
voelbaar 
rechtvaardig 
voor iedereen vakmanschap en maatwerk met 

de menselijke maat als leidend principe



Voelbaar rechtvaardig voor iedereen! 

Wij zijn dé organisatie voor consumenten, patiënten, 

ondernemers en zorgaanbieders om hun klachten en geschillen 

snel, eenvoudig, goed(koop) en laagdrempelig op te lossen. 

Wij zijn reeds meer dan 50 jaar de betrouwbare toegang tot 

het recht en ontlasten de rechtspraak in Nederland. Deze 

belangrijke maatschappelijke bijdrage is te danken aan de grote 

betrokkenheid en expertise van circa 500 professionals die aan 

onze organisatie verbonden zijn: voorzitters, commissieleden, 

deskundigen, mediators en secretarissen. Rechtspreken met 

experts uit de praktijk is één van hun drijfveren om jaarlijks 

duizenden klachten en geschillen op onafhankelijke wijze op 

te lossen. Gelukkig staan zij er niet alleen voor; met de grote 

inzet van alle medewerkers op ons bureau en het bestuur als 

fundament van onze organisatie zijn we in staat de commissies 

optimaal te faciliteren.

Wij tekenen elke dag in voor de kwaliteit van ons werk,  
waardoor wij een betrouwbaar adres zijn in de buitengerechtelijke 
geschiloplossing. De Geschillencommissie is onmisbaar en vormt 
een belangrijk sluitstuk in de Nederlandse rechtspraak. Wij 
kunnen nu en in de toekomst dé laagdrempelige oplossing bieden 
voor klachten en geschillen. Daartoe blijven wij deskundigheid 
binnen en rond onze organisatie bevorderen en kennis delen  
mét franje. 

Jacqueline Berkelaar

directeur

samen
werken aan
kwaliteit
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Rechtsbescherming is voor 

iedereen essentieel! Naast de 

rechtspraak is een effectieve 

en laagdrempelige klacht- 

en geschilbehandeling 

via buitengerechtelijke 

geschilleninstanties een 

intrinsieke component van 

de civiele rechtspleging in 

Nederland.

Voor het vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat is het van fundamenteel 
belang dat voor rechtzoekenden steeds duidelijk is welke toegangspoort 
het meest passend is voor het oplossen van het voorliggende probleem. 
Dit vergt enerzijds dat continu wordt aangesloten bij de behoeften en 
problemen in de samenleving, waarbij de menselijke maat niet uit het oog 
wordt verloren en anderzijds de gezamenlijke verantwoording van alle 
spelers in het integrale landschap.

Onze positie 
in de Nederlandse wereld 

van rechtsbescherming
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De Geschillencommissie:
beroep en bedrijf, sinds 1999

Ons ‘huis’
‘Het huis’ van De Geschillencommissie biedt toegang 

tot het recht. Ons huis is onderverdeeld in een ‘aantal 

kamers’: diverse Klachtenloketten, Geschillencommis-

sies voor Consumenten en Geschillencommissies voor 

Beroep en Bedrijf. Bij de klachtenloketten wordt er 

advies gegeven, informatie verstrekt en wordt 

bemiddeling en mediation aangeboden. 

In ‘het huis’ worden commissies en partijen  

gefaciliteerd door circa 50 medewerkers; zij zijn  

de procesbegeleiders. Zo’n 500 professionals om  

‘het huis’ heen bieden de onafhankelijke oplossing  

rondom de klacht of het geschil.

Een klant die niet tevreden is kan bij ons op een-

voudige wijze aankloppen: telefonisch, via e-mail, per 

post of digitaal waarmee de afhandeling van de klacht 

24/7 kan worden gevolgd. Wij gaan voor de klant  

aan de slag en geleiden de klant naar de juiste plek in 

onze organisatie. Uiteindelijk wordt de klacht  

afgehandeld door mediation, een uitspraak van een 

van de geschillencommissies, wel of niet met een  

deskundigenrapport of alsnog een onderlinge 

oplossing.  



