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aangenomen amendementen en de memorie van antwoord van de minister op 
vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer. 

       
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van 
cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018)  
 
VOORSTEL VAN WET 
 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins 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 wenselijk is de 

medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen te versterken en 
daartoe een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 
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: 
 

 

       
Hoofdstuk I Algemene bepaling 

 

Artikel 1 
 

 

A  C    1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt 
verstaan onder: 
a. cliënt: een natuurlijke persoon ten behoeve van wie een 
instelling werkzaam is; 

Onderdelen a en e 
De begripsomschrijvingen, opgenomen in de onderdelen a en e van dit artikellid, 
komen overeen met de omschrijvingen van die begrippen in artikel 1, eerste lid, 
onder d en a, van de huidige Wmcz. 
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b. commissie van vertrouwenslieden: een commissie als bedoeld in 
artikel 14; 

c. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; 
d. medezeggenschapsregeling: een regeling als bedoeld in artikel 
3; 
e. Onze Minister: Onze Minister voor Medische Zorg; 
f. zorg: zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg. 

 

 
Onderdeel b 

Voorliggend wetsvoorstel breidt de taken van de commissie van 

vertrouwenslieden uit ten opzichte van die in de huidige Wmcz. De commissie zal 
ook moeten oordelen over voorgenomen weigeringen van de instelling om 
bepaalde ongevraagde adviezen van de cliëntenraad te volgen (artikel 9) en over 
voornemens van de instelling om een cliëntenraad wegens disfunctioneren te 
ontbinden (artikel 1213). Omdat het begrip 'commissie van vertrouwenslieden' in 
de nieuwe Wmcz vaker zal worden gebruikt, wordt het begrip in onderdeel b 

omschreven.  
 
Onderdeel c 
De verplichtingen in deze wet richten zich tot 'de instelling'. Onderdeel c 
omschrijft 'instelling' als 'instelling als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz)'. De Wkkgz-instelling wordt in artikel 1 van die wet 
omschreven als: een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent, een 

organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen 
of doen verlenen, alsmede een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet 
verlenen. Aansluiting bij het begrip 'instelling' van de Wkkgz ligt in de rede, nu 
ook voor het begrip 'zorg' bij die wet wordt aangesloten (zie de toelichting op 
onderdeel f). Door aan te sluiten bij begrippen van de Wkkgz wordt bereikt dat 
de reikwijdte van beide wetten zoveel mogelijk gelijk zal zijn. Niet alleen is dat 
wenselijk met het oog op de overzichtelijkheid voor deze instellingen, maar ook 

met het oog op het toezicht door de IGJ i.o.. Voordeel van aansluiting bij het 
begrip 'instelling' van de Wkkgz is bovendien, dat daarmee de koppeling in de 
huidige Wmcz aan het hebben van een WTZi-toelating verlaten kan worden. In 

hoofdstuk 5 van het algemeen deel van deze toelichting staat waarom de 
koppeling aan de WTZi-toelating voor de medezeggenschap minder gelukkig is.  
 

Een (bestuur van een) instelling kan vanuit meerdere gebouwen (locaties) zorg 
laten verlenen, en ook kunnen meerdere vormen van zorg worden verleend. 
Indien een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting) een of meerdere 
ziekenhuizen of verpleeghuizen in stand houdt en die ziekenhuizen en 
verpleeghuizen geen rechtspersoonlijkheid hebben, is het bestuur van die 
stichting verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen. De 
stichting die deze zorgvormen in stand houdt, wordt in dat geval aangemerkt als 

de instelling. Indien de rechtspersoon de daadwerkelijke exploitatie van ieder van 
de onder die rechtspersoon ressorterende ziekenhuizen of verpleeghuizen heeft 

opgedragen aan een of meer derden die bij de rechtspersoon in dienst zijn als 
directeur, is dus niet die directeur maar de rechtspersoon die de zorg verleent, 
verantwoordelijk voor naleving van de wettelijke bepalingen. De besluiten van 
zodanige directeuren worden aangemerkt als besluiten van de betrokken 
stichting (d.w.z. van het bestuur van de instelling). Wellicht ten overvloede zij 

vermeld dat de directeur uiteraard wel namens de instelling uitvoering kan geven 
aan de verplichting om advies of instemming te vragen over besluiten die de 
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instelling raken. 
 

Een en ander ligt anders indien sprake is van een groep in de zin van artikel 24b 

van Boel 2 van het Burgerlijk Wetboek (ook wel een 'concern' genoemd) 
waardoor onder een ‘overkoepelende rechtspersoon (moedermaatschappij)’ een 
of meer afzonderlijke rechtspersonen hangen die een ziekenhuis of verpleeghuis 
exploiteren. De overkoepelende rechtspersoon en de ‘onderhangende’ 
rechtsperso(o)n(en) zijn in dat geval alle instellingen als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel c. De moedermaatschappij doet immers via haar 

dochtermaatschappijen bedrijfsmatig zorg verlenen, en een dochtermaatschappij 
laat haar personeel bedrijfsmatig zorg verlenen. Dit betekent dat beide 
rechtspersonen gehouden zijn de wet na te leven, dat de besluiten van beide 
rechtspersonen zijn onderworpen aan de verplichting om advies of instemming te 
vragen (voor zover die besluiten de betrokken instelling raken; zie de artikelen 7 

en 8) en dat een enquêteverzoek op beide rechtspersonen betrekking kan 
hebben.  

 
Ten slotte wordt nog opgemerkt dat artikel 1, vijfde lid, van de Wkkgz van het 
instellingsbegrip als omschreven in artikel 1, eerste lid, van die wet uitzondert 
'een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende 
zorg een deel van die zorg verleent'. Aangezien uitgangspunt van de nieuwe 
Wmcz is, dat de medezeggenschap zoveel mogelijk plaatsvindt op het niveau 
waar zij het effectiefst kan zijn, dat wil zeggen het niveau waarop de zorg 

daadwerkelijk wordt verleend, wordt de uitzondering van artikel 1, vijfde lid, 
Wkkgz niet in het instellingsbegrip van de nieuwe Wmcz 2017 overgenomen. Om 
die reden wordt in artikel 1, onderdeel c, van voorliggend wetsvoorstel voor het 

begrip 'instelling' verwezen naar artikel 1, eerste lid, Wkkgz (en niet naar het 
instellingsbegrip 'als bedoeld in de Wkkgz' waarin immers ook de uitzondering 
van artikel 1, vijfde lid, van die wet begrepen is). De instelling die louter in 

opdracht van een andere instelling zorg verleent, zal derhalve rechtstreeks onder 
de werking van de nieuwe Wmcz vallen. Dat laat onverlet dat ook de 
opdrachtgevende instelling onder de wet zal vallen.  
 
Gezien de definitie van 'instelling' in de Wkkgz en daarmee in voorliggende 
wetsvoorstel wordt daarmee zowel het bestuur van een zorgverlenende 
organisatie bedoeld als die zorgverlenende organisatie zelf. Daar waar de nieuwe 

Wmcz verplichtingen aan 'de instelling' oplegt, is het uiteraard steeds het bestuur 
dat verantwoordelijk is voor de nakoming daarvan. Aansluitend bij de 

wetsartikelen, wordt ook in deze toeliching doorgaans geen onderscheid gemaakt 
tussen het bestuur en de zorgverlenende organisatie zelf en wordt dus meestal 
over 'de instelling' gesproken. Indien in deze toelichting wordt gesteld dat 'het 
bestuur van de instelling' iets dient te doen, wordt niet beoogd een nieuwe 
entiteit 'bestuur van de instelling' te introduceren, maar wordt slechts beoogd 

aan te geven dat daadwerkelijke betrokkenheid van het bestuur bij de 
desbetreffende handelingen in de rede ligt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het – 
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na overleg met de cliëntenraad – vaststellen van de medezeggenschapsregeling.  
 

Onderdeel d 

Voor de leesbaarheid van de wet (met name de artikelen 3, 7, 8 en 1314) is in 
dit onderdeel een definitie opgenomen van het begrip 
‘medezeggenschapsregeling’ (te weten: de in artikel 3 bedoelde regeling).  
 
Onderdeel f 
De huidige Wmcz geldt voor zorgaanbieders die collectief gefinancierde zorg laten 

verlenen. Dat wil zeggen: zorg die verzekerd is op grond van de Wlz of een 
zorgverzekering als bedoeld in de Zvw, gesubidieerde zorg en door de overheid 
gefinancierde verslavingszorg. Zoals in het algemeen deel van de memorie van 
toelichting is aangegeven, is naar aanleiding van de reacties op de 
internetconsultatie van voorliggend wetsvoorstel besloten om de reikwijdte van 

de nieuwe Wmcz breder te maken: ook privaat gefinancierde zorg zal er onder 
vallen.  

 
Dat brengt met zich dat de nieuwe Wmcz een andere omschrijving van het begrip 
'zorg' dient te bevatten dan de huidige. Besloten is voor het nieuwe begrip aan te 
sluiten bij dat van de Wkkgz. De Wkkgz en de Wmcz zijn immers beide wetten 
die de positie van cliënten bij zorginstellingen beogen te consolideren en te 
verbeteren, en zowel voor de instellingen als voor de IGJ i.o. is het het 
overzichtelijkst als een instelling zoveel mogelijk of onder beide wetten valt, of 

onder geen van beide.  
 
Zorg in de zin van de Wkkgz is 'Wlz-zorg, Zvw-zorg, andere zorg' (artikel 1, 

eerste lid, Wkkgz) alsmede zorg of andere diensten waarvoor subsidie wordt 
verstrekt op grond van de artikelen 3.3.3, 10.1.4 of 11.1.5, eerste lid, Wlz 
(artikel 1, tweede lid, Wkggz). Wlz-zorg en Zvw-zorg worden in de Wkkgz 

omschreven als 'zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz 
respectievelijk de Zvw'.  
 
De instellingen die onder de reikwijdte van de huidige Wmcz vallen omdat zij 
zorg of andere diensten verlenen als bedoeld in de Zvw of de Wlz, zullen om deze 
reden in principe alle ook onder de reikwijdte van de nieuwe wet vallen. Omdat 
het persoonsgebonden budget in de Wlz een subsidie is op grond van artikel 

3.3.3 van die wet, zal ook zorg die uitsluitend wordt bekostigd uit 
persoonsgebonden budgetten (pgb's), zoals bijvoorbeeld bij de Thomashuizen 

het geval is, onder de reikwijdte van deze wet vallen. Daarnaast wordt onder 
zorg die wordt gefinancierd ingevolge de Wlz ook verstaan zorg die op grond van 
artikel 10.1.4 of 11.1.5, eerste lid, Wlz wordt gesubsidieerd. Als voorbeeld 
hiervoor kunnen de op grond van artikel 10.1.4 Wlz gesubsidieerde 
Fokuswoningen worden genoemd. Ook de zorg en diensten die worden 

gefinancierd ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw, vallen zoals 
hiervoor reeds aangegeven onder de reikwijdte van de onderhavige wet. 
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Ditzelfde geldt voor zorg en diensten die ingevolge een zodanige zorgverzekering 
worden gefinancierd uit een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). De reden om 

via aansluiting bij het Wkkgz-begrip, naast ‘zorg’ ook het begrip ‘diensten’ te 

noemen, is dat zulks in lijn is met (artikel 11 van) de Zvw. Blijkens de toelichting 
op dat artikel worden onder ‘diensten’ verstaan: verzorging, verpleging, verblijf 
en vervoer. Ook deze vormen vallen onder de reikwijdte van de Wkkgz en 
daarmee van het onderhavige wetsvoorstel. Daarbij dient overigens wel 
opgemerkt te worden dat via de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, het taxi- en openbaar vervoer van de reikwijdte van deze 

wet zal worden uitgezonderd.  
 
De uitbreiding van de reikwijdte van de nieuwe Wmcz ten opzichte van de 
huidige vloeit derhalve niet zozeer voort uit de wijze waarop de Wlz-, Zvw- en 
Wlz-gesubsidieerde zorg onder de wet wordt gebracht als wel uit het feit dat het 

zorgbegrip in de Wkkgz, en daarmee de nieuwe Wmcz, ook 'andere zorg' betreft. 
De Wkkgz omschrijft 'andere zorg' als 'handelingen op het gebied van de 

individuele gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg, niet zijnde Wlz-zorg of Zvw-zorg, alsmede 
handelingen met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de 
gezondheid van de cliënt'. Artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet Big) onderscheidt de handelingen op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg in handelingen op het gebied van de geneeskunst en 
andere verrichtingen rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe 

strekkende diens gezondheid te bevorderen of te bewaken.  
 
Onder reikwijdte van deze 'andere zorg' valt derhalve ook alle zorg die anders 

dan collectief gefinancierd wordt. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan 
cosmetische ingrepen aan en op het lichaam (chirurgie, laseren van de huid, 
injecteren van botox of chemische peelings), ambulante psychologische hulp die 

niet onder de dekking van de zorgverzekering valt (bijvoorbeeld hulp bij 
aanpassingsstoornissen, zoals bij verlies van een naast familielid, na een 
echtscheiding of na verlies van werk). Daarnaast zal ook op grond van de 
Kaderwet VWS-subsidies gesubsidieerde zorg, zoals de zorg van 
abortusklinieken, onder dit begrip vallen.  
 
Wel is het de vraag of het begrip 'andere zorg', zeker nu ook alle handelingen 

met een ander doel dan het (in artikel 1 van de Wet Big bedoelde) bevorderen of 
bewaken van de gezondheid er gezien de Wkkgz-omschrijving onder valt, niet 

erg ruim is. Deze vraag is uiteraard al aan de orde geweest bij de parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel dat tot de Wkkgz heeft geleid. Tijdens de 
plenaire behandeling van dat wetsvoorstel in de Eerste Kamer is toen 
aangegeven dat wettelijke inperking van het begrip (andere) zorg (nog) niet 
mogelijk is omdat nog niet duidelijk is waar en hoe dan grenzen zouden moeten 

worden getrokken en dat eerst ervaring met de nieuwe reikwijdte zou worden 
opgedaan. Nu de Wkkgz op 1 januari 2016 in werking is getreden, zijn er al enige 
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ervaringen met de reikwijdte opgedaan. Dit heeft geleid tot een in december 
2016 op internet gepubliceerde brochure aan de hand waarvan een aanbieder in 

kan schatten of hij onder de Wkkgz valt of niet. De brochure zal worden 

aangepast indien nieuwe afbakeningsvragen daartoe nopen. Nu in de nieuwe 
Wmcz voor het begrip 'zorg' zal worden aangesloten bij dat uit de Wkkgz, zal 
deze brochure natuurlijk ook voor de reikwijdte van de nieuwe wet van belang 
zijn.  
 
Zoals ook uit de brochure blijkt, valt onder het begrip ‘zorg’ niet 

maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Dit is overeenkomstig de reikwijdte van de 
huidige wet en de keuzes die hierover zijn gemaakt bij de parlementaire 
behandeling van de Wmo 2015. Indien een instelling zowel maatschappelijke 
ondersteuning verleent als zorg die onder de Wkkgz valt, geldt de onderhavige 

wet uiteraard wel voor de betrokken instelling. Ook de Wmo 2015 is in dat geval 
op die instelling van toepassing. In de Wmo 2015 is geregeld dat de gemeente 

bij verordening bepaalt of voor een voorziening die maatschappelijke 
ondersteuning biedt een regeling voor medezeggenschap is vereist (artikel 2.1.3 
Wmo 2015). Dit hoeft echter geen probleem op te leveren voor de betrokken 
instelling aangezien de Wmo 2015 de instelling, juist met het oog op een 
zodanige situatie, alle ruimte biedt om de regeling over de medezeggenschap 
vorm te geven overeenkomstig de eisen die gelden op grond van de onderhavige 
wet.  

 
Ook de jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering die 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen op grond van de Jeugdwet 

verlenen, vallen zoals uit de brochure blijkt niet onder het begrip zorg als 
bedoeld in de Wkkgz. Anders dan voor de ondersteuning als bedoeld in de Wmo 
2015, wil dit echter niet zeggen dat de materiële bepalingen van de nieuwe 

Wmcz niet voor deze aanbieders gaan gelden. Ook de inhoud van de huidige 
Wmcz geldt immers, gezien paragraaf 4.2b van de Jeugdwet, voor deze 
aanbieders. Het uitgangspunt is derhalve dat de in voorliggend wetsvoorstel 
opgenomen regels over inspraak en medezeggenschap ook voor de 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zullen gaan gelden. Dit 
geschiedt via het in de Jeugdwet van overeenkomstige toepassing verklaren van 
de artikelen van de nieuwe Wmcz (zie artikel 1516van voorliggend wetsvoorstel).  

Ten slotte wordt nog het volgende opgemerkt. Er zijn ook vormen van zorg die 
hoewel ze onder het begrip 'zorg' als bedoeld in de Wkkgz vallen, niet onder de 

Wmcz dienen te vallen. Deze zullen bij de amvb, bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
van de reikwijdte van de nieuwe Wmcz worden uitgezonderd. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting 
 

A      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 

Zoals in het eerste lid is toegelicht, zal de reikwijdte van de nieuwe Wmcz veel 
ruimer zijn dan die van de huidige Wmcz omdat ook niet collectief gefinancierde 
zorg onder de wet zal komen te vallen. Hiertoe wordt voor het begrip 'zorg' 
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tussen de cliënt en de instelling, deze wet niet van toepassing is. 
 

aangesloten bij het begrip van de Wkkgz.  
 

Er zijn echter vormen van Wkkgz-zorg of categorieën instellingen waarvoor de in 

voorliggend wetsvoorstel opgenomen medezeggenschapsregels minder relevant 
zijn. Het betreft hier enerzijds (instellingen die) enkele vormen van zorg of 
overige diensten (aanbieden) die op grond van de zorgverzekering of de Wlz 
gefinancierd worden. Te denken valt aan apothekers. De 
medezeggenschapsregels van voorliggend wetsvoorstel sluiten niet goed aan op 
de wijze waarop apothekers hun zorg verlenen. Dit komt vooral door het 

doorgaans zeer korte contactmoment tussen apotheek en cliënten. Anderzijds 
betreft het (instellingen die) sommige vormen van zorg (verlenen) die als 'andere 
zorg' onder de reikwijdte van de Wkkgz vallen. Hier kan worden gedacht aan het 
verrichten van medische keuringen (bijvoorbeeld voor een baan, een 
arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering of een rijbewijs), en het afnemen 

van bloed en weefsel ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het doel van 
dergelijke vormen van zorg ligt buiten het genezen of verzorgen van cliënten, en 

daarmee zijn de in voorliggend wetsvoorstel opgenomen 
medezeggenschapsregels minder geschikt voor dergelijke vormen van zorg of de 
instellingen die ze verlenen.  
 
