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VOORWOORD 

 
Het ZKMvereniging-klachtenreglement is onderdeel van het ZKMvereniging-kwaliteitsbeleid1, waaronder 
de Gedragscode. 
 
Het ZKMvereniging-klachtenreglement is door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 april 2015 
met algemene stemmen aangenomen en is vanaf die datum ook operationeel.  
 
Het ZKMvereniging-klachtenreglement is van toepassing op alle ZKMprofessionals die lid zijn van de 
ZKMvereniging. 
 

Het Bestuur 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Het kwaliteitsbeleid is te vinden op de website van de ZKMvereniging evenals andere beleidsdocumenten. 
 



ZKMvereniging-klachtenreglement zoals vastgesteld tijdens de ALV van 15 april 2015 
 

4 

1.  TOELICHTING KLACHTENPROCEDURE EN KLACHTENREGLEMENT 

 

Inleiding 
De ZKMvereniging kent conform artikel 17 uit de statuten een klachtenprocedure en klachtenreglement. 
Met deze procedure en dit klachtenreglement biedt de ZKMvereniging klagers de mogelijkheid hun 
onvrede over het handelen van een ZKMprofessional die lid is van de ZKMvereniging, voor te leggen aan 
een Vertrouwenspersoon en indien gewenst aan een door het Bestuur ingestelde onafhankelijke 
Klachtencommissie. Klagers kunnen zich wenden tot de Vertrouwenspersoon en eventueel tot de 
Klachtencommissie, nadat ze redelijkerwijs alle mogelijkheden hebben benut om de onvrede weg te 
nemen.  
Als blijkt dat partijen niet op eigen kracht tot een oplossing kunnen komen, zal allereerst de 
Vertrouwenspersoon de klacht in behandeling nemen. Als dit niet leidt tot een minnelijke schikking, kan 
de klacht daarna door de klager worden voorgelegd aan de Klachtencommissie. Alleen in het geval de 
Klachtencommissie besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap van de ZKMvereniging, bestaat de 
mogelijkheid van beroep bij het College van Beroep. Zowel de Vertrouwenspersoon, de 
Klachtencommissie en het College van Beroep behandelen de klacht volgens de in dit reglement 
beschreven klachtenprocedure.  
 

Doelstellingen 
Met de behandeling van klachten wordt primair beoogd de verhoudingen te herstellen tussen de klager en 
de aangeklaagde ZKMprofessional (hierna te noemen: verweerder) op wie de klacht betrekking heeft.  
De overige doelstellingen van de klachtenprocedure horend bij het ZKMvereniging-klachtenreglement 
zijn:  
- het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en opdrachtgevers tegen bij de 

ZKMvereniging aangesloten ZKMprofessionals binnen een redelijke termijn en op zorgvuldige wijze af 
te handelen;  

- het behoud en de verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel van een 
professionele klachtenbehandeling;  

- het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en 
klachtenanalyse, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het zorgvuldig navolgen van de 
Gedragscode van de ZKMvereniging door bij de ZKMvereniging aangesloten ZKMprofessionals.  

 

Taak Vertrouwenspersoon 
De Vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak om bij elke ingediende klacht te trachten samen met 
de klager en de verweerder tot een minnelijke schikking te komen. Zie verder Definities, artikel 5 en 8. 
 

Taak Klachtencommissie 
De belangrijkste taak van de Klachtencommissie is het onderzoeken en beoordelen van en het toezien op 
de afhandeling van klachten van een klager over een bij de ZKMvereniging aangesloten ZKMprofessional. 
Zie verder Definities, artikel 13 en 16. 
 
Taak College van Beroep 

Het College van Beroep is belast met de behandeling in hoger beroep van klachten met betrekking tot het 
handelen of nalaten van een ZKMprofessional in strijd met de Gedragscode van de ZKMvereniging, slechts 
indien en voor zover daarbij door de Klachtencommissie ontzetting van de ZKMprofessional uit het 
lidmaatschap van de ZKMvereniging als maatregel is opgelegd. Het College heeft als taak om naar 
aanleiding van een ingediend beroepschrift de gedragingen van de ZKMprofessional te toetsen aan de 
Gedragscode van de ZKMvereniging.  

 

Publicatie uitspraken  
De ZKMvereniging beschouwt bekendmaking van de uitspraken van de Vertrouwenspersoon, de 
Klachtencommissie en het College van Beroep als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de 
dienstverlening van de aangesloten ZKMprofessionals. Om deze reden hecht de ZKMvereniging aan 
publicatie van de door de Vertrouwenspersoon, de Klachtencommissie en het College van Beroep gedane 
uitspraken. Dit gebeurt eens per jaar geanonimiseerd. 
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Definities  
 
Appellant 
Degene die een beroepschrift heeft ingediend bij het College van Beroep 
  
Bestuur 
Het bestuur van de ZKMvereniging. 
 
