
Verordening tarief inschrijvingen accountantsregister 
 
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 
 
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, onder i, en 38, eerste lid, van de Wet op het 
accountantsberoep; 
 
Stelt de volgende verordening vast: 
 
Artikel 1 
Het bedrag, bedoeld in artikel 38, eerste lid, Wet op het accountantsberoep dat moet worden 
betaald bij de indiening van een aanvrage ter inschrijving in het accountantsregister, wordt 
vastgesteld op € 275,-. Dit bedrag moet vooraf worden voldaan aan de Nederlandse 
beroepsorganisatie van accountants te Amsterdam. 
 
Artikel 1a 
1.  Het bedrag, genoemd in artikel 1, wordt met ingang van 1 januari 2020 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 Centraal Planbureau, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal 
Economisch Plan, laatst uitgebrachte publicatie voor 1 april van het jaar dat vooraf gaat aan het 
jaar waarop de aanpassing, bedoeld in het vorige lid betrekking heeft.  

3. Het bedrag dat voor enig jaar volgt uit de toepassing van het eerste lid, wordt daarna naar boven 
afgerond op gehele euro’s nauwkeurig. 

4.  Het bestuur maakt ieder jaar zo spoedig mogelijk na 1 april het bedrag bekend dat voortvloeit 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 2 
De Verordening op het inschrijfgeld (Stcrt. 1968, 12) wordt ingetrokken. 
 
Artikel 3 
De Verordening op het inschrijfgeld (Stcrt. 1994,12) wordt ingetrokken. 
 
Artikel 4  
1.  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarief inschrijvingen accountantsregister. 
 
 

Regelgevingstechnische informatie 

Betreft Artikel Besluit Goedkeuring Bekendmaking Inwerkingtreding 

Nieuwe regeling  24-06-2013 19 augustus 2013, nr. FM/2013/1294 M Stcrt. 2013, 23908 1-1-2014 

Wijziging 1a 17-6-2019 15 juli 2019 (2019-0000111993) Stcrt 2019, 41050 1-1-2020 
 
 


