
 Wie mag de knoop doorhakken? 
 door Loeska Bos

14     MEDEzeggenschap magazine

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.

De vaste inleiding van deze rubriek kan de indruk 

wekken dat de LCvV er is voor de beoordeling van 

álle meningsverschillen tussen cliëntenraden en 

zorgaanbieders. Dit is echter niet het geval. Soms 

wordt er een zaak voorgelegd die de commissie 

niet in behandeling kan nemen. In jargon heet het 

dan dat de zaak niet ontvankelijk is of de commis-

sie niet bevoegd. Dat kan tot teleurstelling leiden bij 

degene die het verzoek heeft ingediend. De com-

missie probeert dan zo goed mogelijk uit te leggen 

waarom de zaak niet in behandeling kan worden 

genomen. En indien er een andere procedurele 

weg openstaat dan wordt daar op gewezen.

 

Kantonrechter of vertrouwenscommissie?

In de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector 

(Wmcz) heeft de wetgever regels opgenomen die 

ervoor moeten zorgen dat het ook daadwerkelijk tot 

een goede naleving van deze wet zou komen. 

Daarbij is een verschil gemaakt tussen zaken 

waarover de kantonrechter heeft te oordelen en 

zaken die voorgelegd kunnen worden aan een 

vertrouwenscommissie.

De kantonrechter is bijvoorbeeld degene die kan 

beoordelen of een zorgaanbieder niet of niet 

goed een cliëntenraad tot stand heeft gebracht. 

Daarnaast kan men met klachten over het niet 

verstrekken van bepaalde beleidsstukken (jaarver-

slag en jaarplan) en het niet naleven van het recht 

van bindende voordracht van een bestuurslid of 

toezichthouder hier terecht. De kantonrechter kan 

ook beoordelen of er wel een (goede) regeling voor 

geschilbeslechting door vertrouwenslieden is opge-

steld en tot slot of de zorgaanbieder voldoet aan de 

verplichting van het openbare jaarverslag over de 

toepassing van de Wmcz. In de praktijk zijn, voor 

zover althans door openbare publicaties bekend 

is, door de jaren heen niet zo heel erg veel Wmcz 

zaken voorgelegd aan de kantonrechter.

Wie legt de zaak voor: cliëntenraad of 

zorgaanbieder?

Voor wat betreft geschillen die op grond van de 

Wmcz aan een vertrouwenscommissie kunnen 

worden voorgelegd, heeft de wetgever nóg een 

onderscheid aangebracht, namelijk tussen onder-

werpen waarover de cliëntenraad een uitspraak 

kan vragen, en onderwerpen die uitsluitend door de 

zorgaanbieder voorgelegd kunnen worden. Zo zou 

de zorgaanbieder degene moeten zijn die een bin-

dende beslissing vraagt over een voornemen om 

af te wijken van een verzwaard negatief advies. In 

de praktijk komt het echter meer dan eens voor dat 

een zorgaanbieder dit nalaat en dat het de cliën-

tenraad is die dan de LCvV hierover aanschrijft. En 
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een meningsverschil over of een bepaald besluit 

wel of niet onder een adviesbepaling uit artikel 3 

Wmcz valt, zou op grond van de wet alleen door 

een cliëntenraad voorgelegd kunnen worden, 

terwijl zorgaanbieders evenzeer behoefte blijken 

te hebben aan het verkrijgen van duidelijkheid 

daarover.

Afspraken in samenwerkingsovereenkomst 

Om te voorkomen dat het in veel voorgelegde 

zaken tot een niet ontvankelijkheids oordeel (want 

ingediend door de ‘verkeerde’ partij) zou komen, 

is in het LCvV reglement opgenomen dat deze 

commissie van vertrouwenslieden ook geschillen 

kan beslechten waarvan partijen vooraf met elkaar 

hebben afgesproken dat dit mogelijk is. Indien bij 

de commissie dus de vraag rijst of zij wel (bindend) 

over een zaak mag oordelen omdat dit zo niet in 

de wet staat, dan zal vaak het reglement of de sa-

menwerkingsovereenkomst van die zorgaanbieder 

worden opgevraagd om te kijken hoe de afspraken 

omtrent geschilbeslechting er precies uitzien. Ook 

kunnen partijen vooraf laten weten dat zij, ondanks 

het feit dat de wet én hun eigen regeling er niet in 

voorzien, zich zullen voegen naar een uitspraak of 

bemiddelingsresultaat van de LCvV. Is ook dit niet 

het geval dan valt niet te ontkomen aan een niet 

ontvankelijkheids verklaring.

Geschil over kosten rechtsbijstand

In bijvoorbeeld een zaak die in 2011 werd voorge-

legd, was een van de opgevoerde geschilpunten 

dat de zorgaanbieder niet de kosten voor rechtsbij-

stand aan de cliëntenraad in die betreffende LCvV 

procedure wilde voldoen. De zorgaanbieder wilde 

deze niet betalen onder meer omdat zij vond dat 

deze cliëntenraad erg voortvarend was overgegaan 

tot het voeren van een procedure, terwijl uitnodi-

gingen tot onderling overleg of bemiddeling door 

de LCvV niet werden aangenomen. Daarbij ging 

het voorliggende geschil over de wijze waarop de 

steeds beperktere financiële middelen voor de 

zorg werden aangewend en stelde zorgaanbieder 

dat het uitgeven van deze middelen aan rechtsbij-

standkosten, zijnde geen directe cliëntenzorg, dan 

zoveel mogelijk beperkt diende te worden.

 

Dergelijk geschilonderwerp behoort op grond van 

de Wmcz niet tot het domein van de LCvV, zo luid-

de het oordeel van de LCvV. En aangezien partijen 

ook niet in gezamenlijkheid hierover een uitspraak 

vroegen, kon de LCvV niet anders dan het verzoek 

niet ontvankelijk verklaren. De procedure om hier 

achter te komen was echter al gevoerd… en met 

de bewuste rechtsbijstand. Een onbevredigende 

uitkomst, zou men kunnen zeggen. Een manier om 

hier wel een oordeel te verkrijgen, was geweest om 

de kantonrechter te vragen of het niet vergoeden 

van kosten rechtsbijstand in een (nog te voeren) 

LCvV procedure, in strijd zou zijn met de wettelijke 

bepalingen over het in stand houden en faciliteren 

van een cliëntenraad. Rechtsbijstandskosten voor 

een kantongerechtsprocedure moeten namelijk, tot 

een redelijke bedrag, op grond van de Wmcz wél 

door de zorgaanbieder vergoed worden nadat deze 

hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.

 

Men kan zich afvragen of dergelijke complexiteiten 

door de wetgever voorzien of bedoeld zijn toen 

deze aan twee instanties de taak toebedeelde om 

Wmcz-knopen door te hakken.

In dit artikel zijn verschillende uitspraken van de 

LCvV en haar voorgangers LGC en LCV over een 

specifiek adviesonderwerp verwerkt. Deze uitspra-

ken en meer informatie over de werkzaamheden 

van de LCvV kunt u vinden op de website 

www.vertrouwenslieden.nl 
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