Cliënt 
Degene die op grond van een coachingovereenkomst coaching ontvangt van een ZKMprofessional die lid is 
van de ZKMvereniging. 
 
Coachingovereenkomst 
De – al dan niet schriftelijke – overeenkomst die een lid met de cliënt of opdrachtgever gesloten heeft, 
voordat zij overgaan tot uitvoering van de opdracht.  
 
Coachingrelatie 
De relatie die tussen de ZKMprofessional en cliënt of opdrachtgever ontstaat wanneer zij – al dan niet op 
basis van een schriftelijke overeenkomst – contact met elkaar hebben in het kader van een opdracht tot 
coaching.  
 

Gemachtigde 

Iemand die als vertegenwoordiger van de klager of verweerder optreedt in de procedure. 

 

Klacht 
Een klacht zoals bedoeld in dit reglement kan uitsluitend betrekking hebben op een door de klager 
ervaren probleem over het handelen of nalaten van een ZKMprofessional in relatie tot de Gedragscode van 
de ZKMvereniging in het kader van de coachingrelatie. 
 
Klachtencommissie  
De door het bestuur van de ZKMvereniging ingestelde commissie die is belast met het onderzoeken en 
beoordelen van klachten en het toezien op de afhandeling daarvan.  
 
Klager 
Degene die zich met een klacht over een bij de ZKMvereniging aangesloten ZKMprofessional tot de 
Vertrouwenspersoon en eventueel tot de Klachtencommissie wendt. De klager kan cliënt of opdrachtgever 
zijn. De klager kan eveneens lid zijn van de ZKMvereniging. 
 
Opdrachtgever 
De derde partij die met een ZKMprofessional een coachingovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van 
coaching van een cliënt (niet zijnde zichzelf).  
 
Secretariaat 
Het secretariaat van de Klachtencommissie .Adresgegevens secretariaat: Postbus …, … 
 
Vertrouwenspersoon 
De Vertrouwenspersoon is een door het bestuur benoemde onafhankelijke persoon, die een hem ter 
beschikking gestelde schriftelijke klacht in behandeling neemt en zich inzet om met de klager en de 
verweerder tot een minnelijke schikking te komen. 
 
Verweerder 
Een bij de ZKMvereniging aangesloten ZKMprofessional tegen wie de klacht gericht is. 
 
ZKMprofessional  
Een bij de ZKMvereniging aangesloten lid die een opdracht tot coaching verzorgt of heeft verzorgd.  
 
ZKMvereniging 

Vereniging van ZKMprofessionals. 
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Minderjarigen 
- Een minderjarige klager wordt in een klachtenprocedure vertegenwoordigd door degene(n) die de 

ouderlijke macht dan wel voogdij over hem uitoefent c.q. uitoefenen.  
- Een minderjarige klager die jonger is dan 12 jaren, wordt op grond van zijn leeftijd geacht niet in staat 

te zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake. 
- Een klager, ouder dan 12 jaren en jonger dan 16 jaren, kan in een klachtenprocedure in de gelegenheid 

gesteld worden, zelf het woord te voeren, tenzij hij door de Vertrouwenspersoon/Klachtencommissie 
niet in staat wordt geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake. 

- Een klager van 16 jaren en ouder wordt in een klachtenprocedure in de gelegenheid gesteld zelf het 
woord te voeren, tenzij hij door de Vertrouwenspersoon/Klachtencommissie niet in staat wordt geacht 
tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake. 

 

Vertegenwoordiging  
Indien een meerderjarige klager door de Vertrouwenspersoon/Klachtencommissie niet in staat wordt 
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, wordt hij in de klachtenprocedure 
vertegenwoordigd door zijn curator of indien deze ontbreekt door de persoon die schriftelijk door de 
klager is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanig persoon of treedt deze niet op, dan 
wordt als vertegenwoordiger beschouwd de partner (echtgenoot of andere levensgezel) van de klager of 
bij gebrek daarvan een ouder of kind van de klager.  
De klager en de verweerder kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan. 
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2.  TOELICHTING PROCEDURE KLACHT INGEDIEND BIJ VERTROUWENSPERSOON 

 

Artikel 1. Indienen klacht en voortraject  
1.1 Klachten zoals bedoeld in dit reglement kunnen uitsluitend betrekking hebben op het handelen of 

nalaten van een ZKMprofessional met betrekking tot de Gedragscode van de ZKMvereniging.  
1.2 Elke cliënt van een ZKMprofessional kan een duidelijk op schrift gestelde klacht – per post of per mail  

– indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie. 
1.3 Het secretariaat dagtekent de klacht voor ontvangst en stuurt deze onmiddellijk door naar de 

Vertrouwenspersoon. Het bestuur ontvangt een geanonimiseerde melding ter informatie. 
 

