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Inleiding: 

Het bevoegd gezag van CNS Kinderopvang neemt uw klachten serieus. Vragen, opmerkingen en 

eventuele klachten zien wij als een waardevol advies om de kwaliteit van de kinderopvang daar waar 

mogelijk te verbeteren.  

Wij vragen u daarom om uw vragen en opmerkingen in een vroeg stadium bij de juiste personen ter 
sprake brengen. Samen met u zorgen wij in alle geledingen voor een veilig en rechtvaardig klimaat van 
opvang en opvoeding.  
 
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van alle 
betrokken wordt gediend, maar ook het belang van de kinderopvang. Eventuele klachten kunnen 
betrekking hebben op gedragingen en beslissingen  van het bevoegd gezag en allen die betrokken zijn bij 
de kinderopvang. Klachten kunnen onder andere gaan over de begeleiding van de peuters, de inrichting 
van de speelruimtes, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten etc.  
 
Er kan altijd een beroep gedaan worden op de klachtenregeling en die keuze wordt gemaakt door de 
klager zelf. Uitgangspunt is dat in die situatie een klacht, rekening houdend met de aard ervan zo 
spoedig mogelijk wordt afgehandeld. In ieder geval uiterlijk zes weken nadat de klacht schriftelijk is 
ingediend. 
 
Maar veruit en mogelijk zelfs alle klachten over de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang zullen 
in onderling overleg tussen ouders en/of verzorgers, personeel en leiding en bestuur op een juiste wijze 
kunnen worden afgehandeld.  
In deze klachtenregeling staat omschreven hoe wij zelf voor de afhandeling  van bij ons ingediende 
klachten zorgdragen. Als daarin geen oplossing wordt bereikt, wordt de ouder/verzorger gewezen op de 
mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen waar het bestuur van de kinderopvang bij aangesloten is.  
Meer informatie over de landelijke geschillencommissie is te vinden op www.geschillencommissie.nl 
en/of www.klachtenloket-kinderopvang.nl  
Wij spreken de wens uit dat het zo ver niet hoeft te komen en dat door goede en juiste communicatie 
eventuele klachten op een goede wijze besproken en opgelost worden.  
 

Artikel 1  Openbaarheid 

1. Deze regeling ligt op de kinderopvang ter inzage. 

2. Wij verwijzen in onze informatie en op de website naar deze regeling zodat alle 

belanghebbenden op hoogte kunnen zijn van het bestaand van deze regeling.  

3. Wij plaatsen de integrale tekst van deze regeling op de website van de kinderopvang. 

Artikel 2  Evaluatie 

1. De regeling wordt binnen 4 jaar na het in werking treden van deze regeling door het bevoegd 

gezag, de contactpersonen, de vertrouwenspersonen en de oudercommissie en het personeel 

en leiding van de kinderopvang geëvalueerd.  

 

 

http://www.geschillencommissie.nl/
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
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Artikel 3  Wijziging van het reglement 

1. Deze regeling kan door het bevoegd gezag na overleg met de in artikel 2 genoemde personen of 

instanties en rekening houdend met wet en regelgeving worden gewijzigd. 

Artikel 4  Overige bepalingen 

1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 

2. De inleiding maakt deel uit van de regeling. 

3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘klachtenregeling CNS Kinderopvang’. 

4. Deze regeling treedt in werking op 1-1-2019 

Artikel 5  Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. Kinderopvang: locatie voor de verzorging, opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van 

kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. Daarnaast Peuterspeelzaal: de locaties voor peuters van de 

leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop zij kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. 

2. Klager: een ouder, voogd of verzorger van een (ex)kind, (een lid van) het personeel, (een lid van) 

de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor 

de kinderopvang, en/of een persoon die deel uitmaakt van de vereniging, die een klacht heeft 

ingediend.  

3. Aangeklaagde: een (ex)kind, ouder, voogd of verzorger van een (ex)kind, (een lid van)het 

personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag en/of een persoon die deel 

uitmaakt van de stichting, die een klacht heeft ingediend.  

4. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 

nemen van beslissingen van de aangeklaagde. Klachten kunnen gaan over de in de inleiding 

genoemde onderwerpen, maar ook over een prijswijziging, de wijze waarop uitvoering wordt 

gegeven aan de organisatie.  

