
 Spoedeisende zaken   
 door Loeska Bos

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 
leiden tot een bindende uitspraak. Sinds kort is er ook de mogelijkheid voor een 
spoedprocedure. In deze rubriek leest u waarover zaken in de praktijk zoal kun-
nen gaan.

Tussen het indienen van een verzoek bij de LCvV 
en de ontvangst van de schriftelijke uitspraak zit 
gemiddeld zo’n drie maanden. Of een zaak sneller 
kan of meer tijd in beslag neemt hangt van diverse 
factoren af. Zo wil de planning van een hoorzitting 
nog weleens hoofdbrekens opleveren; we houden 
zoveel mogelijk rekening met de beschikbaar-
heid van alle betrokkenen. Bij volle agenda’s of in 
vakantietijd is het dan soms een hele puzzel om 
een beetje vlot een zittingsdatum te kunnen prik-
ken. Ook wanneer er veel zaken tegelijk worden 
ingediend bij de LCvV komt de doorlooptijd nog 
weleens in het gedrang. 

Spoed
Een van de zaken waarin afgelopen zomer om een 
uitspraak werd gevraagd had een spoedeisend 
karakter. Het betrof een zorgaanbieder die in de 
statuten aan de centrale cliëntenraad een (boven-
wettelijk) verzwaard adviesrecht heeft toegekend 
ter zake van profielen en benoemingen van nieuwe 
leden voor de raad van toezicht (RvT). De RvT had 
enkele maanden geleden een evaluatie van zijn 
functioneren laten uitvoeren en na ontvangst van 
de bevindingen wilde hij nu overgaan tot uitbreiding 
van zijn ledental, van drie naar vijf leden. Daarbij 
zou ook de huidige RvT voorzitter op korte termijn 
vervangen moeten worden vanwege het vervul-
len van diens zittingstermijn. Er werden profielen 
opgesteld voor de nieuwe voorzitter en voor twee 

nieuwe leden die voor de gewenste uitbreiding 
moesten gaan zorgen. Deze profielen zijn vervol-
gens aan de CCR voorgelegd en die adviseert 
negatief. De CCR vindt uitbreiding van de RvT he-
lemaal niet nodig. De zorgaanbieder zou er volgens 
de CCR beter aan doen op zoek te gaan naar een 
geschikte fusiepartner.  

Het meningsverschil
Er vindt een mailwisseling plaats tussen de be-
stuurder, de RvT en de CCR maar dat leidt niet 
tot een aangepast advies van de CCR. De RvT 
laat dan weten dat de tijd begint te dringen, straks 
vertrekt de voorzitter en dan daalt het RvT ledental 
beneden het reglementaire minimum aantal. 

De CCR stelt dan dat de huidige voorzitter ge-
vraagd kan worden nog iets langer aan te blijven 
totdat partijen overeenstemming hebben over 
fundamentele voorliggende vragen (over nut en 
noodzaak van fusie dan wel van uitbreiding van 
de RvT). De RvT en de zorgaanbieder laten weten 
hierover juridisch advies in te hebben gewonnen 
en te besluiten dit niet te gaan doen. Zij geven aan 
dat de procedure voor werving en selectie van een 
nieuwe voorzitter zal moeten doorgaan anders zit 
men straks met een onderbezette RvT. Over de 
noodzaak tot uitbreiding van de RvT kan op een 
later moment dan nog verder worden gesproken. 
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De CCR laat weten het ook niet met het voorzit-
tersprofiel eens te zijn en doet verandervoorstellen 
waar de RvT dan vervolgens niets voor voelt. 

De beoordelingsvraag
De CCR vraagt hierop aan de LCvV om te be-
oordelen of de zorgaanbieder in redelijkheid en 
conform de wet en regels handelt. De CCR stelt 
daarbij dat het advies op onredelijk korte termijn 
is gevraagd en dat hij zich nu voor het blok gezet 
en niet serieus genomen voelt. De zorgaanbieder 
en de RvT zijn het er mee eens dat de LCvV een 
beoordeling gaat doen, maar willen dan wel graag 
met spoed een uitspraak. 

Spoedprocedure
Het treft voor deze partijen dat de stuurgroep LCvV 
recent het reglement op basis waarvan de commis-
sie haar werk doet, heeft aangepast. Hierin is nu 
ook de mogelijkheid opgenomen om een spoed-
procedure te voeren. Er moet dan uiteraard wel 
sprake zijn van een spoedeisend belang. In zo’n 
procedure wordt er binnen tien dagen een zitting 
gehouden en vervolgens binnen tien dagen na de 
zitting uitspraak gedaan. 

Uitspraak
De LCvV oordeelde dat er inderdaad sprake was 
van een spoedeisend belang. De LCvV acht het 
redelijk dat er met het oog op het tijdsverloop voor 
is gekozen het voorgenomen besluit ‘op te delen’; 
de uitbreiding van drie naar vijf leden is opgeschort 
en er wordt nu eerst ingezet op tijdige opvolging 
van de voorzitter. Het besluit om het verzwaard 

advies over de profielwijziging en een afwijkend 
tijdpad niet op te volgen vindt de commissie niet 
onredelijk. Alle belangen zijn voldoende afgewogen 
en het statuut van deze zorgaanbieder noopt bij 
onderbezetting van de RvT onverwijld maatregelen 
tot aanvulling van het ledental te nemen. 

Partijen hebben na ontvangst van deze ‘voorlopige 
voorziening’ geen verzoek aan de LCvV gedaan 
om de zaak nog een vervolg te geven. Laten we 
daarom maar aannemen dat zij weer in goed over-
leg met elkaar (en met een nieuwe RvT voorzitter) 
verder konden. 
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Dit artikel is een beknopte weergave van 
LCvV 19-009. Deze is volledig te vinden op 
de website www.vertrouwenslieden.nl. 
Informatie over de spoedprocedure vindt u hier 
onder veelgestelde vragen. 

Is er sprake van spoedeisend belang, dan kan 
een spoedprocedure worden aangevraagd
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