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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 Lan-

delijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemiddelen of 

optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het menings-

verschil en organiseert een bemiddeling of een hoorzitting die kan leiden tot een 

bindende uitspraak. In deze rubriek leest u waarover dit kan gaan in de praktijk.

In het vorige nummer werd in deze rubriek in-

gegaan op verschillen tussen Wmcz-zaken die 

voorgelegd kunnen worden aan de LCvV en zaken 

waarmee men naar de kantonrechter dient te 

gaan. Sinds de Wmcz is ingevoerd in 1995 zijn 

er in totaal zes uitspraken bekend geworden van 

kantonrechters over Wmcz-verzoeken. De twee 

meest recente daarvan zijn de moeite waard om 

eens nader te bekijken. Deze beide voorgelegde 

kwesties vertonen op het eerste gezicht namelijk 

overeenkomsten, maar het verloop en de uitkomst 

van de procedures waren heel verschillend. 

Wat was er aan de hand?

In beide gevallen waren een of meerdere personen 

het niet eens met de wijze waarop de cliëntmede-

zeggenschap bij een zorgaanbieder geregeld was 

na de doorvoering van een reorganisatie. Reorga-

nisaties brengen doorgaans niet alleen veranderin-

gen in de bestuurswijze en/of de bedrijfsvoering 

met zich mee, in aansluiting hierop wil een organi-

satie ook de medezeggenschapsstructuren anders 

inrichtingen en organiseren. Vanuit het beginsel dat 

de medezeggenschap dient aan te sluiten op de 

zeggenschap, is dit op zichzelf niet zo vreemd. 

In beide gevallen ging het om groot gegroeide 

organisaties (aanbieders van geestelijke gezond-

heidszorg) die van een regionale indeling waren 

overgestapt op een indeling in zorggroepen of 

zorglijnen (jeugd, volwassenen, klinisch enzovoort). 

In beide gevallen had dit tot gevolg dat niet elke 

afzonderlijke locatie waar zorg geboden werd meer 

een eigen cliëntenraad had.

Beide keren luidde het verzoek van cliënt(en) aan 

de kantonrechter om de zorgaanbieder te bevelen 

voor een of meerder locaties (opnieuw) een cliën-

tenraad in te stellen. Zo’n verzoek kan overigens 

iedere cliënt van een instelling doen die meent dat 

er ten onrechte geen cliëntenraad is ingesteld voor 

de instelling. Dit kan op grond van Wmcz artikel 

10 lid 2. 

Hoe werden de zaken beoordeeld?

De ene zaak speelde zich af voor de kantonrech-

ter te Rotterdam. De verzoeker werd in het gelijk 

gesteld en de zorgaanbieder kreeg de opdracht om 

binnen drie maanden voor de locatie die deze ver-

zoeker op het oog had opnieuw een cliëntenraad in 

te stellen. In de andere zaak, die werd voorgelegd 

aan de kantonrechter in Breda, hadden de cliënten 
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geen succes, hun verzoek werd niet ontvankelijk 

verklaard.

Hoe zijn deze verschillende uitkomsten te 

verklaren?

In de Bredase zaak had de zorgaanbieder over het 

voornemen tot wijziging van de cliëntmedezeggen-

schapsstructuur, een langdurig en intensief advies-

traject met de aanwezige (centrale) cliëntenraden 

doorlopen. Deze procedure had uiteindelijk niet 

geleid tot een positief advies over een gewijzigde 

instellingsregeling (Wmcz artikel 2), waarna zowel 

de zorgaanbieder als de cliëntenraden de LCvV 

hadden verzocht hierover een bindende uitspraak 

te doen. De LCvV heeft hierop geoordeeld dat 

de nieuwe regeling voldeed aan de eisen die de 

Wmcz stelt en dat de cliëntenbelangen hier nog 

steeds goed en volledig behartigd konden worden 

door de diverse decentrale cliëntcommissies. De 

kantonrechter oordeelde vervolgens dat er bij deze 

zorgaanbieder dus een rechtsgeldige medezeg-

genschapsregeling aanwezig was met op grond 

daarvan ingestelde cliëntenraden, en dat deze re-

geling door deze cliënten niet nogmaals, nu langs 

de weg van Wmcz artikel 10 lid 2, ter discussie 

gesteld kon worden. Vandaar het oordeel: een niet 

ontvankelijk verzoek.

Heel anders was het voortraject verlopen in de 

Rotterdam zaak; hier was de gewijzigde medezeg-

genschapsstructuur op een gemeenschappelijke 

radendag in stemming gebracht, en ondanks één 

negatieve stem (van degene die zich later tot de 

kantonrechter zou gaan wenden) ging de zorg-

aanbieder uit van een positief advies en had de 

nieuwe medezeggenschapsstructuur ingevoerd. 

De vraag of dit wel een juiste manier van wijziging 

van de medezeggenschapsstructuur is geweest, 

is vervolgens niet ter beoordeling aan de LCvV 

voorgelegd en is (helaas) ook niet expliciet door 

de kantonrechter beoordeeld. Deze is voornamelijk 

gaan kijken of er in de nieuwe structuur nog wel 

sprake was van medezeggenschap op niveau ‘zo 

dicht mogelijk bij de cliënt’, en dat bleek niet het 

geval. Voor de hele organisatie bleek er nog maar 

één raad met formele adviesbevoegdheden. De 

diverse zorglijnraden hadden geen formele Wmcz-

bevoegdheden. Dit vond deze kantonrechter in 

strijd met de Wmcz en daarom werd het verzoek 

toegewezen.

In beide gevallen roept het de vraag op hoe het 

naderhand verder gegaan zal zijn met de betrok-

ken zorgaanbieders, zorggroepen en hun cliën-

tenraden. Zou de uitspraak duidelijkheid gebracht 

hebben en hebben geleid tot een (weer) goed 

functionerende cliëntmedezeggenschap? De LCvV 

is hier met betrekking tot haar eigen uitspraken ook 

altijd erg benieuwd naar en stuurt daarom enkele 

weken na een uitspraak een aantal evaluerende 

vragen aan partijen.

De uitspraken waar in dit artikel aan gerefereerd 

wordt zijn:

• Rechtbank Rotterdam, sector Kanton,  

14 juli 2011, LJN BR3322

• Rechtbank Breda, sector Kanton,  

8 augustus 2012, LJN BX7726

Beide uitspraken zijn te vinden op 

www.rechtspraak.nl en tevens onder LCvV 11-02 

te vinden op www.vertrouwenslieden.nl

LCvV

Mw. mr. L. Bos (secretaris)

Postbus 8258, 3503 RG Utrecht

Tel. 030 - 273 93 44

www.vertrouwenslieden.nl