Met het oog hierop is in het tweede lid bepaald dat vormen van zorg of 
categorieën van instellingen waarvoor de in de Wmcz 2018 opgenomen regels 
gezien de wijze waarop de zorg wordt verleend, het doel van de zorg of de relatie 

tussen de cliënt en de instelling minder aangewezen zijn, bij amvb van de 
reikwijdte van de nieuwe Wmcz worden uitgezonderd.  
 

De bepaling zal tevens worden gebruikt om bepaalde militaire instellingen van de 
reikwijdte van de nieuwe Wmcz uit te sluiten. Daarbij wordt op dit moment 
gedacht aan het uitsluiten van militaire instellingen die niet onder de huidige 

Wmcz vallen omdat zij geen Wtzi-toelating nodig hebben (dit zijn in ieder geval 
militaire ziekenboegen, gezondheidscentra en operationeel geneeskundige 
instellingen) of die, na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet toetreding 
zorgaanbieders (Wtza) en de bijbehorende Aanpassingswet toetreding 
zorgaanbieders (Aanpassingswet Wtza), welke wetsvoorstellen naar verwachting 
op afzienbare termijn bij Uw Kamer zullen kunnen worden ingediend, geen Wtza-
toelatingsvergunning zullen hoeven te hebben. De zorgverlening in militaire 

instellingen vindt niet alleen plaats in een zorgverlener-patiënt relatie, maar 
tegelijk ook in een werkgever-werknemer relatie. Om die reden is in die 

zorginstellingen al sprake van medezeggenschap op grond van het Besluit 
medezeggenschap defensie.  
 
Tot slot zal deze bepaling worden gebruikt om justitiële inrichtingen van de 
reikwijdte van de nieuwe Wmcz uit te sluiten. Het gaat dan om inrichtingen waar 

de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking 
gestelden of de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen van toepassing is. 
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Deze inrichtingen vallen ook niet onder de reikwijdte van de huidige Wmcz.  
 

De zorgverlening in deze inrichtingen vindt niet alleen plaats in een zorgverlener-

patiënt relatie, maar ook in een relatie van overheid tot justitiabele. Daarbij rust 
op de overheid een zorgplicht, waarbij de justitiabele toegang tot medische zorg 
(lichamelijk en geestelijk) heeft die gelijkwaardig is aan de gezondheidszorg in de 
vrije maatschappij en die daarnaast past binnen de beperkingen van een 
justitiële setting. De hiervoor genoemde justitiële beginselenwetten kennen 
daarom eigen regelingen voor medezeggenschap. Dit houdt verband met de 

bijzondere positie van justitiabelen, die in belangrijke mate afhankelijk zijn van 
de door of namens de justitiële inrichtingen aangeboden zorg, en met het feit dat 
de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) eindverantwoordelijkheid draagt voor 
de gang van zaken in deze inrichtingen en dus ook voor de aldaar verleende 
zorg. Deze regelingen vormen, evenals thans het geval is, een lex specialis ten 

opzichte van de medezeggenschapsregelingen in de reguliere zorgwetgeving. 
Door in de op te stellen amvb een uitzondering op te nemen voor justitiële 

inrichtingen, wordt dit geëxpliciteerd. 
 

       
Hoofdstuk II Inspraak 
 
Artikel 2 

 

 

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

van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten.  

 

Dit artikel strekt ertoe om instellingen waarbinnen cliënten in de regel langer dan 
een half jaar verblijven, ertoe te verplichten om de desbetreffende cliënten en de 
vertegenwoordigers van die cliënten de mogelijkheid te bieden inspraak uit te 

oefenen in aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven 

van die cliënten. Inspraak is een vorm van directe participatie; het houdt in dat 
cliënten en hun vertegenwoordigers zelf direct (dus niet via een 
vertegenwoordigend orgaan zoals de cliëntenraad) de wensen en behoeften 
kenbaar kunnen maken.  
 
De verplichting voor instellingen om in geval van langdurig verblijf de 
mogelijkheid tot inspraak te bieden, is aanvullend op de verplichting voor 

zodanige instellingen om zorg te dragen voor een cliëntenraad (indirecte 
participatie), met dien verstande dat de verplichting tot het bieden van de 
gelegenheid tot inspraak geldt voor alle instellingen die verblijf van in de regel 
langer dan een half jaar bieden terwijl de verplichting tot het instellen van een 

cliëntenraad alleen bestaat voor instellingen die in de regel door meer dan tien 
zorgverleners zorg doen verlenen. De reden om een cliëntenraad alleen verplicht 
te stellen voor grotere organisaties is dat in zodanige organisaties de lijnen vaak 

lang zijn en de afstand tussen bestuur en cliënt groot is waardoor de wensen van 
cliënten en hun vertegenwoordigers veelal niet rechtstreeks, via informeel 
contact zullen worden vernomen. Bij kleine organisaties ligt dat anders en zijn de 
lijnen korter. Toch wordt het van belang geoordeeld om zowel voor grote 
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organisaties als voor kleine organisaties waar cliënten in de regel langer dan een 
half jaar verblijven de verplichting tot het bieden van de mogelijkheid tot 

inspraak wettelijk te verankeren. Het betreft hier een afhankelijke en kwetsbare 

groep cliënten, die bovendien langdurig (vaak de rest van hun leven) iedere dag 
afhankelijk zijn van de zorgverlening om hen heen, terwijl juist deze cliënten niet 
altijd hun mening uit eigen beweging kenbaar zullen maken. Het is van belang 
om regels te stellen die ertoe strekken dat deze cliënten zoveel mogelijk regie 
kunnen uitoefenen op hun eigen leven. Voor het uitoefenen van de regie is 
uiteraard allereerst het individuele zorgplan, bedoeld in de Wlz, van belang. Maar 

voor zaken die deze individuele relatie overstijgen en de cliënt net zo goed direct 
raken, past voor deze groep cliënten en hun vertegenwoordigers een recht op 
inspraak. 
 
De inspraak moet kunnen worden geboden in aangelegenheden die direct van 

invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten. Gedacht kan worden aan 
aangelegenheden betreffende maaltijden, douchen, de (her)inrichting van 

leefruimtes, dagbesteding, huisregels, enzovoorts. De categorie 
aangelegenheden ‘die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten’ 
betreft derhalve een breed scala van aangelegenheden. De keuze voor een 
zodanig ruime omschrijving is bewust gemaakt. Gezien het grote belang dat deze 
kwetsbare en afhankelijke groep mensen die langdurig in de betrokken instelling 
wonen, heeft bij alle aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun 
dagelijkse leven, is er niet voor gekozen de verplichting tot het bieden van de 

mogelijkheid van inspraak te beperken tot een aantal met name in de wet 
genoemde categorieën van onderwerpen. 
 

Met het oog op de benodigde flexibiliteit regelt het wetsvoorstel niet hoe de 
inspraak moet worden georganiseerd. Aan de instelling wordt derhalve 
overgelaten hoe zij aan deze directe participatie vorm geeft. Te denken valt hier 

aan de mogelijkheid om haar cliënten om hun mening te vragen via individuele 
raadplegingen, bijeenkomsten in de recreatiezaal, (anonieme) vragenlijsten, 
spiegelgesprekken, et cetera. Wel dient de instelling de inspraak uiteraard aan te 
laten sluiten bij de aard van de zorgverlening en de groep van cliënten. Een 
voorbeeld is dat bij zorgverlening aan zwaar verstandelijk beperkten uiteraard 
zoveel mogelijk de wensen van de betrokken cliënten moeten worden 
geïnventariseerd, maar dat zeker ook de vertegenwoordigers actief moeten 

worden betrokken bij de inspraak.  
 

Juist omdat het bij ‘aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks 
leven van de cliënt’ om een zeer breed scala van aangelegenheden kan gaan, 
wordt de instelling niet verplicht om voor iedere beslissing die betrekking kan 
hebben op een zodanige aangelegenheid, eerst de gelegenheid tot inspraak te 
bieden. Het besturen van een organisatie zou daardoor ernstig worden 

belemmerd. De instelling kan ervoor kiezen om de cliënten en hun 
vertegenwoordigers periodiek naar hun wensen en meningen te vragen. 
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Uiteraard mag er van worden uitgegaan dat in geval van zeer belangrijke 
besluiten, bijvoorbeeld over een verhuizing, de cliënten in een vroeg stadium 

naar hun wensen en meningen wordt gevraagd. Zie in dit verband ook de 

verplichting voor de instelling om onderzoek te doen naar de leefwensen van de 
betrokken cliënten (artikel 6, onderdeel b, van de Wkkgz en overigens ook artikel 
3, derde lid, onderdeel d, van voorliggend wetsvoorstel). 
 
Nota van wijziging: 
De vragen in het verslag hebben mij tot het inzicht gebracht dat ook de grens 

van een half jaar niet precies verwoordt wat de bedoeling is. Om die reden wordt 
in deze nota van wijziging voorgesteld om de extra rechten niet te geven jegens 
instellingen 'waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar' verblijven, maar 
jegens instellingen 'die erop zijn ingericht cliënten langdurig te laten verblijven'. 
In de nota naar aanleiding van het verslag en in de toelichting bij deze nota van 

wijziging worden deze instellingen overigens kortheidshalve ook wel aangeduid 
als 'instellingen voor langdurig verblijf' of 'instellingen voor langdurige 

verblijfszorg'.  
 
Onder 'langdurig verblijven' wordt dan verstaan de situatie waarin cliënten 
(gaan) wonen in de instelling, dat wil zeggen waarin zij de rest van hun leven 
dan wel voor een langdurige, onbepaalde periode in de instelling zullen (gaan) 
verblijven en daar het centrum van hun leven hebben. Ze hebben er een eigen 
verblijfsruimte, slapen er, eten er, enzovoorts. Dit zal vaak aan de orde zijn bij 

zorg met verblijf als bedoeld in de Wlz en, ongeacht de vraag of de financiering 
plaatsvindt vanuit de zorgverzekering, Wlz of Jeugdwet, bij ggz-instellingen die 
patiënten opnemen van wie niet duidelijk is of zij ooit voldoende zullen herstellen 

om de instelling te kunnen verlaten. Het is daarentegen niet aan de orde bij 
revalidatie-instellingen. Daarin wordt men immers opgenomen met de 
verwachting dat men de instelling weer zal verlaten, zodat een patiënt zijn 

centrum van maatschappelijk leven buiten de revalidatie-instelling zal hebben. 
 

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

De in het tweede lid opgenomen verplichting dat de instelling haar cliënten en 
hun vertegenwoordigers moet informeren over hetgeen zij heeft gedaan met de 
resultaten van de inspraak, houdt in dat de instelling verantwoording af moet 
leggen jegens de desbetreffende cliënten en hun vertegenwoordigers. Dit zal er 

aan bijdragen dat de inspraak niet vrijblijvend is maar de cliënt ook 
daadwerkelijk invloed geeft. In het kader van het toezicht zal de instelling 
moeten kunnen aantonen op welke wijze zij aan deze verplichting heeft voldaan.  

 

       
Hoofdstuk III Cliëntenraden 

 
Artikel 3 
 

 

A        Ingevolge het eerste lid dient een instelling waar in de regel door meer dan tien 
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1. Een instelling stelt een cliëntenraad in die binnen het kader van 
de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeen-

schappelijke 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.  
 

(natuurlijke) personen zorg wordt verleend, een cliëntenraad in te stellen. De 
beperking van de verplichting tot deze instellingen is toegelicht in paragraaf 6.3 

van het algemeen deel van deze memorie.  

 
In artikel 4 is geregeld wat de instelling moet doen als zij niet langer in de regel 
door meer dan tien personen zorg doet verlenen; in dat geval heeft de instelling 
de keuze tussen vrijwillige instandhouding van de cliëntenraad of opheffing van 
die raad. De woorden ‘in de regel’ duiden op een zekere continuïteit. Dit betekent 
dat niet iedere wijziging in het aantal zorgverleners ertoe leidt dat niet langer 

een cliëntenraad in stand behoeft te worden gehouden. Indien echter ten gevolge 
van bijvoorbeeld een reorganisatie of inkrimping van de activiteiten structureel 
sprake is van tien of minder zorgverleners, dan is de instelling niet langer 
verplicht om een cliëntenraad in stand te houden.  
 

Voor de vraag welke personen worden meegeteld als personen die zorg doen 
verlenen, is de juridische basis waarop de zorgverleners zijn ingeschakeld, niet 

van belang. In geval van uitbesteding van de zorg aan een andere organisatie, 
wordt ook het aantal personen meegeteld dat, werkzaam bij die andere 
organisatie, in het kader van die uitbesteding in de regel aan de cliënten van de 
instelling zorg verleent. De personen hoeven ook niet full time zorg te verlenen: 
ook deeltijders tellen mee.  
 
Overigens worden alleen de personen meegeteld die zorg verlenen. Dit betekent 

niet alleen dat administratieve krachten niet worden meegeteld, maar ook dat 
bijvoorbeeld vrijwilligers die met de cliënten gaan wandelen, koffie drinken of een 
spelletje spelen niet worden meegeteld. 

 
Memorie van antwoord EK: 
Onder het begrip ‘natuurlijke personen die zorg verlenen’ worden alle natuurlijke 

personen verstaan die ten behoeve van de betrokken instelling zorg als 
bedoeld in de Wkkgz verlenen. Hierbij is niet van belang of deze personen die 
zorg verlenen op grond van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, een 
opdracht, een stageovereenkomst of als vrijwilliger. Ook is niet van belang of zij 
deze zorg fulltime of parttime verlenen. De gedachte hierachter is dat hoe meer 
personen die zorg verlenen moeten worden aangestuurd, hoe groter de afstand is 
tussen de cliënt en degenen die binnen de organisatie de beslissingen nemen. 

Deze grotere afstand kan ertoe leiden dat het belang van de cliënt onvoldoende 
wordt betrokken bij het nemen van de beslissingen; om die reden is het aantal 

natuurlijke personen dat zorg verleent het criterium voor de vraag of het 
instellen van een cliëntenraad verplicht is en is niet relevant of de betrokken 
personen parttime of fulltime werken of in welk type dienstverband zij werken. 
In reactie op de specifieke voorbeelden die de betrokken fractieleden noemen, 
wordt opgemerkt dat personen die uitsluitend sociale werkzaamheden verrichten 

(zoals vrijwilligers die alleen met bewoners wandelen of koffiedrinken) of 
uitsluitend administratief werk doen, geen zorg verlenen en dus niet onder het 
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betrokken begrip vallen. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat een assistent van 
een huisarts die uitsluitend afspraken inplant en ander administratief/secretarieel 

werk verricht, niet onder het begrip valt en een assistent die tevens lichte 

vormen van zorg van de huisarts overneemt, zoals het uitspuiten van oren of het 
meten van de bloeddruk, wel. Ook een natuurlijke persoon die voor het verlenen 
van zorg alleen gebruik maakt van de faciliteiten van een andere instelling en 
wat de inhoud van de zorgverlening betreft geen enkele relatie heeft met die 
instelling, wordt niet meegenomen bij het bepalen van het aantal natuurlijke 
personen dat bij de betrokken instelling zorg verleent. Een natuurlijke persoon 

die echter op verzoek van een huisarts enkele uren per week in de betrokken 
huisartsenpraktijk aanwezig is voor specifieke hulpvragen van cliënten van die 
huisarts, wordt wel meegeteld. 
Zoals uit het vorenstaande blijkt, vallen stagiaires, leerlingen en vrijwilligers 
onder het begrip ‘natuurlijke personen die zorg verlenen’, indien zij enige vorm 

van zorg verlenen. In dit kader is van belang dat er alleen een verplichting tot 
het instellen van een cliëntenraad is als de zorg ‘in de regel’ door het betrokken 

aantal natuurlijke personen wordt verleend. Als een instelling eenmalig 
gedurende bijvoorbeeld drie maanden een stagiaire heeft, wordt deze persoon 
niet meegeteld bij het aantal personen dat ‘in de regel’ zorg verleent. Als de 
instelling echter regelmatig gedurende drie maanden een stagiaire heeft, moet 
dit wel worden meegenomen bij de bepaling van het aantal personen dat in de 
regel bij die instelling zorg verleent. 
 

Amendement 34858 nr 33: 
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het nooit de intentie is geweest van 
de wetgever om kleinschalige eerstelijns zorgaanbieders onder de werking van 

de huidige Wmcz te laten vallen. In de praktijk wordt dit ook niet verwacht van 
de inspectie. Niet omdat zeggenschap en inspraak onwenselijk zouden zijn bij 
dergelijke zorgorganisaties, maar omdat de vorm van medezeggenschap die in 

dit wetsvoorstel wordt voorzien, niet past bij de manier waarop deze organisaties 
medezeggenschap het beste kunnen vormgeven.  
 Wanneer dit wetsvoorstel ongewijzigd doorgang vindt, zouden alle 
eerstelijns zorgaanbieders wel een cliëntenraad moeten instellen. Dit geldt ook 
voor andere zorgaanbieders waar in de praktijk een verwijzing voor wordt 
gevraagd, zoals audiologische centra, maar die wat impact op de cliënt betreft 
vergelijkbaar zijn met eerstelijnsorganisaties. Dit brengt veel extra 

administratieve lasten en kosten met zich mee voor dergelijke organisaties, wat 
indruist tegen het programma “Ontregel de zorg” en het hoofdlijnenakkoord voor 

de eerste lijn. Ook de Raad van State heeft zich negatief uitgesproken over het 
voorstel om de medezeggenschapsregels vrijwel ongedifferentieerd van 
toepassing te verklaren op alle vormen van zorg en categorieën van instellingen.  
 Dit amendement opent daarom de mogelijkheid om bij algemene 
maatregel van bestuur organisaties aan te wijzen die bepaalde vormen van 

ambulante zorg bieden, waarvoor de plicht om een cliëntenraad in te stellen 
alleen gaat gelden als zij met meer dan 25 personen zorg verlenen. Te denken 
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valt in ieder geval aan instellingen voor huisartsenzorg, verloskundige zorg, 
kraamzorg, mondzorg, paramedische zorg, psychologenpraktijken en 

audiologische centra. De uitzondering hierop vormen grote ambulante 

zorgaanbieders die in de regel met meer dan vijfentwintig natuurlijke personen 
zorg verlenen. 
 

A  C  E  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. 
 

