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Wij Willem-Alexander, bij de gratie 
Gods, Koning der Nederlanden, Prins 
van Oranje-Nassau, enz.enz 
Allen, die deze zullen zien of horen 
lezen, saluut? doen te weten: 
Alzo, Wij in overweging genomen 
hebben dat het wenselijk is de 
medezeggenschap van cliënten in 
zorginstellingen te versterken en 
daartoe een nieuwe Wet 
medezeggenschap zorginstellingen 
vast te stellen; 
Zo is het, dat WIj, de Afdeling 
advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben 
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

Wet van 29 februari 1996, houdende 
regels ter bevordering van de 
medezeggenschap van de cliënten 
vanuit collectief gefinancierde 
zorgaanbieders op het terrein van de 
maatschappelijke zorg en 
gezondheidszorg 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin 
der nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
Allen, die deze zullen, zien of horen 
lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen 
hebben dat het gewenst is wettelijke 
regels te stellen ter bevordering van de 
medezeggenschap van de cliënten 
vanuit collectieve middelen 
gefinancierde instellingen op het terrein 
van de maatschappelijke zorg en 
gezondheidszorg; 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben 
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

Iedere wet kent een aanhef. 
Het verschil in de aanhef is dat in de 
huidige Wmcz staat dat het gaat om de 
bevordering van de medezeggenschap 
en in het wetsvoorstel staat dat het gaat 
om de versterking van de 
medezeggenschap 

 

Hoofdstuk I 
Algemene bepalingen 

Hoofdstuk I 
Algemene bepalingen 

 
In dit hoofdstuk worden begrippen 
uitgelegd 
 

Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende 
bepalingen wordt verstaan onder: 

Artikel 1 
In deze wet wordt verstaan onder: 

Hieronder staan de begrippen 

a cliënt: een natuurlijke persoon ten 
behoeve van wie een instelling 
werkzaam is; 

d cliënt: een natuurlijk persoon ten 
behoeve van wie de instelling 
werkzaam is 

Cliënt 

b commissie van vertrouwenslieden: 
een commissie als bedoeld in artikel 14; 

 Nieuw 
 
. 

c. instelling: een instelling als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, van de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg; 

b instelling: 
1 een instelling in de zin van de Wet 
toelating zorginstellingen; 
2 elk in de maatschappij als 
zelfstandige eenheid optredend 
organisatorisch verband waarin 
gezondheidszorg wordt verleend en dat 
wordt gefinancierd: 
a. door het Zorginstituut Nederland op 

Het begrip instelling is beperkt tot één 
omschrijving en vervangt ook het begrip 
zorgaanbieder 
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grond van de Zorgverzekeringswet of 
de Wet langdurige zorg 
b. door Onze Minister op grond van 
Kaderwet VWS-subsidies 
3 elk in de maatschappij als 
zelfstandige eenheid optredend 
organisatorisch verband waarin 
verslavingszorg wordt verleend en dat 
wordt gefinancierd door Onze Minister, 
een gemeente of een provincie 

d. medezeggenschapsregeling: een 
regeling als bedoeld in artikel 3; 

 Nieuw 

e. Onze Minister: Onze Minister voor 
Medische zorg; 

 Eén van de ministers op VWS 

f. zorg: zorg als bedoeld bij of krachtens 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg.  

 Het begrip zorg is nieuw en gaat over de 
wijze waarop de zorg gefinancierd wordt. 
In de huidige Wmcz staat dit bij het begrip 
instelling. 

2 Bij algemene maatregel van bestuur 
kan worden bepaald dat deze wet niet 
van toepassing is ten aanzien van bij de 
maatregel aangewezen vormen van 
zorg of diensten. Daarbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen 
verschillende categorieën van 
instellingen 

 Hier staat dat kan worden bepaald dat 
bepaalde vormen van zorg en diensten 
niet onder de Wmcz vallen. De wetgever 
vindt het niet zinvol dat 
vervoersvoorzieningen en leveranciers 
van hulpmiddelen of dieetmiddelen onder 
de Wmcz vallen. 

 2. Bij ministeriële regeling kunnen in de 
maatschappij als zelfstandige eenheid 
optredende organisatorische 
verbanden waarin gezondheidszorg 
wordt verleend en die, anders dan op 
grond van een wettelijke 
bekostigingsregeling door Onze 
Minister worden gefinancierd, worden 
aangemerkt als instelling in de zin van 
de wet 

De bepaling dat instellingen die niet uit de 
Wet langdurige zorg of 
Zorgverzekeringswet worden gefinancierd 
is in het wetsvoorstel vervallen omdat er 
nooit gebruik van gemaakt is. 

2, Bij algemene maatregel van bestuur 
wordt bepaald op welke vormen van 
zorg of categorieën van instellingen, 
gezien de wijze waarop de zorg wordt 
verleend, het doel van de zorg of de 
relatie tussen de cliënt en de instelling, 
deze wet niet van toepassing is 

3 Deze wet is niet van toepassing op 
justitiële inrichtingen voor verpleging 
van ter beschikking gestelden als 
bedoeld in artikel 90 quinquies, tweede 
lid van het Wetboek van Strafrecht 

Concept Amvb stelt dat de Wmcz onder 
andere niet van toepassing is op TBS, 
GGD, apotheken, PGB-instellingen en 
ambulancevervoer. 
Tevens wordt de grens voor instellingen 
die persoonlijke verzorging, begeleiding 
of verpleging aan mensen die thuis 
wonen van 25 naar 10 hulpverleners 
verlaagd 

 

Hoofdstuk II 
Inspraak 

  
Het hoofdstuk Inspraak is nieuw 

Artikel 2   

1. De instelling die erop is ingericht 
cliënten langdurig te laten verblijven, 
stelt haar cliënten en hun 
vertegenwoordigers in de in de 
gelegenheid inspraak uit te oefenen in 

 In deze bepaling staat dat de instelling 
inspraak moet geven aan cliënten / 
vertegenwoordigers die in een instelling 
wonen.  
Deze bepaling geldt ook voor kleine 
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aangelegenheden die direct van invloed 
zijn op het dagelijks leven van de 
cliënten 

instellingen waar minder dan 10 
zorgverleners werken. 
Cliënten moeten inspraak hebben over 
zaken die direct van invloed zijn op het 
dagelijks leven, zoals maaltijden, 
douchen, inrichting leefruimtes, 
dagbesteding, huisregels.  
Hoe de instelling de inspraak regelt is aan 
de instelling. Wel moet de vorm passen bij 
de groep cliënten. 

2 De instelling informeert de 
desbetreffende cliënten van de 
instelling alsmede hun 
vertegenwoordigers over hetgeen zij 
heeft gedaan met de resultaten van de 
inspraak 

 In deze bepaling staat dat de instelling 
verantwoording moet afleggen over wat 
hij gedaan heeft met de uitkomsten van 
de inspraak. 

 Hoofdstuk IV 
Openbaarheid 

Dit hoofdstuk van de huidige wet over 
informatie aan cliënten is in het 
wetsvoorstel niet opgenomen 

 Artikel 8 
De zorgaanbieder stelt jaarlijks een 
schriftelijk verslag op over de wijze 
waarop ten aanzien van de instelling 
deze wet is toegepast 

De huidige wet zegt dat de zorgaanbieder 
een verslag moet maken over de wijze 
waarop hij de Wmcz toepast. 

 Artikel 9 
1 De zorgaanbieder maakt binnen tien 
dagen na vaststelling openbaar: 
a het jaarverslag 
b op schrift gestelde uitgangspunten 
voor het beleid, waaronder begrepen 
de algemene criteria, welke bij de 
zorgverlening worden gehanteerd; 
c de notulen en besluitenlijst van de 
vergaderingen van het bestuur, voor 
zover deze algemene beleidszaken 
betreffen; 
d een regeling inzake de behandeling 
van klachten van cliënten en andere 
voor cliënten geldende regelingen; 
e het verslag, bedoeld in artikel 8. 
2 De openbaarmaking geschiedt door 
de stukken voor cliënten ter inzage te 
leggen en hen op verzoek daarvan 
afschriften te verstrekken. 
3 Van de terinzagelegging wordt 
mededeling gedaan op de in de 
instelling voor het doen van 
mededelingen aan cliënten. 
4 Voor het op verzoek verstrekken van 
afschriften kan een tarief in rekening 
worden gebracht, ten hoogste gelijk 
aan de kostprijs, tenzij ten aanzien van 
de instelling de Wet openbaarheid van 
bestuur van toepassing is. 

De huidige wet zegt dat de zorgaanbieder 
de volgende stukken openbaar moet 
maken: 
- jaarverslag; 
- uitgangspunten voor beleid, waaronder 
criteria zorgverlening; 
- notulen en besluitenlijst raad van 
toezicht; 
- klachtenregeling; 
- alle voor cliënten geldende regelingen. 
Verder staat in dit artikel hoe de 
zorgaanbieder de informatie openbaar 
moet maken en dat hij voor een kopie 
kosten in rekening kan brengen. 

 

Hoofdstuk III 
Cliëntenraden 

Hoofdstuk II 
Cliëntenraden 
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Artikel 3 Artikel 2 Dit artikel is voor een groot deel nieuw en 
gaat over de medezeggenschapsregeling 
en wat daarin moet staan.  
De cliëntenraad heeft instemmingsrecht 
over deze regeling. 

1. Een instelling stelt een cliëntenraad in 
die binnen het kader van de 
doelstellingen van de instelling in het 
bijzonder de gemeenschappelijke 
belangen van de betrokken cliënten 
behartigt, indien: 
a bij de instelling, niet zijnde een 
instelling als bedoeld in onderdeel b. in 
de regel meer dan tien natuurlijke 
personen zorg verlenen; 
b bij de instelling waarin cliënten niet 
gedurende ten minste een etmaal 
kunnen verblijven en die bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen 
zorg verleent, in de regel meer dan 
vijfentwintig natuurlijke personen zorg 
verlenen. 

1 De zorgaanbieder stelt voor elke 
door hem in stand gehouden instelling 
een cliëntenraad in die binnen het 
kader van de doelstellingen van de 
instelling in het bijzonder de 
gemeenschappelijke belangen van de 
clIënten behartigt 

In deze bepaling staat dat de instelling 
een clIëntenraad moet instellen. Nieuw is 
dat hij dit moet doen als er meer dan tien 
zorgverleners werken in een instelling. 

2 De instelling regelt na overleg met de 
cliëntenraad of, indien er geen 
cliëntenraad is ingesteld of deze niet 
functioneert, na overleg met een 
representatief te achten delegatie van 
clIënten of hun vertegenwoordigers dan 
wel met een representatief te achten 
organisatie van cliënten, in een 
medezeggenschapsregeling schriftelijk 
het aantal leden van een cliëntenraad, 
de wijze van benoeming en ontslag, 
welke personen tot lid kunnen worden 
benoemd en de zittingsduur van de 
leden. Deze regeling is zodanig dat een 
cliëntenraad redelijkerwijze 
representatief kan worden geacht voor 
de betrokken cliënten en redelijkerwijze 
in staat kan worden geacht hun 
gemeenschappelijke belangen te 
behartigen 

2 De zorgaanbieder regelt schriftelijk: 
a het aantal leden van de cliëntenraad, 
de wijze van benoeming, welke 
personen tot lid kunnen worden 
benoemd en de zittingsduur van de 
leden; 
b de materiële middelen van de 
instelling, waarover de cliëntenraad 
ten behoeve van zijn werkzaamheden 
kan beschikken 
3 De in het tweede lid bedoelde 
regeling is zodanig dat de 
cliëntenraad: 
a redelijkerwijze representatief kan 
worden geacht voor de cliënten en 
b redelijkerwijze in staat kan worden 
geacht hun gemeenschappelijke 
belangen te behartigen 

In deze bepaling staat dat de instelling 
een regeling voor de cliëntenraad moet 
opstellen met: 
- aantal leden; 
- wijze van benoeming; 
- wie er lid kunnen worden; 
- hoe de leden benoemd worden. 
Dit is het huidige  instellingsbesluit.  
Nieuw is dat ook het ontslag van leden 
van de raad geregeld moet worden. 
De eisen van representativiteit en het in 
staat zijn tot belangenbehartiging is geen 
aparte bepaling meer maar is hierbij 
gevoegd. 
De materiële middelen zijn in het 
wetsvoorstel in artikel 6 apart opgenomen 
en maken dus geen onderdeel uit van de 
medezeggenschapsregeling. 