Artikel 2. Behandeling klacht  
2.1 De Vertrouwenspersoon neemt de klacht na binnenkomst zo spoedig mogelijk in behandeling. 
2.2 Binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de klacht bij het secretariaat ontvangt de 

klager een schriftelijke ontvangstbevestiging van de Vertrouwenspersoon. Dit mag ook per mail. Ook 
wordt de betrokken ZKMprofessional geïnformeerd. 

2.3  Bij elke ingediende klacht bemiddelt de Vertrouwenspersoon teneinde te trachten een minnelijke 
schikking te bewerkstelligen. 

2.4 Hij kan partijen horen, wel of niet in elkaars aanwezigheid; hij kan bescheiden bij hen opvragen. 
2.5 Hij kan, met instemming of op verzoek van een van beide partijen, andere personen als getuige of 

deskundige horen. 
2.6 Hij kan aan partijen een voorstel doen om de kwestie in der minne te schikken. 
2.7 De klager en de verweerder kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan. 
 

Artikel 3. Niet in behandeling nemen klacht   
3.1 De Vertrouwenspersoon is niet verplicht om de klacht in behandeling te nemen, indien het belang 

van de klager dan wel het gewicht van de gedraging of het besluit kennelijk onvoldoende is. In dat 
geval verklaart hij de klacht niet ontvankelijk. Dit geldt ook in de gevallen van  11.1 en 12.3. 

 

Artikel 4. Uitspraak 
4.1  Indien partijen akkoord zijn met het schikkingsvoorstel, beëindigt  de Vertrouwenspersoon de zaak 

met het vaststellen van de schikking in een vaststellingsovereenkomst, die door beide partijen wordt 
ondertekend. 

4.2  Wanneer de Vertrouwenspersoon is gebleken dat partijen niet tot een schikking kunnen komen, dan 
beëindigt hij zijn activiteiten.  

4.3 Vervolgens is de klager verplicht om binnen 10 werkdagen aan de Vertrouwenspersoon schriftelijk  
mee te delen of hij wil dat zijn klacht door de Vertrouwenspersoon aan de Klachtencommissie wordt 
toegezonden of niet. De Vertrouwenspersoon wijst de klager erop dat hij hiermee kiest voor 
afdoening door de Klachtencommissie of voor definitieve beëindiging van de klacht. 

 

Artikel 5. Benoeming  
5.1  De Vertrouwenspersoon wordt door het bestuur aangewezen en aangetrokken. 
5.2 De Vertrouwenspersoon is geen lid van de Klachtencommissie en geen lid van de ZKMvereniging. 
 

Artikel 6. Geheimhoudingsplicht  
6.1  De Vertrouwenspersoon heeft uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsverplichting. 
 

Artikel 7. Kosten en vergoedingen  
7.1  De kosten van de behandeling van een klacht door de Vertrouwenspersoon worden betaald door de 

ZKMvereniging.  
7.2 Door het bestuur wordt een regeling voor vacatiegelden en een vergoeding voor reis- en onkosten 

voor de Vertrouwenspersoon vastgesteld. 
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Artikel 8. Overige taken en verplichtingen 
8.1  De Vertrouwenspersoon maakt ten behoeve van het bestuur jaarlijks een geanonimiseerd verslag 

van het aantal en de aard van de in dat jaar binnengekomen, behandelde en onbehandelde klachten. 
In het jaarverslag worden geen tot individuele personen herleidbare gegevens opgenomen. 

3.  TOELICHTING PROCEDURE KLACHT INGEDIEND BIJ KLACHTENCOMMISSIE 

 

Artikel 9. Indienen klacht en voortraject  
9.1  Klachten zoals bedoeld in dit reglement kunnen uitsluitend betrekking hebben op het handelen of 

nalaten van een ZKMprofessional in relatie tot de Gedragscode van de ZKMvereniging.  
9.2 Een klacht wordt schriftelijk per post ingediend bij het secretariaat en bevat ten minste: 

-  naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager;  
-  naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van  de verweerder;  
-  algemene gegevens over het coachingstraject (bijv. de coachingovereenkomst);  
-  een omschrijving van de klacht;  
-  relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen met betrekking tot 

het ontstaan van de klacht, eventuele correspondentie over de klacht); 
 - informatie over hetgeen is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht;  
-  datering en ondertekening van de klacht door de klager.  

9.3  Binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de klacht bij het secretariaat ontvangt de 
klager een schriftelijke ontvangstbevestiging van de Klachtencommissie.  Dit mag ook per email. 
Hierover wordt de betrokken ZKMprofessional geïnformeerd. 

9.4   Indien één of meer van de in art. 9.2 genoemde gegevens ontbreken, verzoekt de 
Klachtencommissie de klager om deze gegevens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een 
termijn van 10 werkdagen na dagtekening van een desbetreffend verzoek van de 
Klachtencommissie alsnog te verstrekken. Ontbreken deze gegevens ook na verloop van deze 
periode, dan wordt de klacht door de Klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard. De klager, de 
betrokken ZKMprofessional en het bestuur worden daarvan op de hoogte gesteld.  