In het tweede lid is de verplichting voor de instelling opgenomen tot het 
vaststellen van een schriftelijke medezeggenschapsregeling, voor welke regeling 

de instemming van de cliëntenraad is vereist (artikel 8, eerste lid, onder a). De 
instelling moet in deze medezeggenschapsregeling een aantal relevante aspecten 
met betrekking tot de cliëntenraad regelen. Dit betreft onder meer de aspecten 
die thans zijn voorgeschreven in artikel 2, tweede lid, onder a, en derde lid, 
onder a en b, van de huidige Wmcz. 
 

Een belangrijk aspect betreft de eis dat de regeling zodanig moet zijn dat een 

cliëntenraad redelijkerwijze representatief kan worden geacht en redelijkerwijze 
in staat kan worden geacht om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten 
te behartigen. De praktische invulling hiervan zal afhangen van de aard van de 
zorgverlening en de groep van cliënten aan wie de zorg wordt verleend en kan 
verschillen per instelling, en van de vraag of het om een decentrale of centrale 
cliëntenraad gaat. In de medezeggenschapsregeling van de instelling moeten – 
met de uitdrukkelijke instemming van de cliëntenraad – de waarborgen hiervoor 

worden opgenomen. Deze waarborgen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 
op het vaststellen van de – eveneens in de medezeggenschapsregeling vast te 
stellen – wijze van benoeming van de leden van de cliëntenraad (bijvoorbeeld via 
verkiezing) en de categorieën van personen die als lid kunnen worden benoemd 

of gekozen. Als de cliënten van de instelling in het algemeen zelf in staat zijn te 
achten om het actieve of passieve kiesrecht uit te oefenen, kan worden gekozen 

voor een samenstelling van de cliëntenraad op basis van verkiezingen door en uit 
de cliënten. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat er bij een instelling naar 
verwachting voldoende animo is om zitting te nemen in een cliëntenraad. In het 
geval de groep cliënten instelling echter te onbepaald of te omvangrijk is 
(bijvoorbeeld bij een ziekenhuis of thuiszorgorganisatie), redelijkerwijs verwacht 
moet worden dat er onvoldoende animo is of de cliënten niet zelf in staat zijn 
actief of passief kiesrecht uit te oefenen, ligt een andere werkwijze voor de hand. 

In sommige gevallen zou bijvoorbeeld benoeming van de leden van de 
cliëntenraad door of op voordracht van cliëntenorganisaties uit kandidaten die 
aan in de regeling te stellen voorwaarden voldoen, een goede optie kunnen zijn. 

Bij een aantal instellingen in de care kan gedacht worden aan een samenstelling 
op basis van verkiezing door en uit naaste familieleden. Het is dan ook niet 
wenselijk om op wetsniveau nadere eisen hieraan te stellen.  
 

Naast de in dit lid genoemde aspecten, moeten er nog meer zaken in de 
medezeggenschapsregeling worden opgenomen. Verwezen wordt naar 
bijvoorbeeld het derde en zesde lid van dit artikel. Uiteraard kunnen daarnaast in 
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de medezeggenschapsregeling nog meer aspecten worden geregeld. Dit betreft 
niet alleen zaken die in de wet worden benoemd (bijvoorbeeld het instellen van 

meerdere cliëntenraden en de bevoegdheidsverdeling daarbij), maar gedacht kan 

bijvoorbeeld ook worden aan een regeling over de termijnen die bij het vragen 
van advies of instemming door de instelling in acht zullen worden genomen. Een 
ander voorbeeld is een bepaling over de wijze waarop met gevoelige gegevens 
wordt omgegaan. 
 
Het opstellen van de medezeggenschapsregeling geschiedt na overleg met de 

cliëntenraad. Indien deze er nog niet of niet meer is, of als de cliëntenraad niet 
meer functioneert, geschiedt het opstellen van de medezeggenschapsregeling na 
overleg met een delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers die 
representatief te achten is voor de instelling of het deel van de instelling 
waarvoor de cliëntenraad zal gaan functioneren of, bij het ontbreken daarvan, na 

overleg met een (bijvoorbeeld landelijke) organisatie van cliënten.  
 

    E  3. In de medezeggenschapsregeling wordt 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 van de 
instelling; 
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 is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven.  
 

In dit lid is als nieuwe verplichting opgenomen dat in de 
medezeggenschapsregeling wordt vastgelegd op welke wijze een cliëntenraad 
wordt betrokken bij de voorbereiding van een aantal ingrijpende besluiten. Het 
betreft hier beslissingen over zaken die voor de gezamenlijke cliënten van 
zodanig belang zijn dat de cliëntenraad al vroeg in het proces bij de 
voorbereiding van de besluitvorming moet worden betrokken. Wijziging van de 

doelstelling of de grondslag van de instelling, het aangaan van een fusie of 
duurzame samenwerking, overdracht van de zeggenschap en specifiek in de 
langdurige zorg ingrijpende verbouwingen, verhuizingen of nieuwbouw of de 
selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg 

verlenen aan cliënten, zijn besluiten van zodanig groot belang voor cliënten dat 
een instemmingsrecht bij besluiten dienaangaande op zich aangewezen lijkt. Het 

blijkt echter dat door een vroegtijdige betrokkenheid van de cliëntenraad de 
belangen van de cliënten beter worden meegenomen dan door een uiteindelijk 
instemmingsrecht. Om die reden is in het derde lid bepaald dat in de 
medezeggenschapsregeling (en derhalve met instemming van de cliëntenraad) 
moet worden voorzien in een procedure die waarborgt dat de cliëntenraad goed 
wordt betrokken in het gehele proces van voorbereiding van deze besluiten. Dit 
bevordert dat de cliëntenraad in een vroegtijdige fase van de besluitvorming kan 

meepraten over de te maken keuzes, waardoor de cliëntenraad effectief invloed 
kan uitoefenen. Als dat het geval is, bestaat in de fase van het nemen van de 
finale besluiten geen behoefte aan een instemmingsrecht en volstaat een 

adviesrecht.  
 

A B C    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 

Zoals in het algemene deel van de memorie van toelichting is aangegeven, is 

uitgangspunt van voorliggend wetsvoorstel dat de medezeggenschap op het 
niveau in een instelling wordt georganiseerd, waar deze de meeste effect kan 
hebben. Indien een instelling meerdere organisatie-onderdelen heeft die wat 
betreft de locatie waar de zorg wordt verleend, de vormen van zorg of de 
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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. 
 
 

doelgroepen van de zorg van elkaar onderscheiden kunnen worden, kan het 
daarom verstandig zijn meerdere cliëntenraden in te stellen. Dat staat dit 

wetsvoorstel uitdrukkelijk toe. Voor instellingen waar cliënten in de regel langer 

dan een half jaar verblijven en instellingen die zorg thuis verlenen, is dit zelfs 
verplicht indien een representatieve vertegenwoordiging van cliënten en hun 
eventuele vertegenwoordigers hier om vragen en dit gelet op bovengenoemde 
drie aspecten redelijkerwijs van de instelling kan worden verlangd. Van een 
instelling die op drie locaties in een regio een verpleeghuis exploiteert, mag 
worden verwacht dat zij (ten minste) een cliëntenraad per locatie inricht. Ook 

van een landelijke instelling die in verschillende gemeenten zorg thuis laat 
verlenen, mag worden verwacht dat zij het niet laat bij één landelijk werkende 
cliëntenraad, maar, bijvoorbeeld, één cliëntenraad per gemeente of regio instelt. 
Of redelijkerwijs van haar kan worden verlangd dat er zelfs één cliëntenraad per 
wijk wordt ingesteld, zal van de omstandigheden van het geval afhangen. Indien 

in zo'n wijk door minder dan elf zorgverleners zorg wordt verleend, ligt iets 
dergelijks bijvoorbeeld niet in de rede. Heeft een instelling waarin cliënten in de 

regel langer dan een half jaar verblijven één gebouw van waaruit ook zorg thuis 
wordt verleend, dan ligt het wegens de verschillende vormen van zorg in de rede 
dat (minstens) twee cliëntenraden worden ingesteld. Van een psychiatrische 
instelling, ten slotte, waarin cliënten met allerlei psyschische problemen 
verblijven en die zich daarnaast specifiek heeft gespecialiseerd in de behandeling 
van anorexia nervosa, mag, indien de cliënten of hun vertegenwoordigers daar 
om vragen, het instellen van twee cliëntenraden worden verwacht gelet op de 

verschillende doelgroepen die worden behandeld.  
 
De woorden 'Onverminderd het eerste lid' aan het begin van de eerste zin van 

het vierde lid, geven aan dat de verplichtingen van het vierde lid slechts gelden 
indien de instelling in de regel meer dan tien zorgverleners heeft.  
 

Amendement 34858 nr 38: 
De indieners zijn van mening dat lokale medezeggenschap, dicht bij de cliënten, 
de norm moet zijn. In het wetsvoorstel is de bepaling over het instellen van 
meerdere cliëntenraden echter aangepast ten opzichte van het 
consultatievoorstel («nee, tenzij» in plaats van «ja, tenzij»). Wel moeten 
instellingen voor langdurige verblijfszorg en thuiszorg desgevraagd een lokale 
cliëntenraad instellen indien dat redelijkerwijs van hen kan worden verlangd. Het 

verzoek hiertoe moet echter worden gedaan door een representatief te achten 
delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers («ja, mits»). De indieners zijn 

van mening dat dit onvoldoende recht doet aan het streven dat de regering heeft 
om lokale medezeggenschap de norm te laten zijn. Met dit amendement wordt 
geregeld dat instellingen voor langdurige verblijfszorg en thuiszorg verplicht 
worden per locatie een cliëntenraad in te stellen, tenzij hier geen behoefte aan is 
of dit in redelijkheid voor een of meerdere locaties niet aangewezen is («ja, 

tenzij»). Het is dan aan de instelling/locatie om te beargumenteren dat het niet 
redelijk is om voor een locatie een aparte cliëntenraad in te stellen. De behoefte 
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vanuit cliënten is hierbij dus leidend; het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de 
indieners dat er cliëntenraden per locatie worden ingesteld, terwijl daar geen 

behoefte aan is.  

Het tweede onderdeel van het amendement regelt dat de commissie van 
vertrouwenslieden waarborgt dat een voor een locatie representatief te achten 
delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers een geschil kan voorleggen als 
er discussie is over de vraag of het redelijk is om voor een locatie een aparte 
cliëntenraad in te stellen. 
 

Memorie van antwoord EK: 
Het wetsvoorstel bepaalt dat instellingen voor langdurige verblijfszorg en 
thuiszorg verplicht worden per locatie een cliëntenraad in te stellen, tenzij 
betrokken cliënten zeggen daar geen behoefte aan te hebben dan wel indien het 
instellen ervan voor een of meerdere locaties in redelijkheid niet aangewezen is. 

Er zijn geen nadere eisen gesteld zoals bijvoorbeeld een minimumomvang voor 
een dergelijke locatie. Evenmin zijn er voorschriften opgenomen omtrent een 

inrichting van cliëntenraden naar zorgvormen of cliëntgroepen. Van cumulatief 
uitleggen is dus geen sprake. Voor het bepalen van de locaties waarvoor een 
cliëntenraad is voorgeschreven, is de behoefte van cliënten leidend; meer 
specifiek betekent dat de behoefte van een voor die locatie representatief te 
achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers. Het is aan het bestuur 
van de instelling om te beargumenteren waarom het voor een locatie eventueel 
toch niet redelijk zou zijn om een aparte cliëntenraad in te stellen. Bij verschil 

van inzicht kan een voor de locatie representatief te achten delegatie van 
cliënten of hun vertegenwoordigers het geschil voorleggen aan de commissie van 
vertrouwenslieden. Met deze regeling is er een ondergrens om te waarborgen dat 

lokale medezeggenschap de norm is (minimumverplichting). Het staat partijen 
natuurlijk geheel vrij om ook op andere wijze cliëntenraden af te spreken rond 
bijvoorbeeld zorgvormen of groepen cliënten. 

 
Memorie van antwoord EK: 
Onder een locatie wordt in principe ieder gebouw verstaan dat op afstand van 
andere gebouwen op een afzonderlijk grondstuk of eigen terrein staat en een 
functie heeft in de directe zorgverlening. Dat kan een gebouw zijn dat bestemd is 
voor een specifieke cliëntengroep of een gebouw waarin een bijzondere zorgvorm 
wordt aangeboden. Hoewel zij op hetzelfde terrein liggen kunnen twee gebouwen 

dus als twee locaties worden aangemerkt als zij duidelijk van elkaar te onder-
scheiden zijn vanuit het perspectief van verschillende categorieën patiënten. 

In het geval van bijvoorbeeld thuiszorg moet vooral gekeken worden naar de 
organisatie van de zorg in de praktijk in wijken of regio's. Locatie is dan de 
aanduiding voor vestigingskantoren van de organisatie in de wijk. Inderdaad 
mogen thuiszorgorganisaties die nu al wijkgebonden werken het begrip "locatie" 
dus zo verstaan dat zij een dergelijke ordening van de medezeggenschap op 

basis van wijk of regio kunnen handhaven of de medezeggenschap voor de 
toekomst langs die lijnen kunnen inrichten. Het gaat er immers om dat lokale 
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medezeggenschap de norm is. 
 

A B     5. Er kan een centrale cliëntenraad worden ingesteld. Een centrale 
cliëntenraad is een cliëntenraad in de zin van deze wet. 
 

De cliëntenra(a)d(en) en het bestuur van de instelling kunnen samen besluiten 
om een centrale cliëntenraad in te stellen. Dit is in het vijfde lid bepaald. Op de 
centrale cliëntenraad zijn de bepalingen uit dit wetsvoorstel geheel van 
toepassing; de centrale cliëntenraad is in die zin niets anders dan een gewone 
cliëntenraad. De keuze van de instelling en cliëntenraad samen kan bijvoorbeeld 
inhouden dat er naast meerdere decentrale cliëntenraden ook een centrale 

cliëntenraad is, maar kan ook inhouden ook dat er naast één decentrale 
cliëntenraad tevens een centrale cliëntenraad is of dat er uitsluitend decentrale 
cliëntenraden zijn dan wel uitsluitend een centrale cliëntenraad is. Uiteraard 
moet de samenstelling van de onderscheiden raden steeds zodanig zijn dat per 
saldo wordt voldaan aan de wettelijke eisen.  
 

 B   E  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. 
 

Ook moeten de taken van de verschillende raden en de verdeling wat betreft de 
uitoefening van bevoegdheden worden geregeld (zesde lid). Dat kan in de 
afzonderlijke medezeggenschapregelingen of, indien één medezeggenschaps-
regeling voor zowel de centrale als de decentrale raden wordt opgesteld, in die 
regeling. Een decentrale cliëntenraad kan besluiten om zijn advies- of 
instemmingsbevoegdheden over bepaalde (deel)onderwerpen over te dragen aan 
een centrale (of andere decentrale) cliëntenraad. Dat zal dan moeten worden 

opgenomen in de medezeggenschapsregeling van de decentrale cliëntenraad of, 
als er slechts één medezeggenschapsregeling is, in de bepalingen van die 
regeling, die over de bevoegdheden van die decentrale cliëntenraad gaan. 
Aangezien de cliëntenraden ingevolge artikel 8 instemmingsrecht hebben op de 
wijziging van de (hen rakende) bepalingen van de medezeggenschapregeling, zal 

voor zo'n overdracht van bevoegdheden de expliciete instemming van de 

decentrale cliëntenraad nodig zijn. Als de overdracht van de bevoegdheden 
tevens wijziging betekent van medezeggenschapsbepalingen die de centrale 
cliëntenraad raken, geldt hetzelfde overigens ten aanzien van die cliëntenraad.  
 
Mogelijk kunnen de branches van aanbieders en cliëntenraden modellen opstellen 
voor de wijze waarop de bevoegdheidsverdeling tussen decentrale en centrale 
cliëntenraden geregeld zou kunnen worden. 

 
Amendement 34858 nr 38: 
Voorts regelt dit amendement dat een nieuwe lokale cliëntenraad ook de 
bijbehorende taken en bevoegdheden krijgt met betrekking tot onderwerpen die 

specifiek betrekking hebben op de groep cliënten waarvoor de lokale cliëntenraad 
is ingesteld. Hiermee wordt voorkomen dat een (centrale) cliëntenraad de komst 
van een nieuwe cliëntenraad kan blokkeren, door goedkeuring te onthouden aan 

wijziging van de medezeggenschapsregeling.  
 
Memorie van antwoord EK: 
Juridische onduidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling tussen de centrale en 
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decentrale cliëntenraden is goed te voorkomen door vooraf duidelijke afspraken 
hierover te maken in de medezeggenschapsregeling. Artikel 3 van de wet stelt de 

nodige eisen aan de inhoud van de medezeggenschapsregeling om te 

waarborgen dat belangrijke verplichtingen over en weer op voorhand helder en 
duidelijk zijn afgesproken. Het amendement waarop deze leden doelen, bevat 
zo’n eis en heeft ten doel te voorkomen dat een (centrale) cliëntenraad de komst 
van een nieuwe cliëntenraad kan blokkeren door instemming te onthouden aan 
een wijziging van de medezeggenschapsregeling die nodig is om een nieuwe raad 
te kunnen starten. Daartoe wordt in de wet bepaald dat aan een cliëntenraad die 

de belangen van de cliënten op een bepaalde locatie behartigt, in de 
medezeggenschapsregeling in elk geval de taken en bevoegdheden moeten 
worden toegekend met betrekking tot aangelegenheden die specifiek de cliënten 
op die locatie raken. Mocht men er onverhoopt toch niet uitkomen, dan kan de 
commissie van vertrouwenslieden op basis van dit wettelijke criterium 

bemiddelen en zo nodig een uitspraak doen. 
 

   D E  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. 
 

Ingevolge dit artikellid moet de instelling in de medezeggenschapsregeling 
waarborgen opnemen die bewerkstelligen dat de voor het vervullen van de taak 
van de cliëntenraad benodigde informatie op een zodanige wijze wordt verstrekt 
dat deze voor de cliëntenraad begrijpelijk is. Dit is een imperatieve bepaling, dus 
de instelling zal een regeling ter zake op moeten nemen. Nu de 
medezeggenschapsregeling de instemming van de cliëntenraad behoeft, zal dit in 

samenspraak met de cliëntenraad moeten worden bepaald. De 
medezeggenschapsregeling zal bijvoorbeeld kunnen inhouden dat de instelling bij 
complexe documenten steeds een goede annotatie als oplegger meestuurt waarin 
op duidelijke en toegankelijke wijze de beweegredenen voor het besluit zijn 

opgenomen alsmede de gevolgen die het besluit naar verwachting zal hebben 
voor de cliënten (bijvoorbeeld een cliënteffectrapportage). Het is niet alleen in 

het belang van de cliëntenraad maar ook in het belang van de instelling om een 
goede regeling ter zake op te nemen. Hoe toegankelijker de informatie, hoe 
sneller en beter de cliëntenraad zich een oordeel zal kunnen vormen. Dit heeft 
dus gevolgen voor de kwaliteit van de beslissingen van de cliëntenraad en voor 
de periode die de raad redelijkerwijs nodig heeft om te adviseren dan wel te 
beslissen of hij met het voorgenomen besluit instemt. 
 