3 In de medezeggenschapsregeling is 
tevens geregeld op welke wijze een 
cliëntenraad wordt betrokken bij de 
voorbereiding van een besluit inzake: 
a een wijziging van de doelstelling of de 
grondslag; 
b een fusie of duurzame samenwerking 
waarbij  de instelling is betrokken; 
c een overdracht van de zeggenschap 
over de zorg of een onderdeel daarvan; 
d een ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van een 
instelling die erop is ingericht cliënten 
langdurig te laten verblijven en, 
e de selectie en benoeming van 
personen die leiding geven aan degenen 
die zorg verlenen aan cliënten indien het 
een instelling betreft die erop gericht is 
cliënten langdurig te laten verblijven 

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat in de 
medezeggenschapsregeling moet staan 
hoe de cliëntenraad betrokken wordt bij de 
besluitvorming over: 
a doelstelling en grondslag; 
b fusie, samenwerking met andere 
instelling; 
c overname; 
d verbouwing, nieuwbouw en verhuizing 
van instellingen waar cliënten wonen; 
e selectie en benoeming van 
leidinggevenden van instellingen waar 
cliënten wonen. 
De wetgever zegt dat deze besluiten zo 
belangrijk zijn voor cliënten dat de 
cliëntenraad in een vroeg stadium bij de 
voorbereiding van besluiten betrokken 
moet worden. 
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4 Onverminderd het eerste lid kan een 
instelling meerdere cliëntenraden 
instellen. Indien een instelling die erop is 
ingericht cliënten langdurig te laten 
verblijven of die bij cliënten thuis zorg 
laat verlenen, meerdere locaties in stand 
houdt, is deze instelling verplicht om 
voor elk van die locaties een 
cliëntenraad in te stellen, tenzij een voor 
zo een locatie representatief te achten 
delegatie van cliënten of hun 
vertegenwoordigers heeft aangegeven 
hier geen behoefte aan te hebben of dit 
in redelijkheid voor een of meer van die 
locaties niet aangewezen is. 

 Deze bepaling is nieuw en zegt een 
instelling meer cliëntenraden kan instellen. 
In instellingen waar mensen langdurig 
verblijven en instellingen die zorg thuis 
bieden moet voor iedere locatie een 
cliëntenraad ingesteld worden. 
Uitzonderingen kunnen hierop gemaakt 
worden wanneer cliënten / 
vertegenwoordigers geen raad willen of 
als het instellen van cliëntenraden in 
iedere instelling tot een onwerkbare 
situatie leidt. 

5 De medezeggenschapsregeling kan 
erin voorzien dat er een centrale 
cliëntenraad wordt ingesteld. een 
centrale cliëntenraad is een cliëntenraad 
in de zin van deze wet 

 Deze bepaling is nieuw en gaat over de 
mogelijkheid een centrale cliëntenraad in 
te stellen. Ook staat hier dat de centrale 
cliëntenraad een raad is in de zin van de 
wet. Dit betekent dat de centrale raad 
gelijk is aan de andere cliëntenraden. 
 
 

6 Indien meerdere cliëntenraden worden 
ingesteld, worden de taken en 
bevoegdheden van iedere cliëntenraad 
in een medezeggenschapsregeling 
geregeld, waarbij aan een cliëntenraad 
die de belangen van de cliënten op een 
bepaalde locatie behartigt in elk geval 
de taken en bevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot 
aangelegenheden die specifiek de 
cliënten op die locatie raken. De in 
artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel 
a. geregelde bevoegdheid van een 
cliëntenraad om in te stemmen met de 
medezeggenschapsregeling kan niet 
aan een andere cliëntenraad worden 
overgedragen. 

 Deze bepaling is nieuw en bepaald dat 
iedere cliëntenraad een 
medezeggenschapsregeling moet hebben 
waarin taken en bevoegdheden geregeld 
zijn. Taken en bevoegdheden met 
betrekking tot een locatie liggen altijd bij 
de lokale cliëntenraad.  
Het instemmingsrecht met betrekking tot 
de eigen medezeggenschapsregeling ligt 
altijd bij de desbetreffende raad en kan 
niet worden overgedragen.  

7 In de medezeggenschapsregeling 
wordt geregeld hoe wordt bewerkstelligd 
dat de voor het vervullen van de taak 
van de clIëntenraad benodigde 
informatie wordt verstrekt op een 
zodanige wijze dat deze voor de 
cliëntenraad begrijpelijk is 

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat in de 
regeling moet staan hoe de cliëntenraad 
informatie krijgt die begrijpelijk is. 

8 De instelling stelt de cliëntenraad in de 
gelegenheid om een vacature voor die 
raad op een daarvoor geschikte wijze 
onder de aandacht te brengen van de 
cliënten en hun vertegenwoordigers en 
helpt hem daar desgevraagd bij.  

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat de 
instelling de cliëntenraad moet helpen bij 
de werving van nieuwe leden 

9 De instelling brengt de 
medezeggenschapsregeling, alsmede 
een wijziging daarvan, op een daarvoor 
geschikte wijze onder de aandacht van 
de cliënten en hun vertegenwoordigers. 

Artikel 9 lid 1 onder d 
De zorgaanbieder maakt binnen tien 
dagen na vaststelling openbaar een 
regeling als bedoeld in artikel 2 
tweede lid 

Deze bepaling zegt dat de instelling 
cliënten en hun vertegenwoordigers moet 
informeren over de 
medezeggenschapsregeling. Dit is  nu 
geregeld in het hoofdstuk Openbaarheid. 
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 6 Na vaststelling van de in het tweede 
lid bedoelde regeling treft de 
zorgaanbieder de voorzieningen die 
op grond van die regeling noodzakelijk 
zijn voor de benoeming van de leden 
van de cliëntenraad. De zorgaanbieder 
treft de bedoelde voorzieningen 
opnieuw telkens wanneer de 
cliëntenraad gedurende twee jaar niet 
heeft gefunctioneerd wegens het 
ontbreken van het in de regeling 
vastgestelde aantal leden 

De verplichting dat de zorgaanbieder 
iedere twee jaar moet proberen een 
cliëntenraad in te stellen, is vervallen. 

 

Artikel 4  Vrijwillige cliëntenraad 

1 Indien het aantal natuurlijke personen 
die in de regel bij een instelling zorg 
verlenen, daalt beneden het aantal 
waarbij de instelling ingevolge artikel 3, 
eerste lid, een cliëntenraad dient in te 
stellen, deelt de instelling aan de 
cliëntenraad, de cliënten en hun 
vertegenwoordigers schriftelijk of 
elektronisch mede of hij de cliëntenraad 
vrijwillig in stand zal houden dan wel de 
cliëntenraad zal ontbinden. In het geval 
van ontbinding, houdt de instelling de 
cliëntenraad in stand gedurende ten 
minste drie maanden na de in de eerste 
volzin bedoelde mededeling 

 Deze bepaling is nieuw en gaat over de 
mogelijkheid een cliëntenraad te laten 
voortbestaan ook als het aantal 
zorgverleners onder de tien komt.  
De instelling moet de cliëntenraad, 
cliënten en hun vertegenwoordigers dan 
schriftelijk of digitaal informeren of hij raad 
laat bestaan of opheft. 
Het daadwerkelijk opheffen kan pas na 
drie maanden na de mededeling 
gebeuren. 

2 Zodra een instelling schriftelijk of 
elektronisch onder de aandacht van de 
cliëntenraad, de cliënten en hun 
vertegenwoordigers heeft gebracht dat 
hij vrijwillig een cliëntenraad in stand 
houdt, zijn de volgende bepalingen van 
overeenkomstige toepassing: 
- artikel 3, tweede lid, en 6; 
- artikel 14 en 15, voor zover deze 
artikelen betrekking hebben op 
bepalingen die van toepassing of van 
overeenkomstige toepassing zijn op 
vrijwillig in stand gehouden 
cliëntenraden 

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat de 
artikelen over de 
medezeggenschapsregeling en faciliteiten 
gelden. De artikelen over naleving en 
toezicht gelden voor zover zij van 
toepassing zijn op een vrijwillig in stand 
gehouden cliëntenraad. 

3 De instelling die vrijwillig een 
cliëntenraad in stand houdt legt in 
overleg met de cliëntenraad vast over 
welke onderwerpen de cliëntenraad 
medezeggenschap heeft en op welke 
wijze de medezeggenschap geregeld is. 

 Instelling en cliëntenraad maken 
afspraken over de onderwerpen waarover 
de cliëntenraad medezeggenschap heeft 
en hoe de medezeggenschap ingevuld 
wordt. 

4 De instelling kan een vrijwillig in stand 
gehouden cliëntenraad op grond van 
een belangrijke wijziging van de 
omstandigheden ontbinden. 

 Wanneer de omstandigheden in 
belangrijke mate veranderen kan de 
instelling de vrijwillige cliëntenraad 
ontbinden. 

5 Artikel 13, tweede tot en met vijfde lid, 
is van toepassing op een voornemen om 
een cliëntenraad wegens 
toepasselijkheid van het eerste of vierde 

 Artikel 13 gaat over het ontbinden van een 
cliëntenraad. Daarvoor is instemming 
nodig van de cliëntenraad. 
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lid te ontbinden.  

6 De instelling brengt het besluit tot 
ontbinding van een vrijwillig in stand 
gehouden cliëntenraad schriftelijk of 
elektronisch onder de aandacht van de 
cliëntenraad, de cliënten en hun 
vertegenwoordigers. 

 De instelling moet de cliëntenraad, 
cliënten en hun vertegenwoordigers dan 
schriftelijk of digitaal informeren dat hij de 
raad wil opheffen.. 
 

7 Indien een instelling een cliëntenraad 
heeft ingesteld hoewel zij daartoe gezien 
het aantal zorgverleners dat in de regel 
bij haar werkzaam is niet verplicht is, is 
het bepaalde in het tweede tot en met 
zesde lid van overeenkomstige 
toepassing. 

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat een 
instelling met minder dan tien 
zorgverleners vrijwillig een cliëntenraad 
kan instellen en dat daarvoor de 
bepalingen 2 tot en met 6, hierboven 
genoemd ook voor hen gelden. Nu kan 
een instelling er ook al voor kiezen 
vrijwillig een cliëntenraad in te stellen. 

 

Artikel 5  Artikel 5 is gedeeltelijk nieuw en gaat over 
werkwijze, ongevraagd advies en contact 
met de achterban 

1 De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn 
werkwijze, met inbegrip van zijn 
vertegenwoordiging in en buiten rechte, 
in een huishoudelijk reglement. 

Artikel 2 lid 4 
De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn 
werkwijze met inbegrip van zijn 
vertegenwoordiging in en buiten 
rechte 

Deze bepaling zegt dat de cliëntenraad 
een huishoudelijk reglement moet hebben. 
Daarin moet staan wie de cliëntenraad 
vertegenwoordigt in rechtszaken en 
daarbuiten 

2 De cliëntenraad zorgt voor: 
a. het regelmatig inventariseren van de 
wensen en meningen van de betrokken 
cliënten en hun vertegenwoordigers, en  
b. het informeren van de betrokken 
cliënten en hun vertegenwoordigers over 
zijn werkzaamheden en de resutaten 
daarvan. 