 

Artikel 10. Behandeling klacht  
10.1  Zodra de Klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft toegezonden 

compleet zijn en een duidelijk beeld geven over de klacht, stuurt zij een afschrift van de klacht aan 
de betrokken ZKMprofessional.   

10.2  De betrokken ZKMprofessional zal worden verzocht om binnen 15 werkdagen een schriftelijke 
reactie te geven op de klacht (verweerschrift). Deze termijn kan op verzoek van de 
ZKMprofessional met maximaal 15 werkdagen worden verlengd. Als de betrokken 
ZKMprofessional niet reageert binnen deze of de verlengde termijn, zal de klacht door de 
Klachtencommissie inhoudelijk in behandeling worden genomen. 
Als de ZKMprofessional wel reageert, krijgt de klager de gelegenheid om op het verweerschrift te 
reageren binnen 15 werkdagen (repliek). Na het repliek mag de ZKMprofessional hierop nog 
reageren binnen 15 werkdagen (dupliek). Op verzoek kan de termijn van repliek en dupliek met 10 
werkdagen worden verlengd. Hierna is de schriftelijke stukkenwisseling voltooid en wordt de 
klacht door de Klachtencommissie in behandeling genomen. 

10.3   Een klacht wordt behandeld door de (reserve)voorzitter en twee andere leden van de 
Klachtencommissie. Zie verder artikel 13. 

10.4   De verweerder alsmede ieder andere ZKMprofessional die, direct of indirect, bij de klacht is 
betrokken, kan geen deel uitmaken van de Klachtencommissie die de klacht behandelt. Indien dit 
tot gevolg heeft dat de Klachtencommissie uit minder leden bestaat dan voorgeschreven in artikel 
13.2, wordt door het bestuur tijdelijk een nieuw lid van de Klachtencommissie benoemd. 

10.4.a  Op verzoek van een partij kan elk lid van de Klachtencommissie worden gewraakt op grond van 
feiten of omstandigheden waardoor diens onpartijdigheid in het geding zou kunnen zijn. 

10.4.b Elk lid van de Klachtencommissie kan zich verschonen op grond van feiten of omstandigheden 
waardoor diens onpartijdigheid in het geding zou kunnen zijn.  

10.4.c  Op het in artikel 10.4.a genoemde verzoek beslist het bestuur met meerderheid van stemmen.  
10.5   De Klachtencommissie besluit of zij zich op basis van de binnengekomen stukken een oordeel kan 

vormen over de klacht. Zo niet, dan kan de Klachtencommissie indien zij daartoe gezien de aard van 
de klacht termen aanwezig acht, partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen, hun 
standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om een nader onderzoek te gelasten. In plaats 
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hiervan of in aanvulling hierop kan de Klachtencommissie besluiten om partijen uit te nodigen om 
mondeling gehoord te worden in een hoorzitting.  

10.6  Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat aan beide partijen wordt toegezonden. 
10.7   De Klachtencommissie kan desgewenst andere personen die bij de klacht zijn betrokken om 

informatie vragen dan wel oproepen en horen.  
10.8   De Klachtencommissie zorgt ervoor dat beide partijen steeds gelijkelijk geïnformeerd worden.  
10.9   In geval er een hoorzitting wordt gehouden, worden betrokkenen in beginsel in aanwezigheid van 

de andere partij gehoord. De Klachtencommissie bepaalt of het horen van de klager en de 
aangeklaagde in elkaars aanwezigheid geschiedt of niet.  

10.10  Indien een van de betrokken partijen zich tijdens een hoorzitting wil laten bijstaan door een 
gemachtigde, dienen de naam en de hoedanigheid van die persoon uiterlijk 15 werkdagen 
voorafgaand aan de zitting te worden opgegeven aan de Klachtencommissie. De gemachtigde mag 
niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken. De klager of verweerder dient in persoon bij 
de hoorzitting aanwezig te zijn en kan zich niet door een gemachtigde laten vervangen.  

10.11  De Klachtencommissie kan deskundigen verzoeken de hoorzitting bij te wonen en om aan hen een 
advies/oordeel te vragen.  

10.12  De Klachtencommissie is te allen tijde bevoegd te trachten betrokkenen alsnog te verzoenen 
eventueel via mediation. 

10.13  Indien de Klachtencommissie door het inschakelen van deskundigen haar begroting dreigt te 
overschrijden, wordt hierover, vooraf, overleg gevoerd met het bestuur.  

