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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, 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.

Het onderwerp roken en het verbieden daarvan, 

levert vaker verhitte discussies en gerechtelijke 

procedures op. Bekend zijn de caféhouders die 

juridisch blijven strijden tegen het rookverbod in de 

horeca. Ondanks de steeds verdergaande beper-

kingen waar rokend Nederland de afgelopen jaren 

mee geconfronteerd is, was het in deze kliniek voor 

forensische psychiatrie* aan de cliënten nog steeds 

toegestaan om een sigaret of shagje te 

roken in bepaalde gemeenschappelijke ruimtes 

op de afdelingen. Een nieuw aangetreden ma-

nagement maakt in januari van 2010 bekend hier 

verandering in aan te willen brengen 

en vraagt de cliëntenraad van 

de kliniek advies over het 

voorgenomen besluit om in 

betreffende ruimtes voortaan 

het roken te verbieden.

Adviesaanvraag rookvrije ruimtes

Bij de adviesaanvraag en diverse overlegverga-

deringen waarin dit onderwerp vervolgens aan 

bod komt, onderbouwt de instelling het besluit met 

diverse argumenten. Aangevoerd wordt onder 

andere dat de huidige situatie in strijd is met het 

wettelijke recht op een rookvrije werkplek voor 

medewerkers. Verder stelt de instelling dat betref-

fende ruimtes hun oorspronkelijke bestemming 

terug moeten krijgen; deze waren namelijk bedoeld 

als ruimte voor activiteiten en het ontvangen van 

bezoek, maar zijn in de loop der tijd ‘verworden’ tot 

rookruimtes. Cliënten mogen op 

hun eigen kamer wel blijven 

roken, en ook buiten op 

de terrassen en binnen-

plaatsen die grenzen aan 

de afdelingen mag dat. 
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* hier verblijven personen 

die in aanraking met justitie 

zijn geweest en een vrij-

heidsbenemende behandel-

maatregel opgelegd hebben 

gekregen.
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Oneens

Uit de notulen en correspondentie die aan de 

LCvV wordt toegezonden blijkt dat de cliëntenraad 

een heleboel argumenten tegen dit voorgenomen 

besluit in stelling heeft gebracht. De cliëntenraad 

vindt het belangrijk dat het overgrote deel van de 

cliënten gebruik maakt van de rookruimtes en er 

nooit klachten over de rookruimtes zijn geweest. 

Verder zou zorgaanbieder voorzieningen voor 

betere luchtverversing in de ruimtes kunnen treffen, 

gebruiken medewerkers de ruimte ook om te roken 

en hebben vergelijkbare forensische zorginstellin-

gen ook gemeenschappelijke rookruimtes.

Begrip voor elkaars standpunten

Omdat partijen na maanden van overleg geen 

gezamenlijke oplossing of compromis hebben 

weten uit te werken, en zorgaanbieder het besluit 

toch echt wil doorvoeren, wordt de LCvV om een 

uitspraak gevraagd. Op de zitting blijkt dat par-

tijen over en weer wel begrip hebben voor elkaars 

standpunten en belangen; de cliëntenraad weet dat 

roken niet gezond is en dat rookverboden steeds 

gangbaarder worden maar zij moet toch echt het 

meerderheidsbelang van deze, meest onvrijwillig 

opgenomen personen, behartigen. De meerderheid 

van deze cliënten rookt en wil liever niet zijn eigen 

kamer ‘blauw zetten’, of bij kou of regen buiten 

zijn of haar sigaret moeten roken. Zorgaanbieder 

op zijn beurt snapt dat het jammer voor de cliën-

ten is dat zij niet meer met elkaar in de inpandige 

ruimtes kunnen roken maar blijft bij haar stand-

punt. Zorgaanbieder geeft nog wel aan buiten het 

gebouw best maatregelen te willen treffen tegen 

de elementen, in de vorm van beschutting of een 

straalkacheltje.

Redelijk besluit 

Ook de LCvV kan beide partijen in hun argumenta-

tie volgen en heeft in het vooronderzoek bovendien 

gezien dat ook het veld hierin verdeeld is; een deel 

van dergelijke klinieken biedt wel een gezamen-

lijke rookruimte, andere klinieken doen dat niet. 

Uiteindelijk moet op grond van wet- en regelgeving 

worden bezien of het besluit van deze zorgaanbie-

der een marginale redelijkheidstoets kan door-

staan. Deze toets is tweeledig: enerzijds de vraag 

of de medezeggenschapsprocedure goed gevolgd 

is - dat was hier zonder meer het geval, er is meer 

dan een jaar overlegd en gezamenlijk onderzoek 

gedaan naar alternatieven. Anderzijds kijkt de com-

missie of het een redelijk besluit is; ook daarop viel 

het antwoord positief uit.

Dit artikel is een vrije weergave van een uitspraak 

van de LCvV. De volledige uitspraak en meer 

informatie over de werkzaamheden van de LCvV is 

te vinden op de website www.vertrouwenslieden.nl 

(in de rubriek ‘uitspraken’, nummer 11-04).
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Op grond van wet- en regelgeving wordt 

bezien of het besluit van de zorgaanbieder een

marginale redelijkheidstoets kan doorstaan