  C D   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. 
 

In dit artikellid is geregeld dat de instelling de cliëntenraad in de gelegenheid 
moet stellen om vacatures voor die raad op daarvoor geschikte wijze onder de 
aandacht te brengen van cliënten en hun vertegenwoordigers. Bovendien dient 

de instelling de cliëntenraad hierbij desgevraagd te helpen. Te denken valt aan 
opname in het bulletin of op het prikbord van de instelling of, bijvoorbeeld bij een 
ziekenhuis of thuiszorgorganisatie, via een advertentie in een lokaal of regionaal 

blad dan wel via de lokale omroep. Deze openbare werving zorgt er niet alleen 
voor dat potentiële kandidaten voor het lidmaatschap van de cliëntenraad 
worden geattendeerd op de vacature, maar dwingt er ook toe om de eisen aan 
de in de cliëntenraad op te nemen persoon te expliciteren en zichtbaar te maken. 
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Het verkleint het risico dat nieuwe leden alleen worden verkregen door een 
gerichte benadering door bijvoorbeeld bestaande leden of het bestuur.  

 

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

Ingevolge het negende lid moet de instelling de medezeggenschapsregeling, of 
een wijziging daarvan, op een daarvoor geschikte wijze onder de aandacht 
brengen van de cliënten en hun vertegenwoordigers. In geval van een ziekenhuis 
kan dit bijvoorbeeld door publicatie in regionale of lokale kranten en bij een 
kleinere woonvorm door plaatsing op een openbaar mededelingenbord in de 

instelling. 
 

      Artikel 4 
 

 

A  C    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.  
 

De verplichting om een cliëntenraad in te stellen, geldt voor instellingen waarbij 

in de regel door meer dan tien personen zorg wordt verleend. Het is mogelijk dat 

door bijvoorbeeld een reorganisatie het aantal personen dat in de regel zorg 
verleent, zodanig daalt dat er geen cliëntenraad meer zou behoeven te worden 
ingesteld. Er is niet voor gekozen dat in een zodanig geval de cliëntenraad van 
rechtswege wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt in het eerste lid geregeld 
dat het bestuur van de instelling in dat geval de keuze heeft tussen 

instandhouding van de cliëntenraad of opheffing van die raad.  
Om een zorgvuldige afbouw mogelijk te maken, is in het eerste lid bepaald dat 
de opheffing niet eerder zal kunnen plaatsvinden dan drie maanden nadat de 
instelling aan de cliëntenraad, de cliënten en hun vertegenwoordigers heeft 
meegedeeld dat zij de cliëntenraad zal opheffen. 
 

A  C    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: 
 - artikelen 3, tweede lid, en 6; 
 - artikelen 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. 
 
 

In het tweede lid is uitdrukkelijk bepaald welke artikelen van overeenkomstige 

toepassing zijn indien de instelling vrijwillig een cliëntenraad in stand houdt. Door 
het van overeenkomstige toepassing verklaren van die artikelen zal de 
cliëntenraad een huishoudelijk reglement moeten opstellen en zal hen het recht 
van enquête toekomen, terwijl de instelling gehouden zal zijn om de bepalingen 
na te leven over de medezeggenschapsregeling, de bekostiging, het voorleggen 
van bepaalde besluiten voor advies of ter instemming en de informatieplicht. Ook 

zijn in dat geval de bepalingen over toezicht en naleving van toepassing. Er is 
dus weliswaar sprake van vrijwilligheid, maar niet van vrijblijvendheid.  
 
Artikel 10 over het voordrachtsrecht van een lid van het orgaan dat intern 
toezicht houdt, is in het geval van het vrijwillig in stand houden van de 
cliëntenraad door een kleine instelling niet van toepassing. Gezien de beperkte 

omvang van de aanbieder wordt deze bevoegdheid niet proportioneel geacht.  
 
 

A      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. 

Amendement 34858 nr 38: 
Goede zorg dient afgestemd te zijn op de wensen en behoeften van patiënten en 
cliënten. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk dat patiënten en cliënten 

kenbaar kunnen maken wat hun wensen zijn. Met het voorliggende wetsvoorstel 
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 wordt een aantal nieuwe regels geïntroduceerd om inspraak en 
medezeggenschap vorm te geven. Instellingen die niet verplicht worden om een 

cliëntenraad in te stellen, kunnen ervoor kiezen om vrijwillig een cliëntenraad in 

te richten. Als zij daarvoor kiezen, moeten zij voldoen aan alle regels die in de 
nieuwe wet zijn neergelegd. Het zal hier met name om kleine zorgorganisaties 
gaan. Zorgorganisaties die zich onderscheiden vanwege hun specifieke aard, 
omvang en diversiteit. Voor hen kunnen de nieuwe, extra regels leiden tot een 
forse toename in de regeldruk, waardoor de kans bestaat dat zij afzien van het 
vrijwillig instellen van een cliëntenraad. Dat vinden de indieners onwenselijk. 

Daarom regelt dit amendement dat zorgorganisaties die besluiten vrijwillig een 
cliëntenraad in te stellen, niet hoeven te voldoen aan alle regels in het 
voorliggende wetsvoorstel. Deze zorgorganisaties zijn slechts verplicht bij de 
instelling van een cliëntenraad in samenspraak met de cliëntenraad dan wel een 
representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers vast te 

leggen hoe medezeggenschap zal worden vormgegeven. Voorts wordt voor de 
vrijwillig ingestelde cliëntenraad geregeld dat zij worden voorzien van de 

informatie en benodigde voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor de 
vervulling van zijn taak alsmede dat kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn 
voor de vervulling van de werkzaamheden van de vrijwillig ingestelde 
cliëntenraad, ten laste van de instelling komen 
 

A      4. De instelling kan een vrijwillig in stand gehouden cliëntenraad 

op grond van een belangrijke wijziging van de omstandigheden 
ontbinden.  
 

Op grond van een belangrijke wijziging van de omstandigheden kan de instelling 

besluiten de vrijwillig in stand gehouden cliëntenraad op te heffen. Bij een 
‘belangrijke wijziging van omstandigheden’ moet gedacht worden aan een 
zodanige wijziging van omstandigheden dat opheffing redelijkerwijs 
gerechtvaardigd is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verdergaande 

inkrimping van taken en vermindering van het aantal zorgverleners. Het is goed 
denkbaar dat in zodanig geval de lijnen tussen cliënten en instelling dusdanig 

kort worden, dat een cliëntenraad geen toegevoegde waarde meer heeft. Een 
eventueel geschil hierover kan worden voorgelegd aan de commissie van 
vertrouwenslieden. 
 

A      5. Artikel 13, tweede tot en met vijfde lid, is van toepassing op 
een voornemen om een cliëntenraad wegens toepasselijkheid van 

het eerste of derde lid te ontbinden.  
 

Een voornemen van de instelling waar in de regel minder dan elf personen 
werken, om een cliëntenraad op grond van het eerste of derde lid te ontbinden, 

behoeft de instemming van de cliëntenraad. De verwijzing naar artikel 1213, 
tweede lid, zorgt daarvoor. Daarbij dienen de procedureregels in acht te worden 
genomen die ingevolge artikel 1213 gelden bij een voornemen tot ontbinding om 
de daar genoemde redenen. Het van toepassing verklaren van artikel 1213, 

vijfde lid, zorgt ervoor dat ook de in artikel 4 bedoelde kleine instelling een 
weigering om instemming te verlenen met ontbinding van de cliëntenraad, voor 
kan leggen aan de commissie van vertrouwenslieden. De toetsgrond van artikel 

1213, zevende lid, is hier echter uiteraard niet van toepassing. De commissie zal 
een voornemen tot ontbinding op grond van artikel 4, eerste of derde lid, moeten 
beoordelen met inachtneming van alle betrokken belangen.  
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A  C    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 zal de beslissing tot ontbinding schriftelijk of elektronisch bekend 
moeten maken aan de cliëntenraad, de betrokken cliënten en hun 

vertegenwoordigers. De mogelijkheid van mondelinge bekendmaking is niet 

geregeld, omdat de bekendmaking een constitutieve voorwaarde is voor het van 
overeenkomstige toepassing zijn van een aantal wetsartikelen (tweede lid) en 
een mondelinge mededeling hiervoor geen goed instrument is. 
 
De vereiste zorgvuldigheid brengt met zich dat de instelling bij de keuze van de 
wijze van bekendmaking (schriftelijk of elektronisch) rekening zal moeten 

houden met de mogelijkheden van haar cliënten om schriftelijk dan wel 
elektronisch kennis te nemen van die mededeling. Zolang de instelling geen 
mededeling als bedoeld in het eerste lid heeft gedaan, moet ervan worden 
uitgegaan dat nog steeds sprake is van een instelling die in de regel door meer 
dan tien personen zorg doet verlenen en blijven alle bepalingen dus onverkort op 

de instelling van toepassing.  
 

A      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 vijfde lid van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 3, eerste en vierde lid, bepaalt in welke gevallen een instelling een 
cliëntenraad in moet stellen. Uiteraard is het mogelijk dat een instelling die 
gezien dat artikel geen cliëntenraad hoeft in te stellen, dat toch doet. Dat kan 
bijvoorbeeld wenselijk zijn als instelling op meerdere locaties zorg laat verlenen, 
maar telkens door minder dan elf zorgverleners. Om te bewerkstelligen dat ook 
in zodanig geval sprake is van een volwaardige cliëntenraad die bijvoorbeeld zo 

nodig toegang heeft tot de commissie van vertrouwenslieden en de 
kantonrechterondernemingskamer, zijn de in het tweede lid genoemde 
bepalingen ook in dit geval van overeenkomstige toepassing. Uiteraard moet ook 
in dit geval een cliëntenraad kunnen worden opgeheven bij een belangrijke 

wijziging van omstandigheden. Om die reden zijn ook het derde en vierde lid van 
overeenkomstige toepassing. De verplichtingen gaan gelden zodra de instelling 

haar besluit tot instelling van een cliëntenraad op de voorgeschreven wijze onder 
de aandacht van de cliënten en hun vertegenwoordigers heeft gebracht.  
 
De regel dat de materiële bepalingen van voorliggende wetsvoorstel ook van 
toepassing zijn op vrijwillig ingestelde cliëntenraden geldt overigens niet voor de 
zorg of de instellingen die bij de amvb, bedoeld in artikel 1, tweede lid, zullen 
worden uitgezonderd van de reikwijdte van voorliggend wetsvoortel. Dat laat 

uiteraard onverlet dat instellingen die dergelijke zorg laten verlenen, ervoor 
kunnen kiezen om de bepalingen van deze wet vrijwillig voor hun cliëntenraden 
te laten gelden.  

 

      Artikel 5 
 

 

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

 

Het bepaalde in het eerste lid is overgenomen uit artikel 2, vierde lid, van de 
huidige Wmcz en houdt in dat de cliëntenraad schriftelijk – hiervoor wordt in 
voorliggend wetsvoorstel een huishoudelijk reglement voorgeschreven – zijn 
werkwijze moet regelen. Een belangrijk element dat de cliëntenraad zal moeten 
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regelen is op welke wijze hij de wensen en meningen van de cliënten 
inventariseert en de cliënten en hun vertegenwoordigers over zijn 

werkzaamheden en de resultaten daarvan informeert. Dit betreft de 

responsiviteit van de cliëntenraad. Het is voor een cliëntenraad onontbeerlijk dat 
die raad weet wat er bij de cliënten van de betrokken instelling leeft en dat de 
raad kennis heeft van de wensen en behoeften die de diverse groepen van 
cliënten hebben. Zonder die informatie kan de cliëntenraad immers onvoldoende 
de belangen van de betrokken cliënten behartigen. Daarnaast is het van belang 
dat de cliëntenraad aan de cliënten en hun vertegenwoordigers ook 

verantwoording aflegt over haar werkzaamheden en de resultaten daarvan. In 
het advies van iBMG wordt gesignaleerd dat het contact van cliëntenraden met 
de achterban in de praktijk erg beperkt is. 
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de cliëntenraad het contact met de 

achterban kan onderhouden zonder van de instelling de beschikking te krijgen 
over persoonsgegevens; het zonder toestemming van cliënten door de instelling 

verstrekken van persoonsgegevens aan de leden van de cliëntenraad zou in strijd 
zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er zijn meerdere 
manieren waarop de cliëntenraad bij het inventariseren van de wensen en de 
terugkoppeling van de resultaten binnen de grenzen van de wet te werk kan 
gaan. Zo kan de cliëntenraad bijeenkomsten organiseren, maar de cliëntenraad 
kan ook gebruik maken van een door de instelling beschikbaar gesteld online 
platform waarop kan worden gecommuniceerd met (vertegenwoordigers van) 

cliënten. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid tot enquêtering van de 
achterban waarbij de enquêteformulieren namens de cliëntenraad door de 
instelling worden verzonden of verspreid. De terugkoppeling van de resultaten 

kan bijvoorbeeld via een flyer of door een artikel in het bulletin van de instelling 
of door een mededeling op te hangen in de huiskamer van een zorginstelling. Dit 
is afhankelijk van de aard van de zorg en de groep cliënten. 

 

  C    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 resultaten 

daarvan. 
 

Amendement 34858 nr 14: 
Cliëntenraden kunnen een belangrijke meerwaarde hebben bij het kenbaar 
maken van de wensen en behoeften van cliënten die verblijven in instellingen die 
er op gericht zijn cliënten langdurig te laten verblijven en hun 
vertegenwoordigers. In het voorliggende wetsvoorstel wordt aan deze 

cliëntenraden een aantal rechten toegekend. De indieners zijn van mening dat 
hier tegenover ook een aantal plichten en verantwoordelijkheden zouden moeten 
staan. Om de cliënten die in de instelling verblijven goed te vertegenwoordigen is 

het essentieel dat de leden van een cliëntenraad weten wat de wensen en 
behoeften zijn van de cliënten. Daarom wordt met dit amendement geregeld dat 
cliëntenraden verplicht zijn regelmatig de wensen en meningen van de betrokken 
cliënten en hun vertegenwoordigers te inventariseren. Ook worden zij verplicht 

contact te onderhouden met betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers en 
hen te informeren over wat zij hebben gedaan met de resultaten van de 
inspraak. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van de inbreng van individuele 
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cliënten en/of de cliëntenraad richting het bestuur of de terugkoppeling van 
gesprekken tussen de cliëntenraad en het bestuur en genomen besluiten. Er 

worden geen nadere regels gesteld op welke wijze zij dit moeten doen.  

 

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

Het derde lid verplicht de instelling om de cliëntenraad desgevraagd hulp te 
verlenen bij het inventariseren van de wensen en meningen van de betrokken 
cliënten en hun vertegenwoordigers, alsmede bij het informeren van betrokkenen 
over de werkzaamheden van de cliëntenraad en van de resultaten daarvan.  

 

  C    3. 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.  
 

Indien over een aangelegenheid ook inspraak is gevraagd, is het van belang dat 
de cliëntenraad de resultaten daarvan bij zijn werkzaamheden betrekt en de 
verschillende wensen en meningen bij zijn werkzaamheden mee neemt. Hierdoor 
wordt niet alleen de responsiviteit van de cliëntenraad vergroot, maar dit 
bevordert ook dat de instellinginstelling zich nog beter rekenschap zal geven van 

de inspraak.  
 
Overigens zal de Wbp eraan in de weg staan dat in geval van bijvoorbeeld niet-
anonieme vragenlijsten, de ingevulde vragenlijsten met de persoonsgegevens 
aan de cliëntenraad worden verstrekt. De instelling zal de tot de persoon 
herleidbare gegevens moeten weglakken of bijvoorbeeld een samenvatting van 
de resultaten kunnen geven. Dit hoeft uiteraard niet als degenen die de 

vragenlijsten hebben ingevuld uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om de 
ingevulde lijsten aan de cliëntenraad te verstrekken. 
 

      Artikel 6 
 

 

   D E  1. 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 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. 
 

Een cliëntenraad kan zijn werk niet naar behoren doen als hij niet op de hoogte is 
van alle relevante zaken die de aanbieder en de instelling betreffen. De 
verplichting voor de instelling tot het verstrekken aan de cliëntenraad van 
inlichtingen en algemene gegevens omtrent het beleid is daartoe in dit artikellid 
opgenomen (gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het lange termijn 
huisvestingsplan). Inhoudelijk is de bepaling identiek aan artikel 5 van de huidige 

Wmcz.  
 
Stichting Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) pleit ervoor om voor de 
cliëntenraad een geheimhoudingsplicht wettelijk vast te leggen. Dan zou het voor 
aanbieders minder risicovol zijn om informatie te delen. Hiervoor is in 
voorliggend wetsvoorstel niet gekozen; geheimhouding kan onbedoeld onderling 

vertrouwen belemmeren. Een geheimhoudingsplicht kan door een gebrek aan 
openheid bijvoorbeeld een goede relatie tussen de cliëntenraad en de individuele 
cliënten schaden en een beeld geven dat cliëntenraad en bestuur onder één 
hoedje spelen. Uiteraard is het wel belangrijk dat cliëntenraden en de instelling 
onderling afspreken hoe zij met vertrouwelijke informatie omgaan. Het resultaat 
daarvan kan in de medezeggenschapsregeling worden opgenomen. 
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   D   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 heeft. 

 

In het tweede lid is expliciet vastgelegd dat de instelling de cliëntenraad het 
gebruik moet toestaan van de voorzieningen waarover zij beschikt, uiteraard 

voor zover de cliëntenraad die voor het vervullen van zijn taak redelijkerwijs 

nodig heeft. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het gebruik van 
kopieerapparatuur, computers, vergaderfaciliteiten, schrijfwaren en een 
communicatiekanaal via de website van de instelling. 
 

   D   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 verzoek aan een commissie van 
vertrouwenslieden, komen ten laste van de instelling. 
In afwijking van de vorige zin komen, tenzij anders afgesproken, 
kosten van juridische bijstand voor het voorleggen van een geschil 

aan de commissie van vertrouwenslieden niet voor rekening van 

de instelling. 
 