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat de 
cliëntenraad moet onderzoeken wat er leeft 
onder de achterban en verantwoording 
moet afleggen. 

3 De instelling verleent de cliëntenraad 
hulp bij de uitvoering van het tweede lid. 

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat de 
instelling de raad moet helpen bij het halen 
en brengen van informatie bij de 
achterban. 

4 De cliëntenraad betrekt bij zijn 
werkzaamheden de resultaten van 
inspraak als bedoeld in artikel 2 en 
informeert de betrokken cliënten en hun 
vertegenwoordigers hoe hij dit heeft 
gedaan. 

 Deze bepaling is nieuw en stelt een nieuwe 
eis aan de cliëntenraad.  Een instelling van 
langdurige verblijfszorg moet op basis van 
artikel 2 cliënten en hun 
vertegenwoordigers inspraak geven. En de 
cliëntenraad moet de uitkomsten hiervan 
meenemen in zijn werk en daarover 
verantwoording afleggen aan de achterban 

 

Artikel 6  Faciliteiten 
Dit artikel is gedeeltelijk nieuw 

De instelling verstrekt de cliëntenraad 
tijdig en desgevraagd schriftelijk alle 
inlichtingen en gegevens die deze voor 
de vervulling van zijn taak redelijkerwijs 
nodig heeft.  De instelling verstrekt de 
cliëntenraad voorts ten minste eenmaal 

1 De zorgaanbieder verstrekt de 
cliëntenraad tijdig en, desgevraagd 
schriftelijk, alle inlichtingen en 
gegevens die deze voor de vervulling 
van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft 
2 De zorgaanbieder verstrekt de 

Geen verandering.  
De instelling moet de cliëntenraad alle 
informatie geven die de raad nodig heeft 
voor zijn werk. 
De instelling moet ten minste eenmaal per 
jaar de cliëntenraad informeren over het 
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per jaar mondeling of schriftelijk 
algemene gegevens omtrent het beleid 
dat in het verstreken tijdvak is gevoerd 
en in het komende jaar zal worden 
gevoerd. 

cliëntenraad voorts ten minste 
eenmaal per jaar mondeling of 
schriftelijk algemene gegevens 
omtrent het beleid dat in het 
verstreken tijdvak is gevoerd en in het 
komende jaar zal worden gevoerd 

gevoerde beleid van het afgelopen jaar en 
de beleidsplannen voor het komend jaar 
 

2  De instelling staat een cliëntenraad 
het gebruik toe van de voorzieningen 
waarover zij beschikt en die de 
cliëntenraad voor de vervulling van zijn 
werkzaamheden redelijkerwijs nodig  

Artikel 2 lid 2 b 
De zorgaanbieder regelt schriftelijk: 
de materiële middelen van de 
instelling waarover de cliëntenraad ten 
behoeve van zijn werkzaamheden kan 
beschikken 

Deze bepaling is nieuw en gaat erover dat 
de cliëntenraad gebruik kan maken van de 
voorzieningen van de instelling. Het is wel 
een bekende bepaling omdat veel 
instellingen en cliëntenraden deze in hun 
samenwerkingsovereenkomst hebben 
staan 
In de huidige wet staat enkel dat geregeld 
moet zijn over welke materiële middelen 
de raad kan beschikken. 

3 De kosten die redelijkerwijs 
noodzakelijk zijn voor de vervulling van 
de werkzaamheden van de cliëntenraad, 
waaronder de kosten die verband 
houden met scholing, onafhankelijke 
ondersteuning en het voorleggen van 
een geschil of een verzoek aan een 
commissie van vertrouwenslieden 
komen ten laste van de zorgaanbieder. 
In afwijking van de vorige zin komen, 
tenzij anders afgesproken, kosten voor 
juridische bijstand voor het voorleggen 
van een geschil aan de commissie van 
vertrouwenslieden niet voor rekening 
van de instelling. 

Artikel 2 lid 2 b 
De zorgaanbieder regelt schriftelijk: 
de materiële middelen van de 
instelling waarover de cliëntenraad ten 
behoeve van zijn werkzaamheden kan 
beschikken 

Deze bepaling is nieuw en zegt dat de 
instelling moet betalen voor de kosten die 
de cliëntenraad maakt. Expliciet genoemd 
zijn hier scholing, onafhankelijke 
ondersteuning en voorleggen van een 
geschil aan de commissie van 
vertrouwenslieden. 
Onafhankelijke ondersteuning betekent 
niet dat de ondersteuner van buiten moet 
komen. Hij moet onafhankelijk kunnen 
functioneren. En dit kan volgens de 
wetgever ook in dienst van de instelling.. 
Hulp bij het voorbereiden van een geschil 
moet vergoed worden. Juridische bijstand 
bij de zitting niet. 
 

4 De instelling kan in overeenstemming 
met een cliëntenraad de kosten die de 
cliëntenraad in enig jaar zal maken, 
vaststellen op een bepaald bedrag dat 
de cliëntenraad naar eigen inzicht kan 
besteden. Kosten, anders dan de kosten 
voor het voeren van rechtsgedingen, 
waardoor het in de eerste volzin 
bedoelde bedrag zou worden, 
overschreden, komen slechts ten laste 
van de zorgaanbieder voor zover hij het 
dragen daarvan toestemt. 
 

 Deze bepaling is nieuw en geeft 
instellingen en cliëntenraden de 
mogelijkheid een budget af te spreken. De 
cliëntenraad kan deze dan naar eigen 
inzicht uitgeven.  
Als het budget niet voldoende is, moet de 
instelling toestemming geven voor meer 
geld. Uitzondering hierop zijn de kosten 
voor een rechtszaak. Deze moet de 
instelling vergoeden.  

Kosten die een cliëntenraad maakt voor 
het voeren van rechtsgedingen over de 
toepassing van deze wet alsmede 
kosten verbonden aan het indienen van 
verzoeken als bedoeld in artikel 12 en 
14, achtste lid, komen slechts ten laste 
van de instelling indien deze kosten 
redelijkerwijs noodzakelijk zijn en de 
instelling er vooraf van in kennis is 
gesteld dat dergelijke kosten gemaakt 
zullen worden. 

Artikel 2 lid 5 
De kosten van het voeren van 
rechtsgedingen door de cliëntenraad, 
zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, 
komen slechts ten laste van de 
zorgaanbieder indien deze van de te 
maken kosten vooraf in kennis is 
gesteld 

De instelling moet de kosten die een raad 
maakt voor het indienen van een zaak bij 
de rechter, ondernemingskamer en 
commissie van vertrouwenslieden betalen. 
De cliëntenraad moet wel van tevoren 
melden dat hij dit van plan.is.  

 

Artikel 7 Artikel 3 (gedeeltelijk) Adviesrecht 
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Artikel 4 (gedeeltelijk) 
Artikel 6 

In de huidige wet staan het adviesrecht en 
het verzwaard adviesrecht in één artikel. 
Hetzelfde geldt voor de advies- en 
verzwaard adviesprocedure. In het 
wetsvoorstel zijn adviesrecht en -procedure 
en het instemmingsrecht en -procedure in 
aparte artikelen opgenomen. 

1 De instelling stelt de cliëntenraad in 
de gelegenheid advies uit te brengen 
over elk door haar voorgenomen besluit 
inzake: 

1 De zorgaanbieder stelt de 
cliëntenraad in ieder geval in de 
gelegenheid advies uit te brengen over 
elk voorgenomen besluit dat de 
instelling betreft, inzake: 

Deze bepaling gaat erover dat de 
zorgaanbieder de cliëntenraad over een 
aantal onderwerpen advies moet vragen.  

  Hierna worden de onderwerpen genoemd 
waarvoor adviesrecht geldt. 

a een wijziging van de doelstelling of de 
grondslag van de instelling; 

a een wijziging van de doelstelling of 
de grondslag; 

Doelstelling en grondslag. Deze staan in 
de statuten van de organisatie. 

b een fusie of duurzame samenwerking 
waarbij de instelling is betrokken 

b het aangaan van een concentratie 
als omschreven in de 
Mededingingswet of het aangaan of 
verbreken van een duurzame 
samenwerking met een andere 
instelling 

Fusie en samenwerking 
Indertijd is het woord fusie vervangen door 
het aangaan van een concentratie zoals in 
de Mededingswet staat. In het wetsvoorstel 
staat nu weer fusie 

c een overdracht van de zeggenschap 
of een onderdeel ervan 

b het overdragen van de zeggenschap Verkoop en overname van de organisatie 
of een deel ervan. 
Nieuw is dat er een adviesrecht is als een 
deel van de organisatie verkocht of 
overgenomen wordt. 

d een gehele of gedeeltelijke 
beëindiging dan wel een belangrijke 
uitbreiding van de zorgverlening 

e een belangrijke inkrimping, 
uitbreiding of andere wijziging van de 
werkzaamheden 
i het algemeen beleid op het gebied 
van de gezondheid 

Zorgverlening. 
Dit onderwerp is nieuw. Vervallen zijn de 
werkzaamheden en het algemeen beleid 
op het gebied van de gezondheid 

e een belangrijke wijziging in de 
organisatie van de zorgverlening 

d een belangrijke wijziging in de 
organisatie 

Organisatie van de zorgverlening 
Nieuw is de toevoeging van de 
zorgverlening. Dit kan een beperking 
inhouden 

f een profielschets voor de benoeming 
van de leden van het toezichthoudend 
orgaan en de leden van het bestuur van 
de instelling 

f het benoemen van personen die 
rechtstreeks de hoogste zeggenschap 
zullen uitoefenen bij de leiding van de 
arbeid in de instelling 

Profielschets leden raad van toezicht en 
raad van bestuur. 
Nieuw is dat de cliëntenraad een 
adviesrecht krijgt over het profiel van leden 
van de raad van toezicht / commissarissen  
In de huidige wet staat dat de cliëntenraad 
een adviesrecht heeft bij de benoeming 
van degene die leiding geeft aan 
medewerkers. 
Dit adviesrecht gaat verder dan een 
adviesrecht over een profielschets en kan 
inhouden dat raden betrokken zijn bij 
profiel, werving, selectie en aanstelling 
Nu heeft  een centrale cliëntenraad 
adviesrecht bij de benoeming van de leden 
van de raad van bestuur en hebben 
cliëntenraden van de instellingen 
daaronder adviesrecht bij de benoeming 
van hun overlegpartner. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over de manager, directeur, 
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locatiehoofd. Het adviesrecht van deze 
cliëntenraden komt in het wetsvoorstel te 
vervallen. 

g de vaststelling van de begroting en de 
jaarrekening van de instelling 

g de begroting en de jaarrekening Begroting en jaarrekening. 
Nieuw is de toevoeging dat het om de 
begroting en jaarrekening van de instelling 
gaat. Dit zou betekenen dat cliëntenraden 
van instellingen die onder de instelling 
geen adviesrecht meer hebben over 
begroting en jaarrekening van hun 
instelling. 

h het algemene huisvestingsbeleid, een 
ingrijpende  verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing van een instelling waarin 
deze cliënten verblijven 

c de gehele of een gedeeltelijke 
opheffing, verhuizing of ingrijpende 
verbouwing 

Huisvestingsbeleid, verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing. 
Nieuw is het huisvestingsbeleid. 
Het adviesrecht dat cliëntenraden hebben 
bij de gehele of gedeeltelijke opheffing van 
de instelling staat niet in het wetsvoorstel. 
Ook is in het wetsvoorstel opgenomen dat 
het adviesrecht geldt voor instellingen waar 
mensen wonen. 
Dit houdt in dat cliëntenraden van 
instellingen waar mensen opgenomen zijn 
voor behandeling of waar mensen een 
ambulante behandeling krijgen geen 
adviesrecht (meer) hebben bij 
huisvestingsbeleid, verhuizing en 
verbouwing.  

i de selectie en benoeming van 
personen die leiding geven aan 
degenen die zorg verlenen aan 
cliënten, indien het een instelling betreft 
die erop is ingericht cliënten langdurig 
te laten verblijven 

m het belasten van personen met de 
leiding van een onderdeel van de 
instelling, waarin gedurende het etmaal 
zorg wordt verleend aan cliënten die in 
de regel langdurig in de instelling 
verblijven (verzwaard adviesrecht) 

Selectie en benoeming van 
leidinggevenden van zorgverleners in 
instellingen waar mensen wonen 
In de huidige wet is dit een verzwaard 
adviesrecht. 

