
Besluit kostenvergoedingen leden van de Klachtencommissie 
 
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, 
Gelet op artikel 1, derde lid en artikel 2, derde lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen; 
Besluit: 
 
Artikel 1 
1.  De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie ontvangen jaarlijks een 

vaste vergoeding. 
2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid bedraagt op jaarbasis voor: 

- de voorzitter van de Klachtencommissie: € 4.095,- 
- de plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie: € 2.045-; 
 

Artikel 2  
De individuele personen die op grond van de Verordening op de klachtbehandeling zijn benoemd als 
lid van de Klachtencommissie, hebben recht op presentiegeld per behandeling van een zaak ter zitting 
en voor andere bijeenkomsten welke zij op verzoek van het bestuur bijwonen. 
 
Artikel 3 
1. Onverminderd de toepassing van artikel 1 en 2, ontvangt de voorzitter van de Klachtencommissie 

een vergoeding van € 100,- per afgesloten klachtdossier. 
2. Onverminderd de toepassing van artikel 1 en 2, ontvangt de plaatsvervangend voorzitter van de 

Klachtencommissie een vergoeding van € 75,- per afgesloten klachtdossier. 
3. Een klachtdossier dat wordt gesloten zonder dat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de 

voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter (bijvoorbeeld omdat de klacht evident betrekking heeft 
op iemand die geen accountant is), wordt niet beschouwd als een afgesloten klachtdossier voor de 
toepassing van het eerste en tweede lid. 

 
Artikel 4 
1. De individuele personen die op grond van de Verordening op de klachtbehandeling zijn benoemd 

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

2. De vergoeding als bedoeld in het vorige lid bedraagt € 0,77 per afgelegde kilometer boven een 
totale reisafstand van honderd kilometer. 

 
Artikel 5 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kostenvergoedingen leden van de Klachtencommissie 
 
Toelichting 
Met de invoering van het Besluit kostenvergoedingen 2015, wordt de toekenning van presentiegeld 
aan leden van aangewezen organen aan beperkingen onderworpen. Het bestuur meent dat deze 
beperking niet dient te gelden voor organen die zich in hoofdzaak bezighouden met de behandeling 
van individuele dossiers, waaronder de Klachtencommissie. Voor deze organen wordt per orgaan een 
afzonderlijk vergoedingenbesluit vastgesteld. Met dit besluit worden de kostenvergoedingen voor 
leden van de Klachtencommissie vastgesteld. Inhoudelijk wijkt de regeling niet af van de regeling 
zoals die tot en met 31 december 2014 voor deze leden geldt. Wel is ook voor de leden van dit orgaan 
het recht op een reiskostenvergoeding vervallen. 
 
De leden van de Klachtencommissie die een grotere afstand moeten overbruggen voor het bijwonen 
van een zitting of andere bijeenkomsten die zij op verzoek van het bestuur bijwonen, behouden het 
recht op een vergoeding van de kosten voor reistijd. Deze vergoeding bedraagt € 0,77 per afgelegde 
kilometer boven een totale reisafstand (retour) van 100 kilometer. 
 


