Commissie voor de 
bezwaarschriften;  

 bestuur: het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 
 vaste vergoeding: de jaarlijkse vaste vergoeding, bedoeld in artikel 1, zesde lid, van de 

Verordening op de kostenvergoedingen; 
 lid (leden): een individueel lid, een voorzitter en plaatsvervangend voorzitters daaronder mede 

begrepen, van een aangewezen orgaan;  
 accountant: een Accountant-Administratieconsulent of een Registeraccountant; 
 presentiegeld: presentiegeld als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de 

kostenvergoedingen.  
 
Artikel 2  
1.  Een lid van een aangewezen orgaan heeft recht op presentiegeld voor het bijwonen van 

vergaderingen van het aangewezen orgaan waarin hij als lid is benoemd en voor andere 
bijeenkomsten welke hij op verzoek van het bestuur bijwoont. 

2. Degene die door het bestuur van de NBA is aangewezen als ambassadeur van het 
accountantsberoep heeft voor de met deze benoeming samenhangende activiteiten recht op 
presentiegeld. 

3.   In afwijking van het eerste lid heeft een lid dat accountant is geen recht op presentiegeld als hij: 
a. werkzaam is bij een accountantspraktijk of een accountantsafdeling waar meer dan tien 

accountants werkzaam zijn, het lid daaronder begrepen;  
b. werkzaam is bij een onderneming, anders dan een accountantspraktijk of een 

accountantsafdeling, met meer dan honderd werknemers; of 
c. werkzaam is bij het Rijk of een gemeente, een provincie, een waterschap, een 

gemeenschappelijke regeling, een universiteit, een academisch ziekenhuis of een zelfstandig 
bestuursorgaan dat valt onder de werking van de Kaderwet ZBO’s waar meer dan honderd 
medewerkers zijn aangesteld.  

 
Artikel 2a 
In afwijking van artikel 2, vijfde lid van de Verordening op de kostenvergoedingen, bedraagt de 
vergoeding voor een vergadering die na 17 maart 2020 plaatsvindt via een telefonische verbinding of 
een beeldverbinding € 125,- per vergadering. 
 
Artikel 3 
1. Een lid van een aangewezen orgaan dat op grond van artikel 2 recht heeft op presentiegeld, heeft 

tevens recht op een vergoeding van reistijdkosten voor het bijwonen van vergaderingen van het 
aangewezen orgaan waarin hij als lid is benoemd en voor andere bijeenkomsten welke hij op 
verzoek van het bestuur bijwoont. 

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

 
Artikel 4  
Op jaarbasis bedraagt de vaste vergoeding voor: 
a. de voorzitter van een ledengroepbestuur: € 7.225,-. 
b. de voorzitter van het Adviescollege voor Beroepsreglementering: € 36.124,-. 
 
Artikel 5 
1.  De bedragen, bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 4, 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 6 
Het Besluit kostenvergoedingen 2015 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 7  
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kostenvergoedingen 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 gewijzigd. De gewijzigde 
bedragen zijn verkregen door de 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. Dit systeem wordt verderop toegelicht. 
 
Alleen leden van commissies of andere gremia die door het bestuur zijn ingesteld, de leden van een 
ledengroepbestuur en de leden van de Raad voor de Praktijkopleidingen hebben op basis van dit 
besluit recht op een vergoeding van presentiegeld. Leden van andere gremia komen niet in 
aanmerking voor een vergoeding van presentiegeld. 
 
Degenen die recht hebben op presentiegeld en tevens een grotere afstand moeten overbruggen voor 
het bijwonen van een vergadering, behouden het recht op een vergoeding van de kosten voor reistijd. 
Deze vergoeding bedraagt € 0,79 per afgelegde kilometer boven een totale reisafstand (retour) van 
100 kilometer. Bijvoorbeeld: in het geval recht bestaat op presentiegeld en voor het bijwonen van een 
vergadering de reisafstand enkele reis 75 km bedraagt, bestaat recht op een vergoeding voor reistijd 
ad € 39,50: (2 * 75km) -100km) * € 0,79 
 
Uit de definitie van ‘aangewezen orgaan’ volgt dat de organen die zich in hoofdzaak bezighouden met 
de behandeling van individuele dossiers, niet onder het Besluit kostenvergoedingen 2020 vallen. Deze 
uitzondering heeft betrekking op de Raad voor Toezicht, de Commissie voor de bezwaarschriften, de 
Klachtencommissie en de Raad voor Geschillen. Voor deze organen wordt per orgaan een 
afzonderlijk vergoedingenbesluit vastgesteld. In dat verband is het noodzakelijk de Commissie voor de 
bezwaarschriften specifiek uit te zonderen in de definitie van ‘aangewezen orgaan’. Deze commissie 
is namelijk wel een door het bestuur benoemde commissie, maar ook een orgaan dat zich in 
hoofdzaak bezighoudt met de behandeling van individuele dossiers. Voor ledengroepbesturen en  de 
Raad voor de Praktijkopleidingen is het noodzakelijk deze afzonderlijk in de definitie van ‘aangewezen 
orgaan’ te noemen. Deze organen zijn immers bij verordening ingesteld en niet door het bestuur. Het 
is echter wel de bedoeling deze organen onder de werking van dit besluit te doen vallen. 
 
Binnen de groep van leden van aangewezen organen is het recht op presentiegeld verder beperkt. 
Slechts die leden/accountants die werkzaam zijn bij een accountantspraktijk of een  
accountantsafdeling waarbij ten hoogste tien accountants werkzaam zijn, hebben recht op 
presentiegeld. Hiermee wordt het doel van de vergoedingsregeling tot uitdrukking gebracht: het bij de 
NBA betrekken van accountants die werkzaam zijn bij kleinere entiteiten. 
Vanuit dit oogpunt is ook het recht op presentiegeld beperkt tot leden/accountants die werkzaam zijn 
bij ondernemingen of overheden waar ten hoogste honderd medewerkers aan zijn verbonden.  



Deze beperking geldt zowel voor het bijwonen van vergaderingen van gremia waarin een persoon als 
lid is benoemd als voor het bijwonen van andere bijeenkomsten op verzoek van het bestuur.  
 
Aan de voorzitters van een ledengroepbestuur en de voorzitter van het Adviescollege voor 
Beroepsreglementering wordt met dit besluit een vaste vergoeding toegekend. 
 
Met de wijziging van dit besluit wordt een systeem ingevoerd waarbij de opgenomen bedragen 
jaarlijks automatisch worden aangepast op basis van de raming van de ontwikkeling van de 
geharmoniseerde consumentenprijsindex zoals die blijkt uit de publicaties van het Centraal 
Planbureau (CPB).  
 
De tarieven die in 2020 gelden, vormen bij in dit systeem het startpunt. De tarieven in de jaren na 
2021 worden aangepast met toepassing van de geraamde ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex voor het desbetreffende jaar met als basis de tarieven zoals die in het 
voorafgaande jaar met toepassing van de voorgestelde systematiek zijn vastgesteld.  
 
Het CPB publiceert gedurende een jaar meerdere ramingen of verkenningen. Het bestuur heeft 
gekozen voor de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (door 
het CPB afgekort tot ‘hicp’)  te nemen 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.  
 