De onafhankelijke en onpartijdige commissie is  

samengesteld uit een voorzitter (meestal een rechter), 

een lid voorgedragen door de brancheorganisatie en  

een lid voorgedragen door een consumenten-/ 

cliëntenorganisatie (bij consumentengeschillen) of 

MKB-Nederland (bij zakelijke geschillen). Zij beslist bij 

meerderheid van stemmen zonder last of ruggespraak 

van de organisatie waaruit zij zijn voorgedragen. Sommige 

commissies worden bijgestaan door een secretaris. Deze 

heeft een adviserende rol, geen beslissende stem.

Tijdens de mondelinge behandeling krijgen partijen de 

gelegenheid om hun standpunten nader toe te lichten, 

op elkaar te reageren en vragen van de commissie te  

beantwoorden. Indien de commissie daartoe aanleiding 

ziet zal zij een schikking tussen partijen beproeven. 

De samenstelling van de commissie wordt vooraf aan 

partijen schriftelijk kenbaar gemaakt zodat zij weten 

wie het geschil gaan beslechten.

Rechtspreken met experts uit de praktijk is kenmerkend 

voor onze commissies. De leden hebben expertise op het 

gebied van het betreffende geschil en daarmee is er een 

evenwichtige balans tussen het perspectief van de klant/

cliënt en die van de aanbieder. Bovendien heeft zij de 

mogelijkheid om een deskundigenonderzoek op locatie te 

gelasten. Deze deskundige heeft kennis en ervaring op het 

vakgebied waar de klacht over gaat. Hij/zij is de ‘ogen en 

oren’ van de commissie en brengt een technisch rapport 

uit aan de commissie.  

De zitting: 
wie zitten er 
aan tafel?

Samen met de externe  
deskundige is ‘onze uitkomst  

meer dan de som der delen.’

commissielid
voorgedragen 
door branche-
organisatie 

voorzitter
commissielid 
voorgedragen 
door consument-/
patiëntenorganisatie

secretaris

klant/cliënt
(zorg)aanbieder



E. communicatie@degeschillencommissie.nl
I. www.degeschillencommissie.nl
 www.degeschillencommissiezorg.nl
 www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Bezoekadres:
Bordewijklaan 46

T. (070) 310 53 10

De Geschillencommissie www.samenwerkenaankwaliteit.nl

Beroep en bedrijf
Voor ondernemers behandelen wij 

onafhankelijk en onpartijdig geschillen  

tussen aanbieders van producten en 

diensten en haar zakelijke afnemers. Voor 

een groot aantal sectoren bestaat een 

geschillencommissie met relevante expertise, 

haar eigen werkterrein en reglement.

Bekijk onze
wereld in detail!

scan de QR-code

Klachtenloketten
Ons grootste Klachtenloket Kinderopvang is ingericht rondom 

de huidige wettelijke regels voor klacht- en geschilbehandeling  

in de Wet Kinderopvang. Hier staat het laagdrempelig faciliteren

van informatie, advies, bemiddeling en mediation voorop. 

Wij faciliteren ook een klachtenloket in de zorg, alsook in 

onze werelden van ‘Consumenten’ en ‘Beroep en bedrijf’.

Consumenten 
In de consumentenmarkt behandelen wij 

onafhankelijk en onpartijdig geschillen  

tussen aanbieders van producten en diensten 

en hun klanten. Voor veel producten of 

diensten bestaat een geschillencommissie 

met relevante expertise. Iedere 

geschillencommissie heeft haar eigen 

werkterrein en eigen reglement.

Geschillencommissies Zorg
Wij faciliteren erkende geschillencommissies 

in de zorg en richten in samenwerking 

met brancheorganisaties en cliënten-/

patiëntenorganisaties geschillencommissies 

in voor ziekenhuizen, psychologen, geestelijke 

gezondheidszorg, ambulancezorg et cetera. Ook de 

zelfstandige zorgaanbieder kan bij ons terecht.


