
	 Nieuwe	wegen?		
	 door	Loeska	Bos

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 het afgelopen winternummer werd in deze 

rubriek een uitspraak besproken waarin een situ-

atie met dubbele petten centraal stond. Het ging 

in die zaak om een cliëntenraad waarvan alle 

leden tevens bestuurslid waren van een aan de 

zorgaanbieder gelieerde familievereniging. De 

zorgaanbieder vond deze situatie ongewenst voor 

de cliëntmedezeggenschap vanwege de gerede 

kans op belangenverstrengeling. In een zorgvuldig 

aangepast reglement werd deze dubbele pettensi-

tuatie voor de toekomst uitgesloten. De LCvV werd 

ingeschakeld toen partijen het niet eens werden 

over die nieuwe reglementsbepaling. De betref-

fende cliëntenraad vond dat zij juist vanwege de 

dubbele petten maximaal aan beleidsbeïnvloeding 

kon doen. 

De commissie oordeelde dat het hier geen onrede-

lijke reglementsbepaling betrof, omdat het volledig 

samenvallen van een verenigingsbestuur met een 

cliëntenraad inderdaad tot conflicterende belangen 

zou kunnen leiden. Daarbij werd door de commis-

sie ook meegewogen dat deze beide gremia een 

verschillende achterban bedienen: de betreffende 

vereniging bedient familieleden die ervoor hebben 

gekozen om verenigingslid te zijn, terwijl een cliën-

tenraad alle cliënten vertegenwoordigt. Het belang 

van de cliënt en zijn naaste zal vaak wel, maar ook 

weer niet altijd met elkaar overeenstemmen, aldus 

de commissie in deze uitspraak. 

Wkkgz	en	collectieve	actie	

Het is goed voorstelbaar dat de cliëntenraad annex 

het verenigingsbestuur uit deze casus niet tevreden 

zal zijn geweest met deze uitspraak aangezien 

deze hen dwong om op termijn een keuze te ma-

ken voor de ene of de andere pet. Voor degenen 

die hebben gekozen voor het familieverenigings-

bestuur, lijkt het er echter op dat de nieuwe Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hen 

nieuwe kansen kan bieden tot beïnvloeding van het 

beleid van de zorgaanbieder. Goed nieuws?

In de Wkkgz is een bepaling opgenomen die een 

‘collectieve actie’ mogelijk maakt voor een stichting 

of vereniging die in haar statuten heeft opgeno-

men dat zij een bepaald zorg-/cliëntengerelateerd 

belang behartigt. Voor dergelijke verenigingen en 

stichtingen staat op grond van artikel 21 lid 3 van 

de Wkkgz, de weg naar een geschillencommis-

sie open wanneer het in hun statuten omschreven 

belang in het geding is. Deze bepaling verdient 

de aandacht van degenen die zich momenteel 

bezighouden met collectieve belangenbehartiging 

voor cliënten vanuit de Wmcz. En ondanks dat de 

Wkkgz niet direct gericht is op de LCvV en haar 

werkzaamheden, leek dit mij daarom toch wel een 

goed thema voor deze rubriek.

Uitkomst	van	een	collectieve	actie	bij	

de	geschillencommissie

De geschillenregeling in de Wkkgz kent als be-

langrijk verschil met de huidige wettelijke klachten-

regeling dat de geschillencommissie de mogelijk-

heid heeft om de cliënt of zijn vertegenwoordiger 

schadevergoedingen toe te kennen. Echter 

wanneer een vereniging of stichting zich tot de 

geschillencommissie wendt dan is deze mogelijk-

heid van schadevergoeding uitgesloten, zo blijkt uit 

de toelichting op dit wetsartikel. Wat een stichting 

of vereniging wél via de geschillencommissie zal 

kunnen vorderen, is (a) een verbod op het maken 

van inbreuken op bepaalde verplichtingen door de 

zorgaanbieder of (b) een verklaring voor recht dat 

de zorgaanbieder zijn verplichtingen alsnog zal 

moeten naleven. Ik neem aan dat met verplichtin-

gen wordt bedoeld de verplichtingen uit de Wkkgz 

en overig gezondheidsrecht maar echt duidelijk 

wordt dit niet uit de wettekst of de toelichting er op. 

Kamerleden hebben gevraagd waarom de minister 

van VWS deze procedure nodig vond en zij ant-

woordde daarop als volgt. Wanneer een individuele 

actie (klacht of geschil) onvoldoende effect heeft, 

dan zal van een collectieve actie meer invloed en 

aandacht verwacht mogen worden. Ook zou deze 

mogelijkheid van pas komen om kwetsbare patiën-

ten te beschermen die niet voor zichzelf op durven 

te komen. Daarnaast, zo meldde de minister, wordt 

voor de cliënten zo een meer gelijk speelveld 

gecreëerd ten opzichte van een georganiseerd 

zorgaanbod. En laat dit nu twintig jaar geleden 

ook het argument zijn geweest om de Wmcz in te 

voeren. 

Bij de parlementaire behandeling werd ook 

gevraagd of er door deze mogelijkheid van een 

collectieve actie een toename van procedures dan 

wel verdere juridisering van de zorg te verwachten 

zou zijn. De minister verwacht in tegendeel juist 

dat deze procedurele mogelijkheid andere proce-

dures zal voorkomen en juridisering zal tegengaan, 

omdat een vereniging of stichting zich zal moeten 

baseren op werkelijke klachten van cliënten, ver- 

tegenwoordigers of nabestaanden, terwijl de ver-

eniging of stichting geen financiële prikkel heeft om 

tot deze procedure over te gaan. Deze redenering 

kan ik niet goed volgen, maar blijkbaar denkt de 

minister dat één collectieve Wkkgz-actie van een 

stichting of vereniging zal voorkomen dat getroffen 

individuele cliënten of hun vertegenwoordigers zelf 

ook nog klacht- of geschilprocedures gaan voeren. 

De wet sluit dit echter niet uit.

Bij de parlementaire behandeling van de Wkkgz is 

voor zover mij bekend, geen aandacht besteed aan 

de vraag hoe de collectieve actie bij de geschillen-

commissie zich verhoudt tot de (eveneens col-

lectieve) Wmcz praktijk. En ook niet hoe deze zich 

verhoudt tot de taken en bevoegdheden van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. En evenmin 

hoe dit zich verhoudt tot de enquêtebevoegdheid 

die uit de WTZi voortvloeit. De tijd zal ons leren 

of stichtingen en verenigingen de gang naar een 

Wkkgz geschillencommissie gaan maken en over 

welke onderwerpen die procedures dan zullen 

gaan. Pas dan zullen we kunnen zien of dit de 

werkzaamheden en acties van Wmcz cliënten- 

raden raakt. Ik ben er erg benieuwd naar en zal het 

met veel belangstelling gaan volgen.
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