5. Seksuele intimidatie: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek 

en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of 

seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt door de ouders, voogden of verzorgers van 

de minderjarige als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk 

als onopzettelijk zijn.  

6. Discriminerend gedrag: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2 

van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel 

heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van 

gelijkheid van rechten van de mens op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op 

andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast. Discriminatie kan 

zowel bedoeld als onbedoeld zijn.  

7. Agressie, geweld en pesten: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen 

en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of 

lichamelijke mishandeling van een persoon of groep van personen die deel uitmaakt van de 

diverse geledingen van de kinderopvang.  
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8. Contactpersoon: een medewerker van de kinderopvang die als extra taak heeft mensen 

informatie te geven over de klachtenregeling, over de werkwijze van de regeling en welke 

stappen gezet worden bij klachten en/of problemen.  De contactpersoon bemiddelt niet maar 

kan wel doorverwijzen naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon of de landelijke 

geschillencommissie, die ook een inhoudelijk advies kunnen geven.  

9. Vertrouwenspersoon: een onafhankelijke-niet aan CNS verbonden-persoon, die woonachtig is in 

Putten en de vaardigheden en kennis in huis heeft om integer en vakbekwaam een klager of 

aangeklaagde bij te staan door te luisteren, bemiddelen en/of begeleiden. 

10. Adviescommissie: een door het bevoegd gezag ingestelde commissie, ter goedkeuring van 

potentiële vertrouwenspersonen, die bestaat uit de zittend vertrouwenspersoon, een 

bestuurder en een lid van het toezicht houdend bestuur.  

11. Geschillencommissie: Een commissie die een klacht onderzoekt en een advies uitbrengt aan het 

bevoegd gezag. De kinderopvang is hiervoor aangesloten bij de Landelijke geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

12. Melding:  er is sprake van een formele klachtenmelding indien deze is ingediend bij het bevoegd 

gezag of de landelijke Geschillencommissie. Een gesprek met de interne contactpersoon of een 

onafhankelijk vertrouwenspersoon is geen formele klachtenmelding en hoeft niet te leiden tot 

een formele klachtenprocedure als er gezamenlijk een oplossing wordt gevonden.  

13. Meldplicht: De personeelsleden zijn-bij wet-verplicht om het bevoegd gezag onmiddellijk te 

informeren indien zij op enigerlei wijze merken dat een persoon belast met taken voor de 

kinderopvang zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf in betrekking tot een 

bezoeker van de kinderopvang. 

14. Aangifteplicht: het bevoegd gezag is verplicht-na overleg met de vertrouwensinspecteur-bij 

redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf aangifte bij justitie of politie te doen.  

15. Bevoegd gezag: het bestuur van CNS Kinderopvang. 

16. Hij: daar waar in de regeling wordt gesproken over hij/hem kan ook gelezen worden zij/haar.  

 

Artikel 6  Aanstelling interne contactpersoon 

1. Er is voor de kinderopvang tenminste 1 contactpersoon, die toegankelijk is voor alle geledingen 

betrokken bij de kinderopvang. De contactpersoon voor de kinderopvang is:  Mevr. L. Dekker. U 

kunt contact opnemen met de kinderopvang om een afspraak met haar te maken. 

2. De directeur wijst, namens het bevoegd gezag, de persoon of personen de taak van 

contactpersoon toe, die zowel bij de kinderopvang als bij de oudergeleding het vertrouwen 

geniet(en). 

3. Het bevoegd gezag stelt de contactpersoon in de gelegenheid om zijn taak naar behoren in te 

vullen en deel te nemen aan bijeenkomsten en trainingen voor contactpersonen. Tevens kan zij 

in geval van niet goed functioneren of belangenverstrengeling de contactpersoon (tijdelijk) 

ontheffen van de taak. Dit wordt dan met redenen bekend gemaakt aan de contactpersoon en 

aan het bestuur.  

4. Zij is voor de uitvoering van haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd 

gezag. De contactpersoon kan uit hoofde van de uitoefening van haar taak als contactpersoon 

niet in het eigenlijke functie worden benadeeld.  
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Artikel 7  Taak interne contactpersoon 

1. De contactpersoon hoort de klacht aan en vertrekt informatie over de klachtenregeling, hoe 

deze werkt en welke stappen gezet kunnen worden bij klachten of problemen. Zij bemiddelt 

niet. Zij adviseert procedureel over door wie de klacht zo snel en zorgvuldig mogelijk opgelost 

kan worden, maar niet inhoudelijk.  