2 Indien de instelling meerdere 
cliëntenraden heeft, geldt het eerste lid 
slechts voor die cliëntenraad of 
cliëntenraden, die ingevolge de 
medezeggenschapsregeling bevoegd jn 
advies over het desbetreffende 
onderwerp uit te brengen. 

 Adviesrecht enkel voor die raden dit dit 
recht in de medezeggenschapsregeling 
hebben staan. 

3 Het advies wordt op een zodanig 
tijdstip gevraagd dat de clIëntenraad 
redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een 
goed oordeel ter zake te vormen en het 
advies van wezenlijke invloed kan zijn 
op het te nemen besluit 

2 Het advies wordt op een zodanig 
tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke 
invloed kan zijn op het te nemen 
besluit 

Tijdig advies vragen. 
Nieuw is dat de cliëntenraad tijd genoeg 
moet hebben om tot een goed advies te 
kunnen komen. 

4 De cliëntenraad brengt zijn met 
redenen omkleed advies over een 
voorgenomen besluit uit binnen een 
redelijke termijn. 

 Eisen aan het advies 
De bepaling is nieuw en zegt dat de 
cliëntenraad zijn advies moet onderbouwen 
en binnen een redelijke termijn moet 
uitbrengen. 

5 De instelling neemt geen van een 
schriftelijk door de cliëntenraad 
uitgebracht advies afwijkend besluit dan 
nadat daarover, voor zover dat 
redelijkerwijze mogelijk is, ten minste 
eenmaal met de cliëntenraad overleg is 

1 De zorgaanbieder neemt geen van 
een schriftelijk door de cliëntenraad 
uitgebracht advies afwijkend besluit 
dan nadat daarover, voor zover dat 
redelijkerwijze mogelijk is, ten minste 
eenmaal met de cliëntenraad overleg 

Hier is aan de tekst niets veranderd. De 
instelling moet eerst overleg voeren met de 
cliëntenraad als hij van het advies wil 
afwijken. 
Wel is nu de eerste stap in de 
adviesprocedure en komt hij nu als laatste. 
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gevoerd 
 

is gevoerd 

6 De instelling doet van een besluit 
inzake een onderwerp waarover de 
cliëntenraad schriftelijk advies heeft 
uitgebracht, schriftelijk, en voor zover 
hij van het advies afwijkt onder opgave 
van redenen, mededeling aan de 
cliëntenraad 

3 De zorgaanbieder doet van een 
besluit inzake een onderwerp waarover 
de cliëntenraad schriftelijk advies heeft 
uitgebracht, schriftelijk, en voor zover 
hij van het advies afwijkt onder opgave 
van redenen, mededeling aan de 
cliëntenraad 

Hier is niets veranderd. 
Als de cliëntenraad schriftelijk advies heeft 
uitgebracht, moet de instelling schriftelijk 
laten weten welk besluit hij genomen heeft. 
Als hij daarbij het advies van de raad niet 
overneemt, moet hij daarvoor de redenen 
geven. 

 

Artikel 8 Artikel 3 (gedeeltelijk) 
Artikel 4 (gedeeltelijk) 
Artikel 6 

Instemmingsrecht 
Het instemmingsrecht vervangt het 
verzwaard adviesrecht van de huidige 
Wmcz. Het verschil zit in de wijze waarop 
de commissie van vertrouwenslieden 
bepaalt of een zorgaanbieder een besluit 
mag nemen 

1 De instelling behoeft de instemming 
van de cliëntenraad voor elk door haar 
voorgenomen besluit inzake: 

De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad 
in ieder geval in de gelegenheid 
(verzwaard) advies uit te brengen over 
elk voorgenomen besluit dat de 
instelling betreft, inzake: 
 
en  
 
artikel 6  
1 De zorgaanbieder kan aan de 
cliëntenraad schriftelijk verdergaande 
bevoegdheden dan de in deze wet 
genoemde toekennen. 

Deze bepaling gaat erover dat de instelling 
de cliëntenraad over een aantal 
onderwerpen advies moet vragen.  

  Hierna worden de onderwerpen genoemd 
waarvoor het instemmingsrecht geldt 

a de medezeggenschapsregeling, de 
regeling, bedoeld in artikel 13, eerste 
lid van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg alsmede andere voor 
cliënten geldende regelingen; 

l wijziging van de regeling, bedoeld in 
artikel 2, tweede lid (instellingsbesluit) 
en de vaststelling of wijziging van 
andere voor cliënten geldende 
regelingen 

Medezeggenschapsregeling 
Klachtenregeling en andere voor cliënten 
geldende regelingen 
 

b een profielschets voor het benoemen 
van personen als bedoeld in artikel 3 
van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg 

k het aanwijzen van personen die 
belast worden met de behandeling van 
klachten van cliënten 

Klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon 
Dit is een nieuw onderwerp. Vervallen is 
het huidige verzwaard adviesrecht met 
betrekking tot de leden van de 
klachtencommissie 

c de procedure voor het opstellen en 
bespreken van zorgplannen 

 Procedure zorgplannen 
Dit is een nieuw onderwerp 

d het algemene beleid ter zake van 
kwaliteit, veiligheid en hygiëne 

i het algemeen beleid op het gebied 
van de veiligheid, de gezondheid of de 
hygiëne 
j de systematische bewaking 
beheersing of verbetering van de 
kwaliteit van de aan cliënten te 
verlenen zorg 

Kwaliteit, veiligheid en hygiëne 
Vervallen is het onderwerp gezondheid. Dit 
wordt deels opgevangen door het 
adviesrecht over zorgverlening.  
Het verzwaard adviesrecht over het 
kwaliteitsstelsel is vervangen door een 
instemmingsrecht over het algemene 
beleid over de kwaliteit 

e het algemene beleid ter zake van de 
toelating van cliënten tot de 

h het algemeen beleid inzake de 
toelating van cliënten en de 

Toelatings- en ontslagbeleid 
Dit is nu adviesrecht 
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zorgverlening en beëindiging daarvan beëindiging van deze zorgverlening 
aan cliënten 

f het algemene beleid ter zake van 
voedingsaangelegenheden van 
algemene aard, geestelijke verzorging, 
recreatiemogelijkheden of 
ontspanningsactiviteiten en 
maatschappelijke bijstand, indien het 
een instelling betreft waarin cliënten 
gedurende het etmaal kunnen 
verblijven 

i voedingsaangelegenheden van 
algemene aard en het algemene beleid 
op het gebied van geestelijke 
verzorging van, maatschappelijke 
bijstand aan en recreatiemogelijkheden 
en ontspanningsactiviteiten voor 
cliënten 

Voeding, geestelijke verzorging, recreatie 
en ontspanning 
In het wetsvoorstel geldt het 
instemmingsrecht alleen voor 
cliëntenraden van instellingen waar 
cliënten opgenomen zijn. Dit betekent dat 
de andere cliëntenraden het huidige 
verzwaard adviesrecht kwijtraken.De 
wetgever vindt dat deze onderwerpen voor 
cliënten die ambulant zijn niet zo 
belangrijk. En zouden voor de 
zorgaanbieder onevenredig belastend zijn. 

g een sociaal plan voor cliënten in 
geval van een ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van een 
instelling waarin cliënten in de regel 
langdurig verblijven 

 Sociaal plan bij verbouwing, nieuwbouw en 
verhuizing 
Dit is een nieuw onderwerp. Cliëntenraden 
van instellingen waar cliënten wonen 
krijgen hierover instemmingsrecht krijgen. 

h de inrichting van voor de 
zorgverlening bestemde ruimtes bij 
ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing van een instelling die erop is 
ingericht cliënten langdurig te laten 
verblijven 

 Inrichting ruimtes waar zorgverlening 
gegeven wordt 
Dit is een nieuw onderwerp. Het 
instemmingsrecht is voor cliëntenraden van 
instellingen waar mensen wonen. 

i. de selectie en benoeming van 
personen die de cliëntenraad de 
onafhankelijke ondersteuning, bedoeld 
in artikel 6, derde lid, zullen verlenen 

 Selectie en benoeming ondersteuner 
Dit is nieuw. In de memorie van antwoord 
heeft de minister gezegd dat de 
cliëntenraad ervoor kan kiezen om geheel 
zelfstandig een ondersteuner aan te 
trekken en de kosten ervan bij de instelling 
neer te leggen of het aan de instelling over 
te laten. 

2 Indien de instelling meerdere 
cliëntenraden heeft, geldt het eerste lid 
slechts voor die cliëntenraad of 
cliëntenraden, die ingevolge de 
medezeggenschapsregeling bevoegd 
zijn om met het desbetreffende 
voorgenomen besluit in te stemmen. 

 Adviesrecht enkel voor die raden dit dit 
recht in de medezeggenschapsregeling 
hebben staan 

3 De instelling legt het te nemen besluit 
schriftelijk aan de cliëntenraad voor op 
een zodanig tijdstip dat de cliëntenraad 
redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een 
goed oordeel ter zake te vormen 

2 Het advies wordt op een zodanig 
tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke 
invloed kan zijn op het te nemen 
besluit 

Tijdig advies vragen. 
Nieuw is dat de instelling haar 
voorgenomen besluit schriftelijk voor moet 
leggen. Ook is toegevoegd dat de 
cliëntenraad genoeg tijd moet hebben om 
te bepalen of hij in kan stemmen met het 
voorstel.  
Vervallen is de bepaling dat het verzwaard 
advies van invloed moet kunnen zijn op het 
te nemen besluit. 
 

4 De cliëntenraad onthoudt zijn 
instemming niet dan nadat daarover, 
voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, 
ten minste eenmaal met de instelling 
overleg is gepleegd. De cliëntenraad 
deelt zijn beslissing zo spoedig 

 Eisen aan de cliëntenraad 
- Wanneer de raad niet wil instemmen, 
moet hij in overleg met de instelling. 
- Hij moet zijn beslissing zo snel mogelijk 
meedelen. 
- Hij moet zijn besluit schriftelijk meedelen 
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mogelijk schriftelijk, in geval van het 
onthouden van de instemming met 
redenen omkleed mee. 

en wanneer hij niet instemt, aangeven wat 
hiervoor de redenen zijn. 

5 Zo spoedig mogelijk na het 
ontvangen van de beslissing van de 
cliëntenraad geeft de instelling daar 
een reactie op 

 Reactie op besluit cliëntenraad 
De instelling moet nadat de raad heeft 
meegedeeld of hij wel of  niet instemt zo 
snel mogelijk reageren 

6 Indien de instelling voor het 
voorgenomen besluit geen instemming 
van de cliëntenraad heeft verkregen, 
kan zjj de commissie van 
vertrouwenslieden toestemming vragen 
om het besluit te nemen. Die 
commissie geeft slechts toestemming 
indien: 
a de beslissing van de cliëntenraad om 
geen instemming te geven onredelijk is, 
of 
b het voorgenomen besluit van de 
instelling gevergd wordt om 
zwaarwegende redenen. 

