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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen cliëntenraad en bestuurder een meningsverschil 

waar men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan de 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemiddelen 

of optreden als scheidsrechter. Uit de Wmcz volgt ook dat bepaalde geschillen 

kunnen worden voorgelegd aan de sector kantonzaken van de rechtbank. 

Werd er in de eerste jaren na de inwerkingtreding 

van de Wmcz slechts heel af en toe een medezeg-

genschapsgeschil voorgelegd aan de burgerlijke 

rechter, de afgelopen tijd lijkt er sprake van een 

toenemend gebruik van die rechtsgang. Begin 

2015 verschenen er in korte tijd twee rechterlijke 

uitspraken over cliëntmedezeggenschap die het 

verdienen om eens nader naar te kijken. In beide 

zaken ging het om een conflict over onder meer het 

niet verkrijgen van bepaalde informatie. 

Kort geding Patiëntenadviesraad (PAR) Sint 

Maartenskliniek

Op 23 januari 2015 deed de Rechtbank Gelderland 

een uitspraak in een kort geding dat was aange-

spannen door de PAR van de Sint Maartenskliniek, 

een gespecialiseerd opleidingsziekenhuis op het 

gebied van houding en beweging. Na aantreden 

van een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur 

het jaar daarvoor, ontstond er onenigheid nadat 

deze aangaf directe communicatie tussen de PAR 

en ziekenhuismedewerkers niet op prijs te stellen 

en dit via de raad van bestuur te willen laten ver-

lopen. Na protest hiertegen van de PAR komt de 

raad van bestuur hier op terug. Maar de toon lijkt 

te zijn gezet. Kort daarop ontstaat er een menings-

verschil over de vraag welke informatie de PAR 

van de raad van bestuur kan ontvangen. Meerdere 

malen stelt de raad van bestuur aan de PAR voor 

om de Landelijke Commissie van Vertrouwenslie-

den als geschilbeslechter in te schakelen maar de 

PAR voelt daar niet voor. Op 9 januari 2015 komt 

het dan tot een kort geding.

De PAR vordert in kort geding dan onder meer 

dat er schriftelijk volledig opgave komt van alle 

besluiten en voorgenomen besluiten van de raad 

van bestuur in 2014 inclusief alle relevante on-

derliggende stukken. Verder wil men alle notulen 

ontvangen van vergaderingen van de raad van 

bestuur in 2014, een schriftelijk opgave van alle 

onderwerpen die de komende drie maanden op de 

bestuursagenda staan inclusief overlegging van 

alle relevante onderliggende stukken. 

De rechter overweegt in het vonnis dat een geschil 

over informatieverstrekking feitelijk thuishoort bij 

een commissie van vertrouwenslieden en dat een 

rechterlijke uitspraak (alleen) hierin geen oplossing 

zal kunnen bieden. De rechter overweegt verder 

dat artikel 5 lid 1 van de Wmcz  geen recht geeft 

op ongelimiteerde verstrekking van alle onderlig-

gende stukken bij (voorgenomen) besluiten maar 

vindt wel dat er nu een spoedeisend belang is bij 

het verkrijgen van bepaalde informatie. De rechter 

wijst een deel van de gevorderde informatie toe, te 

weten de notulen van de vergaderingen in 2014 - 

voor zover het algemene beleidszaken betreft - en 

een lijst van de (voorgenomen) besluiten en onder-

werpen die afgelopen jaar aan de orde kwamen en 

komende maanden aan de orde zullen komen. Het 

ontvangen van alle onderliggende stukken vindt de 

rechter niet redelijkerwijs nodig. 

Cliëntenvertegenwoordigersraad De Biezenrijt

Op 26 maart 2015 doet het gerechtshof in 

’s Hertogenbosch een uitspraak over een andere 

zaak waar eerder de kantonrechter in Eindhoven 
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zich al over gebogen heeft. Ook hier gaat het 

om meerdere geschilpunten, waaronder het niet 

verkrijgen van bepaalde opgevraagde informatie. 

De cliëntenraden in dit geschil willen van de zorg-

aanbieder een volledige gedetailleerde begroting 

over 2014 en de definitieve cijfers over 2013 van 

zorgaanbieder.  De zorgaanbieder heeft deze ver-

zoeken gemotiveerd afgewezen waarna de cliën-

tenraden deze informatie via de kantonrechter en 

vervolgens in hoger beroep bij het hof alsnog pro-

beren te verkrijgen. Zowel de kantonrechter als het 

hof oordelen in deze zaak dat niet de burgerlijke 

rechter, maar de commissie van vertrouwenslieden 

een dergelijk geschil over informatieverstrekking 

zal moeten beoordelen. De cliëntenraden worden 

niet ontvankelijk in hun vordering verklaard. 

Burgerlijke rechter of vertrouwenslieden?

Een zorgaanbieder dient op grond van artikel 

5 eerste lid van de Wmcz ‘tijdig en desgevraagd 

schriftelijk alle inlichtingen en gegevens te verstrek-

ken die voor de taakvervulling van de cliëntenraad 

redelijkerwijs noodzakelijk zijn’. Op grond van arti-

kel 10 eerste lid van de Wmcz kunnen geschillen 

over deze informatiebepaling worden voorgelegd 

aan een commissie van vertrouwenslieden, zoals 

de LCvV. 

Daar waar de kort gedingrechter in de PAR-zaak 

zich nog wel vrij achtte om toch een inhoudelijke 

uitspraak over de informatievordering te doen, 

spreekt het hof in de zaak Biezenrijt van een 

exclusieve bevoegdheid van de commissie van 

vertrouwenslieden en wijst op de door de wetgever 

vastgestelde bevoegdheidsverdeling tussen de 

kantonrechter en de LCvV, die iedere betekenis 

zou verliezen als de burgerlijke rechter zich ook 

over kwesties zou gaan uitspreken die voor een 

commissie van vertrouwenslieden zijn bedoeld.

In eerdere jaren zijn er ook diverse uitspraken over 

informatiegeschillen door de LCvV en haar rechts-

voorgangers gedaan. De LCvV kent ook de moge-

lijkheid om in gevallen van spoedeisend belang op 

korte termijn een uitspraak te geven. Bij het lezen 

van de twee hiervoor verkort weergegeven uitspra-

ken, dringt de vraag zich dan ook op waarom deze 

cliëntenraden zich tot de rechtbank wilden wenden 

en niet tot de LCvV.  Uitspraken van de LCvV kan 

men laagdrempelig, zonder verplichte rechtsbij-

stand en zonder kostenrisico’s voor de cliëntenra-

den verkrijgen. Het kostenaspect maakte overigens 

een substantieel onderdeel van deze beide recht-

bankzaken uit. Zorgaanbieders voelen er vaak niet 

voor om de torenhoge advocaatrekeningen te gaan 

betalen en die houding lijkt in deze zaken voor 

behoorlijke escalatie te hebben gezorgd. Dit roept 

vervolgens dan nog weer een andere vraag op, na-

melijk waarom deze zorgaanbieders dan eigenlijk 

niet zelf de LCvV hebben ingeschakeld vóórdat de 

cliëntenraad naar de rechter stapte. 

Hoe dan ook heeft het hof in de Biezenrijt-zaak 

heel duidelijk gemaakt dat de LCvV en de burger-

lijke rechter allebei hun eigen beoordelingsdomein 

hebben. En dat is winst.
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De besproken uitspraken kunt u vinden op 

www.rechtspraak.nl (‘De Biezenrijt CS’ en 

‘PAR Maartenskliniek’). Uitspraken van de 

LCvV over het recht op informatie: 

www.vertrouwenslieden.nl 


