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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen een cliëntenraad en een bestuurder een meningsver-
schil waar men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan 
de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemid-
delen of optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het 
meningsverschil en organiseert een bemiddeling of een hoorzitting die kan lei-
den tot een bindende uitspraak. In deze rubriek leest u waarover dit in de praktijk 
kan gaan.

In veel zaken die de LCvV behandelt speelt de 
regeling die genoemd wordt in artikel 2 lid 2 van de 
Wmcz een rol. Soms een centrale rol wanneer er 
wijzigingen in die regeling worden voorgesteld en 
de zorgaanbieder en cliëntenraad/raden het daar 
in de verzwaard adviesprocedure niet over eens 
worden. Soms ook een meer indirecte rol, wanneer 
partijen het over bepaald (zorg)beleid niet eens 
worden en in een procedure die daarop volgt blijkt 
dat de werkwijze in de praktijk niet (meer) over-
eenstemt met hoe het ooit bedacht en op papier is 
gezet. Dat levert dan nog wel eens hoofdbrekers 
op en soms kan zoiets nog een onverwacht grote 
impact krijgen.

Medezeggenschapsregeling
De LCvV heeft in de zomer van 2019 een zaak 
behandeld die in het begin vooral een zorginhou-
delijke kwestie betrof, maar uiteindelijk uitmondde 
in een geschil waarbij naleving van de medezeg-
genschapsregeling het voornaamste onderwerp 
van geschil werd. Hierover is een vrij uitgebreide 
uitspraak gedaan die hier niet volledig kan wor-
den samengevat maar waar ik graag het belang 
wil uitlichten van het acht slaan op reglementaire 
bepalingen. Eind 2018 had een cliëntenraad zich 
bij de LCvV gemeld met een bemiddelingsverzoek. 
Op de woon- en verpleegzorglocatie voor ouderen 
die deze raad vertegenwoordigde was volgens hem 
een heleboel mis. Op informatieverzoeken en op 
ongevraagde adviezen over diverse noodzakelijke 

verbeteringen werd niet adequaat gereageerd, 
aldus de raad. De zorgaanbieder gaf in reactie op 
het verzoek aan eerst zelf nog weer met de raad in 
overleg te zullen gaan en daarom bemiddeling door 
de LCvV niet nodig te vinden. 

Kwijtraken bevoegdheden lokale raad
Een klein half jaar later werd door een advocaat 
namens deze raad een omvangrijk verzoekschrift 
bij de LCvV ingediend. Dit keer werd geen bemid-
deling gevraagd maar een bindende uitspraak. Uit 
de toegestuurde stukken bleek dat de lokale raad 
zich in de voorliggende periode allesbehalve door 
de zorgaanbieder gehoord had gevoeld en daar-
bij ook geen steun van de Centrale Cliëntenraad 
(CCR) had ondervonden voor kritieke punten in de 
zorgverlening. De CCR bleek al geruime tijd vooral 
druk te zijn met het, op verzoek van de zorgaan-
bieder, uitwerken van een nieuwe medezeggen-
schapsstructuur, en in die structuur, zo betoogde 
de verzoekende lokale raad, zou hij zijn Wmcz 
bevoegdheden gaan kwijtraken. De verzoeker 
vreesde dat de mogelijkheden om in de toekomst 
nog langer voor de belangen van de cliënten op 
deze locatie op te kunnen komen, binnen afzien-
bare tijd geheel verkeken zouden zijn. 
De lokale raad had gaandeweg het gevoel 
gekregen op een almaar voortrazende trein te 
zijn beland en was, op zoek naar een noodrem, 
maar eens in de nu nog geldende reglementen 
gedoken. Hierin waren tal van onregelmatigheden 
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ontdekt. Zo zouden cliëntenraadsleden volgens 
het reglement door middel van verkiezingen hun 
positie moeten verkrijgen. In de staande praktijk 
vonden er echter al jarenlang benoemingen na 
voordracht plaats. Ook schriftelijke herbenoeming 
van cliëntenraadsleden na het vervullen van de 
eerste zittingstermijn werd in de praktijk nooit 
gedaan. Dan waren er ook nog eens een aantal 
CCR leden die al over de maximale zittingstermijn 
heengegaan waren en had de CCR voorzitter 
behalve termijnoverschrijding ook al geruime tijd 
geen hoedanigheid meer als cliëntvertegenwoor-
diger. Deze onvolkomenheden waren op meerde-
re leden van de CCR van toepassing en daarom, 
aldus de lokale raad, waren besluiten van deze 
CCR niet rechtsgeldig en diende de CCR onmid-
dellijk alle werkzaamheden te stoppen. 

Niet conform reglementen
De bestuurder erkende dat er op diverse punten 
niet volgens de oude reglementen werd gewerkt 
maar dat zou met de aanstaande nieuwe regelin-
gen zijn opgelost. Reden te meer om snel door te 
willen gaan met de hervormingen. Met afwijking 
van de huidige reglementen werd door de zorg-
aanbieder en de CCR steeds pragmatisch omge-
gaan. Zou men dit namelijk niet doen dan zou de 
hele bodem onder de medezeggenschap kunnen 
komen te vervallen. Ook de leden van de verzoe-
kende raad waren bijvoorbeeld niet door middel 
van verkiezen cliëntenraadslid geworden en zou 
de lijn van hun betoog worden doorgetrokken, dan 
zouden zij formeel ook niet bevoegd zijn om deze 
zaak voor te leggen. De bestuurder gaf ter zit-
ting aan, ter geruststelling van verzoeker, dat het 
niet de bedoeling was dat de CCR de gewijzigde 
structuur en regelingen zou gaan vaststellen maar 
dat de bestuurder daarover nog een voorgenomen 
besluit zou gaan nemen en dat alle raden, dus ook 

verzoeker, daarover dan nog verzwaard advies 
zouden kunnen uitbrengen.

Uitspraak over maximale termijnen
De LCvV oordeelde uiteindelijk in deze zaak deels 
conform het verzoek van de lokale raad. Dat in de 
praktijk een afwijkende wijze van benoemen en 
van stilzwijgend herbenoemen is ontstaan, was 
volgens de commissie nog te billijken. Het niet in 
acht nemen van maximale zittingstermijnen kreeg 
echter wel consequenties. De LCvV oordeelt 
dat dergelijke termijnen in het leven geroepen 
worden om risico’s van verminderde scherpte of 
rolvervaging mee te ondervangen. Afwijking van 
zo’n termijn is wel mogelijk maar daar zal dan een 
gegronde reden voor aanwezig moeten zijn én 
hierover zal vooraf tussen alle betrokken partijen 
overeenstemming moeten bestaan. Aangezien dat 
niet het geval was in deze casus luidde de con-
clusie en uitspraak dat van twee CCR leden de 
maximale zittingstermijn inmiddels was overschre-
den en dat voor hen vervanging geregeld moest 
gaan worden.
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Dit artikel is een beknopte weergave van 
LCvV 19-008. Deze is volledig te vinden op 
de website www.vertrouwenslieden.nl. 
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