2 Ten aanzien van de onderwerpen 
genoemd in artikel 3, eerste lid onder i 
tot en met m neemt de zorgaanbieder, 
behoudens voor zover het besluit door 
de zorgaanbieder moet worden 
genomen krachtens een wettelijk 
voorschrift, geen van een door de 
cliëntenraad schriftelijk uitgebracht 
advies afwijkend besluit, tenzij de 
commissie,  bedoeld in artikel 10 heeft 
vastgesteld dat de zorgaanbieder bij de 
afweging van de betrokken belangen in 
redelijkheid tot zijn voornemen heeft 
kunnen komen 

Toestemming commissie van 
vertrouwenslieden 
In het wetsvoorstel staat dat de instelling 
toestemming kan vragen aan de 
commissie van vertrouwenslieden. Het 
hoeft dus niet. Kennelijk vertrouwt de 
wetgever erop dat ofwel een instelling zijn 
voornemen voorlegt aan de commissie of 
zijn plan intrekt. 
De commissie bepaalt nu of een instelling 
in redelijkheid tot zijn besluit kan komen. In 
het wetsvoorstel geeft de commissie 
toestemming als  
a het onredelijk is van de cliëntenraad om 
geen instemming te geven, of 
b de instelling haar besluit wel moet nemen 
omdat er belangrijke redenen zijn. 

7 Een besluit als bedoeld in het eerste 
lid, genomen zonder de instemming 
van de cliëntenraad of de toestemming 
van de commissie van 
vertrouwenslieden is nietig indien de 
cliëntenraad tegenover de instelling 
schriftelijk een beroep op de nietigheid 
heeft gedaan. De cliëntenraad kan 
slechts een beroep op de nietigheid 
doen binnen een maand nadat de 
instelling hem haar besluit heeft 
medegedeeld dan wel, bij gebreke van 
deze mededeling, de cliëntenraad is 
gebleken dat de zorgaanbieder 
uitvoering of toepassing geeft aan zijn 
besluit  

4  Een besluit als bedoeld in het eerste 
lid, genomen zonder de instemming 
van de cliëntenraad of de toestemming 
van de commissie, bedoeld in artikel 
12 is nietig indien de cliëntenraad 
tegenover de zorgaanbieder schriftelijk 
een beroep op de nietigheid heeft 
gedaan. De cliëntenraad kan slechts 
een beroep op de nietigheid doen 
binnen een maand nadat de 
zorgaanbieder hem zijn besluit heeft 
medegedeeld dan wel, bij gebreke van 
deze mededeling, de cliëntenraad is 
gebleken dat de zorgaanbieder 
uitvoering of toepassing geeft aan zijn 
besluit  

Nietigheid 
Hier is niets veranderd. Een besluit van de 
instelling zonder instemming van de 
cliëntenraad of zonder toestemming van de 
commissie van vertrouwenslieden is 
onrechtmatig. 

8 Indien de 
medezeggenschapsregeling wordt 
vastgesteld of gewijzigd en er geen 
cliëntenraad is ingesteld of functioneert, 
behoeft de zorgaanbieder voor het 
besluit tot vaststelling of wijziging van 
de medezeggenschapsregeling de 
instemming van een representatief te 
achten organisatie van cliënten. De 
betrokken organisatie van cliënten 
wordt in dat geval voor de toepassing 
van het tweede tot en met zevende lid, 
en artikel 12 eerste, derde en vierde lid, 
aangemerkt als cliëntenraad, voor 
zover het besluiten betreft omtrent de 
medezeggenschapsregeling 

 Instemming organisatie van cliënten over 
medezeggenschapsregeling 
Dit is een nieuwe bepaling. Als er geen 
cliëntenraad is of functioneert, moet de 
instelling een representatieve organisatie 
van cliënten vragen om instemming over 
de medezeggenschapsregeling. 
De bepalingen met betrekking tot de 
procedure en de commissie van 
vertrouwenslieden gelden dan ook voor de 
instelling en de organisatie van cliënten.. 

 

Artikel 9 Artikel 3 lid 3 en artikel 4  Ongevraagd (verzwaard) 
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adviesrecht 

1 De clIëntenraad is bevoegd de 
instelling ongevraagd te adviseren 
over onderwerpen die voor de cliënten 
van belang zijn. 

3 De cliëntenraad is bevoegd de 
zorgaanbieder ook ongevraagd te 
adviseren inzake de in het eerste lid 
genoemde en andere onderwerpen die 
voor de cliënten van belang zijn 

Cliëntenraden kunnen adviseren over alles 
wat van belang is voor cliënten. Het advies 
moet wel redelijk en billijk zijn en passen 
binnen de doelstellingen van de instelling 

2 De instelling besluit zo spoedig 
mogelijk of zij een ongevraagd advies 
zal volgen. Indien zij voornemens is 
een van een schriftelijk advies 
afwijkend besluit te nemen, overlegt zij 
daarover, voor zover dat 
redelijkerwijze mogelijk is, ten minste 
eenmaal met de cliëntenraad 

1 De zorgaanbieder neemt geen van een 
schriftelijk door de cliëntenraad 
uitgebracht advies afwijkend besluit dan 
nadat daarover voor zover redelijkerwijze 
mogelijk is, ten minste eenmaal met de 
cliëntenraad overleg is gepleegd. 

Deze bepaling is gedeeltelijk nieuw. De 
instelling moet namelijk zo snel mogelijk 
laten weten of zij het advies van de 
cliëntenraad overneemt. 
Wil de instelling het advies niet overnemen 
dan moet zij met de cliëntenraad in 
overleg. 

3 De instelling doet van een besluit 
inzake een onderwerp waarover de 
cliëntenraad schriftelijk advies heeft 
uitgebracht, schriftelijk, en voor zover 
zij van het advies afwijkt en de 
cliëntenraad daar niet mee heeft 
ingestemd, onder opgave van 
redenen, mededeling aan de 
cliëntenraad 

3 De zorgaanbieder doet van een besluit 
inzake een onderwerp waarover de 
cliëntenraad schriftelijk advies heeft 
uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij 
van het advies afwijkt onder opgave van 
redenen, mededeling aan de 
cliëntenraad. 

Een instelling moet wanneer zij afwijkt van 
een schriftelijk advies van de cliëntenraad 
haar besluit schriftelijk meedelen en 
aangeven waarom zij het advies niet of 
gedeeltelijk wil overnemen. Nieuw is de 
toevoeging dat de cliëntenraad niet heeft 
ingestemd met het voorgenomen besluit. 

4 Indien de instelling zonder dat de 
cliëntenraad daarmee heeft ingestemd 
heeft besloten om een ongevraagd 
schriftelijk advies over een onderwerp 
als bedoeld in artikel 8, eerste lid, niet 
of niet geheel uit te voeren, kan: 
a de cliëntenraad de commissie van 
vertrouwenslieden verzoeken uit te 
spreken dat het advies tocht dient te 
worden uitgevoerd, of 
b de instelling de commissie van 
vertrouwenslieden verzoeken om het 
door de instelling genomen besluit te 
bevestigen. 

2 Ten aanzien van de onderwerpen, 
genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i 
tot en met m, neemt de zorgaanbieder, 
behoudens voor zover het besluit door 
de zorgaanbieder moet worden 
genomen krachtens een wettelijk 
voorschrift, geen van een door de 
cliëntenraad schriftelijk uitgebracht 
advies afwijkend besluit, tenzij de 
commissie, bedoeld in artikel 10, heeft 
vastgesteld dat de zorgaanbieder bij 
afweging van de betrokken belangen in 
redelijkheid tot zijn voornemen heeft 
kunnen komen. 

In de huidige Wmcz moet de instelling 
toestemming vragen aan de commissie 
van vertrouwenslieden om af te wijken van 
een ongevraagd verzwaard advies.  
In de Wmcz 2018 kan de cliëntenraad naar 
de commissie van vertrouwenslieden om 
uitvoering van het advies te vragen en kan 
de instelling naar de commissie om haar 
besluit te laten bevestigen. 

5 De commissie weigert het verzoek, 
bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, 
dan wel willigt het verzoek, bedoeld in 
het vierde lid, onderdeel b, in, indien 
de weigering van de instelling om het 
advies geheel te volgen redelijk is. 
Tenzij de commissie van mening is 
dat het advies in het geheel niet 
gevolgd hoeft te worden, bepaalt zij 
tevens welk deel van het advies 
uitgevoerd dient te worden en 
wanneer daarmee een aanvang moet 
zijn gemaakt. 

2 (.....) de commissie, bedoeld in artikel 
10, heeft vastgesteld dat de 
zorgaanbieder bij afweging van de 
betrokken belangen in redelijkheid tot 
zijn voornemen heeft kunnen komen. 

De commissie bepaalt of het redelijk is dat 
de instelling het advies niet wil volgen. 
Wanneer het onredelijk is geeft zij aan 
welk deel van het advies gevolgd moet 
worden en wanneer daarmee begonnen 
moet worden.  

 

 
Artikel 10 

Hoofdstuk III 
Bestuurssamenstelling 
Artikel 7 

Bindende voordracht 

Een instelling legt in haar statuten of, 1 Indien de zorgaanbieder, een Nu moet de instelling in haar statuten een 
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indien zij geen rechtspersoon is, 
anderszins schriftelijk vast dat de 
cliëntenraad in de gelegenheid wordt 
gesteld om een bindende voordracht te 
doen voor de benoeming van ten 
minste één lid van het 
toezichthoudende orgaan van de 
instelling 

rechtspersoon is als bedoeld in artikel 3 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
voorzien de statuten in een regeling die 
waarborgt dat de cliënten invloed kunnen 
uitoefenen op de samenstelling van het 
bestuur. De bedoelde regeling houdt ten 
minste in dat één bestuurslid wordt 
benoemd op bindende voordracht van de 
cliëntenraad of cliëntenraden, tenzij deze 
van de mogelijkheid een voordracht te 
doen, geen gebruik heeft, 
onderscheidenlijk hebben, gemaakt 

regeling hebben staan die ten minste 
inhoudt dat cliënten invloed hebben op de 
invloed hebben op de samenstelling van 
de raad van toezicht / commissarissen. 
Hierin moet staan dat de cliëntenraad / 
raden ten minste één lid bindend voor 
kunnen dragen. In de Wmcz 2018 staat 
dat de cliëntenraad ten minste één lid 
bindend voor kunnen dragen. 

 2 Het eerste lid is niet van toepassing 
indien het bestuur van een 
zorgaanbieder bestaat uit één of meer 
personen die deze functie uitoefent of 
uitoefenen op grond van een 
arbeidsrelatie waaraan een geldelijke 
beloning is verbonden. In dat geval is het 
eerste lid van overeenkomstige 
toepassing op de samenstelling van het 
orgaan dat is belast met het toezicht op 
of de goedkeuring van besluiten van het 
bestuur 

Deze bepaling is niet meer opgenomen 
omdat deze niet meer nodig is omdat het 
woord bestuur in het vorig lid veranderd is 
in toezichthoudend orgaan en dan kan het 
niet meer gaan om de raad van bestuur 

 

Artikel 11  Overleg en informatie raad van 
toezicht / commissarissen 

1 Het toezichthoudende orgaan van de 
instelling en de cliëntenraad overleggen 
ten minste één keer per jaar 

 Deze bepaling is nieuw en zegt dat de 
raad van toezicht / commissarissen en de 
cliëntenraad minstens eenmaal per jaar 
overleggen 

2 Het toezichthoudende orgaan 
informeert de cliëntenraad ten minste 
één keer per jaar over hetgeen zij heeft 
gedaan met de inbreng van de 
cliëntenraad in het overleg of de 
overleggen, bedoeld in het eerste lid. 

 Deze bepaling is nieuw. De raad van 
toezicht / commissarissen moet in het 
overleg / de overleggen met de 
cliëntenraad aangeven wat hij heeft 
gedaan met de inbreng van de 
cliëntenraad. 