2. De contactpersoon vermijdt inhoudelijke betrokkenheid bij een klacht,  om loyaliteitsproblemen 

naar collega’s te voorkomen. Zij geeft voorlichting en verwijst naar behoefte door naar een 

onafhankelijk vertrouwenspersoon of de landelijke geschillencommissie Kinderopvang en 

peuterspeelzalen. 

3. De contactpersoon vergewist zich ervan dat de klager zich serieus genomen voelt en verder 

geholpen is.  

4. De contactpersoon neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. 

Zij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid verneemt. Deze 

plicht vervalt niet nadat betrokkene haar taak als contactpersoon heeft beëindigd. De plicht tot 

geheimhouding geldt niet ten opzichte van de klachtencommissie, het bevoegd gezag en 

politie/justitie. 

5. De contactpersoon heeft evenals de andere medewerkers een meldplicht. 

6. Het bevoegd gezag organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor uitwisseling van informatie en in 

overleg met de directeur wordt jaarlijks gesproken over een eventueel scholingsaanbod.  

 

Artikel 8  Beschikbaarheid onafhankelijke vertrouwenspersonen 

1. Het bestuur van de kinderopvang beschikt over onafhankelijke vertrouwenspersonen, die bij 

klachten, zorgen of problemen als aanspreekpunt functioneren. Deze personen zijn toegankelijk 

voor alle betrokkenen bij de kinderopvang. De zittende vertrouwenspersonen zijn:  De heer W. 

Liefting, H. van Boeyenstraat 3, 3881 TM Putten (tel. 0341-357960) en mevr. M. Eveleens-Kock, 

Kelderskamp 15, 3882 WL Putten, (tel. 0341-352952). 

2. Deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van het bestuur van de kinderopvang. Zij zijn voor 

de uitvoering van hun taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag en zij 

vervullen deze taak op vrijwillige basis.  

3. Het bevoegd gezag zorgt voor de samenwerkingsafspraken met de vertrouwenspersonen. Er 

bestaat een recht op onkostenvergoeding voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden.  

4. De vertrouwenspersoon wordt in principe voor een periode van 4 jaar en die periode kan 

worden verlengd.  

5. De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en dient kundig te zijn op het 

terrein van opvang en verwijzing en begeleidingsgesprekken.  Het bevoegd gezag houdt bij de 

benoeming van de vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit  van de bevolking van de 

kinderopvang en belangrijk is dat hij/zij vertrouwen geniet van alle bij de kinderopvang 

betrokken partijen. 
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Artikel 9  Taken vertrouwenspersoon 

1. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij zal in eerste instantie 

nagaan of de klager geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of met de leiding van 

de betrokken persoon op te lossen. Als dat niet het geval is, dient bij voorkeur eert voor die weg 

gekozen te worden. 

2. Hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij kan de klager 

in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te 

dienen bij de landelijke geschillencommissie, de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, dan 

wel aangifte te doen bij politie/justitie. 

3. Begeleiding van de klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat of het indienen van 

de klacht niet leidt tot repercussies voor de klager en hij vergewist zich ervan dat de aanleiding 

tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen.  

4. Indien de klager het wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van 

een klacht bij de landelijke geschillencommissie of bij het bevoegd gezag en verleent als dit 

gewenst wordt bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

5. De vertrouwenspersoon verwijst de klager indien noodzakelijk of wenselijk naar andere 

instanties gespecialiseerd in opvang of nazorg.  

6. Als de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kan hij 

deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.  

7. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag 

te nemen besluiten. 

8. De vertrouwenspersoon neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij alle 

werkzaamheden. Hij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in zijn hoedanigheid 

verneemt en de plicht vervalt niet als hij zijn werkzaamheden heeft beëindigd. De plicht tot 

geheimhouding geldt niet ten opzichte van de geschillencommissie, het bevoegd gezag en de 

politie/justitie.  