Op grond van dit artikellid komen de kosten die de cliëntenraad redelijkerwijs 

moet maken voor de vervulling van zijn taak, voor rekening van de instelling. 
Daarbij is expliciet gemaakt dat tot die kosten ook behoren de kosten die 
verband houden met onafhankelijke ondersteuning, scholing en het voorleggen 
aan de commissie van vertrouwenslieden van geschillen over de toepassing van 
de medezeggenschapsbepalingen. Niet bepaald is dat de kosten alleen ten laste 
van de instelling komen indien zij te voren met deze kosten heeft ingestemd of 

daarvan in kennis is gesteld (dit ligt slechts anders voor de kosten voor het 

voeren van rechtsgedingen; verwezen wordt naar het vijfde lid). Het criterium is 
dat sprake is van kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling 
van de taak van de cliëntenraad.  
Wat betreft de kosten voor onafhankelijke ondersteuning wordt nog opgemerkt, 
dat dit betekent dat de instelling moet voorzien in de kosten van een secretaris 
die onafhankelijke functioneert van de instelling. Als een secretaris in dienst is 
van de instelling, hoeft dit geenszins te betekenen dat geen sprake is van 

onafhankelijke ondersteuning. Bepalend is op welke manier de secretaris zijn 
taak uitoefent. Door de onderhavige bepaling kan een cliëntenraad die van 
oordeel is dat de ondersteuning op onvoldoende onafhankelijke wijze wordt 
uitgevoerd, zich wenden tot de instelling en vragen alsnog zorg te dragen voor 

de bekostiging van onafhankelijke ondersteuning.  
 

Eventuele geschillen tussen de instelling en de cliëntenraad over de bekostiging 
kunnen worden voorgelegd aan de commissie van vertrouwenslieden. 
Cliëntenraden zijn hierdoor voor hun bekostiging niet afhankelijk van de 
welwillendheid van de instelling.  
 
Er is niet voor gekozen om in het wetsvoorstel op te nemen dat het totale bedrag 
voor de bekostiging van de medezeggenschap binnen een instelling wordt 

vastgesteld op basis van een percentage van de omzet van de instelling (of welke 
andere indicator dan ook). Het is ondoenlijk te bepalen wat de juiste indicator en 
het juiste percentage is. De variatie in kosten van cliëntenraden is daarvoor te 

groot. Ook is een aparte financieringsstroom voor medezeggenschap niet 
wenselijk. De bekostiging van zorg (op basis van dbc’s of zorgzwaartepakketten) 
biedt de ruimte om overheadkosten te financieren. Net als de kosten van de 
ondernemingsraad, moeten ook de kosten van medezeggenschap hiervan worden 

betaald.  
 
Nota van wijziging: 
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Artikel 6, derde lid, van het wetsvoorstel zoals dat bij Uw Kamer is ingediend, 
regelt dat de instelling de kosten voor haar rekening moet nemen die een 

cliëntenraad maakt om een zaak aan de commissie van vertrouwenslieden voor 

te leggen. Bij nader inzien is deze bepaling te ruim geformuleerd, omdat dit een 
prikkel voor de cliëntenraden met zich zou kunnen brengen om juridische 
bijstand (advocaten of andere juridisch geschoolden) in te huren voor het voeren 
van hun zaken voor de commissie. Vervolgens zou ook de instelling zich 
waarschijnlijk tot iets dergelijks genoopt voelen, met als resultaat onnodige 
juridisering van de procedure bij de commissie en ongewenste kosten voor de 

instelling. Om die reden wordt in deze nota van wijziging voorgesteld om de 
instelling niet te verplichten om de kosten te vergoeden die de cliëntenraad 
maakt indien hij juridische bijstand inhuurt voor het voeren van een zaak voor de 
commissie van vertrouwenslieden. Overige kosten voor het voeren van de 
procedure voor een commissie van vertrouwenslieden dienen wel te worden 

vergoed. Zo komt het bedrag van € 310, dat de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden vraagt voor de behandeling van een zaak, wel voor rekening 

van de instelling.  
 
Memorie van antwoord EK: 
Op grond van artikel 6, derde lid, komen kosten die redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn voor de vervulling van de werkzaamheden van de cliëntenraad, waaronder 
de kosten die verband houden met het voorleggen van een geschil of een 
verzoek aan de commissie van vertrouwenslieden, voor rekening van de 

instelling. Een uitzondering is slechts gemaakt voor de kosten van juridische 
bijstand voor het door de cliëntenraad voorleggen van een geschil aan de 
commissie van vertrouwenslieden. Onder deze uitzondering vallen niet de 

voorbereidende kosten van juridische advies die de cliëntenraad maakt om te 
beoordelen of het zinvol en aangewezen is om een bepaald geschil aan de 
commissie voor te leggen. In dat kader zal de externe juridische adviseur, vaak 

een advocaat, een juridische analyse kunnen opstellen en een gefundeerd 
juridisch advies ter zake kunnen geven; dergelijke kosten van juridische bijstand 
komen dus wel voor rekening van de instelling. Als de cliëntenraad, eventueel 
mede op basis van het juridisch advies, besluit het geschil inderdaad aan de 
commissie voor te leggen en de cliëntenraad zou besluiten de betrokken externe 
juridisch deskundige mee te nemen naar de zitting, zullen laatstbedoelde kosten 
(alsmede de kosten van bijvoorbeeld de voorbereiding van een pleitnotitie door 

de juridisch deskundige) niet door de instelling hoeven te worden vergoed, tenzij 
de instelling en de cliëntenraad anders hebben afgesproken. Dit laatste ligt 

bijvoorbeeld voor de hand als de instelling zelf ter zitting ook gebruik wenst te 
maken van eigen juridische expertise of een advocaat. De gekozen opzet beoogt 
te voorkomen dat cliëntenraden standaard een advocaat meenemen en sluit aan 
bij het oogmerk om geschillen laagdrempelig en tijdig voor te leggen bij de 
commissie die zich daarbij ook laat leiden door de mogelijkheden van ‘mediation’. 

Het is daarbij de verantwoordelijkheid van de commissie om de cliëntenraad 
goed bij de hand te nemen mocht een juridisch steekspel ingezet worden in 
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plaats van een inhoudelijk gesprek. 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in artikel 6, derde lid, opgenomen 

uitzondering niet geldt voor een door de cliëntenraad voor te leggen verzoek als 

bedoeld in artikel 9, vierde lid, en evenmin voor de situatie waarin een instelling 
een geschil of verzoek aan de commissie voorlegt en de cliëntenraad zich in 
verband daarmee laat bijstaan door een juridische deskundige. 
De regering is van oordeel dat de voorgestelde regeling evenwichtig is. Enerzijds 
ontmoedigt deze regeling cliëntenraden niet om terechte geschillen aan de 
commissie voor te leggen, anderzijds voorkomt zij onnodige juridificering. 

 

   D   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 
instelling voor zover zij in het dragen daarvan toestemt.  
 

Een cliëntenraad en het bestuur van de instelling kunnen op grond van de 
bepaling in deze wet ook samen besluiten om voor de kosten van de cliëntenraad 
een budget af te spreken dat de cliëntenraad naar eigen inzicht kan besteden. Dit 
budget mag dus niet eenzijdig door de instelling worden vastgesteld. In het geval 

van een afgesproken budget behoeven de kosten die dat budget te boven gaan, 

slechts door de instelling te worden gedragen als zij daarmee heeft ingestemd. 
Dit laatste ligt alleen anders voor de kosten voor het voeren van rechtsgedingen. 
Verwacht mag worden dat een budget geen rekening houdt met zodanige kosten 
(die zich immers naar verwachting slechts zeer incidenteel voor zullen doen). 
Indien bij een budget de kosten voor het voeren van een rechtsgeding alleen 
door de instelling gedragen zouden behoeven te worden als zij met die kosten 
heeft ingestemd, zou dit een cliëntenraad op ongewenste wijze beperken in de 

mogelijkheid zich zo nodig tot de rechter te wenden. Wel geldt ook in geval van 
een budget de algemene eis voor kosten van het voeren van rechtsgedingen, 
namelijk dat deze te voren aan de instelling moeten zijn gemeld. 
 

   D  F 5. 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 zullen 
worden gemaakt.  
 

 

De in dit lid opgenomen beperking dat de kosten voor het voeren van 

rechtsgedingen over de toepassing (waaronder uitleg) van deze wet door een 
cliëntenraad slechts voor rekening komen van de instelling als de cliëntenraad de 
instelling tevoren heeft gemeld dat hij dergelijke kosten zal gaan maken 
(informatieplicht), geeft de instelling de gelegenheid te bezien of zij ter 
voorkoming van de kosten mogelijk op andere wijze tot een oplossing van een 
geschil met de cliëntenraad kan komen. Ook de kosten verbonden aan het 
vragen om een enquête (artikel 1112) of aan een verzoek aan de kantonrechter 

ondernemingskamer om de instelling te bevelen een uitspraak van de 
kantonrechterondernemingskamer uit te voeren (artikel 1314, vijfdeachtste lid), 
komen voor rekening van de instelling indien de cliëntenraad hem vooraf van het 
maken van deze kosten op de hoogte heeft gesteld. Overigens moeten in de 

laatste gevallen niet slechts de kosten voor het indienen van een verzoek worden 
vergoed, maar ook eventuele opvolgende kosten. Hierbij valt te denken aan 
kosten die de cliëntenraad moet maken om de rechter desgevraagd nader te 

informeren. Om die reden spreekt het artikellid over 'de kosten verbonden aan' in 
plaats van 'de kosten voor' het indienen van verzoeken.  
 
Amendement 34858 nr 32: 
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Indieners hebben er begrip voor dat bij de rechter juridische bijstand 
ingeschakeld wordt door de cliëntenraad en dat de instelling de kosten hiervoor 

op zich neemt. Wat zij niet redelijk vinden, is dat deze kosten in potentie 

ongelimiteerd zijn. Dit amendement brengt daarom tot uitdrukking dat kosten 
van juridische bijstand, net als alle andere door een cliëntenraad te maken 
kosten, slechts voor rekening komen van de instelling als deze kosten 
redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Wanneer hierover een verschil van mening 
ontstaat tussen de instelling en de cliëntenraad, kan een uitspraak gevraagd 
worden bij de commissie van vertrouwenslieden. 

 

      Artikel 7 
 

 

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

 

De instelling moet de cliëntenraad steeds de mogelijkheid geven om te adviseren 
over voorgenomen beslissingen die de zorginstelling aangaan en die voor cliënten 

van belang zijn. In principe zou dat een onbegrensd aantal onderwerpen kunnen 
betreffen; het eerste lid bevat daarom een concrete opsomming van 
onderwerpen waarover de raad in ieder geval moet kunnen adviseren. De 
opsomming in de onderdelen a tot en met i bevat de onderwerpen die in het 
wetvoorstel Wcz als adviesonderwerpen waren aangewezen. De aanpassingen 
ten opzichte van de onderwerpen die in artikel 3 van de huidige Wmcz zijn 
opgenomen, zijn gebaseerd op de adviezen destijds van de organisaties van 

instellingen, cliënten en cliëntenraden, het advies van de Raad van State over 
het wetsvoorstel Wcz alsmede de vragen die de Vaste Commissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer heeft gesteld in het 
kader van dat wetsvoorstel. 
 

Onderdeel j is toegevoegd naar aanleiding van reacties van de (koepels van) 

cliëntenraden op de op internet voor commentaar gepubliceerde versie van 
voorliggend wetsvoorstel waarin hierom werd verzocht. (Met amendement 34858 
nr 30 verplaatst naar instemmingsrecht artikel 8 onderdeel i) 
 
Van de onderwerpen, genoemd in de onderdelen a tot en met ji, waarover de 
cliëntenraad mag adviseren, is het adviesrecht voor een deel aan alle 
cliëntenraden toegekend; enkele van de genoemde onderwerpen zijn echter 

vanwege het specifieke belang voor cliënten vooral van belang ingeval het een 
instelling betreft waarin cliënten in de regel langdurig verblijven. Om die reden is 
het adviesrecht in die gevallen tot die groep beperkt. Zo gaat het bij 
medezeggenschap in de curatieve én langdurige zorg primair om (voorgenomen 

veranderingen in) de wijze van zorgverlening en de wijze van organisatie van de 
zorg, waaronder ook onderwerpen als fusie en samenwerking. In de langdurige 
zorg echter is daarnaast ook een adviserende betrokkenheid van de cliëntenraad 

belangrijk wanneer het gaat om het algemene huisvestingsbeleid, concrete 
verbouwingsplannen, nieuwbouw of een verhuizing. Hiervoor is gekozen omdat 
deze onderwerpen direct ingrijpen in het dagelijks leven van een bewoner. Dat 
een instelling wordt verbouwd, bijvoorbeeld, betekent dat de omgeving waarin de 
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bewoner iedere dag leeft, wordt veranderd. Dit is van invloed op zijn kwaliteit 
van leven en welbevinden. Vandaar dat adviesrecht op deze onderwerpen logisch 

is. Dit geldt minder voor cliënten van instellingen waar niet in de regel langer dan 

een half jaar wordt verbleven. In de curatieve zorg gaat het veeleer over de 
kwaliteit van de zorg. Om die reden is, net zoals in het wetsvoorstel Wcz al was 
bepaald, de invloed van cliëntenraden op bouw van ziekenhuizen komen te 
vervallen.  
 
Wat betreft de keuze voor een adviesrecht in plaats van een instemmingsrecht 

bij fusies en over bouwbeleid (dit laatste specifiek voor de langdurige zorg) wordt 
verwezen naar de toelichting op artikel 3, derde lid.  
 
Wellicht ten overvloede wordt ten slotte nog opgemerkt dat de instelling de 
cliëntenraad desgewenst ook over andere onderwerpen dan die genoemd in het 

eerste lid, om advies kan vragen.  
 

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

 

    E  b. een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is 
betrokken; 

 

 

    E  c. een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een 
onderdeel daarvan; 
 

 

    E  d. een gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke 

uitbreiding van de zorgverlening; 
 

 

    E  e. een belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening; 
 

 

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

 

    E  g. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de 

instelling; 
 

 

    E  h. het algemene huisvestingsbeleid van een instelling die erop is 
ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, alsmede een 
ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een 
instelling waarin deze cliënten verblijven en 

 

 

    E  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.,  
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   D E    

 B   E  2. Indien de instelling meerdere cliëntenraden heeft, geldt het 

eerste lid slechts voor die cliëntenraad of cliëntenraden, die 
ingevolge de medezeggenschapsregeling bevoegd zijn advies over 
het desbetreffende onderwerp uit te brengen. 
 

Zoals in de toelichting op artikel 3, vierde en vijfde lid, is aangegeven, is het 

mogelijk dat een decentrale cliëntenraad advies- of instemmingsbevoegdheden 
over bepaalde (deel) onderwerpen overdraagt aan een centrale (of andere 
decentrale) cliëntenraad. Dit moet dan in ieder geval in de 
medezeggenschapsregeling van de decentrale cliëntenraad (of, indien er één 
medezeggenschapsregeling voor alle of meerdere cliëntenraden van de instelling 
is, in het deel van die regeling dat de desbetreffende instelling raakt) staan. 

Uiteraard hoeft de instelling over een onderwerp geen advies te vragen aan een 
cliëntenraad die daar gezien de hem betreffende medezeggenschapsregeling niet 
over adviseert.  
 

    E  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 dat het advies van wezenlijke invloed kan 
zijn op het te nemen besluit. 
 

Met het recht tot advisering moet zorgvuldig worden omgegaan. In het derde lid 
is de in artikel 3, tweede lid, van de huidige Wmcz opgenomen bepaling 

overgenomen dat het advies op een zodanig tijdstip moet worden gevraagd dat 
het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Aan deze bepaling is 
toegevoegd dat daarbij ook in acht moet worden genomen dat de cliëntenraad 
redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel ter zake te vormen. Hoe 
lang tevoren een advies moet worden gevraagd, hangt hierdoor mede af van de 
complexiteit van de materie en van de wijze waarop overeenkomstig de 
medezeggenschapsregeling wordt bewerkstelligd dat de voor het vervullen van 

de taak van de cliëntenraad benodigde informatie wordt verstrekt op een 
zodanige wijze dat deze voor die raad begrijpelijk is.  

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

Amendement 34858 nr 14: 
Daarnaast wordt met dit amendement geregeld dat in het belang van de 
continuïteit van de zorgverlening cliëntenraden binnen redelijke termijn met 

redenen omkleed moeten reageren op een voorgenomen besluit wanneer zij 
daarover advies kunnen uitbrengen. Dit is reeds geregeld voor zaken waarover 
de cliëntenraad een instemmingsrecht heeft 
 

    E  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 gepleegd. 
 

Ook met de uitgebrachte adviezen moet uiteraard zorgvuldig worden omgegaan. 
In het vierde en vijfde en zesde lid zijn de bepalingen overgenomen uit artikel 4, 

eerste en derde lid, van de huidige Wmcz, inhoudende dat de instelling ten 
minste eenmaal met de cliëntenraad dient te overleggen indien zij wil afwijken 
van het advies (hier valt ook het gedeeltelijk afwijken van het advies onder)  
 

    E  6. 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 onder opgave 
van redenen, mededeling aan de cliëntenraad. 
 

en dat zij van een besluit schriftelijk mededeling dient te doen aan de 

cliëntenraad. Het overleg kan er uiteraard toe leiden dat over en weer meer 
duidelijkheid ontstaat over de overwegingen en argumenten. Mogelijk leidt het 
overleg tot aanpassing van het advies of tot overeenstemming over een aanpak. 
 

      Artikel 8 
 

 

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

Een aantal besluiten is voor cliënten van zo groot belang dat daarbij een 
zwaarder gewicht wordt toegekend aan het oordeel van de cliëntenraad. In 
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 beginsel behoeft het bestuur van de instelling bij besluiten over de onderwerpen 
waarvoor dat geldt, de instemming van de cliëntenraad. Waar in de Wmcz een 

zogenoemd ‘verzwaard adviesrecht’ gold voor genoemde onderwerpen, wordt dit 

recht thans verder verzwaard en krijgen cliëntenraden ingevolge dit wetsvoorstel, 
naast het bovenbeschreven adviesrecht voor de in artikel 7 genoemde 
onderwerpen, voor de in artikel 8 genoemde onderwerpen een zogeheten 
‘instemmingsrecht’. Om dit duidelijk tot uitdrukking te brengen wordt niet langer 
de term ‘advies’ gebruikt, maar de term ‘instemming’. Hiermee wordt het 
instrumentarium in dit wetsvoorstel gelijkgeschakeld met de mogelijkheden uit 

de Wet op de ondernemingsraden; net zoals dat reeds het geval is bij de 
medezeggenschap van ouders en leraren op scholen1.  
 