 

Artikel 12  Enquêterecht 

1 De cliëntenraad van een instelling die 
een rechtspersoon is als bedoeld in 
artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, kan een verzoek in het kader 
van het recht van enquête, bedoeld in 
afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de 
ondernemingskamer van het 
gerechtshof Amsterdam 

 Cliëntenraden krijgen het enquêterecht op 
basis van de Wmcz. Nu kan de 
zorgaanbieder nog kiezen aan wie hij het 
enquêterecht geeft. Als het maar aan een 
cliëntenorganisatie is. 
Het enquêterecht houdt in dat de 
cliëntenraad de ondernemingskamer kan 
vragen een onderzoek te laten doen.in de 
instelling wanneer de raad een ernstig 
vermoeden heeft van wanbeleid. 

2 De artikelen 345 en 348 tot en met 
359 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn van overeenkomstige 
toepassing 

 Deze bepaling zegt hoe een 
enquêteverzoek ingediend kan worden en 
wat de ondernemerskamer kan doen. 
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 Artikel 6 Bovenwettelijke bevoegdheden 

 1 De zorgaanbieder kan aan de 
cliëntenraad schriftelijk verdergaande 
bevoegdheden dan de in deze wet 
genoemde toekennen. Een zodanig 
besluit wordt schriftelijk aan de 
cliëntenraad medegedeeld. 

In de huidige wet staat dat een instelling 
een cliëntenraad meer bevoegdheden 
kan geven. Deze bepaling is in de Wmcz 
2018 niet opgenomen. De mogelijkheid 
blijft bestaan omdat je altijd in positieve 
zin van de wet mag afwijken. 

 2 De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad 
in de gelegenheid advies uit te brengen 
over een voornemen een besluit te 
nemen als bedoeld in het eerste lid en 
over het voornemen een zodanig besluit 
te wijzigen. Artikel 4 is van 
overeenkomstige toepassing. 

Het geven en intrekken van 
bovenwettelijke bevoegdheden valt in de 
huidige wet onder het adviesrecht. Er zijn 
cliëntenraden die het toekennen en 
intrekken als verzwaard adviesrecht 
hebben. Wanneer er rechten voor een 
cliëntenraad niet meer opgenomen staan 
in de Wmcz 2018 worden deze met de 
inwerkingtreding bovenwettelijk. 

 

Artikel 13  Ontbinden cliëntenraad 
Nieuw artikel 

1 Behalve in het geval, bedoeld in 
artikel 4, eerste of vierde lid kan de 
instelling een cliëntenraad slechts 
ontbinden indien deze structureel 
tekortschiet in de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen van de 
cliënten wier belangen hij dient te 
behartigen. 

 Deze bepaling zegt dat een instelling een 
cliëntenraad kan opheffen wanneer deze 
de belangen structureel niet goed 
behartigt.  
Hoewel in de huidige wet zo’n bepaling 
niet letterlijk is opgenomen, kan een 
instelling een raad opheffen wanneer deze 
niet representatief is en niet in staat tot 
belangenbehartiging. 

2 Het voornemen om een cliëntenraad 
te ontbinden behoeft de instemming van 
de cliëntenraad 

 Wanneer een instelling een cliëntenraad 
wil opheffen, moet zij de desbetreffende 
cliëntenraad om instemming vragen. 

3 De instelling legt het voornemen om 
de cliëntenraad te ontbinden schriftelijk 
onder vermelding van de redenen 
daarvoor aan de cliëntenraad voor op 
een zodanig tijdstip dat deze raad 
redelijkerwijs genoeg tijd heeft om zich 
een goed oordeel ter zake te vormen. 

 Het verzoek om instemming moet 
schriftelijk met redenen. De cliëntenraad 
moet genoeg tijd hebben om tot een goed 
oordeel te komen. 

4 Artikel 8, vierde en vijfde lid, zijn van 
toepassing op een schriftelijk verzoek 
tot ontbinding van de cliëntenraad 

 Wanneer de cliëntenraad niet wil 
instemmen moet hij eerst overleggen met 
de instelling. Nadat de raad zijn oordeel 
heeft gegeven, moet de instelling zo snel 
mogelijk met een reactie komen. 

5 Indien de cliëntenraad zijn instemming 
aan het voornemen tot ontbinding 
onthoudt dan wel zich niet houdt aan de 
verplichting, bedoeld in artikel 8, vierde 
lid, kan de commissie van 
vertrouwenslieden op verzoek van de 
instelling toestemming tot ontbinding 
van de cliëntenraad verlenen. 

 Wanneer de cliëntenraad niet instemt en/of 
niet eerst heeft overlegd, kan de instelling 
toestemming vragen aan de commissie 
van vertrouwenslieden. 

6 Indien een representatief te achten 
delegatie van cliënten of hun 

 Een groep cliënten / vertegenwoordigers 
die representatief is, kan de instelling en 
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vertegenwoordigers van mening is dat 
de cliëntenraad ontbonden dient t 
worden en de instelling en de 
cliëntenraad weigeren daaraan hun 
medewerking te verlenen, kan de 
commissie van vertrouwenslieden op 
verzoek van deze delegatie uitspreken 
dat de instelling de cliëntenraad dient te 
ontbinden. 

cliëntenraad vragen om de raad op te 
heffen. Doen zij dit niet kan de groep de 
commissie van vertrouwenslieden vragen 
om een uitspraak om de raad op te heffen. 

7 De commissie van vertrouwenslieden 
geeft de toestemming, bedoeld in het 
vijfde en zesde lid, slechts indien sprake 
is van de situatie, bedoeld in het eerste 
lid, en er redelijkerwijs geen andere 
oplossing is dan ontbinding van de 
clIëntenraad. 

 De commissie geeft toestemming om de 
cliëntenraad op te heffen wanneer deze de 
belangen van de cliënten structureel niet 
goed behartigt en er geen andere 
oplossing is. 

 

Hoofdstuk IV 
Artikel 14 

Hoofdstuk V 
Artikel 10 

Toezicht en naleving 
Naleving 

1 De instelling, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, stelt in overeenstemming met 
de cliëntenraad of cliëntenraden een uit 
drie leden bestaande commissie van 
vertrouwenslieden in, waarvan een lid 
door haar wordt aangewezen, een lid 
door de cliëntenraad of cliëntenraden 
wordt aangewezen en een lid door de 
beide andere leden wordt aangewezen, 
of wijst een door een of meer 
cliëntenorganisaties en een of meer 
organisaties van instellingen ingestelde 
commissie van vertrouwenslieden aan 

1 De zorgaanbieder, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, stelt in overeenstemming met 
de cliëntenraad of cliëntenraden een uit 
drie leden bestaande commissie van 
vertrouwenslieden in, waarvan een lid 
door hem wordt aangewezen, een lid 
door de cliëntenraad of cliëntenraden 
kan worden aangewezen en een lid door 
de beide andere leden wordt 
aangewezen, of wijst een door een of 
meer cliëntenorganisaties en een of 
meer organisaties van zorgaanbieders 
ingestelde commissie van 
vertrouwenslieden aan,  

In de huidige Wmcz staan de bepalingen 1 
en 2  van het wetsvoorstel in 1 bepaling. 
Deze bepaling gaat over de instelling van 
de commissie van vertrouwenslieden voor 
een instelling. De zorgaanbieder en 
cliëntenraad kunnen ook kiezen voor de 
Landelijk Commissie van 
Vertrouwenslieden die onder meer is 
ingesteld door ActiZ, GGZ Nederland en 
LOC. 
 

2 De commissie van vertrouwenslieden 
heeft tot taak te bemiddelen en zo nodig 
een uitspraak te doen 

1 (commissie van vertrouwenslieden) die 
tot taak heeft te bemiddelen en zonodig 
een bindende uitspraak te doen: 

Hier is niets veranderd. Het huidige artikel 
10.1 staat in het wetsvoorstel in twee 
aparte bepalingen 

3 Organisaties als bedoeld in het eerste 
lid die een commissie van 
vertrouwenslieden hebben ingesteld, 
waarborgen dat: 

 Cliëntenorganisaties en 
brancheorganisaties moet ervoor zorgen 
dat cliëntenraden, instellingen en een 
groep cliënten / vertegenwoordigers 
geschillen kunnen voorleggen aan de 
commissie van vertrouwenslieden. 

a een instelling of een cliëntenraad aan 
de commissie een geschil kan 
voorleggen over de uitvoering van de 
artikelen 3, tweede tot en met negende 
lid, 4, tweede, derde en vierde lid, 5, 
tweede tot en met vierde lid, 6, 7, 8, 
eerste tot en met vijfde en achtste lid, 9, 
tweede en derde lid en 13, eerste tot en 
met vierde lid, alsmede over de 
uitvoering van de 
medezeggenschapsregeling 

a op verzoek van de cliëntenraad, in 
geschillen met de zorgaanbieder over de 
uitvoering van de artikelen 3, 4, eerste 
en derde lid, 5, eerste lid en 9 

Geschillen die de cliëntenraad nu voor kan 
leggen, gaan over:: 
- (verzwaard) advies vragen; 
- adviesprocedure; 
- overleg voordat zorgaanbieder kan 
afwijken van advies; 
- mededeling doen van besluit; 
- informatie; 
- openbaar maken van stukken. 
In het wetsvoorstel kunnen instelling en 
cliëntenraad geschillen voorleggen over: 
- medezeggenschapsregeling; 
- vrijwillige cliëntenraad 
(medezeggenschapsregeling, naleving en 
onderwerpen van medezeggenschap en 
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invulling); 
- inventarisatie wensen / meningen 
achterban door clIëntenraad, het 
informeren van de achterban en het 
betrekken van de resultaten van inspraak 
van cliënten / vertegenwoordigers; 
- informatie en faciliteiten; 
- tijdig advies vragen en adviesprocedure; 
- tijdig schriftelijk instemming vragen en 
instemmingsprocedure;; 
- ongevraagd adviesprocedure; 
- opheffen cliëntenraad. 
Het artikel over openbaar maken van 
informatie is niet meer opgenomen in de 
Wmcz 2018. 

b een instelling aan de commissie kan 
verzoeken een beslissing te nemen als 
bedoeld in artikel 8, zesde lid, 9, vierde 
lid, of 13, vijfde lid. 

b op verzoek van de zorgaanbieder, 
indien deze ten aanzien van een 
onderwerp, genoemd in artikel 3, eerste 
lid, onder i tot en met m, waarover door 
de cliëntenraad een schriftelijk advies is 
uitgebracht, een van dat advies 
afwijkend besluit wenst te nemen 

In de Wmcz 2018 kan de zorgaanbieder de 
commissie vragen om toestemming  
- voor een besluit waar de cliëntenraad 
geen instemming aan heeft gegeven; 
- voor het niet opvolgen van een 
ongevraagd verzwaard advies over een 
onderwerp dat valt onder het 
instemmingsrecht; 
- opheffen cliëntenraad. 
In de huidige Wmcz moet hij de 
cliëntenraad om toestemming vragen voor 
een besluit waarvoor verzwaard 
adviesrecht geldt en de cliëntenraad niet 
akkoord is. 

c een cliëntenraad aan de commissie 
kan verzoeken een beslissing te nemen 
als  bedoeld in artikel 9, vierde lid. 

 De cliëntenraad kan de commissie vragen 
om uitvoering van een ongevraagd 
verzwaard advies door de instelling. 

d een representatief te achten delegatie 
van cliënten of hun vertegenwoordigers 
aan de commissie kan verzoeken een 
beslissing te nemen als bedoeld in 
artikel 13, zesde lid, een  

 Een groep cliënten / vertegenwoordigers 
kan de commissie vragen om opheffing van 
de cliëntenraad. 

e een voor een locatie representatief te 
achten delegatie van clIënten of hun 
vertegenwoordigers aan de commissie 
een geschil kan voorleggen over de 
uitvoering van artikel 3, vierde lid. 

 Een groep cliënten / vertegenwoordigers 
kan de commissie vragen om een 
cliëntenraad op locatie. 

