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Utrecht, 7 oktober 2022 

 

 

Betreft: AO 12 oktober Wkkgz  

 

Geachte leden van de vaste kamercommisie VWS, 

 

Op 12 oktober staat in de vaste kamercommissie van VWS een Algemeen Overleg (Inbreng 

schriftelijk overleg) gepland over de ‘reactie op de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz) (TK 32402-76)’. Ik wil u vragen de volgende aandachtspunten mee 

te nemen in uw overleg/schriftelijke inbreng.  

 

Reikwijdte Wkkgz 

In paragraaf 3.2 van de reactie van de Minister wordt ingegaan op de reikwijdte van de 

Wkkgz. Vanuit het LSR ervaren wij een rechtsongelijkheid voor cliënten. Er is namelijk een 

verschil in klachtrecht voor cliënten met Wmo-zorg -niet vallend onder Wkkgz- en cliënten 

met Wlz zorg -welke vallen onder de reikwijdte van de Wkkgz-. Aanbieders die enkel Wmo-

zorg leveren hoeven niet aan de wettelijke kaders van de Wkkgz te voldoen. Het aanwijzen 

van een functionaris voor opvang klachten1 is zodoende in de Wmo-zorg een vrijblijvende 

keuze. Wmo-cliënten hebben door het ontbreken van een wettelijk kader daardoor ook niet 

de mogelijkheid om naar een geschilleninstantie te gaan. Deze rechtsongelijkheid acht het 

LSR als onwenselijk. 

 

Kwaliteit 

In paragraaf 3.2 van de reactie van de Minister wordt ingegaan op het thema kwaliteit. Het 

LSR vraagt hierbij aandacht vragen voor openheid van incidenten. Wat door klagers van 

groot belang wordt geacht is de openheid bij incidenten. Wij zijn verheugd dat de Minister 

daaromtrent in haar reactie de aanbevelingen uit de evaluatie steunt. Wij zien in de reactie 

echter nog niet terug dat de Minister kiest voor een wettelijke verplichting om 

                                           
1 De functionaris voor de opvang van klachten, zoals genoemd in de Wkkgz, heeft in de praktijk 

diverse functiebenamingen waaronder die van klachtenfunctionaris.  
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onderzoeksrapportages van incidenten ook in zijn geheel met klagers/betrokkenen te delen, 

indien de klager daarom vraagt. Vanuit de klager is dit vaak wel de wens. In praktijk wordt 

veelal enkel de conclusie/uitkomst gedeeld. Vanuit openheid en transparantie achten wij het 

van belang om die openheid wel wettelijk te verankeren. 

 

Klachtenbehandeling  

Ten aanzien van het onderdeel klachtbehandeling hechten wij waarde aan een goede en 

eenduidige definitie van klachtbehandeling. De Wkkgz spreekt over de verplichting van het 

komen tot een oordeel, door de bestuurder. In de praktijk worden de meeste klachten 

laagdrempelig door de klachtenfunctionaris in bemiddeling opgelost zonder dat er hier een 

concreet oordeel door bestuurder over wordt geveld. In de visie van het LSR ligt de 

bemiddelingsfase dichtbij de intentie van de Wkkgz - in dialoog streven naar een herstel van 

relatie en een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is -, hier is lang niet altijd een 

oordeel van de bestuurder voor nodig. Echter het herstel van een relatie vraagt soms om 

meer tijd dat de wettelijke 6 tot 10 weken, waarbij klagers veelal waarde hechten aan een 

langere betrokkenheid van de klachtenfunctionaris. Klagers wensen dan niet de klacht na 

een x termijn af te sluiten.  

De wensen en beleving van de klager dienen in het traject van de behandeling van de klacht 

leidend te zijn. 

 

Concreet pleit het LSR er zodoende voor om aan de informele klachtbehandeling middels 

bemiddeling door de klachtenfunctionaris, waarbij een oordeel niet noodzakelijk is, geen 

termijn te verbinden. En bij formele klachten, waarbij expliciet om een oordeel van 

bestuurder gevraagd wordt, de wettelijke termijnen te hanteren. 

 

Geschilleninstanties 

De Minister geeft in haar reactie aan dat de aanbevelingen van de evaluatiecommissie op 

het terrein van de geschilleninstanties aanleiding geven tot zorg. Wij delen de zorg van de 

Minister. Eenduidigheid in jurisprudentie en openbaarheid van uitspraken zijn volgens het 

LSR belangrijke aspecten. Waarbij het LSR zijn bedenkingen heeft of dit geborgd kan 

worden door te werken met meerdere geschilleninstanties, en of daarbij ook een gelijk 

kwaliteitsniveau van geschilleninstanties gewaarborgd kan worden. Wij hechten eraan dat dit 

meegenomen wordt in het aangekondigde verdiepende onderzoek. 

 

Wij vragen u bovenstaande punten mee te nemen in het AO/de schriftelijke inbreng  

van 12 oktober 2022. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jasper Boele 

Directeur/bestuurder LSR 

 


