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Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten 

 
Geschillencommissie 
Voorzittersbeslissing 

 
 
Inzake   : de klacht van Klager tegen Therapeut 
Betreffende  : Oordeel over niet-ontvankelijkheidsverweer 
Dossiernummer : GD00001-2021 
Datum beslissing : 26 augustus 2021 
 
1. Het verloop van de procedure 
  
Het dossier bestaat uit voor zover voor deze uitspraak relevant, de volgende stukken: 
 

- Klacht  
- Verweer d.d. 4-8-2021, met een niet-ontvankelijkheidsverweer 
- Factuur d.d. 2-6-2021 ten name van: * en de begeleidende e-mail 
- KvK-uittreksel dat ambtshalve werd opgevraagd en geraadpleegd. 

 
2. Niet-ontvankelijkheidsverweer Therapeut 
 
De Therapeut heeft op 4-8-2021 schriftelijk verweer gevoerd, waaronder een niet-
ontvankelijkheidsverweer, dat grotendeels met het volgende citaat kan worden samengevat:  
 
“…Tot slot vraag ik mij af of dit conflict opgelost moet worden door uw geschillencommissie 
GAT. Tussen Klager en mij is een mondelingen overeenkomst gesloten om Klager te 
coachen via een andere bedrijfsmatigheid die niets van doen heeft met CAT, namelijk met * 
... Vast staat dat ik werkzaamheden heb verricht waarvoor ik een factuur heb uitgereikt…”. 
 
De therapeut onderscheidt deze “andere bedrijfsmatigheid van “ * ”.  
 
Vooraleer de inhoudelijke behandeling wordt voortgezet wordt bij deze eerst geoordeeld over 
het niet-ontvankelijkheidsverweer. 
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3. Inhoudelijke overwegingen  
 
Over de juridische rechtsvorm van de “andere bedrijfsmatigheid” die de Therapeut in het 
verweer noemt is in het verweer zelf verder niets terug te vinden.  
 
Op de door de therapeut aan Klager uitgereikte factuur staat een adres (*) en het KvK-
nummer: * vermeld. In het kader van de beoordeling van het verweer is ambtshalve het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Vastgesteld dat dit adres en 
voornoemde KvK-nummer het adres en KvK-nummer zijn van de eenmanszaak van de 
Therapeut. Hieruit volgt dat de factuur is verzonden door: * handelend onder de naam: “ * ”.  
 
Overigens is betreffende factuur verzonden via het e-mailadres: * dat bij de kamer van 
koophandel geregistreerd staat als het e-mailadres van voornoemde eenmanszaak. Dit 
bevestigt vorenstaande conclusie dat de factuur is verzonden door: * uit hoofde van de 
eenmanszaak. Juridisch gezien bestaat er geen verschil tussen de natuurlijke persoon * en 
diens eenmanszaak ongeacht de handelsnaam die Therapeut hanteert en ongeacht de 
vraag of een handelsnaam geregistreerd staat bij de kamer van Koophandel zoals wettelijk 
verplicht.  
 
De Therapeut (*) is aangesloten bij het CAT waarvan de leden zijn aangesloten bij de GAT.  
 
De Therapeut geeft in het verweer aan dat aan Klager de mogelijkheid is geboden een 
traject aan te gaan met * met als motivering dat de factuur hiervoor bedrijfsmatig aftrekbaar 
is en dat Klager hiervoor heeft gekozen. Dat is geen therapeutisch inhoudelijke afweging. 
Daarnaast meldt de Therapeut dat deze uiteindelijk het probleem van Klager helder had 
gekregen en dat de Therapeut precies wist hoe deze de interventie zou gaan doen.  
 
Dergelijke werkzaamheden vallen onder het verlenen van zorg als bedoelt in Art. 1 lid 1 van 
de Wkkgz.  Hierop is het geschillenreglement van onze geschillencommissie van toepassing 
zodat onze commissie bevoegd is van de door Klager ingediende klacht kennis te nemen.  
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4. De beslissing 
 
Op grond van vorenstaande overwegingen wordt bij deze vastgesteld dat de klacht van 
Klager ontvankelijk is en wordt het niet-ontvankelijkheidsverweer van de Therapeut als 
verweerder derhalve afgewezen. 
 
Alle andere beslissingen worden aangehouden totdat de inhoudelijke klachtenbehandeling is 
afgerond. 
 
Aldus beslist te Eindhoven, op 26 augustus 2021,  
door dhr. Mr. M.C.J. de Schepper (Commissievoorzitter) 
 

* = verwijderd wegens privacy doeleinden. 
 

Deze uitspraak betreft een bindend advies waar partijen dus aan gebonden zijn. Hoger 
beroep tegen de uitspraak behoort niet tot de mogelijkheden. Klager en/of Therapeut kan er 
wel voor kiezen deze uitspraak een de civiele rechter voor te leggen. 
 
 


