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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 de zomer van 2021 behandelde de LCvV een 
verzoek van een zorgaanbieder die specialistische 
behandeling en begeleiding aan mensen met een 
verstandelijke beperking biedt. Een deel van de 
cliënten verblijft er met een forensische achter-
grond. Forensische zorg levert vaak organisatori-
sche en juridische hoofdbrekers op doordat op de 
doelgroep veel verschillende regels van toepassing 
zijn. Sommige cliënten bewegen zich binnen het 
strafrecht, bijvoorbeeld vanwege een tbs-maat-
regel of een overplaatsing uit de gevangenis. Op 
anderen is gedwongen zorg vanuit de Wet zorg 
en dwang of de Wet verplicht ggz van toepassing. 
En weer anderen verblijven er vanwege een CIZ-
indicatie (vanuit de Wet langdurige zorg red.) of uit 
vrije wil. 

Recht op een uitkering
Vanwege de verschillende achtergronden heb-
ben sommige cliënten recht op een uitkering 
(bijvoorbeeld bijzondere bijstand van de gemeente 
of Wajong) terwijl anderen alleen een – wet-
telijk vastgesteld – zakgeld vanuit het ministerie 
van Justitie toekomt. Dat laatste is al jaren geen 
vetpot; in 2021 bedroeg het zakgeld voor men-
sen in de tbs en het gevangeniswezen € 69,52 
per maand. Afhankelijk van de locatie waar zij 
geplaatst worden, kunnen zij dit bedrag soms 
aanvullen met wat vergoeding voor arbeid, maar 
op andere locaties is die mogelijkheid er dan weer 
niet. En op de ene locatie moet men zelf betalen 

voor de televisieaansluiting op de kamer, en op 
een andere niet.

Bij de zorgaanbieder in kwestie was het al jaren-
lang gebruik om degenen die alleen het maande-
lijkse zakgeld van justitie ontvangen, royaal aan te 
vullen. De betreffende cliënten kregen er inmid-
dels zo’n honderd euro per maand extra van de 
zorgaanbieder bijgelegd. Het huidige bestuur vond 
echter dat dergelijke aanvulling niet te verantwoor-
den is, met name omdat dit geld uit potjes gehaald 
moet worden die daar feitelijk niet voor bedoeld 
zijn. Het voornemen om het zakgeld te gaan 
beperken tot alleen het door justitie uitbetaalde 
bedrag, werd aan de centrale cliëntenraad (CCR) 
voorgelegd tegelijk met het voornemen om voor 
diverse diensten (tv-aansluiting, kleding wassen, 
vervoer) hogere kosten bij de cliënten in rekening 
te gaan brengen. Toen de centrale cliëntenraad 
hier niet mee instemde, werd de LCvV gevraagd 
hier vervangende toestemming voor te geven. De 
zorgaanbieder gaf aan dat diverse financiële maat-
regelen (tegelijk) dringend nodig waren, dus zowel 
het doorberekenen van kosten als het korten op het 
zakgeld van de justitiabelen. 

Uitgangspunten onduidelijk
De LCvV constateert bij de behandeling van de 
zaak dat de uitleg bij het voorgenomen besluit de 
nodige vraagtekens oproept. Zo blijft men het ant-
woord schuldig op de vraag hoe dit in vergelijkbare 
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forensische zorginstellingen geregeld wordt, en 
ook is niet duidelijk wat de achtergrond is van de 
praktijk om het zakgeld aan te vullen. 

Geen vervangende instemming
Aan de CCR was eerst een memo met uitgangs-
punten voorgelegd, daarna was het een half jaar 
stil gebleven over dit onderwerp, en vervolgens 
kreeg de CCR een concept voorlichtingsfolder (in 
eenvoudige taal, met pictogrammen) ter instem-
ming voorgelegd. Over dit traject oordeelt de 
commissie dat er geen formele, eenduidige instem-
mingsaanvraag in te herkennen is. Ook vindt de 
commissie dat er tot op een laat moment in het 
medezeggenschaptraject nog belangrijke nieuwe 
en gewijzigde informatie werd verstrekt. Bijvoor-
beeld de mededeling dat sommige kosten slechts 
bij een deel van de cliënten in rekening gebracht 
gaan worden en bij anderen niet. 

De zorgaanbieder geeft aan dat informatieverstrek-
king over complexe onderwerpen als deze, gezien 
de doelgroep, vaak een hele opgaaf is. De com-
missie heeft daar alle begrip voor maar vindt toch 
dat hervatting van het medezeggenschapstraject, 
met meer uitleg, wel nodig is zodat duidelijk(er) 
wordt wat de financiële consequenties voor een- 
ieder zullen zijn. Omdat ook niet aangetoond is dat 
de zorgaanbieder financieel in dermate zwaar weer 
verkeert dat dit besluit toch al snel ingevoerd zou 
moeten worden, geeft de commissie geen vervan-
gende toestemming.
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De zaak waar in dit artikel naar wordt verwezen 
betreft LCvV 21-006 en is te vinden op de 
website www.vertrouwenslieden.nl.

De website is dit jaar vernieuwd en bevat meer 
informatie en een voorleesfunctie. Ook is de 
databank van uitspraken uitgebreid, geordend 
en van een zoekfunctie voorzien.

Hervatting van het medezeggenschapstraject
met meer uitleg is nodig 
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