9. De vertrouwenspersoon informeert het bevoegd gezag onmiddellijk als hij op enigerlei wijze 

merkt dat de met taken belaste persoon ten behoeve van de kinderopvang zich schuldig maakt 

of heeft gemaakt aan een zedenbedrijf jegens een bezoeker van de kinderopvang.  

10. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het bevoegd gezag van zijn 

werkzaamheden. Het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en eventuele verbeteringen worden 

besproken.  

Artikel 10 Aansluiting bij de landelijke geschillencommissie 

1. Het bevoegd gezag van de kinderopvang heeft zich voor de behandeling van klachten en 

geschillen van ouders en oudercommissies geregistreerd bij de Landelijke geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

2. Informatie over de wijze waarop een klacht eerst op een informele wijze opgelost kan worden 

staat vermeld op de site van www.klachtenloket-kinderpvang.nl 

3. De website www.degeschillencommissie.nl geeft duidelijke informatie over de werkwijze van de 

geschillencommissie, de procedure van de geschillencommissie en het reglement van de 

geschillencommissie. 

 

http://www.klachtenloket-kinderpvang.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/
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Artikel 11 Indienen van een formele klacht 

1. De formele klacht dient binnen 12 maanden na de gedraging of beslissing te worden ingediend.  

2. De klager dient de op schrift gestelde klacht in bij: 

a. Het bevoegd gezag van de kinderopvang 

b. De Landelijke geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen 

3. De klager bepaalt zelf of de klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag of bij de 

geschillencommissie.  

4. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan genoemd in lid 2, wordt de klager 

doorverwezen naar de geschillencommissie of het bevoegd gezag. 

5. Indien de klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag, verwijst de het bevoegd gezag naar de 

geschillencommissie of de vertrouwenspersoon.  

6. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een 

eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.  

7. De klacht, rekening houdend met de aard ervan, wordt zo spoedig mogelijk door het bevoegd 

gezag afgehandeld. Het uitgangspunt daarbij is dat het bevoegd gezag de klacht uiterlijk  binnen 

6 weken afhandelt.  

8. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen. Het gaat dan om passende 

maatregelen en daarbij wordt bepaald tot wanneer deze voorlopige voorziening van kracht 

blijft. Meestal is dit tot het moment dat het bevoegd gezag heeft beslist over de klacht.  

9. Indien de klacht wordt ingediend bij de geschillencommissie krijgt het bevoegd gezag het 

ingediende vragenformulier en de andere stukken toegestuurd. Het bevoegd gezag krijgt een 

maand om schriftelijk  te reageren bij de commissie.  

10. Het bevoegd gezag deelt de directeur van de kinderopvang schriftelijk mee dat er een klacht 

wordt onderzocht door de geschillencommissie.  

11. De klager en de aangeklaagde hebben het recht zich op elk gewenst moment in de procedure bij 

te laten staan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.  

 

Artikel 12a Wijze van indienen formele klacht en behandeling bij/door het bevoegd gezag van de 

peuterspeelzaal 

1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend door de klager of diens 

vertegenwoordiger. 

2. De klacht bevat tenminste: 

a. De naam, adres en eventueel telefoonnummer van de klager; 

b. De naam, adres en telefoonnummer van de kinderopvang waarover geklaagd wordt; 

c. Voor zover van toepassing, de naam of een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de 

persoon die de gedragingen gepleegd heeft, waarover geklaagd wordt; 

d. De dagtekening; 

e. Een omschrijving van de klacht en de redenen waarom hierover een klacht wordt ingediend; 

f. Een kort chronologisch overzicht van de reeds ondernomen stappen en handelingen, die de 

indiener van de klacht reeds heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te 

komen.  

3. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
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4. Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen.  

5. Met betrekking tot de elke ingediende klacht geldt dat 

a. Het bevoegd gezag de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

b. De klager of diens vertegenwoordiger zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang 

van de behandeling; 

c. De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt en het 

moment van afhandeling heeft plaatsgevonden binnen de periode van maximaal zes weken 

na het moment waarop de klacht schriftelijk is ingediend; 

d. De klager of diens vertegenwoordiger een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op 

de klacht verstrekt; 

e. In het oordeel een concrete termijn stel waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd.  

