
Ontwerpverordening tot wijziging van de Algemene contributieverordening 

 

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 

Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel g van de Wet op het accountantsberoep; 

Stelt de volgende verordening vast: 

 

Artikel I 

De Algemene contributieverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt de zinsnede “Bij aanvang van ieder kalenderjaar” vervangen door: Op 1 

januari van ieder kalenderjaar. 

2. Het vijfde lid komt te luiden:  

5. Een wijziging van de indeling in contributiegroepen geschiedt per eerste van de maand waarin 

de wijziging die aanleiding geeft tot een indeling in een andere contributiegroep zich heeft 

voorgedaan, mits deze is doorgegeven binnen drie weken nadat deze heeft plaatsgevonden. 

Wijzigingen die niet binnen drie weken zijn doorgegeven, geschieden per eerste van de maand 

volgend op het doorgeven van de wijziging. De toepassing van de vorige volzinnen leidt niet tot 

een verrekening met de contributie die een lid verschuldigd is op grond van de contributiegroep 

waarin het lid is ingedeeld op 1 januari van het jaar waarin een wijziging van de indeling in een 

contributiegroep zich voordoet. 

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020 

 

Toelichting 

Met deze verordening wordt voorgesteld om geen verrekening van te veel of te weinig betaalde 

contributie meer toe te passen bij een wijziging van contributiegroep in de loop van een jaar. Dit blijkt 

expliciet uit de laatste volzin van het nieuw voorgestelde artikel 3, vijfde lid.   

 

Het is nu zo dat een accountant die bijvoorbeeld op 1 januari is ingedeeld in de contributiegroep voor 

openbaar accountants en in de loop van het kalenderjaar vanwege een wijziging van zijn 

werkzaamheden wordt ingedeeld in de contributiegroep voor accountants in business, naar rato een 

restitutie ontvangt van te veel betaalde contributie. Aan het begin van het jaar ontving de accountant 

immers een nota horend bij een indeling in de contributiegroep voor openbaar accountants terwijl na 

de wijziging de contributie behorend bij een indeling als accountant in business paste. In het 

omgekeerde geval brengt de NBA de te weinig betaalde contributie alsnog in rekening. Deze regeling 

is zeer bewerkelijk en om die reden luidt het voorstel om de verrekeningsbepaling te laten vervallen. 

 

Voor alle duidelijkheid wordt in het eerste lid van artikel 3 nu expliciet vastgelegd dat de 

contributiegroepindeling op 1 januari van een jaar wordt bepaald. 

 

Met deze verordening wordt alleen voorgesteld om de verrekeningsbepaling te laten vervallen. 

Daarmee blijft de regeling in stand waarmee een accountant gedurende een kalenderjaar maandelijks 

van contributiegroep en dien ten gevolge van ledengroep kan wisselen.  

 

Deze verordening behoeft na vaststelling door de ledenvergadering nog de goedkeuring van de 

minister van Financiën. 


