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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 het lentenummer van dit magazine van een jaar 
geleden ging het al eens over zaken die aan de 
LCvV worden voorgelegd, maar waarin de LCvV 
niet bevoegd is om ze te behandelen. In 2021 zijn 
er weer een aantal van dat soort verzoeken voorbij 
gekomen. Eén daarvan sprong daarbij nogal in het 
oog. 

Verzoek van bestuurder 
Deze kwestie begon in november 2020 met een 
verzoek van de bestuurder van een zorgorganisatie 
die de LCvV vroeg a) om bemiddeling wegens een 
verstoorde samenwerking en b) om instemming 
te verlenen voor het aanstellen van een ambtelijk 
ondersteuner voor de cliëntenraad en de vaststel-
ling van een nieuwe medezeggenschapsregeling. 
Ook werd c) verzocht een voorlopige voorziening 
te treffen om de cliëntenraad te verbieden allerlei 
privacy- en bedrijfsgevoelige informatie met vele 
derden te delen. Er bleek dat de LCvV in het mede-
zeggenschapsreglement van de organisatie niet als 
bevoegde geschilbeslechter was aangewezen en 
dat de cliëntenraad de bevoegdheid niet (ad hoc) 
wilde erkennen. Conclusie op 11 december 2020 
luidt dan dat de LCvV niet bevoegd is de zaak in 
behandeling te nemen. 

Nieuw verzoek
Eind januari 2021 meldt de bestuurder zich 
opnieuw, dit keer met het verzoek of de LCvV op 
basis van de (volgens hem) inmiddels geldende 

nieuwe medezeggenschapsregeling kan beoorde-
len of hij redelijkerwijs tot ontbinding van de cliën-
tenraad kan overgaan. De cliëntenraad laat daarop 
weten dat er volgens hem niets veranderd is sinds 
het vorige verzoek, en dat de LCvV binnen deze 
organisatie nog steeds niet bevoegd is. De LCvV- 
voorzitter stelt dan eerst een bemiddelingsgesprek 
voor, maar dat komt niet van de grond. Vervolgens 
oordeelt de voorzitter dat het nieuwe Wmcz-regle-
ment (op de Wmcz 2018 gebaseerd) wel rechts-
geldig lijkt te zijn, en dat daarin de LCvV wél is 
aangewezen als bevoegde geschilbeslechter. 

Naar de Ondernemingskamer 
Tegen dat oordeel gaat de cliëntenraad in beroep 
bij de Ondernemingskamer en die oordeelt op 6 
mei 2021 dat het voornemen tot ontbinding van de 
cliëntenraad niet op grond van het nieuwe maar op 
grond van het oude reglement beoordeeld moet 
worden, en dan dus niet door de LCvV. 

Ad hoc commissie ingesteld
De Ondernemingskamer pakt door en er wordt ter 
plekke een (ad hoc) commissie van vertrouwens-
lieden ingesteld. De Ondernemingskamer draagt 
daarvoor een voorzitter aan, de zorginstelling mag 
een lid voordagen en de cliëntenraad ook. Aldus 
geschiedt. Deze commissie oordeelt begin sep-
tember 2021 dat de zorginstelling in redelijkheid 
de cliëntenraad kan ontbinden. Volgens de nieuwe 
Wmcz 2018 kan dat als er sprake is van structureel 
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tekortschieten in de behartiging van de gemeen-
schappelijke belangen van de cliënten. De com-
missie oordeelt dat beide partijen verantwoordelijk 
zijn voor het slepende conflict, maar dat vooral de 
cliëntenraad op escalatie gericht was met onge-
paste acties zoals de structureel beschadigende 
communicatie naar een veelheid van partijen. 

Cliëntenraad in beroep
Ook tegen dat oordeel gaat de cliëntenraad bij de 
Ondernemingskamer in beroep. Volgens hem is de 
uitspraak van deze (ad hoc) commissie niet geldig 
omdat het door de cliëntenraad voorgedragen 
commissielid zich op de dag van de uitspraak heeft 
teruggetrokken. Ook voert hij aan dat de cliënten-
raad steeds niet in staat gesteld is om contact met 
zijn achterban te hebben, niet structureel tekort-
schiet en dat er niet gekeken is naar alternatieven 
voor ontbinding.

Op 3 februari 2022 komt de Ondernemingskamer 
dan met de, naar wat ik aanneem finale, beoorde-
ling in deze kwestie en verwerpt de beroepsgron-
den. De ontbinding blijft in stand. 

En passant wordt in deze uitspraak genoemd dat 
op dat moment ruim voor 300.000 euro aan advo-
caatkosten is gemaakt. 

LCvV
Mw. mr. L. Bos (secretaris)
Postbus 8258, 3503 RG Utrecht
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info@vertrouwenslieden.nl
www.vertrouwenslieden.nl

De zaken waar in dit artikel naar wordt 
verwezen betreffen LCvV 20-007, LCvV 
21-003 te vinden op de website www.ver-
trouwenslieden.nl. en Ondernemingskamer 
ECLI:NL:GHAMS:2022:316 te vinden op 
www.rechtspraak.nl

In het medezeggenschapsreglement  
van de organisatie was de LCvV niet  

als bevoegde geschilbeslechter
aangewezen
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