 

Artikel 12b Wijze van indienen klacht bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen 

Indien de klager een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen moet de klager altijd eerst 

geprobeerd hebben om zelf in samenspraak met het bevoegd gezag tot een oplossing te komen. Wordt 

de klacht niet opgelost, dan kan de klager, binnen 12 maanden nadat het contact is gezocht met het 

bevoegd gezag het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig maken.  

De website www.degeschillencommissie.nl geeft duidelijke informatie op welke wijze de klacht 

ingediend kan worden en welke verplichtingen hieraan verbonden zijn.  

Artikel 13 Ontvankelijkheid van de klacht 

De commissie kan in beginsel alle geschillen behandelen die betrekking hebben op de totstandkoming of 

de uitvoering van de overeenkomst met de kinderopvang en gedragingen van medewerkers, waarin de 

oudercommissie zich niet kan vinden.  

Niet behandeld kunnen worden: 
1. Geschillen betreffende de niet-betaling van een factuur indien daaraan geen inhoudelijke klacht 

ten grondslag ligt. 
2. Geschillen die al bij de rechtbank aan de orde zijn of zijn behandeld.  
3. Geschillen nadat de peuterspeelzaal de bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.  

 
Artikel 14 Vervolg na indienen van een klacht 
Nadat aan de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag is voldaan, krijgt het bevoegd gezag 
afschriften van het ingediende vragenformulier en eventuele andere stukken betreffende de zaak 
toegestuurd. De termijn van reageren door het bevoegd gezag is gesteld op maximaal 1 maand.            
De klager wordt hierover nader geïnformeerd.  
 
Artikel 15 Mogelijkheid van overleg 
Het kan zijn dat het bevoegd gezag na ontvangst van de stukken, de klager toch nog een aanbod doet 
om een behandeling door de Geschillencommissie te voorkomen. Het recht van de klager is om wel of 
niet in te gaan op dit aanbod.  
 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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Artikel 16 De zitting 
1. De klager kan iemand machtigen om namens klager op te treden. 
2. De klager wordt in de gelegenheid gesteld om de klacht ter zitting mondeling toe te lichten.  
3. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het geven van commentaar dat in principe dient tot 

verheldering. 
4. De klager en de aangeklaagde zijn niet verplicht om te verschijnen.  

 
Artikel 17 De uitspraak 
De commissie kan iedere beslissing nemen die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil. 
Dit kan inhouden dat een overeenkomst ongedaan wordt gemaakt, een schadevergoeding wordt 
toegekend en een opgelegde verplichting om een overeenkomst na te komen.  
 
Elke uitspraak en beslissing  wordt op een duidelijke en evenwichtige wijze schriftelijk  gecommuniceerd 
met alle betrokkenen. Tevens wordt schriftelijk gecommuniceerd op grond van welke redenen een 
uitspraak tot stand is gekomen.  
 
Als bij het doen van de uitspraak gesproken wordt over maatregelen die getroffen moeten worden, dan 
geldt hiervoor in principe een periode van maximaal 4-6  weken, waarin genoemde maatregelen 
gerealiseerd moeten worden.  
 
Andere mogelijkheden zijn onder andere: 

1. Het bevoegd gezag moeten haar besluit geheel of ten dele intrekken. 
2. Een of meerdere gevolgen van haar besluit ongedaan worden gemaakt. 
3. In overleg en met instemming van beide partijen komen tot een schikking. 

 
Artikel 18 Geen hoger beroep 
Tegen een uitspraak van de commissie is geen hoger beroep mogelijk.  
De uitspraak tegen een voor behandeling van geschillen de Geschillencommissie geregistreerde 
ondernemer is bindend voor beide partijen tenzij de klager of tegenpartij binnen een maand na de 
verzenddatum van de uitspraak via dagvaarding  van de andere partij aan de rechter vraagt of de 
uitspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.  
 
Artikel 19 Het niet nakomen van de uitspraak van de Geschillencommissie  
Beide partijen moeten zich aan de uitspraak houden, maar feitelijk kan dit niet eenvoudig worden 
afgedwongen. In een dergelijke situatie zal de gang naar de rechtbank gemaakt moeten worden. De 
rechter controleert in die situatie of partij/partijen gehouden kunnen worden aan nakoming van de 
uitspraak van de Geschillencommissie.  