 

Artikel 11. Niet in behandeling nemen klacht   
11.1  Een klacht wordt door de Klachtencommissie niet of niet verder in behandeling genomen indien:  

- de klacht anoniem wordt ingediend;  
- de feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 6 maanden 

vóór indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;  
- door de klager – ook na het verzoek om deze alsnog te verstrekken – niet de volgens art. 9.2 

minimaal vereiste gegevens worden overgelegd;  
- de klager de klacht intrekt;  
- de klacht afkomstig is van een cursist van een ZKMopleiding en gericht is tegen een docent van 

die opleiding;  
- de klacht ingediend is tegen een cursist van een ZKMopleiding die de opleiding nog niet heeft 

afgerond. Dit dient opgepakt te worden door de betreffende opleidingsinstelling volgens de 
klachtenprocedure van die opleiding; 

- de klacht gaat over het gedrag van de verweerder in de privésfeer;  
- de klacht betrekking heeft op een feit dat heeft plaatsgevonden vóór het ingaan van het 

ZKMvereniging-lidmaatschap van de verweerder; 
- het een klacht betreft jegens dezelfde ZKMprofessional omtrent hetzelfde feit dat door de 

Klachtencommissie eerder is behandeld; 
- de klacht betrekking heeft op claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de 

verweerder. 
11.2   Indien de Klachtencommissie besluit een klacht niet of niet verder in behandeling te nemen, wordt 

deze beslissing met redenen omkleed binnen 10 werkdagen aan partijen medegedeeld. 
 

Artikel 12. Uitspraak 
12.1   De Klachtencommissie kan een in behandeling genomen klacht niet ontvankelijk, ongegrond dan 

wel geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren.  
12.2  De Klachtencommissie grondt haar oordeel op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte 

gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene tijdens de hoorzitting en 
op de gegeven adviezen/oordelen van deskundigen alsmede op de feiten die van algemene 
bekendheid als vaststaand kunnen worden aangemerkt. 

12.3 Een klacht dient door de Klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard te worden onder meer 
indien:  
-  door de klager geen schriftelijke coachingovereenkomst met de aangeklaagde ZKMprofessional 

overgelegd kan worden en door de klager ook niet op andere wijze aannemelijk kan worden 
gemaakt dat er sprake is van een coachingrelatie tussen de klager en de verweerder;  

-  de Klachtencommissie van mening is dat zij door de klager onvoldoende in de gelegenheid is 
gesteld om van voor de behandeling van de klacht relevante informatie kennis te nemen;  
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-  het belang van de klager als onvoldoende, dan wel het gewicht van de gedraging of het besluit 
kennelijk als onvoldoende wordt beoordeeld door de Klachtencommissie.  

12.4   Indien de Klachtencommissie van oordeel is dat de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de 
Klachtencommissie aan haar uitspraak een verplichting en/of aanbeveling verbinden. Indien er 
sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de verweerder, kan de Klachtencommissie 
bovendien een sanctie opleggen of maatregelen treffen. Zie verder artikel 17.   

12.5   De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn, t.w. maximaal binnen 6 
maanden na het indienen van de klacht, tot een uitspraak over de ingediende klacht.  

12.6   Indien naar het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in 
art. 12.5 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de Klachtencommissie daarvan schriftelijk 
en met reden omkleed mededeling aan de klager en de verweerder onder vermelding van de 
termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te kunnen komen.  

12.7  De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan geeft de stem 
van de (reserve)voorzitter de doorslag.    

12.8   De Klachtencommissie motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze binnen 6 weken na de 
sluiting van het onderzoek aan beide partijen en gelijktijdig in afschrift aan het bestuur.  

12.9   Als de in art. 12.4 bedoelde verplichtingen en/of aanbevelingen gericht zijn aan de verweerder, 
informeert deze binnen 6 weken na ontvangst daarvan schriftelijk de klager, de Klachtencommissie 
en het bestuur of hij naar aanleiding van de uitspraak actie zal nemen en zo ja welke.   

12.10 Tegen een besluit van de Klachtencommissie inzake de behandeling van een klacht kan geen beroep 
worden ingesteld, met uitzondering van het besluit tot ontzetting zie artikel 17.12.c. 

 

Artikel 13. Samenstelling, benoeming en ontslag leden Klachtencommissie  
13.1   De leden van de Klachtencommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur van 

de ZKMvereniging.  
13.2   De Klachtencommissie bestaat uit ten minste 3 leden: een voorzitter en twee leden. Naast hen is er 

nog een vierde persoon beschikbaar als reservevoorzitter. Met uitzondering van de voorzitter en 
reservevoorzitter dienen de leden van de Klachtencommissie lid te zijn van de ZKMvereniging. Een 
van de leden dient ten minste een gecertificeerd ZKMprofessional te zijn. Een ander lid, niet zijnde 
de (reserve)voorzitter dient deskundig te zijn in vraagtechniek. Leden van de Klachtencommissie 
kunnen niet tevens bestuurslid van de ZKMvereniging zijn.  

