
Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels 
 
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep en artikel 5, tweede lid, 
aanhef en onderdeel f, van het Besluit accountantsopleiding 2013; 
Stelt de volgende verordening vast:  
 
Artikel 1 
1. Degene die zich heeft aangemeld voor het examen Nederlands recht of het examen 

gedrags- en beroepsregels, bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Wet op het 
accountantsberoep, is per examenonderdeel een bedrag van € 580,- verschuldigd. 

2. Degene die zich heeft aangemeld voor een gesprek als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van 
de Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels, is een 
bedrag van € 375,- verschuldigd. 

 
Artikel 2 
Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om het examengeld geheel of gedeeltelijk te 
restitueren. 
 
Artikel 3 
Degene die een verzoek om vrijstelling, bedoeld in artikel 4 van de Verordening examen 
Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels, indient is een bedrag van € 235,- 
verschuldigd. 
 
Artikel 3a 
1.  De bedragen, genoemd in de artikelen 1 en 3, worden 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. De bedragen die voor enig jaar volgen uit de toepassing van het eerste lid, worden daarna 
naar boven afgerond op gehele euro’s 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 4 
De Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels en de  
Verordening op het examengeld worden ingetrokken. 
 
Artikel 5 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening examengelden Nederlands recht en 

gedrags- en beroepsregels. 
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Toelichting 
Uit de Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels blijkt dat 
het examen Nederlands recht is opgebouwd uit onderdelen die overeenkomen met de 
vakgebieden, bedoeld in artikel 3 van het Besluit Accountantsopleiding 2013 (Stb. 2012, 685).Het 
examen gedrags- en beroepsregels bestaat uit één onderdeel. Het examen Nederlands recht 
bestaat uit vier onderdelen ( (1) recht, (2) jaarrekeningenrecht en (3 en 4) belastingrecht ). Bij het 
vaststellen van de hoogte van de examengelden zijn de kosten van de voorbereiding, 
organisatie, overhead, examinatoren en de duur van het examen in ogenschouw genomen. 
Daarnaast is gelet op de tarieven die doorgaans, voor vergelijkbare examens, in de markt 
worden gehanteerd. De voorgestelde tarieven zijn geharmoniseerd op basis van de actuele 
verordeningen met betrekking voor deze examens van het NIVRA en de NOVAA. 
De beslissing om een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 5 al dan niet in te willigen 
is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uit artikel 4:5 Awb volgt 
dat de betaling van het verschuldigde bedrag een voorwaarde is voor het in behandeling 
nemen van het verzoek. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 is artikel 3a ingevoegd in deze verordening. Dit artikel is 
ingevoerd met de vaststelling van de Verordening op de automatische aanpassing van tarieven 
(Staatscourant 2019, 41050). Met dit artikel wordt een systeem ingevoerd waarbij de tarieven in 
deze verordening, 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).  
 
Hiermee is niet gezegd dat de automatische aanpassing niet kan worden herzien. Maar omdat 
het systeem nu wordt vastgelegd in een door de ledenvergadering vastgestelde verordening, 
vereist een afwijking van de automatische aanpassing een (tijdelijke) wijziging van de 
verordening. Wel is het zo dat als de daadwerkelijke ontwikkeling van de consumentenprijsindex 
zoals die blijkt uit de publicaties van het CPB, afwijkt van de geraamde ontwikkeling, dat in 
principe niet tot een verdere actie door het bestuur leidt. 
 
De tarieven die op dit moment gelden, vormen bij dit voorstel het startpunt. De tarieven in de 
jaren na 2020 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. De 
ledenvergadering heeft voor de toepassing van de automatische aanpassing van de tarieven de 
keuze gemaakt voor de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde 
consumentenprijsindex (door het CPB afgekort tot ‘hicp’) 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. Het bestuur verwacht dat dit in de regel de kortetermijnraming 
zal zijn die het CPB per kwartaal publiceert. Uit de tabel ‘Kerngegevens voor Nederland 2015-
2020’ zoals die is opgenomen in de laatst bekende publicatie van het CPB (Centraal Economisch 
Plan 2019, gepubliceerd op 21 maart 2019) blijkt een raming van de ontwikkeling van de 
geharmoniseerde consumentenprijsindex voor 2020 van 1,4%.  
 
In de bepalingen waarin de automatische aanpassing is geregeld, wordt in het vierde lid bepaald 
dat het bestuur zo spoedig mogelijk na 1 april van enig jaar de tarieven voor het volgende jaar 
bekend maakt samen met de publicatie van het CPB die aan de nieuwe tarieven ten grondslag 
ligt. Dat is nodig omdat de leden van de NBA na vaststelling van de Verordening op de 
automatische aanpassing van tarieven niet meer uit de vergaderstukken voor de bijeenkomst van 
de ledenvergadering of de Staatscourant kennis kunnen nemen van de tarieven die voor het 
daaropvolgende jaar gelden. 


