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1. Vergoedingen
Hieronder staat beschreven welke vergoeding onderstaande functionarissen ontvangen:
1. Auditor
2. Vertrouwenspersoon
3. Klachtbemiddelaar
4. Lid van de klachtcommissie
5. Voorzitter van de klachtcommissie
6. Secretaris van de klachtcommissie

1.1.

Auditor

Omschrijving
Uitvoeren van een audit inclusief voorbereiding
en rapportage en inclusief reis- en
verblijfkosten.
Uitvoeren van een verlenging van een audit,
voor het geval de auditor een dagdeel terug
moet komen.

1.2.

Bedrag excl. 21% BTW
€ 350,--

€ 200,--

Vertrouwenspersoon

Omschrijving
A. Houden van een bespreking met een
geregistreerde lichaamswerker of cliënt van
een geregistreerde lichaamswerker.
B. Houden van een bespreking met een nietgeregistreerde lichaamswerker of cliënt van
een niet-geregistreerde lichaamswerker.

Bedrag excl. 21% BTW
Is afhankelijk van de inkomsten van de stichting,
omdat er geen inkomsten tegenover staan die
direct gerelateerd is aan de bespreking.
€ 120,-- per uur

Ad A: Met de vergoeding aan de vertrouwenspersoon wordt een middenweg bewandeld tussen
vrijwillerswerk en een marktconforme vergoeding (‘blijk van waardering’). De vertrouwenspersoon
wordt vergoed door de stichting naar rato van het aantal lichaaamswerkers en cliënten van
lichaamswerkers, waarmee hij/zij een bespreking heeft gehad en is afhankelijk van de inkomsten van
de stichting.

1.3.

Klachtbemiddelaar

Omschrijving
Bemiddelen van een of meer klachten over één
lichaaamswerker.

Bedrag excl. 21% BTW
€ 300,--
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1.4.

Lid van de klachtcommissie

Omschrijving
Behandelen van een of meer klachten over één
lichaamswerker inclusief reis- en verblijfkosten.

Bedrag excl. 21% BTW
€ 300,--

Een klachtcommissie bestaat maximaal uit een voorzitter en twee leden.

1.5.

Voorzitter van de klachtcommissie

Omschrijving
Behandelen van een of meer klachten over één
lichaamswerker inclusief reis- en verblijfkosten.

1.6.

Bedrag excl. 21% BTW
€ 500,--

Secretaris van de klachtcommissie

Omschrijving
Uitvoeren secretariële werkzaamheden voor de
klachtcommissie.

Bedrag excl. 21% BTW
€ 0,--

De functie van secretaris van de klachtcommissie is vooralsnog onbezoldigd.

2. BTW
BTW kan worden gefactureerd, als de functionaris BTW-plichtig is. Er moet dan een RSIN-nummer op
de factuur staan.

3. Versiehistorie
Versie Datum
Wijziging
1.0.p1 27 nov 2019 Eerste concept.
1.0
15 dec 2020 Vastgesteld door het bestuur. Geldig vanaf 1 januari 2020.
P = prelimanary, concept

5

