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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.	De	secretaris	van	de	LCvV	onderzoekt	het	
meningsverschil	en	organiseert	een	bemiddeling	of	een	hoorzitting	die	kan	
leiden	tot	een	bindende	uitspraak.	In	deze	rubriek	leest	u	waarover	dit	in	de	
praktijk	kan	gaan.	

In een eerder nummer van dit magazine ging 

deze rubriek al eens over interne conflicten binnen 

cliëntenraden. Dat was in de zomer van 2013 en 

aan de LCvV waren dat jaar al diverse zaken voor-

gelegd waarbij er sprake was van hoog oplopend 

geruzie tussen de leden van een cliëntenraad. 

Men vroeg de LCvV dan om de gang van zaken te 

beoordelen en een bindende uitspraak te doen. De 

LCvV komt er echter in dergelijke zaken doorgaans 

niet aan te pas omdat die taak of bevoegdheid niet 

uit de wet (Wmcz) voortvloeit. De LCvV is er om 

geschillen tussen een zorgaanbieder en een  

cliëntenraad te beslechten. Een mogelijkheid tot 

LCvV interventie zou er eventueel nog kunnen 

zijn wanneer partijen uitdrukkelijk de beslechting 

van ook dergelijke (bovenwettelijke) geschillen 

aan deze commissie zouden hebben opdragen, 

bijvoorbeeld in een instellingsreglement of samen-

werkingsovereenkomst. 

Interne	strijd	cliëntenraadsleden	

Primair is het altijd de taak van de zorgaanbieder 

om op te treden bij interne strijd tussen cliënten-

raadsleden, zeker wanneer deze strijd een goed 

functioneren van die raad in de weg staat. 

De LCvV wijst partijen daar in dergelijke gevallen 

op en wijst er ook op, wanneer zorgaanbieder daar 

zelf nog niet mee is gekomen, dat men bijvoorbeeld 

een mediator of andersoortige procesbegeleider 

in zou kunnen schakelen. Ook wordt aan partijen 

gemeld dat er eventueel wel andere procedurele 

mogelijkheden zijn om uit zo’n situatie te geraken, 

bijvoorbeeld door naar de Rechtbank te gaan. 

Hoe zo’n gerechtelijke procedure uit kan pakken 

werd kort na het verschijnen van het eerdere 

artikel ‘Tweespalt’ al duidelijk. Een zaak die de 

LCvV niet in behandeling had kunnen nemen bleek 

kort daarna te zijn voorgelegd aan de kort geding 

rechter. Het betrof hier een cliëntenraad van een 

woonzorgcentrum. Bepaalde leden van deze raad 

konden niet meer met elkaar door een deur en bin-

nen die raad waren twee kampen ontstaan. 

De zorgaanbieder was hiervan op de hoogte 

gesteld en tot de conclusie gekomen dat deze 

raad door het onderlinge geruzie niet meer met 

belangenbehartiging voor de cliënten bezig was. 

De bestuurder verzocht de leden daarom het lid-

maatschap neer te leggen, hetgeen acht van de 

elf leden ook deden. De resterende drie waren 

echter van mening dat het geruzie niet aan hen 

lag en dat zij wel aan konden blijven, aangevuld 

met nieuw te verkiezen leden. De zorgaanbieder 

weigerde dit waarna deze drie leden in kort geding 

vorderden dat de zorgaanbieder hen wel (weer) als 

cliëntenraad zou erkennen en in de gelegenheid 

zou stellen de werkzaamheden te hervatten.  

Collectieve	bestuurlijke	verantwoordelijkheid

De rechter wees deze eis af en oordeelde dat een 

cliëntenraad een bestuurlijk orgaan is met collec-

tieve bestuurlijke verantwoordelijkheid. Bij disfunc-

tioneren van een cliëntenraad moet deze dan ook 

als geheel de werkzaamheden beëindigen, aldus 

de rechter. Ook overwoog de rechter dat tussen de 

zorgaanbieder en de drie resterende leden verder 

geen constructieve samenwerking meer te ver-

wachten zou zijn. Desondanks wees hij de tegen-

vordering van de zorgaanbieder - om deze drie 

personen te verbieden zich in de toekomst opnieuw 

verkiesbaar te stellen - af. Zoiets zou namelijk in 

strijd zijn met de burgerlijke vrijheden.

Recent werd er weer een beroep op de LCvV 

gedaan vanuit een organisatie waar sprake bleek 

te zijn van een hoog opgelopen conflict binnen een 

cliëntenraad. Hier was onenigheid ontstaan over 

de te varen koers en aanpak. Een aantal leden 

was het fors oneens met het beleid van de zorg-

aanbieder en wilde de zorgaanbieder daar op aan 

gaan spreken en daarbij de LCvV inschakelen. De 

overige leden vonden een dergelijke ‘harde lijn’ 

helemaal niet nodig. In korte tijd was dit geës-

caleerd en was ook deze raad in twee kampen 

uiteengevallen. De kampen gingen afzonderlijk 

vergaderen, spraken over en weer royementen 

én nieuwe benoemingen uit, en een groep lichtte 

de plaatselijke pers in over de ontstane situatie. 

Het kamp van de ‘harde lijn’ vroeg de LCvV een 

uitspraak te doen over een aantal besluiten en 

handelswijzen van de zorgaanbieder. De andere 

helft van deze cliëntenraad gaf echter aan dat er 

geen sprake was van een geschil met de zorgaan-

bieder maar van met name één disfunctionerend 

lid dat inmiddels geroyeerd was. 

Eenheid	herstellen

De LCvV heeft partijen gewezen op de rechterlijke 

uitspraak uit 2013 en aangegeven dat eerst binnen 

deze raad de eenheid hersteld zal moeten zijn, 

alvorens er door de LCvV beleidszaken getoetst 

kunnen worden. Opvallend hierbij was dat de zorg-

aanbieder aangaf het ‘gematigde’ kamp nog wel 

als cliëntenraad te erkennen en met deze leden 

wel verder te willen gaan. Dit lijkt niet in lijn met de 

uitspraak van de kort gedingrechter die wijst op de 

noodzaak van collectiviteit en gezamenlijkheid. Ik 

ben benieuwd of het kamp van de hardliners hier 

genoegen mee gaat nemen of dat wij eerdaags 

nog een rechterlijke uitspraak in dit genre tegemoet 

kunnen zien. Of wellicht blijft de plaatselijke krant 

de zaak verder volgen, dat zou ook kunnen.
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De uitspraak waar het in dit artikel over gaat 

betreft Rechtbank Overijssel d.d. 14 juni 2013, 

kenmerk ECLI:NL:RBOVE:2013:1176, 

te vinden op www.rechtspraak.nl. 

Eerst eenheid herstellen alvorens beleidszaken 
getoetst kunnen worden