Bij de keuze van de onderwerpen waarvoor het instemmingsrecht geldt, is 
aangesloten bij de regeling die was voorgesteld in het wetsvoorstel Wcz2. Het 

instemmingsrecht geldt allereerst voor de inhoud van de 
medezeggenschapsregeling zelf. De cliëntenraad dient in dat verband zowel 

betrokken te worden bij de totstandkoming van de regeling als bij latere 
wijzigingen daarvan. Indien er geen cliëntenraad is – wat naar verwachting 
natuurlijk het meest aan de orde zal zijn als er een nieuwe cliëntenraad wordt 
ingesteld – wordt de instemming ingevolge het achtste lid gevraagd aan een 
representatieve delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers dan wel een 
representatieve organisatie van cliënten.  
 

Daarnaast geldt het instemmingsrecht specifiek voor voorgenomen beslissingen 
en (overige) regelingen die naar hun aard raken aan de kern van de 
zorgverlening en die van grote invloed zijn op de zorgverlening en vaak ook op 

de leefsfeer van de cliënten, zoals de klachtenprocedure (artikel 13, eerste lid, 
Wkkgz), het algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de 
zorgverlening en beëindiging daarvan, het algemene beleid ter zake van 

kwaliteit, veiligheid en hygiëne, de procedure die wordt gevolgd bij het opstellen 
van zorgplannen en de profielschets van de functionaris die een cliënt ingevolge 
artikel 15 Wkkgz helpt bij het indienen van een klacht. 
 
Er wordt gestreefd naar een gelaagdheid bij de toekenning van bevoegdheden 
om een goede balans te creëren tussen de baten voor de cliënten en de lasten 
voor de instelling. Daarom is niet voor alle instellingen, maar alleen voor de 

instellingen waar de cliënt gedurende het hele etmaal kan verblijven, geregeld 
dat voor de besluitvorming over het algemene beleid ter zake van 

voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of 
ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand de instemming van 
cliëntenraden is vereist; dit zijn immers aspecten die van groot belang zijn 
tijdens bijvoorbeeld zowel een verblijf in een ziekenhuis als een verblijf in een 

                                                
1 Art. 27 Wor, artt. 10, 12, 13, 14, en 14a Wet medezeggenschap op scholen.  
2 Kamerstukken II 2009/10, 32 402, nr 2 en Kamerstukken II 2010/11, 32 402, nr. 7. 
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verpleeghuis. Bij instellingen die geen verblijf bieden, zijn deze aspecten echter 
van zodanig gering belang voor de cliënten dat een instemmingsrecht daarvoor 

als onevenredig belastend wordt beschouwd. 

 
Van wat andere aard, maar vaak even belangrijk voor het welbevinden van 
specifiek de cliënten van een instelling waarin in de regel langdurig verblijf wordt 
geboden, is een goede directe betrokkenheid van de cliëntenraad bij het 
beperken van de nadelige gevolgen van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw 
of verhuizing specifiek voor zodanige cliënten. Voor de groep cliënten die dag en 

nacht langdurig (vaak zelfs de rest van hun leven) in de instelling verblijven en 
ook niet gemakkelijk van instelling zullen veranderen, raakt dat immers een 
elementair aspect van hun bestaan. Voor die categorie is aan de cliëntenraad 
daarom een instemmingrecht gegeven op de beslissingen over de (her-)inrichting 
van de ruimtes die voor de zorgverlening zijn bestemd alsmede op de vaststelling 

van het sociaal plan voor de cliënten die getroffen worden door de bouw- of 
verhuisplannen. Opgemerkt dat de 'voor de zorgverlening bestemde ruimtes' niet 

beperkt zijn tot de ruimtes waarin de cliënt wordt onderzocht, behandeld of 
verpleegd (zoals de spreekkamer van de arts en de kamer van de cliënt). 
Integendeel, alle ruimten van de zorgaanbieder die voor het gebruik door 
cliënten bestemd zijn, vallen hieronder. Derhalve ook eet- en recreatiezalen, 
sport- en snoezel-ruimtes, en sanitaire ruimten en gangen.  
Het is overigens niet alleen in het belang van de cliënten, maar evenzeer in het 
belang van de instelling zelf dat zij over de in artikel 8 genoemde onderwerpen 

slechts besluiten neemt met instemming van de cliëntenraad. Die instemming 
geeft immers bepaalde waarborgen voor de cliëntgerichtheid en de 
aantrekkelijkheid van de instelling voor cliënten.  

 
Het ligt uiteraard in de rede dat de instelling juist vanwege dit instemmingsrecht, 
zo zorgvuldig mogelijk schriftelijk en zonodig mondeling in een overleg met de 

cliëntenraad tracht aan te geven, waarom hij, alles overwegende, voornemens is 
een bepaalde beslissing te nemen. Indien de cliëntenraad desalniettemin beslist 
om niet met de voorgenomen aanpak in te stemmen, zal het bestuur van de 
instelling naar verwachting eerst tot nader overleg met de raad overgaan zodat 
de verschillende argumenten en invalshoeken over en weer kunnen worden 
besproken. Indien dat niet leidt tot een andere beslissing van de cliëntenraad, 
kan de instelling uiteraard zijn voorgenomen beslissing zodanig herzien dat de 

cliëntenraad daarmee wel kan instemmen. Indien de instelling echter van oordeel 
is dat zij de betrokken beslissing toch op de voorgenomen wijze moet nemen, zal 

de instelling zich moeten wenden tot de commissie van vertrouwenslieden. Die 
commissie zal dan, eventueel na bemiddeling, zo nodig een uitspraak doen. 
Overigens geldt hier, net als ten aanzien van artikel 7, dat de instelling uiteraard 
ook voorgenomen besluiten over andere onderwerpen ter instemming aan de 
cliëntenraad kan voorleggen. Dit kunnen onderwerpen zijn waarover ingevolge 

artikel 7 adviesrecht bestaat, maar ook andere onderwerpen.  
Memorie van antwoord EK: 
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De wijziging betekent dat de medezeggenschap van de cliëntenraad in 
vergelijking met de huidige wet wordt versterkt bij besluiten waaraan de 

cliëntenraad op grond van artikel 8 van het wetsvoorstel instemming moet 

verlenen. Ingeval de cliëntenraad zijn instemming onthoudt aan een 
voorgenomen bestuursbesluit kan het bestuur slechts met toestemming van de 
commissie van vertrouwenslieden alsnog het besluit nemen. Daarbij is de 
commissie gehouden het cliëntenbelang in de afweging van de belangen van de 
diverse partijen op de voorgrond te plaatsen. Niet langer beoordeelt de 
commissie van vertrouwenslieden of het bestuur bij afweging van de betrokken 

belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen; de commissie 
oordeelt thans of de beslissing van de cliëntenraad om geen instemming te 
geven een onredelijke beslissing is. Daarnaast kan de commissie toestemming 
geven indien het voorgenomen besluit om zwaarwegende redenen van de 
instelling wordt gevergd. 

 

 B   E  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; 
 

 

    E  b. een profielschets voor het benoemen van personen als bedoeld 
in artikel 15 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; 

 

 

    E  c. de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen; 
 

 

    E  d. het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en 

hygiëne; 

 

Memorie van antwoord EK: 

Kwaliteit en veiligheid van zorg vormen de kern van goede zorg. De zorg moet 

daarbij afgestemd zijn op de reële behoefte van de cliënt en diens rechten 
moeten zorgvuldig in acht worden genomen. Om te waarborgen dat de 
zorgaanbieder steeds recht doet aan deze vereisten van goede zorg heeft de 
cliëntenraad instemmingsrecht op het algemene beleid van de instelling op 
kwaliteit, veiligheid en hygiëne. De regering vat deze omschrijving ruim op. 
Ingeval een instelling algemeen beleid neerlegt in een voorgenomen besluit dat 

de kwaliteit, de veiligheid of de hygiëne raakt en daarmee directe gevolgen heeft 
voor het recht van de cliënt op goede zorg, is medezeggenschap van de 
cliëntenraad geboden. Het is verstandig als instelling en cliëntenraad daarover in 
de medezeggenschapsregeling nadere afspraken maken. 

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

de zorgverlening en beëindiging daarvan; 
 

 

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

verblijven; 
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    E  g. een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende 
verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is 

ingericht cliënten langdurig te laten verblijven; 

 

 

    E  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, en 

 

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

Amendement 34858 nr 30: 
De onafhankelijke ondersteuning van een cliëntenraad is van groot belang om de 
cliëntenraad in staat te stellen haar taken en bevoegdheden goed en zorgvuldig 
uit te oefenen. Een cliëntenraad zal intensief en veelvuldig samen moeten 
werken met zijn onafhankelijke ondersteuner waardoor het van belang is dat 
deze samenwerking goed verloopt. De cliëntenraad dient daarom nauw 

betrokken te zijn bij de selectie en de benoeming van zijn onafhankelijke 
ondersteuner. Het in de wet geregelde adviesrecht is volgens de indieners niet 
afdoende om ervoor te zorgen dat de voorkeuren van de cliëntenraad leidend 
zijn. Daarom willen de indieners de cliëntenraad instemmingsrecht geven op de 
selectie en benoeming van de onafhankelijke ondersteuner. 
 
Memorie van antwoord EK: 

De cliëntenraad heeft de keuze om geheel zelfstandig een ondersteuner aan te 
trekken en de kosten ervan (in redelijkheid) bij het bestuur neer te leggen, dan 
wel om het aan de instelling over te laten om een onafhankelijke ondersteuner 
aan te trekken. De regering acht het niet alleen wenselijk, maar ook nodig dat de 
cliëntenraad betrokken is bij de sollicitatieprocedure voor ondersteuners. De 

cliëntenraad moet immers nauw samenwerken met de betrokken ondersteuner. 

Dus dat er draagvlak moet zijn, ligt voor de hand. Op grond van artikel 8, eerste 
lid, onderdeel i, heeft de cliëntenraad daarom een instemmingsrecht op de 
selectie en benoeming van de ondersteuner van de cliëntenraad. 
Dit garandeert dat de cliëntenraad vroegtijdig en nauw betrokken is bij de 
selectie en benoeming van zijn onafhankelijke ondersteuner. Het is verstandig in 
de medezeggenschapsregeling nadere afspraken te maken over de inrichting van 
de sollicitatieprocedure en de wijze van besluitvorming. 

 

 B   E  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.  

 

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting op artikel 7, 
tweede lid.  
 

    E  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.  
 

In deze leden wordt de procedure geregeld die gevolgd moet worden wanneer 
een voorgenomen besluit dat de instemming behoeft van de cliëntenraad, in 
voorbereiding is. In het derde lid is bepaald dat als eerste stap de instelling haar 
voornemen in de vorm van een ontwerpbesluit schriftelijk aan de cliëntenraad 
moet voorleggen op een zodanig tijdstip dat de cliëntenraad redelijkerwijs 
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genoeg tijd heeft tot een goed oordeel te komen. Hoe lang tevoren dit moet, is 
afhankelijk van de complexiteit van de materie en mate waarin de informatie op 

toegankelijke wijze aan de cliëntenraad wordt verstrekt. Op dit laatste heeft de 

cliëntenraad invloed op grond van artikel 3, zesde lid, in verbinding met artikel 8, 
eerste lid, onder a.  
 

    E  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 mogelijk schriftelijk, in geval van 
het onthouden van de instemming met redenen omkleed, aan de 
instelling mee. 
 

Zodra de cliëntenraad tot zijn oordeel is gekomen, deelt de raad ingevolge het 
vierde lid zijn beslissing zo snel mogelijk schriftelijk, en in geval van het 

onthouden van instemming met redenen omkleed, mee aan de instelling. 
Vanzelfsprekend is het verstandig indien partijen daarover met elkaar in gesprek 
gaan om de meningen over en weer te toetsen en ieders argumenten beter te 
begrijpen. 
 
Amendement 34858 nr 24: 

Dit amendement bepaalt dat de cliëntenraad pas besluit om niet in te stemmen 

met een aan hem ter instemming voorgelegd voorgenomen besluit nadat over 
het voornemen om niet in te stemmen overleg is gevoerd met de instelling. 
Hiermee wordt bevorderd dat cliëntenraad en instelling in onderling overleg 
meningsverschillen oplossen, zodat juridische procedures voorkomen worden. Ter 
vergelijking: artikel 7, vierdevijfde lid, bepaalt dat de instelling alleen mag 
afwijken van een advies van de cliëntenraad nadat hierover is overleg is gevoerd 
met de cliëntenraad. 

 

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

Het is vervolgens conform het vijfde lid aan de instelling om de cliëntenraad zo 
spoedig mogelijk schriftelijk een reactie te geven. De reactie kan inhouden dat zij 
haar aan de cliëntenraad voorgelegde besluit zal uitvoeren (indien deze raad 

heeft ingestemd en er geen buiten de cliëntenraad gelegen, inmiddels 

opgekomen redenen zijn om ervan af te zien), dat zij van haar voorgenomen 
besluit afziet (indien de cliëntenraad instemming heeft geweigerd) of dat zij de 
commissie van vertrouwenslieden zal vragen toestemming tot het nemen van het 
voorgenomen besluit te verlenen (indien de cliëntenraad instemming heeft 
geweigerd). Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat de instelling haar 
voorgenomen besluit naar aanleiding van een (dreigende) weigering van 
instemming of naar aanleiding van buiten de cliëntenraad gelegen redenen 

aanpast. Overigens is het vijfde lid zo geformuleerd, dat instelling zich niet 
beperkt tot een reactie louter op de beslissing van de cliëntenraad. Indien, 
bijvoorbeeld, de cliëntenraad met een voorgenomen besluit heeft ingestemd 
maar de instelling wegens inmiddels binnengekomen grote bezwaren van de 

ondernemingsraad toch van het uitvoeren van het voorgenomen besluit afziet, 
dient dit in de reactie te worden gemeld. Een reactie waarin louter staat dat de 
instelling er verheugd over is dat de cliëntenraad met het voorgenomen besluit 

instemt, volstaat in dit geval uiteraard niet.  
 

     F 6. Indien de instelling voor het voorgenomen besluit geen 
instemming van de cliëntenraad heeft verkregen, kan zij de 

Zoals hierboven al is opgemerkt, zal de instelling, indien zij voor de 
voorgenomen beslissing geen instemming van de cliëntenraad heeft verkregen 
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commissie van vertrouwenslieden toestemming vragen om het 
besluit te nemen. De 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. 
 

en zij het voorgenomen besluit desalniettin wil nemen, naar verwachting eerst 
het overleg aangaan met de cliëntenraad om samen een nieuwe uitweg te 

vinden. Indien overleg echter bij voorbaat niet zinvol kan worden geacht dan wel 

overleg niet tot een oplossing heeft geleid, kan de instelling aan de commissie 
van vertrouwenslieden, bedoeld in artikel 1314 van dit wetsvoorstel, om 
toestemming vragen om toch het besluit te nemen. Die commissie geeft slechts 
toestemming indien de beslissing van de cliëntenraad om geen instemming te 
geven onredelijk is of indiende voorgenomen beslissing van de instelling om 
zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale 

redenen vereist is. In dit laatste zit het wezenlijke verschil met het verzwaard 
adviesrecht uit de huidige Wmcz. De commissie zal ingevolge dit wetsvoorstel 
niet langer kunnen volstaan met het onderzoeken of de instelling bij afweging 
van de betrokken belangen in redelijkheid tot haar voornemen heeft kunnen 
komen. Haar toetsing moet zich richten op de vraag of de beslissing van de 

cliëntenraad om geen instemming te geven, al dan niet een onredelijke beslissing 
is geweest. Daarnaast kan de commissie, zoals opgemerkt, ook in geval van 

zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale 
redenen nog tot vervangende toestemming besluiten. Het instemmingsrecht van 
cliëntenraden is daarmee vergelijkbaar geworden met het instemmingsrecht voor 
ondernemingsraden en op scholen3. 
 
Zoals uit het vorenstaande blijkt, houdt het instemmingsrecht niet een vetorecht 
van de cliëntenraad in. De wijze waarop het instemmingsrecht vorm is gegeven, 

houdt rekening met de gerechtvaardigde belangen van de cliënten enerzijds en 
de verantwoordelijkheid van het bestuur van de instelling voor het functioneren 
van de organisatie anderzijds.  

 
Amendement 34858 nr 25: 
Dit amendement regelt dat de commissie van vertrouwenslieden om 

toestemming gevraagd kan worden bij alle voorgenomen besluiten die van de 
instelling gevergd worden om zwaarwegende redenen. Ook zwaarwegende 
redenen van bijvoorbeeld zorginhoudelijke aard kunnen daarmee worden 
voorgelegd worden aan de commissie van vertrouwenslieden. Hiermee wordt 
aangesloten bij de Wet medezeggenschap scholen, waar de beperking tot 
bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfssociale redenen ook niet 
wordt gemaakt. 

 

     F 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 

In dit artikellid – dat overeenkomt met artikel 4, vierde lid, van de huidige Wmcz 

– is bepaald dat een besluit van de instelling zonder de vereiste instemming van 
de cliëntenraad dan wel de commissie van vertrouwenslieden nietig is indien de 
cliëntenraad tegenover de instelling schriftelijk een beroep op de nietigheid doet. 
Dus mocht een instelling onverhoopt, met voorbijgaan aan het besluit van de 

                                                
3 3 Art. 27 Wor, artt. 10, 12, 13, 14, en 14a Wet medezeggenschap op scholen.  
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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 instelling 

uitvoering of toepassing geeft aan haar besluit.  
 

cliëntenraad (en de uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden) gewoon 
tot uitvoering van haar besluit overgaan, dan kan de cliëntenraad een beroep 

doen op de nietigheid van het besluit. Hetzelfde geldt indien de instelling een 

besluit als bedoeld in het eerste lid in het geheel niet voor instemming heeft 
voorgelegd. Die bevoegdheid van de cliëntenraad bestaat gedurende een maand 
nadat hij van het besluit op de hoogte is gesteld of gebleken is dat de instelling 
haar besluit zonder instemming van de cliëntenraad of toestemming van de 
commissie van vertrouwenslieden uitvoert. De nietigheid brengt met zich dat het 
besluit als nooit genomen geldt. Al hetgeen plaatsvindt ter uitvoering van het 

nietige besluit is derhalve onbevoegd gebeurd en dient, voor zover mogelijk, 
teruggedraaid te worden. Een simpel beroep op de nietigheid jegens de instelling 
is daarvoor voldoende.  
 