4 Van een uitspraak of een beslissing 
van de commissie van 
vertrouwenslieden kan in beroep 
worden gekomen bij de 
ondernemingskamer van het 
gerechtshof Amsterdam 

 Deze bepaling is nieuw. Instelling en 
cliëntenraad kunnen na een uitspraak van 
de commissie van vertrouwenslieden in 
beroep bij de ondernemingskamer. 
 

5 Het beroep wordt ingeleid door 
indiening van een verzoek binnen drie 
maanden nadat de verzoekende partij 
van de in het vierde lid bedoelde 
uitspraak of beslissing op de hoogte is 
gesteld. De wederpartij wordt van het 
beroep in kennis gesteld. 

 Het beroep moet binnen drie maanden bij 
de ondernemingskamer zijn ingediend en 
de andere partij (instelling of cliëntenraad) 
moeten over het beroep zijn geïnformeerd. 

6 De ondernemingskamer behandelt het 
verzoek met de meeste spoed. 

 De ondernemingskamer moet de zaak snel 
behandelen. 
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7 Tegen een uitspraak van de 
ondernemingskamer kan geen beroep 
in cassatie worden ingesteld. 

 Na de uitspraak van de 
ondernemingskamer kan niet verder 
worden geprocedeerd. 

8 Nadat de termijn, bedoeld in het vijfde 
lid, ongebruikt verlopen is, kan de 
cliëntenraad of de representatief te 
achten delegatie van cliënten of hun 
vertegenwoordigers de 
ondernemingskamer schriftelijk 
verzoeken de instelling te bevelen een 
uitspraak van de commissie van 
vertrouwenslieden na te leven. Een 
verzoeker die niet vooraf schriftelijk aan 
de instelling heeft verzocht te handelen 
overeenkomstig hetgeen in het 
verzoekschrift is verzocht en deze 
daarbij niet een redelijke termijn heeft 
gegeven om aan dat verzoek te 
voldoen, wordt niet-ontvankelijk 
verklaard. 

 Wanneer de instelling een uitspraak van de 
commissie van vertrouwenslieden niet 
opvolgt en niet in beroep is gegaan, kan de 
cliëntenraad of een groep cliënten / 
vertegenwoordigers naar de 
ondernemingskamer om naleving te 
vragen. Wel moeten ze de instelling van 
tevoren gevraagd hebben de uitspraak van 
de commissie te volgen en zij moet 
daarvoor genoeg tijd krijgen. Wanneer ze 
dat niet doen, neemt de 
ondernemingskamer de zaak niet in 
behandeling. 

9 De ondernemingskamer kan in haar 
beslissing aan de instelling de 
verplichting opleggen bepaalde 
handelingen te verrichten of na te laten. 

 De ondernemingskamer kan de instelling 
een bepaalde opdracht geven. 

10 In rechtsgedingen als bedoeld in het 
vierde of achtste lid kan de cliëntenraad 
niet in de proceskosten worden 
veroordeeld. 

 De ondernemingskamer kan de 
cliëntenraad niet vragen de proceskosten 
te betalen.  

11 De kosten voor het voorleggen van 
een verzoek als bedoeld in het derde 
lid, onderdelen d en e, komen voor 
rekening van de instelling, met 
uitzondering van de kosten van 
juridische bijstand indien onderdeel d 
van toepassing is. In rechtsgedingen als 
bedoeld in het achtste lid, kan de 
delegatie, bedoeld in het derde lid, 
onderdeel d of e, niet in de 
proceskosten worden veroordeeld. 

 De instelling moet de proceskosten betalen 
wanneer een groep cliënten / 
vertegenwoordigers om naleving vraagt 
van een opheffing van de cliëntenraad. Zelf 
moeten zij de kosten voor juridische 
ondersteuning betalen.  
Wanneer het gaat om een zaak waarbij de 
instelling een uitspraak van de commissie 
van vertrouwenslieden niet naleeft, kan de 
groep cliënten / vertegenwoordigers niet 
veroordeeld worden om de proceskosten te 
betalen. 

  

Artikel 15 Artikel 10 Toezicht 

1 De ambtenaren van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid zijn belast met 
het toezicht op de naleving van de 
artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 10 
en 14. Zij rapporteren daarover aan 
Onze Minister 

2 De cliëntenraad en iedere cliënt van 
de instelling kunnen de kantonrechter 
van de rechtbank van het 
arrondissement waarin de woonplaats 
van de zorgaanbieder is gelegen 
schriftelijk verzoeken de zorgaanbieder 
te bevelen de artikelen 2, 5, tweede lid, 
7 en 8 en het eerste lid van dit artikel na 
te leven. Een verzoeker die niet vooraf 
schriftelijk aan de zorgaanbieder heeft 
verzocht te handelen overeenkomstig 
hetgeen in het verzoekschrift is 
verzocht en deze daarbij niet een 
redelijke termijn heeft gegeven om aan 
dat verzoek te voldoen, wordt niet 

Op basis van de huidige wet  kan de 
cliëntenraad naar de kantonrechter met 
geschillen over: 
- het instellen / opheffen cliëntenraad; 
- het regelen van materiële middelen; 
- beleidsinformatie (1 maal per jaar)’; 
- bindende voordracht; 
- verslag over toepassing Wmcz. 
Voor de kantonrechter is toezicht door de 
inspectie in de plaats gekomen. 
De inspectie houdt toezicht op: 
- het geven van inspraak aan cliënten en 
hun vertegenwoordigers; 
- de instelling van een cliëntenraad; 
- houden / opheffen van een vrijwillige 
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ontvankelijk verklaard cliëntenraad; 
- bindende voordracht lid raad van toezicht / 
commissarissen; 
- instellen commissie van vertrouwenslieden 
/ aansluiten bij Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden. 
Cliëntenraden kunnen signalen afgeven aan 
de inspectie als zaken niet goed gaan en zij 
kunnen een handhavingsverzoek indienen 
bij de inspectie. 
De wetgever verwacht dat deze procedure 
laagdrempeliger is dan een gang naar de 
kantonrechter. 

2 Onze Minister is bevoegd tot 
oplegging van een last onder 
bestuursdwang ter handhaving van het 
bepaalde in de artikelen, genoemd in 
het eerste lid 

 De Inspectie kan de zorgaanbieder 
opdracht geven de verplichtingen in de 
nieuwe Wmcz na te leven 

3 De in het eerste lid bedoelde 
ambtenaren zijn bevoegd tot oplegging 
van een last onder bestuursdwang ter 
handhaving van de bij artikel 5:20 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
gestelde verplichting 

 De zorgaanbieder moet meewerken 

 

Hoofdstuk V 
Wijzigingen en andere wetten 

Hoofdstuk VI 
Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 16  Jeugdhulp 

De artikelen 4.2.4 tot en met 4.2.12 van 
de Jeugdwet worden vervangen door: 
Artikel 4.2.4 
1 De Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen is van overeenkomstige 
toepassing op jeugdhulpaanbieders en 
gecertificeerde instellingen. 
2 De ingevolge het eerste lid in te 
stellen cliëntenraden dienen zowel de 
belangen van de jeugdigen als die van 
hun ouders te behartigen. 
3 Het eerste lid geldt niet voor 
gecertificeerde instelling die tevens 
een door Onze Minister van Veiligheid 
en Justitie aanvaarde rechtspersoon  is 
als bedoeld in de artikelen 256, eerste 
lid, en 302, tweede lid, van Boek 1 van 
het Burgerlijk Wetboek 

 In de Jeugdwet staat nu een onderdeel 
waarin de medezeggenschap wordt 
geregeld. Deze wordt vervangen door de 
bepaling dat de Wmcz 2018 geldt voor 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 
instellingen.  
Cliëntenraden in de jeugdhulp moeten de 
belangen van jeugdigen en hun ouders 
behartigen. 
De Wmcz 2018 geldt niet voor 
asielzoekerscentra en voor Stichting Nidos 

 

Artikel 17   

Indien de wet van 13 juli 2016 tot 
wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en de 
Algemene wet bestuursrecht in verband 
met vereenvoudiging en digitalisering 
van het procesrecht (Stb. 2016, 288) in 

 Het woord ‘verzoekprocedure’ in artikel 14, 
achtste lid wordt vervangen door 
‘procesinleiding wanneer de wet in werking 
treedt die het procesrecht moet 
vereenvoudigen en digitatliseren. 
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werking treedt voor verzoekprocedures 
wordt in het artikel 14, achtste lid, 
tweede zin, van deze wet <het 
verzoekschrift> vervangen door: 
procesinleiding. 

 

Artikel 18  Wet zorg en dwang-functionaris 
(Wzd) 

Artikel 2b, tweede lid, van de Wet zorg 
en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten 
komt als volgt te luiden: 
2 Voordat de zorgaanbieder een 
Wzd-arts aanwijst, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018. De artikelen 7, 
vijfde en zesde lid, en 6, eerste lid, 
eerste volzin, van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 zijn van 
toepassing. 

 Cliëntenraden van instellingen waar de Wet 
zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapten (Wzd) straks 
van toepassing is, krijgen een adviesrecht 
over de benoeming van de 
Wzd-functionaris. 
Wanneer de instelling anders besluit dan 
het advies moet ze eerst overleggen met de 
cliëntenraad. 
Het besluit dat afwijkt van het advies moet 
schriftelijk zijn en aangegeven moet worden 
waarom er afgeweken wordt. 
En tot slot moet de cliëntenraad alle 
informatie krijgen die hij nodig heeft. 

Artikel 19   

Indien het bij koninklijke boodschap van 
30 juni 209 ingediende voorstel van wet 
houdende Regels ten aanzien van zorg 
en dwang voor personen met een 
psychogeriatrische aandoening of een 
verstandelijke handicap (...) tot wet is of 
wordt verheven en artikel 2b van die wet 
later in werking treedt dan, 
onderscheidenlijk op dezelfde datum in 
werking treden als deze wet, wordt 
artikel 2b, tweede lid, van de wet 
vervangen door: 
2. Voordat de zorgaanbieder een 
Wzd-arts aanwijst, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018. De artikelen 7, 
een Wzd-arts aanwijst, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018. De artikelen 7, 
vijfde en zesde lid, en 6, eerste lid, 
eerste volzin, van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 zijn van 
toepassing. 

 Deze bepaling gaat nogmaals over het 
adviesrecht bij benoeming Wzd-functionaris 

 

Artikel 20  Beleidsplan verplichte geestelijke 
gezondheidszorg 
Benoeming geneesheer-directeur 
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De Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg wordt als volgt 
gewijzigd: 
A 
Artikel 2:2 derde lid, komt als volgt te 
luiden: 
2 Voordat de zorgaanbieder het 
beleidsplan vaststelt, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstelling 2018. De artikelen 7, een 
Wzd-arts aanwijst, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018. De artikelen 7, 
vijfde en zesde lid, en 6, eerste lid, 
eerste volzin, van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 zijn van 
toepassing. 

 Cliëntenraden van instellingen waar de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg van 
straks van toepassing wordt, krijgen 
adviesrecht over het beleidsplan over de 
toepassing van verplichte zorg.  
Wanneer de instelling anders besluit dan 
het advies moet ze eerst overleggen met de 
cliëntenraad. 
Het besluit dat afwijkt van het advies moet 
schriftelijk zijn en aangegeven moet worden 
waarom er afgeweken wordt. 
En tot slot moet de cliëntenraad alle 
informatie krijgen die hij nodig heeft. 
 

B 
Artikel 2:3, eerste lid, komt als volgt te 
luiden: 
1 Voordat de zorgaanbieder de 
geneesheer-directeur aanwijst, vraagt 
de zorgaanbieder hierover advies aan 
de cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van 
de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstelling 2018. De artikelen 7, een 
Wzd-arts aanwijst, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018. De artikelen 7, 
vijfde en zesde lid, en 6, eerste lid, 
eerste volzin, van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 zijn van 
toepassing. 

