Vergoedingsregeling Provinciale klachtencommissie
inzake de behandeling van klachten over het handelen en nalaten van toegelaten instellingen

Artikel 1: Toepassingsgebied

De vergoedingsregeling Provinciale klachtencommissie is van toepassing op de commissie,
die oordeelt over een bij haar door een klager ingediende klacht over een feitelijke
gedraging, een rechtshandeling of een besluit, dan wel het nalaten daarvan door een
aangesloten corporatie, een en ander als beschreven in het Reglement klachtencommissie
van <DATUM>,
Artikel 2: Vergoedingselementen

Een vergoeding wordt verleend:









aan commissieleden voor het inlezen in en het bestuderen van een ingediende klacht
en het voorbereiden op behandeling van een klacht inzake een zitting van de
klachtencommissie voornoemd
aan commissieleden voor deelname aan zittingen als bedoeld in het Reglement
klachtencommissie
aan commissieleden voor deelname aan vergaderingen van de klachtencommissie
voornoemd
aan commissieleden voor het schouwen van plaatsen en situaties voortvloeiend uit
de behandeling van een klacht, als omschreven in het Reglement klachtencommissie
aan commissieleden en klager(s) voor vervoerskosten, noodzakelijker wijs gemaakt
en voortvloeiend uit de behandeling van een klacht, als bedoeld in het Reglement
klachtencommissie
aan de commissie en derden voor aantoonbaar, niet vermijdbare overige kosten.

Artikel 3: Inlezen en bestuderen klacht alsmede voorbereiden zitting

De vergoeding voor de leden van de commissie bedraagt € 150,- per in behandeling
genomen klacht.
De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 50,- per beoordeling van de ontvankelijkheid
van de klacht.
Artikel 4: Houden van zittingen

De vergoeding voor de leden bedraagt € 175,- per zitting.
Artikel 5: Houden van vergaderingen

De vergoeding bedraagt voor de leden van de commissie € 100,- per vergadering
Artikel 6: Houden van schouwen

De vergoeding bedraagt voor de leden van de commissie € 100,- per schouw
Artikel 7: Vervoerskosten
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Reiskosten van commissieleden en klagers worden vergoed op basis van openbaar
vervoerbewijzen. Reiskosten met eigen vervoer worden vergoed op basis van het fiscaal

maximaal vrijgestelde bedrag per zakelijk afgelegde kilometer. Tevens worden eventuele
kosten voor het parkeren, onder overlegging van de parkeerkaart, vergoed
Artikel 8: Overige kosten

Onder overige kosten vallen de kosten voor het in opdracht van de commissie doen van
nader onderzoek door en het horen van externe deskundigen, alsmede de kosten verbonden
aan de administratief-/organisatorische werkzaamheden van de fungerend
commissiesecretaris, waaronder kopieer- en verzendkosten.
Kosten voor doen van nader onderzoek door en het horen van externe deskundigen door de
commissie worden vergoed tot een maximum van € 1.000,- per klacht.
Kosten voor administratief-/organisatorische werkzaamheden worden vergoed aan de hand
van de jaarbegroting van de commissie, welke moet worden goedgekeurd door de
Permanente Vertegenwoordiging als beschreven in het Reglement Provinciale
Klachtencommissie voornoemd.
Extra budget voor scholing wordt vergoed aan de hand van een voorstel van de
klachtencommissie aan de permanente commissie.
Artikel 9: Declaraties

Kosten die voor vergoeding aan commissieleden in aanmerking komen worden achteraf
maandelijks gedeclareerd. Kosten die voor vergoeding aan klager(s) in aanmerking komen
worden achteraf direct na uitspraak van de aanhangig gemaakte zaak gedeclareerd.
Vergoedingen worden uitbetaald op de door commissieleden respectievelijk klager(s)
opgegeven (post)bankrekeningnummers.
De betaalde vergoedingen worden door tussenkomst van de Permanente
Vertegenwoordiging voornoemd jaarlijks achteraf aan de fiscus gemeld.
Artikel 10: Actualisatie vergoedingsregeling

Deze vergoedingsregeling wordt elke vier jaar met de Provinciale klachtencommissie
geëvalueerd en kan alsdan door de permanente vertegenwoordiging worden aangepast
De permanente vertegenwoordiging stelt de deelnemende corporaties en aan hen gelieerde
huurdersorganisatie per ommegaande schriftelijk op de hoogte van voornoemde wijzigingen.
Artikel 11: Beëindiging vergoedingsregeling

De regeling stopt van rechtswege de dag nadat de permanente vertegenwoordiging heeft
besloten het Reglement Provinciale klachtencommissie te beëindigen.

2