A  C  E  8. Indien de medezeggenschapsregeling wordt vastgesteld of 

gewijzigd en er geen cliëntenraad is ingesteld of functioneert, 

behoeft de instelling voor het besluit tot vaststelling of wijziging 
van de medezeggenschapsregeling de instemming van een 
representatief te achten delegatie van cliënten of hun 
vertegenwoordigers dan wel van een representatief te achten 
organisatie van cliënten. De betrokken delegatie of organisatie 
wordt in dat geval voor de toepassing van het derde tot en met 
zevende lid, en artikel 13, eerste, derde tot en met vijfde, en 

zevende lid, aangemerkt als cliëntenraad, voor zover het besluiten 
betreft omtrent de medezeggenschapsregeling. 
 

Op grond van het eerste lid, onder a, is voor het vaststellen van de 

medezeggenschapsregeling alsmede voor een wijziging van die regeling, de 

instemming vereist van de cliëntenraad. Indien voor de eerste maal een 
medezeggenschapsregeling wordt vastgesteld, zal er formeel nog geen 
cliëntenraad zijn ingesteld; de wijze van benoeming van de leden, de personen 
die tot lid kunnen worden benoemd en dergelijke worden immers geregeld in de 
medezeggenschapsregeling. Ook wijst de praktijk uit dat het zich voor kan doen 
dat er weliswaar een cliëntenraad is ingesteld, maar dat deze in de praktijk niet 
functioneert. Het is echter van belang dat ook in die gevallen bij de vaststelling 

of de wijziging van de medezeggenschapsregeling het cliëntbelang voldoende 
wordt betrokken. Om die reden is in het achtste lid bepaald dat de instelling in 
die gevallen de instemming behoeft van een representatief te achten delegatie 
van cliënten en hun vertegenwoordigers of van een representatief te achten 

cliëntenorganisatie. Door die representatieve delegatie of organisatie in dat geval 
voor de toepassing van artikel 8, tweede tot en met zevende lid, en artikel 1314, 

eerste en derde tot en met vijfde lid, aan te merken als cliëntenraad (voor zover 
het besluiten over de medezeggenschapsregeling betreft), wordt bewerkstelligd 
dat voor die representatieve delegatie of organisatie dezelfde waarborgen gelden 
als voor een cliëntenraad.  
 

      Artikel 9 

 

 

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

Uiteraard kan een cliëntenraad het bestuur van de instelling ook ongevraagd 
adviseren (eerste lid). Het ongevraagd advies kan betrekking hebben op alle 
onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn, waaronder de onderwerpen die 

zijn genoemd in de artikelen 7 en 8 van het wetsvoorstel. De bepaling over het 

geven van ongevraagd advies door de cliëntenraad is ontleend aan artikel 3, 
derde lid, van de huidige Wmcz.  
 

    E  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 

Het tweede lid verplicht de instelling om een ongevraagd advies serieus te 
nemen, dat wil zeggen er een besluit over te nemen. Net zoals dat in artikel 7, 
vierde en vijfde en zesde lid, voor een door de instelling gevraagd advies wordt 
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zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste eenmaal met de 
cliëntenraad. 

 

bepaald, regelen het tweede en derde lid dat de instelling met de cliëntenraad 
overlegt indien zij voornemens is het advies niet of niet geheel over te nemen 

(tweede lid)  

 

    E  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.   
 

en dat de instelling haar besluit aan de cliëntenraad meedeelt. Voor zover de 
cliëntenraad inmiddels – bijvoorbeeld tijdens het overleg, bedoeld in het tweede 
lid – daar niet mee heeft ingestemd, vermeldt de instelling ook waarom zij van 
het advies afwijkt. 

    E F 4. Indien de instelling zonder dat de cliëntenraad daar mee heeft 
ingestemd heeft besloten 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 toch dient te worden uitgevoerd, of 
b. de instelling de commissie van vertrouwenslieden verzoeken om 
het door de instelling genomen besluit te bevestigen. 
 

Een cliëntenraad heeft instemmingsrecht over door de instelling voorgenomen 
besluiten als bedoeld in artikel 8, eerste lid. Het vierde lid van voorliggend artikel 
geeft de cliëntenraad in wezen ook een recht van initiatief met betrekking tot die 
onderwerpen. Indien niet de instelling maar de cliëntenraad van mening is dat er 

in de instelling of het deel van de instelling waar de cliëntenraad voor werkt ten 
aanzien van een onderwerp als bedoeld in artikel 8, eerste lid, iets gewijzigd 
dient te worden en daar een ongevraagd advies over uitbrengt, mag de instelling 
dat slechts geheel of gedeeltelijk naast zich neerleggen indien de commissie van 
vertrouwenslieden daar toestemming voor heeft gegeven. Uiteraard geldt dat 
overigens niet, indien de cliëntenraad inmiddels – bijvoorbeeld tijdens het 
overleg, bedoeld in het tweede lid - heeft ingestemd met het niet of niet geheel 

overnemen van het advies.  
 
Het vierde lid geeft enerzijds de instelling de mogelijkheid om de commissie van 
vertrouwenslieden te benaderen (onderdeel a), anderzijds de cliëntenraad 
(onderdeel b). Zonder onderdeel b zou een instelling die het ongevraagde advies 

niet wenst uit te voeren, dit simpelweg naast zich neer kunnen leggen.  

 
Nota van wijziging: 
Besloten is met voorliggende nota van wijziging alsnog helder te regelen wat in 
het algemeen deel van de memorie van toelichting staat. Dat wil zeggen dat een 
instelling een ongevraagd advies over een onderwerp als bedoeld in artikel 8 
(nadat zij daar minstens eenmaal met de cliëntenraad over heeft overlegd, en 
bovendien gemotiveerd) naast zich kan neerleggen, maar dat zij dan wel het 

risico loopt dat de cliëntenraad de commissie van vertrouwenslieden vraagt om 
uit te spreken dat het advies toch (helemaal) opgevolgd moet worden. Om te 
voorkomen dat een instelling die het ongevraagde advies niet wenst over te 
nemen langdurig in onzekerheid verkeert over de vraag of de cliëntenraad de 

kwestie al dan niet aan de commissie voor zal leggen (met de kans dat de 
commissie de cliëntenraad in het gelijk stelt), krijgt ook zij het recht om hierover 
de commissie te benaderen. 

Voorliggende wijzigingen van artikel 9, vierde en vijfde lid, bewerkstelligen 
enerzijds hetgeen in paragraaf 4 van het algemeen deel van deze toelichting is 
aangekondigd. Daarnaast wordt met de wijzigingen een technische fout hersteld 
die erin ligt dat het oorspronkelijke artikel onduidelijk is over de vraag of een 
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beslissing op een ongevraagd advies een besluit is, of een voorgenomen besluit. 
Duidelijk wordt nu geregeld dat het gaat om een besluit, dat wordt genomen op 

een ongevraagd advies. In die zin is de situatie anders dan in de artikelen 7 en 8, 

waarin advies op respectievelijk instemming met een voorgenomen besluit moet 
worden gevraagd. 

    E F 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. 

Het vijfde lid bevat de grond waarop de commissie van vetrouwensliende een 
verzoek als bedoeld in het vierde lid toetst. Bepaald is dat de commissie de 
instelling niet tot het volledig uitvoeren van het advies verplicht indien de 

weigering van de instelling om dat te doen redelijk is. Omdat het in artikel 9 gaat 
om niet door de instelling maar door de cliëntenraad geëntameerde initiatieven 
die echter, indien gehonoreerd, door de instelling uitgevoerd moeten worden, 
wordt afgezien van een meer marginale toets zoals opgenomen in artikel 8, 
zesde lid. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de commissie van mening is dat de 
instelling zich terecht op het standpunt stelt dat niet van haar kan worden 

gevergd dat het gehele advies wordt uitgevoerd, maar dat wel van haar kan 

worden verlangd dat een deel wordt uitgevoerd. In dat geval bepaalt de 
commissie welk deel dient te worden uitgevoerd en wanneer daar uiterlijk mee 
moet zijn begonnen. Wordt die datum overschreden, dan kan de cliëntenraad op 
grond van artikel 13, vierde lid, de kantonrechterondernemingskamer vragen de 
instelling te bevelen om de uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden 
na te leven.  
 

      Artikel 10 
 

 

    E  Een instelling legt in haar statuten of, 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. 
 

In artikel 7, eerste en tweede lid, van de huidige Wmcz wordt het recht van de 
cliëntenraad op een bindende voordracht voor één lid van het bestuur, 

onderscheidenlijk het intern toezichthoudend orgaan geregeld. In de praktijk 
worden op grond van dit artikel vooral leden van het intern toezichthoudend 
benoemd. Om die reden – en ook omdat aan het huidige artikel enkele 
technische bezwaren kleven - wordt voorgesteld om dit artikel te vervangen door 
een nieuw artikel, dat qua formulering anders luidt maar in de praktijk uitwerkt 
zoals het huidige artikel 7 Wmcz nu uitwerkt.  
Geregeld wordt dat de instelling die een rechtspersoon is en derhalve statuten 

heeft, in die statuten vastlegt dat de cliëntenraad de mogelijkheid heeft om ten 
minste één lid van het intern toezichthoudend orgaan te benoemen. Ingevolge 
artikel 6.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi dient een instelling te beschikken over 
een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene 
leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat. Het is dat intern 

toezichthoudend orgaan, dat in voorliggend artikel wordt bedoeld. Indien de 

instelling geen rechtspersoon is, dient zij het recht op het doen van een bindende 
voordracht voor (ten minste) één lid van het toezichthoudend orgaan anderszins 
schriftelijk te garanderen.  
De instellling mag een – redelijke – termijn stellen aan de uitoefening van de 
bevoegdheid. De instelling kan eisen stellen waaraan de voor te dragen personen 
moeten voldoen, bijvoorbeeld met het oog op de bescherming van de identiteit 
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van de instelling. Ook het antwoord op de vraag of de voor te dragen persoon 
cliënt van de instelling moet zijn, is ter beoordeling van de instelling. 

Het staat de instelling uiteraard vrij om de cliëntenraad een grotere invloed op 

haar beleid te geven dan het doen van een bindende voordracht voor één lid van 
het toezichthoudende orgaan. De instelling kan bijvoorbeeld besluiten om de 
cliëntenraad in de gelegenheid te stellen om ook voor andere leden een (al dan 
niet bindende) voordracht te doen of om een voordracht voor een bestuurslid te 
doen. 
 

      Artikel 11 
 

 

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

Amendement 34858 nr 11: 
De indiener is van mening dat de cliëntenraad en de raad van toezicht van een 
instelling minimaal één keer per jaar samen moeten komen. Immers een 

cliëntenraad heeft een goed beeld van zaken waar extra aandacht vanuit een 
raad van toezicht wenselijk is. De raad van toezicht koppelt vervolgens, minimaal 
1 keer per jaar, terug wat zij met de inbreng van de cliëntenraad heeft gedaan. 
De Governancecode Zorg stelt ook dat het toezichthoudend orgaan zelf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen maar dit wel doet met 
de inbreng van anderen zoals de cliëntenraad. Uit de ervaring is gebleken dat 
instellingen die zich wel aan deze code houden, meer cliëntgericht zorg leveren. 

Dit amendement regelt dat het overleg tussen het toezichthoudend orgaan en de 
cliëntenraad minimaal één keer per jaar samen 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.  
 

 

      Artikel 12 
 

 

     F 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. 

 

Het enquêterecht is een juridische procedure waarbij de ondernemingskamer van 
het gerechtshof Amsterdam wordt verzocht een onderzoek te starten naar 
wanbeleid. De ondernemingskamer gaat slechts over tot een zodanig onderzoek 
als er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Het doel van 
een onderzoek is om inzicht te krijgen in de gang van zaken. De voorzieningen 
die naar aanleiding van het onderzoek kunnen worden genomen zijn: schorsing 

of vernietiging van een besluit van de bestuurders, commissarissen of een ander 
orgaan van de rechtspersoon, de schorsing, ontslag of juist tijdelijke aanstelling 
van bestuurders of commissarissen, de tijdelijke afwijking van statuten, de 
tijdelijke overdracht van aandelen en de ontbinding van de rechtspersoon. Deze 
voorzieningen hebben alle betrekking op rechtspersonen. Om die reden kan het 
enquêterecht uitsluitend worden toegekend aan cliëntenraden van instellingen 
die ook rechtspersoonlijkheid bezitten.  
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In artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi is bepaald dat de instelling aan een 
orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt in haar statuten de bevoegdheid moet 

toekennen tot het indienen van een enquêteverzoek. Deze verplichting geldt 

thans alleen voor de instelling die de rechtsvorm van vereniging of stichting heeft 
waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld (dus 
die ten minste vijftig werknemers heeft).  
 
Door het onderhavige artikel wordt de bevoegdheid rechtstreeks toegekend aan 
de cliëntenraad ongeacht de rechtsvorm van de instelling. De instelling is dan 

ook niet langer gehouden om die bevoegdheid expliciet in de statuten op te 
nemen. Dit bewerkstelligt dat in ieder geval de cliëntenraad de mogelijkheid 
heeft om een enquêteverzoek in te dienen wegens wanbeleid. Artikel 6.2 van het 
Uitvoeringsbesluit is na inwerkingtreding van artikel 1112 overbodig en zal 
worden geschrapt. 

 
Door artikel 1112 wordt de positie van de cliëntenraad voorts in die zin versterkt 

dat het niet meer mogelijk is dat instellingen in de statuten voorwaarden stellen 
die het indienen van een enquêteverzoek voor een cliëntenraad praktisch 
onmogelijk maken. Wat betreft de uitbreiding van de bevoegdheid naar de BV: 
weliswaar hebben bij een BV de aandeelhouders reeds de mogelijkheid om een 
enquêteverzoek in te dienen, maar hun invalshoek zal een andere zijn dan die 
van de cliëntenraad van zo’n BV. 
 

Ook worden, anders dan in het Uitvoeringsbesluit WTZi, rechtspersonen met 
minder dan vijftig werknemers niet langer uitgezonderd om te voorkomen dat de 
ene cliëntenraad (in een organisatie waar minder dan vijftig mensen werken) 

geen enquêterecht krijgt en de andere (in een organisatie waar vijftig of meer 
mensen werken) wel. Voorwaarde is wel dat er een cliëntenraad moet zijn binnen 
een instelling. Bij instellingen met minder dan elf zorgverleners is die raad er 

niet. Er is dan echter ook geen logisch ander orgaan om dit recht bij te beleggen, 
daar organisaties buiten de instelling geen zicht hebben op het al dan niet 
bestaan van wanbeleid binnen een organisatie. In dit verband wordt opgemerkt 
dat ook een vrijwillig ingestelde cliëntenraad (dus bij een instelling waar die niet 
in de regel door meer dan tien personen zorg wordt verleend) op grond van 
artikel 4, tweede (juncto vijfde) lid, het recht van enquête heeft en dus in geval 
van een gegronde reden om te twijfelen aan een juist beleid van die instelling 

een verzoek bij de ondernemingskamer in kan dienen. 
 

Overigens deelt de regering de mening van de BoZ-partijen dat de weg van het 
enquêterecht slechts bedoeld is voor onderzoek naar wanbeleid in een 
organisatie en niet voor het procederen over een verschil van mening over de 
medezeggenschap in de organisatie. Daarvoor is de weg naar de commissie van 
vertrouwenslieden gecreëerd.  

 
Door de met artikel 6 beoogde verbetering in de bekostiging van de cliëntenraad, 
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zal de cliëntenraad ook geëquipeerd zijn om daadwerkelijk een enquêteverzoek 
in te dienen. De kosten van het voeren van een enquêteprocedure, waaronder de 

kosten van ondersteuning door een advocaat, komen, indien vooraf aan de 

instelling bekend gemaakt, op grond van artikel 6, vijfde lid, voor rekening van 
de instelling. Ingevolge artikel 1314, zevende lid, kan de cliëntenraad niet 
worden veroordeeld in de proceskosten. 
 

     F 2. De artikelen 345 en 348 tot en met 359 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. 
 

Door de van overeenkomstige toepassingverklaring, in het tweede lid, van (onder 

andere) artikel 2:349 BW, zal de cliëntenraad niet ontvankelijk worden verklaard 
in zijn verzoek tot het instellen van een enquête indien hij zijn bezwaren tegen 
het beleid en de gang van zaken bij de instelling niet eerst bij het bestuur van de 
instelling en het intern toezichthoudende orgaan kenbaar heeft gemaakt en hen 
in de gelegenheid heeft gesteld om zelf maatregelen te treffen.  
 

     F 3. De cliëntenraad die een verzoek als bedoeld in het eerste lid 
heeft gedaan, kan niet worden veroordeeld in de proceskosten 
voor de behandeling van dat verzoek.  
 

Het derde lid regelt dat de cliëntenraad die de Ondernemingskamer om een 
enquête vraagt, niet kan worden veroordeeld in de proceskosten. Dit leidt ertoe 
dat de cliëntenraad niet de proceskosten van de instelling zal hoeven te betalen. 
De kosten die zij zelf voor het indienen van een enquêteverzoek maakt, komen 
reeds, mits vooraf aangekondigd, op grond van het vijfde lid van artikel 6 voor 
rekening van de instelling. 
 

      Artikel 13 
 

 

A      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. 
 

Een cliëntenraad heeft, zo blijkt uit artikel 3, eerste lid, de taak om binnen het 
kader van de doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen 

van "zijn" cliënten te behartigen. Artikel 1213, eerste lid, bepaalt dat een 

cliëntenraad die hier structureel in tekortschiet, ontbonden kan worden. In het 
algemeen deel van deze toelichting worden enkele voorbeelden van een dergelijk 
structureel tekortschieten gegeven.  
 
Net zoals het de instelling is die een cliëntenraad instelt, is het de instelling die 
een cliëntenraad kan ontbinden. Gezien zijn rol, is het mogelijk dat een 

cliëntenraad soms adviezen geeft die de instelling niet welgevallig zijn of weigert 
in te stemmen met door de instelling voorgenomen besluiten over onderwerpen 
als bedoeld in artikel 8, eerste lid. Het is niet de bedoeling dat de instelling in 
dergelijke gevallen de cliëntenraad kan ontbinden of anderszins sancties op kan 
leggen. Om te voorkomen dat een instelling te gemakkelijk tot ontbinding 
overgaat, is in voorliggend artikel bepaald dat een voornemen van een instelling 

om tot ontbinding over te gaan de instemming van de te ontbinden cliëntenraad 
behoeft of, indien die instemming niet wordt verleend, de toestemming van de 
commissie van vertrouwenslieden moet hebben. Voorts is het niet voldoende 
behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten de enige 
inhoudelijke grond waarop de cliëntenraad kan worden ontbonden. Andere 
ontbindingsgronden zijn er dus niet. 
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A    E  2. Het voornemen om een cliëntenraad te ontbinden behoeft de 
instemming van die cliëntenraad. 