 Ook krijgen de cliëntenraden een 
adviesrecht over de benoeming van de 
geneesheer-directeur. 
Wanneer de instelling anders besluit dan 
het advies moet ze eerst overleggen met de 
cliëntenraad. 
Het besluit dat afwijkt van het advies moet 
schriftelijk zijn en aangegeven moet worden 
waarom er afgeweken wordt. 
En tot slot moet de cliëntenraad alle 
informatie krijgen die hij nodig heeft. 
 
 

Artikel 21   

Indien het bij koninklijke boodschap van 
4 juni 2010 ingediende voorstel van wet 
houdende Regels voor het kunnen 
verlenen van verplichte zorg aan een 
persoon met een psychische stoornis 
(...) tot wet is of wordt  verheven en de 
artikelen 2:2 en 2:3 van die wet later in 
werking treden dan, onderscheidenlijk 
op dezelfde datum in werking treden als 
deze wet, worden de artikelen 2:2 en 
2:3 van die wet als volgt gewijzigd: 
Artikel 2:2 derde lid, komt als volgt te 
luiden: 
2 Voordat de zorgaanbieder het 
beleidsplan vaststelt, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstelling 2018.  

 Deze bepalingen gaan nogmaals over het 
adviesrecht van de cliëntenraad over 
beleidsplan verplichte zorg en benoeming 
geneesheer-directeur 
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B 
Artikel 2:3, eerste lid komt als volgt te 
luiden: 
1 Voordat de zorgaanbieder de 
geneesheer-directeur aanwijst, vraagt 
de zorgaanbieder hierover advies aan 
de cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van 
de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstelling 2018. De artikelen 7, een 
Wzd-arts aanwijst, vraagt de 
zorgaanbieder hierover advies aan de 
cliëntenraad, bedoeld in artikel 3 van de 
Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018. De artikelen 7, 
vijfde en zesde lid, en 6, eerste lid, 
eerste volzin, van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 zijn van 
toepassing 

 

Artikel 22   

Artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van de 
Wet toetreding zorgaanbieders komt 
als volgt te luiden: 
d. de bij artikel 3, eerste lid, van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 gestelde eis. 

 In het wetsvoorstel toetreding 
zorgaanbieders wordt opgenomen dat zij 
een cliëntenraad moeten hebben ingesteld.  

Artikel 23   

Indien het bij koninklijke boodschap van 
4 september 2017 ingediende voorstel 
van wet houdende Regels in verband 
met de uitbreiding van het toezicht op 
nieuwe zorgaanbieders (...) tot wet is of 
wordt verheven en artikel 5, eerste lid, 
onderdeel d, van die wet later in werking 
treedt dan, onderscheidenlijk op 
dezelfde datum in werking treedt als 
deze wet, komt artikel 5,   eerste lid, 
onderdeel d, van de Wet toetreding 
zorgaanbieders komt  als volgt te luiden: 
d. de bij artikel 3, eerste lid, van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 gestelde eis. 

 Dit artikel gaat nog een keer over de 
toelatingseis dat zorgaanbieders een 
cliëntenraad moeten hebben. 

 

Hoofdstuk VI Overgangs- en 
slotbepalingen 
Artikel 24 

  
 
Intrekken huidige wet 

De Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen wordt ingetrokken 

 Met deze bepaling wordt de huidige wet 
ingetrokken 

 

Artikel 25  Lopende procedures 
Opstellen 
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medezeggenschapsregeling 

1 De voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet 
aangevangen procedures inzake de 
naleving van de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen zoals die wet 
luidde tot het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet, worden 
afgewikkeld overeenkomstig artikel 10 
van die wet. 

 Lopende procedures bij de commissie van 
vertrouwenslieden en kantonrechter moeten 
op basis van de huidige wet worden 
afgehandeld. 

2 Een instelling die betrokken is bij een 
procedures als bedoeld in het eerste lid 
en op grond van deze wet niet verplicht 
is tot het instellen of aanwijzen van een 
commissie van vertrouwenslieden, 
houdt een op grond van artikel 10 Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen ingestelde commissie of 
aanwijzing in stand zolang dat nodig is 
voor de toepassing van het eerste lid. 

 Een instelling die een procedure heeft lopen 
bij de commissie van vertrouwenslieden en 
op basis van de nieuwe wet niet meer bij de 
commissie aangesloten zou hoeven zijn, 
moet aangesloten blijven tot de procedure is 
afgelopen. 

3 Een cliëntenraad die op grond van 
artikel 2 van de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen is ingesteld 
voor of op de dag, voorafgaand aan het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze 
wet, wordt aangemerkt als een 
cliëntenraad die is ingesteld op grond 
van artikel 3, eerste lid. 

 Een cliëntenraad die is ingesteld op basis 
van de huidige wet wordt cliëntenraad op 
basis van de Wmcz 2018. 

4 Een instelling all bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, of artikel 4, tweede lid, die op 
grond van artikel 2 van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen reeds een 
medezeggenschapsregeling heeft 
vastgesteld, stelt binnen zes maanden 
na het tijdstip van inwerkingtreding van 
deze wet een 
medezeggenschapsregeling vast die 
voldoet aan de in deze wet gestelde 
eisen. Tot het tijdstip waarop een 
zodanige regeling is vastgesteld, doch 
ten hoogste totdat de in de eerste volzin 
bedoelde zes maanden zijn verstreken, 
wordt een regeling die is vastgesteld op 
grond van artikel 2 van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen aangemerkt als een 
medezeggenschapsregeling die voldoet 
aan de eisen van artikel 3. 

Artikel 13 
1 (Inwerkingtreding) met dien verstande 
dat: 
a de zorgaanbieder uiterlijk drie 
maanden na het tijdstip van 
inwerkingtreding een regeling als 
bedoeld in artikel 2, tweede lid vaststelt; 
b de zorgaanbieder uiterlijk drie 
maanden nadat de onder a bedoelde 
regeling is vastgesteld, de voorzieningen 
treft, die op grond van die regeling 
noodzakelijk zijn voor de benoeming van 
de cliëntenraad; 
c de artikelen 3 en 4 buiten toepassing 
blijven ten aanzien van besluiten 
genomen voor de datum van benoeming 
van de leden van de cliëntenraad; 
d de statuten van de zorgaanbieder 
uiterlijk zes maanden na het tijdstip van 
inwerkingtreding in overeenstemming 
zijn met artikel 7 

De Wmcz 2018 zegt dat de instelling binnen 
zes maanden nadat de nieuwe wet is 
ingegaan een nieuwe 
medezeggenschapsregeling / 
samenwerkingsovereenkomst moet 
vaststellen. Tot die tijd geldt de huidige 
medezeggenschapsregeling / 
samenwerkingsovereenkomst. 

 2 Indien vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet door de 
zorgaanbieder aan enig orgaan dat in 
het bijzonder werkzaam is ter 
behartiging van de gemeenschappelijke 
belangen van cliënten in de instelling, 
bevoegdheden of materiële middelen 
zijn toegekend, behoudt dat orgaan die 
bevoegdheden en materiële middelen tot 
het tijdstip met ingang waarvan de leden 

Deze bepaling in de huidige wet zegt dat 
raden die er waren voordat de wet ingaat 
hun bevoegdheden en middelen houden 
totdat de cliëntenraad op basis van de 
Wmcz s benoemd. 
Ook staat er dat de cliëntenraden hun 
bovenwettelijke bevoegdheden behouden. 
Dergelijke bepalingen zijn in de Wmcz 2018 
niet opgenomen. 
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van cliëntenraad met toepassing van 
deze wet zijn benoemd. Voor zover de 
bedoelde bevoegdheden verder gaan 
dan de in deze wet genoemde, worden 
die bevoegdheden eveneens toegekend 
aan de cliëntenraad behoudens 
overeenkomstige toepassing van artikel 
6, tweede lid, juncto artikel 4 

 

Artikel 26  Lopende procedures  
Medezeggenschapsregeling  
Jeugdhulp 

1 De voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet 
aangevangen procedures inzake de 
naleving van de Jeugdwet zoals die wet 
luidde tot het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet, worden 
afgewikkeld overeenkomstig artikel 
4.2.11 van die wet zoals die wet luidde 
tot het tijdstip van inwerkingtreding van 
artikel 16 van deze wet. 

 Lopende procedures bij de commissie van 
vertrouwenslieden en kantonrechter moeten 
op basis van de huidige wet worden 
afgehandeld. 

2 Een jeugdhulpaanbieder, 
gecertificeerde instelling of 
pleegzorgaanbieder die betrokken is bij 
een procedures als bedoeld in het 
eerste lid en op grond van de Jeugdwet 
zoals deze luidt na inwerkingtreding van 
artikel 16 van deze wet niet verplicht is 
tot het instellen of aanwijzen van een 
commissie van vertrouwenslieden, 
houdt een op grond van artikel 4.2.12 
juncto 4.2.11 van de Jeugdwet, zoals 
deze artikelen luidden voor de 
inwerkingtreding van artikel 16 van deze 
wet, ingestelde commissie of aanwijzing 
in stand zolang dat nodig is voor de 
toepassing van het eerste lid 

 Een instelling die een procedure heeft lopen 
bij de commissie van vertrouwenslieden en 
op basis van de nieuwe wet niet meer bij de 
commissie aangesloten zou hoeven zijn, 
moet aangesloten blijven tot de procedure is 
afgelopen. 

3 Een cliënten- of pleegouderraad die 
op grond van paragraaf 4.2.b van de 
Jeugdwet is ingesteld voor of op de dag, 
voorafgaand aan het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel 16 deze 
wet, wordt aangemerkt als een cliënten- 
respectievelijk pleegouderraad die is 
ingesteld op grond van artikel 4.2.4 
respectievelijk 4.2.5 van de Jeugdwet.. 

 Een cliëntenraad die is ingesteld op basis 
van de Jeugdwet wordt cliëntenraad op 
basis van de Wmcz 2018. 

4 Een jeugdhulpaanbieder, 
gecertificeerde instelling of 
pleegzorgaanbieder die voor 
inwerkingtreding van artikel 16 van deze 
reeds een medezeggenschapsregeling 
heeft vastgesteld, stelt binnen zes 
maanden na het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet een 
medezeggenschapsregeling vast die 
voldoet aan de krachtens de artikelen 
4.2.4 of 4.2.5 van de Jeugdwet gestelde 

 De Wmcz 2018 zegt dat de instelling binnen 
zes maanden nadat de nieuwe wet is 
ingegaan een nieuwe 
medezeggenschapsregeling / 
samenwerkingsovereenkomst moett 
vaststellen. Tot die tijd geldt de huidige 
medezeggenschapsregeling / 
samenwerkingsovereenkomst. 
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eisen. Tot het tijdstip waarop een 
zodanige regeling is vastgesteld, doch 
ten hoogste totdat de in de eerste volzin 
bedoelde zes maanden zijn verstreken, 
wordt een regeling die is vastgesteld 
voor de inwerkingtreding van artikel 16 
van deze wet aangemerkt als een 
medezeggenschapsregeling die voldoet 
aan de krachtens de artikelen 4.2.4 of 
4.2.5 van de Jeugdwet gestelde eisen. 

 

Artikel 27   

Onze Minister voor Medische Zorg 
zendt binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze wet aan de 
Staten-Generaal een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van 
deze wet in de praktijk. 

  

 

Artikel 28   

De artikelen van deze wet treden in 
werking op een bij koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen 
verschillend kan worden vastgesteld. 

  

 

Artikel 16 Artikel 13 Ingaan wet 

Deze wet wordt aangehaald als: Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018. 
 
 

1 Deze wet treedt in werking met ingang 
van de eerste dag van de tweede 
kalendermaand na de maand van uitgifte 
van het Staatsblad waarin zij wordt 
geplaatst, 

 

 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges 
en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden 

Gegeven 

De Minister voor Medische Zorg 

De Minister voor Rechtsbescherming 
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