13.3   De (reserve)voorzitter van de Klachtencommissie dient onafhankelijk te zijn en kan derhalve niet 
een bij de ZKMvereniging aangesloten lid zijn. De (reserve)voorzitter heeft een juridische 
achtergrond en dient ervaring te hebben met het behandelen van (klachten)procedures en wordt 
geacht kennis te hebben van het werkveld van de ZKMvereniging, zulks ter uitsluitende 
beoordeling van het bestuur.  

13.4   Ter vervanging van de voorzitter bij diens ontstentenis treedt de reservevoorzitter op als 
voorzitter.  

13.5   Leden van de Klachtencommissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn tweemaal 
herbenoembaar voor eenzelfde periode.  

13.6 In verband met de onafhankelijkheid verdient het aanbeveling dat de leden van de 
Klachtencommissie wat verder af staan van de praktijk, bijvoorbeeld doordat ze net gepensioneerd 
zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur. Ook is een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) te overwegen.   

13.7  Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt door:  
-  afloop van de periode waarvoor het lid is benoemd;  
-  overlijden van het lid;   

-  opzegging van het lid;  
-  opzegging door het bestuur wegens het door het lid kennelijk op onvoldoende wijze vervullen 

van de functie of verwaarlozing van de taak; 
-  opzegging door het bestuur om redenen op grond waarvan handhaving van het lid redelijkerwijs 

niet van de ZKMvereniging kan worden verlangd; 
-  het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. 

 

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht  
14.1   De leden van de Klachtencommissie en het bestuur en anderen die vanwege hun functie of hun 

deskundigheid bij de behandeling van een klacht zijn betrokken, hebben een geheimhoudingsplicht 
ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun functie als lid van de Klachtencommissie dan wel 
uit hoofde van hun betrokkenheid bij de klacht bekend is geworden.  
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14.2   Deze geheimhoudingsplicht blijft onverkort van kracht na beëindiging van de werkzaamheden voor 
de Klachtencommissie of voor de ZKMvereniging.  

 

Artikel 15. Kosten en vergoedingen  
15.1  De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en andere 

kosten die partijen maken, worden door henzelf gedragen.  
15.2 Door het Bestuur wordt een regeling voor vacatiegelden en een vergoeding voor reis- en onkosten 

voor de leden van de Klachtencommissie en de te raadplegen deskundigen vastgesteld.  
 

Artikel 16. Overige taken en verplichtingen 
16.1   De Klachtencommissie draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle 

gegevens over de klager en de verweerder.  
16.2   De leden van de Klachtencommissie kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor 

uitspraken van de Klachtencommissie of voor enig handelen of nalaten als lid van de 
Klachtencommissie.  

16.3  De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de 
aansprakelijkheid van de ZKMvereniging.  

16.4   De Klachtencommissie maakt ten behoeve van het Bestuur jaarlijks een geanonimiseerd verslag 
van het aantal en de aard van de in dat jaar binnengekomen, behandelde en onbehandelde klachten. 
In dit jaarverslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen.  

 

Artikel 17. Verplichtingen, aanbevelingen, sancties en maatregelen   
17.1  In het geval de Klachtencommissie in haar uitspraak de klacht – al dan niet gedeeltelijk – gegrond 

heeft verklaard, kan de Klachtencommissie zelfstandig aan de verweerder een verplichting 
opleggen en/of een of meer aanbevelingen doen.  

17.1.a In het kader van verplichtingen valt te denken aan: 
             -  verplichting tot bijscholing; 
             -  verplichting tot intervisie; 
             -  verplichting tot supervisie. 
17.1.b In het kader van aanbevelingen valt te denken aan: 

-  training; 
-  visitatie; 
-  regelmatige collegiale consultatie; 
-  structurele evaluatie. 

17.1.c Tegen het opleggen van een verplichting en/of het doen van een of meer aanbevelingen door de 
Klachtencommissie zoals genoemd in 17.1a en 17.1.b is geen beroep mogelijk. 

17.2  In het geval de Klachtencommissie in haar uitspraak de klacht – al dan niet gedeeltelijk – gegrond 
heeft verklaard, kan de Klachtencommissie een sanctie op leggen en/of maatregelen jegens de 
betreffende ZKMprofessional treffen.  

17.2.a Een jegens de ZKMprofessional op te leggen sanctie : 
             -  een waarschuwing; 
             -  een berisping; 

-  een schorsing van ten hoogste zes maanden als lid van de ZKMvereniging, eventueel onder het 
verbod om tijdens de schorsing op enigerlei wijze te vermelden dat men lid is van de vereniging. 

17.2.b Een jegens een ZKMprofessional te treffen maatregel  kan inhouden: 
-  het al dan niet tijdelijk beperken van de rechten als ZKMprofessional; 
-  ontzetting uit het lidmaatschap bij de ZKMvereniging; 
-  verwijdering uit het ZKMregister. 

