Is de Wms niet te ingewikkeld?

NIET-ONTVANKELIJKE VERZO
Wie een verzoek indient bij de geschillencommissie
moet er - net als bij een rechter - voor zorgen dat
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voldoet de
indiener daar niet aan, dan behandelt de geschillencommissie het verzoek in principe niet inhoudelijk.
De uitspraak luidt dan dat het verzoek ‘niet-ontvankelijk’ verklaard wordt. Wat houdt dat begrip in en
aan welke voorwaarden moeten verzoeken aan de
commissie voldoen? Hilde Mertens
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Vereist belang
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Vereiste hoedanigheid
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