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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.	

Een belangrijke voorwaarde voor een cliëntenraad 

om goed advies uit te kunnen brengen, is dat er 

genoeg informatie voorhanden is om een zinnig 

advies over het betreffende op te kunnen baseren. 

Dit lijkt vanzelfsprekend en in de wet medezeggen-

schap cliënten zorgsector (Wmcz) is hierover ook 

het een en ander vastgelegd. 

Schriftelijke	informatie

Zo meldt deze wet dat ‘aan de cliëntenraad tijdig 

en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en 

gegevens worden verstrekt die de raad redelij-

kerwijs nodig heeft voor haar taakvervulling’. En 

daarnaast vermeldt de wet een aantal specifieke 

documenten die aan de cliëntenraad verstrekt 

moeten worden, te weten het jaarplan en het 

jaarverslag. Verder is er in de Wmcz ook nog 

een opsomming van stukken te vinden die voor 

alle cliënten ter inzage, of op verzoek in afschrift, 

aangeboden moeten worden. Dit betreft dan het 

jaarverslag, de beleidsuitgangspunten, de alge-

mene criteria voor de zorgverlening, de notulen 

en besluitenlijsten van bestuursvergaderingen 

over algemene beleidszaken, de klachtenregeling 

en de medezeggenschapsregeling.  

In de praktijk blijkt echter dat er nog wel eens 

onenigheid kan ontstaan over de vraag welke 

inlichtingen en gegevens er aan de cliëntenraad 

vertrekt moet worden. De vraag ‘wat is redelijker-

wijs nodig voor de taakvervulling’ blijkt dan voor 

discussie vatbaar. Ook blijkt men het niet altijd 

eens te zijn over wat ‘algemene beleidszaken’ zijn. 

Afgelopen jaar kwam het thema informatieverstrek-

king in een aantal procedures voorbij. 

Verstrekken	van	informatie

Een cliëntenraad van een ziekenhuis vond dat ten 

onrechte niet alle informatie werd verstrekt waar 

om gevraagd was en ging hiermee naar de kort 

gedingrechter. Die oordeelde dat dit eigenlijk een 

onderwerp voor de LCvV is, maar constateerde 

ook dat de betreffende cliëntenraad al lange tijd 

geen notulen, besluitenlijsten en beleidsvoorne-

mens over algemene beleidszaken had ontvangen. 

Deze rechter vond dat er een spoedeisend belang 

was ontstaan bij het ontvangen van deze stukken 

omdat de cliëntenraad hierdoor inmiddels geen 

zicht meer zou hebben op wat er allemaal speelde 

bij de zorginstelling en daarover dus ook niet kon 

adviseren. De zorgaanbieder kreeg de opdracht om 

stukken over het algemeen beleid dan ook snel aan 

de cliëntenraad toe te zenden. 

Onwrikbare	houding	cliëntenraad

Enkele maanden later verscheen er een uitspraak 

naar aanleiding van een enquêteprocedure die 

tegen dezelfde zorgaanbieder was aangespannen 

en werd duidelijk dat de eerdere uitspraak van de 

kort gedingrechter partijen bepaald niet dichter bij 

elkaar had gebracht. De zorgaanbieder bleek de 

informatievoorziening te hebben hervat maar al 

snel daarna had deze cliëntenraad zich opnieuw 

beklaagd over een gebrek aan informatie. De On-

dernemingskamer oordeelde hard; de cliëntenraad 

werd onwelwillend en weigerachtig genoemd en 
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het stagneren van de medezeggenschap overwe-

gend aan een onwrikbare houding van (de voorzit-

ter van) de cliëntenraad te wijten.

Teveel	informatie

Rond diezelfde tijd werd aan de LCvV ook een 

geschil voorgelegd waarin een cliëntenraad stelde 

niet alle informatie te krijgen waarop hij meende 

wel recht te hebben. Bij deze kwestie ging het om 

financiële zaken. Deze raad wilde zeer gedetail-

leerd geïnformeerd worden over het hoe en waar-

om van elke euro die de zorgaanbieder ontving en 

uitgaf. De zorgaanbieder bleek zo ongeveer ten 

einde raad; meerdere medewerkers waren steeds 

tijden bezig om de lange reeks vragen van deze 

cliëntenraad te beantwoorden, en telkens kwamen 

er weer nieuwe vragen die nog gedetailleerder wa-

ren. Uiteindelijk vond de zorgaanbieder dat er wel 

genoeg informatie verschaft was en volgde er een 

weigering. In de procedure voor de LCvV wilde de 

zorgaanbieder best illustreren welke informatie hij 

deze cliëntenraad het afgelopen half jaar allemaal 

al had verstrekt en hij zond diezelfde informatie 

ook aan de LCvV toe. Het pakket stukken was zo 

dik dat het in drie-en moest worden opgedeeld om 

door de brievenbus te passen.

Adviseren	op	hoofdlijnen

De LCvV oordeelde dat qua financiën er over de 

begroting en het financieel jaarverslag geadviseerd 

kan worden en dat dat geen verzwaard adviesrecht 

betreft. En net als de kort geding rechter en de On-

dernemingskamer in de hiervoor genoemde zaken, 

vindt ook de LCvV dat er vanuit de Wmcz geen on-

beperkt recht op stukken en informatie voortvloeit. 

De commissie vindt dat ook van een cliëntenraad 

een redelijke opstelling verwacht mag worden en 

bij verzoeken om (steeds) meer informatie zoals 

hier, dient een cliëntenraad te kunnen aangeven 

welk belang daarmee wordt nagestreefd en dient 

de zorgaanbieder als het even kan niet buiten-

proportioneel belast te worden. In dit geval had 

de raad het vermoeden dat het financieel beleid 

niet door de beugel kon, dat cliënten onvoldoende 

zorg voor hun zorgbudget kregen en was men op 

zoek naar bewijs voor dat vermoeden. De commis-

sie oordeelt daarop dat een cliëntenraad niet de 

controlerende rol van accountant, controller, NZA, 

zorgverzekeraar of gemeente moet innemen maar 

dat het zijn taak is om wat betreft het financiële be-

leid de begroting en de jaarrekening op hooflijnen 

van advies te voorzien.
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De uitspraak waar aan gerefereerd wordt 

betreft LCvV 15-005. Uitspraken van de 

LCvV over het recht op informatie: 

www.vertrouwenslieden.nl 

De andere aangehaalde zaken betreffen de 

uitspraak van Rechtbank Gelderland d.d. 

23 januari 2015 en de uitspraak van de Onder-

nemingskamer van het Gerechtshof Amster-

dam d.d. 3 juni 2015, beide te vinden op 

www.rechtspraak.nl