17.2.c Tegen de besluiten tot het opleggen van sancties en het nemen van maatregelen zoals genoemd in 
17.2.a en 17.2.b is geen beroep mogelijk., met uitzondering van de maatregel van ontzetting uit het 
lidmaatschap bij de ZKMvereniging, tegen welke maatregel de ZKMprofessional in beroep kan gaan 
bij het College van Beroep, als hierna geregeld. 

 

17.2.d De opgelegde verplichtingen, aanbevelingen, sancties en/of maatregelen jegens de betreffende 
ZKMprofessional zijn direct van kracht, met uitzondering van de maatregel van ontzetting uit het 
lidmaatschap bij de ZKMvereniging, die pas van kracht gaat wanneer de termijn van 5 weken 
waarbinnen de ZKMprofessional in beroep kan gaan tegen de uitspraak van de Klachtencommissie 
is verstreken en binnen die termijn geen beroep is ingesteld bij het College van Beroep. 
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4. BEROEP AANTEKENEN BIJ HET COLLEGE  VAN BEROEP 
 
Artikel 18. Taak, samenstelling, benoeming en ontslag leden College van Beroep 
18.1 Het College van Beroep is belast met de behandeling in hoger beroep van klachten met betrekking 

tot het handelen of nalaten van een ZKMprofessional in strijd met de Gedragscode van de 
ZKMvereniging, slechts indien en voor zover daarbij door de Klachtencommissie ontzetting van de 
ZKMprofessional uit het lidmaatschap van de ZKMvereniging als maatregel is opgelegd. Het College 
heeft als taak om naar aanleiding van een ingediend beroepschrift de gedragingen van de 
ZKMprofessional te toetsen aan de Gedragscode van de ZKMvereniging. Het College beslist over het 
opleggen van de maatregel van ontzetting uit het lidmaatschap bij de ZKMvereniging aan de hand 
van de uitkomst van deze toetsing. 

  

18.2 De leden van het College van Beroep worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur 
van de ZKMvereniging. Het College bestaat uit ten minste 2 leden: een voorzitter en een secretaris, 
waarvan de voorzitter lid dient te zijn van de ZKMvereniging en de secretaris een juridische 
achtergrond heeft, met ervaring in het behandelen van (klachten)procedures en met enige kennis 
van het werkveld van de ZKMvereniging, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur. Leden 
van het College kunnen niet tevens bestuurslid van de ZKMvereniging zijn, noch lid van de 
Klachtencommissie.  

 

18.3 Leden van het College van Beroep worden door het Bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar 
en zijn tweemaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Het lidmaatschap van het College van 
Beroep eindigt door:  
-  afloop van de periode waarvoor het lid is benoemd;  
-  overlijden van het lid;   
-  opzegging van het lid;  
-  opzegging door het bestuur wegens het door het lid kennelijk op onvoldoende wijze vervullen 

van de functie of verwaarlozing van de taak; 
-  opzegging door het Bestuur om redenen op grond waarvan handhaving van het lid redelijkerwijs 

niet van de ZKMvereniging kan worden verlangd; 
-  het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. 
 

Artikel 19. Indienen klacht  

19.1 Bij het College van Beroep dient door de appellant binnen 5 weken na de dag van verzending van de 
in artikel 12.8 bedoelde schriftelijke uitspraak van de Klachtencommissie met opgelegde maatregel 
van ontzetting beroep worden ingesteld. Het beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed te 
worden ingediend bij het bij het Secretariaat van de Klachtencommissie, ter attentie van de 
secretaris van het College van Beroep. Het beroepschrift dient minimaal te omvatten: 

 
a. naam, adres, emailadres en telefoonnummer van degene die beroep aantekent; 
b. een afschrift van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend; 

 c. de gronden waarop het beroep berust. 
 

Artikel 20. Behandeling klacht  
20.1 De secretaris onderzoekt of het beroep aan de in artikel 19.1 genoemde eisen voldoet. Zo nodig 

wordt de appellant in de gelegenheid gesteld het beroepschrift met het oog op genoemde vereisten 
aan te vullen. De secretaris van het College van Beroep stelt de Klachtencommissie, de klager en het 
Bestuur op de hoogte van het instellen van het beroep. Alle op de zaak betrekking hebbende 
stukken worden door de Klachtencommissie ter beschikking gesteld aan het College van Beroep. 

 

20.2 Wanneer het beroepschrift niet aan de voorwaarden van artikel 19.1 voldoet, kan het College van 
Beroep het beroep niet ontvankelijk verklaren.  
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20.3 Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het beroepschrift of de aanvulling van de appellant hierop, 
besluit het College van Beroep of een beroep in behandeling wordt genomen. Indien een beroep in 
behandeling wordt genomen wordt dit aansluitend aan de beslissing schriftelijk medegedeeld aan 
appellant, aan het bestuur en aan klager, met vermelding van de procedure en de termijnen. Indien 
een beroep niet in behandeling wordt genomen wordt dit aansluitend aan de beslissing schriftelijk 
en met redenen omkleed meegedeeld aan appellant, aan het Bestuur en aan klager. 

 

20.4 Artikel 10 (behandeling van een klacht) is op het beroep zoveel als mogelijk van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat indien de stemmen in het College van Beroep staken, de stem 
van de voorzitter de doorslag geeft.  

 

20.5 Het College van Beroep stelt een onderzoek in voor zover dat voor de beoordeling van het beroep 
noodzakelijk is. Daarbij baseert het College zich in beginsel op hetgeen door appellant en/of klager 
naar voren is gebracht. Het College van Beroep is echter bevoegd de gronden waarop het beroep 
berust ambtshalve aan te vullen. 

 

20.6 Alle door een partij in de loop van het onderzoek ingediende stukken die relevant zijn voor de 
afhandeling van het beroep worden in afschrift aan de andere partij gezonden. Het College stelt 
klager in de gelegenheid binnen 15 werkdagen na toezending van het beroepschrift schriftelijk te 
reageren. Het College kan daarna nog eenmaal gelegenheid geven aan de appellant om binnen 15 
werkdagen na toezending van het verweer door klager schriftelijk repliek in te dienen. Klager krijgt 
dan nog gelegenheid binnen 15 werkdagen na toezending van het repliek schriftelijk dupliek in te 
dienen. Het College kan partijen uitstel verlenen van de in dit lid genoemde termijnen. De 
betrokkene dient dit schriftelijk en gemotiveerd aan te vragen. 

 

20.7 Het College van Beroep kan na de wisseling van de in het vorige lid genoemde stukken besluiten dat 
het beroep mondelinge toelichting behoeft. Het College roept daartoe zowel appellant als klager op 
ter zitting van het College te verschijnen, om naar aanleiding van het beroep te worden gehoord. 
Appellant en klager kan de wens om gelegenheid tot hoor en wederhoor te kennen geven. Het 
College besluit gemotiveerd over dit verzoek. 

 

Artikel 21. Uitspraak  
21.1 Het College van Beroep doet schriftelijk uitspraak binnen 6 weken na de afsluitende behandeling 

van het beroep en uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van het beroepschrift. Deze termijnen 
kunnen, mits met redenen omkleed, verlengd worden. Van deze redenen wordt schriftelijk 
mededeling gedaan aan partijen vóór afloop van de genoemde periode van 6 maanden. De 
uitspraak van het College wordt gedaan met meerderheid van stemmen en is met redenen omkleed. 
Bij het staken van stemmen beslist de voorzitter.  

 

21.2 Het College van Beroep kan in beroep: 
a. de uitspraak van de Klachtencommissie bevestigen. Het College kan hierbij de gronden waarop 
deze uitspraak steunt aanvullen dan wel verbeteren. 
b.de uitspraak van de Klachtencommissie wijzigen dan wel vernietigen en doen wat de 
Klachtencommissie had kunnen doen op grond van dit reglement. Eventuele sancties en/of 
maatregelen zijn direct van kracht. 
 

Artikel 22. Kosten en vergoedingen  
22.1  De beroepsprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en andere 

kosten die partijen maken, worden door henzelf gedragen.  
22.2 Door het Bestuur wordt een regeling voor vacatiegelden en een vergoeding voor reis- en onkosten 

voor de leden van het College van Beroep en de te raadplegen deskundigen vastgesteld.  
 

Artikel 23. Overige taken en verplichtingen 
23.1   Het College van Beroep draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle 

gegevens over de  appellant en de klager.  
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23.2   De leden van het College van Beroep kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor 
uitspraken van het College van Beroep of voor enig handelen of nalaten als lid van het College van 
Beroep. 

23.3   Het College van Beroep maakt ten behoeve van het Bestuur jaarlijks een geanonimiseerd verslag 
van het aantal en de aard van de in dat jaar binnengekomen, behandelde en onbehandelde 
beroepschriften. In dit jaarverslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens 
opgenomen.  
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5. OVERIGE ZAKEN 

 

Artikel 24. Overige zaken  
24.1  Dit reglement is met uitzondering van andere reglementen van toepassing op alle klachten van 

klagers over bij de ZKMvereniging aangesloten ZKMprofessionals.  
24.2  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarover een zodanig verschil van mening 

ontstaat tussen de Klachtencommissie en een bij de behandeling van een klacht betrokken partij 
dat de voortgang van de behandeling van de klacht wordt belemmerd, beslist het Bestuur.  

24.3  Na elke klachtenbehandeling worden dit klachtenreglement en de bijbehorende klachtenprocedure 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

24.4 Dit reglement treedt in werking op …. 
 
 
Vastgesteld door het bestuur van de ZKMvereniging op 15 april 2015  
 