 

Voor ontbinding is het niet alleen noodzakelijk dat de in het eerste lid bedoelde 
ontbindingsgrond (of een ontbindingsgrond als bedoeld in artikel 4, eerste of 

derdevierde lid) aanwezig is, maar dient ook sprake te zijn van instemming van 

de te ontbinden cliëntenraad (tweede lid; ook in gevallen als bedoeld in artikel 4, 
eerste of derdevierde lid) dan wel, indien de cliëntenraad die instemming weigert 
of niet op een verzoek tot instemming reageert, toestemming van de commissie 
van vertrouwenslieden (vijfde lid). Het derde en vierde lid leiden ertoe dat enkele 
procedurele bepalingen die in artikel 8 zijn neergelegd, ook in het kader van een 
ontbinding gelden.  

 

A    E  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.  

 

 

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

 

A     F 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.  
 

 

A  C   F 6. Indien een representatief te achten delegatie van cliënten of 

hun vertegenwoordigers van mening is dat de cliëntenraad 
ontbonden dient te 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.  
 

Indien cliënten of hun vertegenwoordigers van mening zijn dat de cliëntenraad 

hun belangen onvoldoende behartigt, zullen zij doorgaans eerst de cliëntenraad 
benaderen. Verandert deze zijn werkwijze niet, dan kunnen zij de instelling 
vragen om de cliëntenraad te ontbinden en de cliëntenraad vragen hieraan mee 
te werken. Indien de instelling dit verzoek niet honoreert of dit verzoek wel 
honoreert maar vervolgens te maken krijgt met een cliëntenraad die zijn 
instemming onthoudt, kan een representatieve delegatie van cliënten of hun 

vertegenwoordigers de commissie van vertrouwenslieden vragen om de instelling 
opdracht te geven om de instelling te ontbinden. Indien deze die opdracht geeft, 
dient de instelling de cliëntenraad vervolgens te ontbinden. Uiteraard behoeft de 
procedure van het tweede tot en met vierde lid dan niet meer gevolgd te worden.  
 

     F 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. 

Zoals al in de toelichting op het eerste lid is aangegeven, is, behalve in een geval 
als bedoeld in artikel 4, eerste of derdevierde lid, het structureel tekortschieten 
in de belangenbehartiging de enige grond om de cliëntenraad te ontbinden. Het 
zevende lid maakt duidelijk dat dit ook geldt indien de commissie van 
vertrouwenslieden om toestemming voor ontbinding wordt gevraagd. Bovendien 
moet de commissie vaststellen dat er redelijkerwijs geen andere oplossing is dan 
ontbinding van de cliëntenraad. Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake indien de 

cliëntenraad door een onredelijke opstelling van de instelling heeft besloten het 
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werk neer te leggen en daardoor de belangen van zijn achterban niet goed meer 
behartigt.  

Mocht een cliëntenraad weigeren instemming te verlenen aan de ontbinding van 

een cliëntenraad als bedoeld in artikel 4, dat wil zeggen van een cliëntenraad bij 
een instelling waar in de regel minder dan elf personen zorg verlenen, en wordt 
deze kwestie aan de commissie van vertrouwenslieden voorgelegd, dan gaat de 
commissie met inachtneming van alle betrokken belangen na of zij toestemming 
voor de ontbinding verleent.  
 

       
Hoofdstuk IV Commissie van vertrouwenslieden en toezicht 
 
Artikel 14 
 

 

     F 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. 
 

Het eerste lid bevat de eis dat de instelling een commissie van vertrouwenslieden 
instelt dan wel een door een of meer cliëntenorganisaties en een of meer 
organisaties van instellingen ingestelde commissie van vertrouwenslieden 
aanwijst. De hiervoor gestelde eisen komen overeen met de eisen ter zake in 
artikel 10, eerste lid, aanhef, van de huidige Wmcz. In de praktijk wordt veelal 
de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) aangewezen.  
 

Nota van wijziging: 
In het eerste lid wordt de passage waarin staat dat de cliëntenraad of 
cliëntenraden een lid van de commissie van vertrouwenslieden aan kunnen 
wijzen vervangen door een passage die erop neerkomt dat de cliëntenraad of 
cliëntenraden dat moeten doen. Anders is het namelijk niet mogelijk om tot een 

onafhankelijke commissie te komen. De wijziging behelst dan ook slechts 

vastlegging van wat steeds de bedoeling is geweest. 

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

De commissie van vertrouwenslieden heeft, net als in de huidige Wmcz, de taak 
om te bemiddelen en zo nodig een uitspraak te doen (tweede lid). De optie van 
bemiddeling (mediation) die door de commissie wordt geboden, wordt in de 
praktijk nog niet veel benut. Vaak komen cliëntenraad en instelling pas bij de 
commissie als het conflict al is geëscaleerd en men enkel tevreden is met een 

uitspraak. Dat is niet in het belang van effectieve medezeggenschap. Conflicten 
ondermijnen immers het onderlinge vertrouwen dat nodig is om ook effectief 
samen te werken. Als een cliëntenraad en instelling er niet uitkomen, dienen zij 
snel de mogelijkheid tot bemiddeling te verkennen. Vaak is dat effectiever en 
komen er meer oplossingen uit in het belang van aanbieder en cliënt dan een 

uitspraak. 

 
 

     F 3. Organisaties als bedoeld in het eerste lid die een commissie van 
vertrouwenslieden hebben ingesteld, waarborgen dat: 
a. een instelling of een cliëntenraad aan de commissie een geschil 
kan voorleggen over de uitvoering van de artikelen 3, tweede tot 

Nota van wijziging: 
De wijziging van de aanhef van artikel 1314, derde lid, betreft een taalkundige 
verbetering. Het is immers strikt genomen niet aan de commissie van 
vertrouwenslieden om te waarborgen dat bepaalde zaken aan haar kunnen 



44 

 

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

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, en 

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.  
 

worden voorgelegd, maar aan de organisaties die haar instellen. 
 

In het derde lid is bepaald dat de commissie van vertrouwenslieden onder meer 

moet waarborgen dat een instelling of een cliëntenraad bij de commissie terecht 
kan als die raad van mening is dat de instelling de in het derde lid, onder a, 
genoemde wettelijke bepalingen niet op juiste wijze naleeft. Gedacht kan worden 
aan bijvoorbeeld geschillen over het aantal cliëntenraden dat wordt ingesteld, de 
bekostiging of over het feit dat niet om advies of instemming is gevraagd.  
 

Ook geschillen over de medezeggenschapsregeling worden voorgelegd aan de 
commissie van vertrouwenslieden. Dit geldt voor alle aspecten van de 
medezeggenschapsregeling, derhalve ook aspecten waarvoor geen wettelijk 
verplichting geldt om deze te regelen maar die wel in die regeling zijn 
opgenomen. 

 
Tevens moet gewaarborgd worden dat de instelling aan de commissie 

vervangende toestemming kan vragen indien de cliëntenraad in geval van een 
besluit waarvoor die raad een instemmingsrecht heeft, zijn instemming aan een 
voorgenomen besluit heeft onthouden (artikel 8, zesde lid), indien een instelling 
een initiatiefvoorstel van een cliëntenraad over een onderwerp waarop die raad 
instemmingsrecht heeft niet wil volgen (artikel 9, vierde lid) of indien de 
instelling een cliëntenraad tegen zijn wil wenst te ontbinden (artikel 12, vijfde 
lid). Dit wordt geregeld in de onderdeelen b. Onderdeel c brengt met zich dat 

gewaarborgd moet worden dat de commissie kan beslissen indien een 
cliëntenraad een initiatiefvoorstel over een onderwerp als bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, door de instelling niet gehonoreerd ziet, en onderdeel d, ten slotte 

bewerkstelligt dat de commissie een beslissing kan nemen indien een 
representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers de 
cliëntenraad wil laten ontbinden omdat deze naar haar mening de belangen van 

de cliënten structureel onvoldoende behartigt.  
 
Amendement 34858 nr 38: 
Het tweede onderdeel van het amendement regelt dat de commissie van 
vertrouwenslieden waarborgt dat een voor een locatie representatief te achten 
delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers een geschil kan voorleggen als 
er discussie is over de vraag of het redelijk is om voor een locatie een aparte 

cliëntenraad in te stellen. 
 

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

Het vierde lid geeft de instelling, de cliëntenraad of, in het waarschijnlijk 
nauwelijks voorkomende geval van artikel 1213, zesde lid (waarin de cliënten of 
hun vertegenwoordigers ontbinding van de cliëntenraad wensen) de 
representatieve delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers de 

mogelijkheid om binnen drie maanden na de dagtekening van de uitspraak of 
beslissing van de commissie van vertrouwenslieden de zaak voor te leggen aan 
de kantonrechterondernemingskamer. Overigens verwacht de regering niet dat 
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dit regelmatig voor zal komen, nu de zaak eerst verplicht aan de commissie van 
vertrouwenslieden dient te worden voorgelegd en deze commissie bij uitstek over 

de deskundigheid beschikt om verschillen van mening op 

medezeggenschapsterrein door middel van bemiddeling, een uitspraak of een 
beslissing tot een goede oplossing te brengen.  
Gekozen is voor voorlegging aan de kantonrechter in plaats van aan de 
rechtbank omdat een procedure voor de kantonrechter geen verplichte 
procesvertegenwoordiging kent. Niet alleen kan de procedure, indien de leden 
van de cliëntenraad en de instelling zelf het woord doen, daarmee informeler 

worden, ook kunnen de kosten daarmee beperkt blijven. Tegen de uitspraak van 
de kantonrechter staat hoger beroep open bij het gerechtshof en cassatie bij de 
Hoge Raad.  
De mogelijkheid om beroep in te stellen bij de kantonrechterondernemingskamer 
of het instellen van dat beroep zelf heeft geen opschortende werking. Dat wil 

bijvoorbeeld zeggen dat een instelling die van de commissie van 
vertrouwenslieden toestemming heeft gekregen om een instemmingsplichtig 

besluit uit te voeren, daarmee al binnen drie maanden na de beslissing van die 
commissie een aanvang kan maken. Zij loopt dan echter wel het risico dat zij de 
reeds verrichte werkzaamheden moet terugdraaien indien de cliëntenraad besluit 
de zaak aan de kantonrechter voor te leggen en die rechter de raad in het gelijk 
stelt. Overigens hebben beide partijen, indien zij het spoedeisend belang 
aannemelijk kunnen maken, op grond van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering de mogelijkheid om een kort geding te starten. Aldus kan een 

cliëntenraad die er grote bezwaren tegen heeft dat een instelling gedurende de 
beroepsprocedure reeds met de uitvoering van een besluit start, snel het oordeel 
van de kantonrechterondernemingskamer bekomen.  

 
Amendement 34858 nr 22: 
In tegenstelling tot de huidige situatie opent het wetsvoorstel de mogelijkheid 

om tegen een uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden in beroep te 
gaan. Indieners begrijpen deze wens, maar vinden dat dit beter geregeld zou 
kunnen worden door de beroepsprocedure te laten verlopen via de 
Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer vervult deze rol ook in de Wet 
medezeggenschap op scholen. Bovendien beoordeelt de Ondernemingskamer 
geschillen over de toepassing van het adviesrecht op basis van de Wet op de 
ondernemingsraden. Er is dus al expertise opgebouwd in de beoordeling van 

medezeggenschapsgeschillen. Dit amendement stelt daarom voor om de 
Ondernemingskamer deze rol ook te geven in de Wmcz 2018. De kosten van de 

beroepsprocedure kunnen hierdoor, zowel in tijd als in geld, substantieel worden 
beperkt. 
 
Memorie van antwoord EK: 
Op grond van de Wmcz 2018 zijn uitspraken van de commissie van 

vertrouwenslieden niet bindend; het is dus niet zo dat de maatstaf voor de 
vernietiging van bindende adviezen van toepassing is. 
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Indien de instelling of de cliëntenraad in beroep gaat tegen een uitspraak van de 
commissie, zal die instelling of cliëntenraad daarbij duidelijk moeten aangeven op 

welke gronden hij het niet eens is met de uitspraak van de commissie. De 

ondernemingskamer zal deze gronden vervolgens zorgvuldig bezien en daar een 
oordeel over geven. Dit heeft geen gevolgen voor de door de LCvV gecreëerde 
jurisprudentie. Wel mag worden verwacht dat de LCvV de uitspraken van de 
ondernemingskamer mee zal nemen in volgende uitspraken over gelijksoortige 
geschillen. 
 

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

 

      6. De ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste 
spoed. 
 

 

      7. Tegen een uitspraak van de ondernemingskamer kan geen 
beroep in cassatie worden ingesteld. 

 

 

     F 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 deondernemingskamer 
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. 
 

Indien er binnen de beroepstermijn van drie maanden geen beroep bij de 
kantonrechterondernemingskamer is ingesteld, is de uitspraak of beslissing van 
de commissie van vertrouwenslieden bindend. De cliëntenraad kan de 
kantonrechterondernemingskamer dan om uitvoering van de uitspraak of 
beslissing vragen. De kantonrechterondernemingskamer verklaart het verzoek 

niet-ontvankelijk indien de cliëntenraad de instelling niet eerst zelf om uitvoering 

heeft gevraagd. 
 
Nota van wijziging: 
Door middel van de wijziging van artikel 1314, derde lid, onderdeel d, wordt 
bewerkstelligd dat een representatieve delegatie van (vertegenwoordigers van) 
cliënten van instellingen voor thuis- of langdurige verblijfszorg aan de commissie 

van vertrouwenslieden de vraag kan voorleggen of een instelling terecht weigert 
om op hun verzoek een of meer extra cliëntenraden in te stellen. De instelling 
kan daartoe overigens zelfstandig toe hebben besloten, of nadat een reeds 
bestaande cliëntenraad daar bezwaar tegen heeft gemaakt. 
De wijziging van het vijfde lid zorgt ervoor dat ook zo'n representatieve delegatie 
de kantonrechterondernemingskamer kan vragen de instelling te bevelen om een 

(in haar voordeel uitgevallen) uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden 
na te leven. Het zal dan gaan om een uitspraak in over een kwestie als bedoeld 
in artikel 1314, derde lid, onderdeel d. 
 

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

te laten. 

In de beschikking, bedoeld in het vijfde lid, kan de kantonrechter 
ondernemingskamer tevens de instelling de verplichting opleggen om bepaalde 

handelingen te verrichten of juist na te laten (zesdenegende lid). Bovendien kan 
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 hij ingevolge de derde afdeling van de vijfde titel van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de instelling een dwangsom opleggen 

voor het geval deze niet aan zijn beschikking voldoet. 

 

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

Het zevendetiende lid regelt dat de cliëntenraad die van een uitspraak van de 
commissie van vertrouwenslieden bij de burgerlijke rechter in beroep komt of die 
de rechter verzoekt om uitvoering van een uitspraak van de commissie van 
vertrouwenslieden, niet kan worden veroordeeld in de proceskosten. Deze 

bepaling is in lijn met artikel 22a van de Wet op de ondernemingsraden (Wor). 
Zij leidt ertoe dat de cliëntenraad niet de proceskosten van de instelling zal 
hoeven te betalen. De kosten die zij zelf voor het voeren van een proces maakt, 
komen reeds, mits vooraf aangekondigd, op grond van het vijfde lid van artikel 6 
voor rekening van de instelling.  
 

     F 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. 
 

Het voorgestelde nieuwe achtste lid van artikel 1314 regelt in de eerste zin dat 
de instelling de kosten dient te betalen die een representatieve delegatie van 
(vertegenwoordigers van) cliënten maakt voor doen van een verzoek als bedoeld 
in artikel 1314, derde lid, onderdeel d, aan de commissie van vertrouwenslieden. 
Net zoals in onderdeel C van voorliggende nota van wijziging voor de 
cliëntenraad wordt geregeld, geldt dat echter niet voor kosten van eventuele 
juridische bijstand die de delegatie zou wensen in te schakelen. Aldus worden 

onnodige juridisering en onnodige kosten voorkomen. In de tweede zin wordt 
geregeld dat proceskosten die de delegatie maakt om de 
kantonrechterondernemingskamer te verzoeken de instelling te veroordelen tot 
nakoming van een uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden, niet voor 
rekening van die delegatie kunnen worden gebracht.  

 

Indien een uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden in een geschil als 
bedoeld in artikel 1314, derde lid, onderdeel d, voor de representatieve delegatie 
van (vertegenwoordigers van) cliënten nadelig uitvalt, kan zij daartegen in 
beroep komen bij de kantonrechterondernemingskamer, met eventueel hoger 
beroep bij het hof en cassatie bij de Hoge Raad. Anders dan in artikel 6, vijfde 
lid, en in artikel 1314, zevende lid, van het wetsvoorstel voor de cliëntenraad is 
geregeld, komen de proces- en de eventuele rechtsbijstandskosten daarvan 

echter voor rekening van de delegatie. De ratio hierachter is dat een delegatie 
die een afzonderlijke cliëntenraad of juist de ontbinding van een cliëntenraad 
wenst maar daarin van de commissie geen gelijk heeft gekregen, niet een zelfde 
positie heeft als een bestaande cliëntenraad, die immers bestaat uit benoemde 

leden en die de in deze wet geregelde bevoegdheden zal hebben. 

      Artikel 15 
 

 

     F 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, eerste lid. Zij rapporteren 
daarover aan Onze Minister. 

Ook in de huidige Wmcz speelt de commissie van vertrouwenslieden een 
belangrijke rol. Daarnaast is in de huidige Wmcz de mogelijkheid opgenomen dat 
de cliëntenraad of een individuele cliënt zich tot de kantonrechter wendt om de 
naleving af te dwingen van verplichtingen waarvan de naleving een 
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 randvoorwaarde is voor het tot stand komen van de door de wetgever beoogde 
medezeggenschap en waarover veelal niet veel verschil van mening zal kunnen 

bestaan of de instelling die verplichtingen heeft nageleefd. Gedacht kan 

bijvoorbeeld worden aan de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad, de 
verplichting ter zake van de invloed van de cliëntenraad op de samenstelling van 
de raad van toezicht en de verplichting tot het instellen of aanwijzen van een 
commissie van vertrouwenslieden. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 6.5 van 
het algemeen deel van deze memorie, blijkt dit in de praktijk echter niet goed te 
werken. Met name voor sectoren waarbij cliënten een grote afhankelijkheid 

ervaren, is de drempel voor individuele cliënten om bij de 
kantonrechterondernemingskamer een procedure te starten om bijvoorbeeld de 
instelling van een cliëntenraad af te dwingen, vaak te hoog. Gekozen is daarom 
voor publiek toezicht door de IGJ i.o..  
 

De IGJ i.o. is belast met het toezicht op de in het eerste lid genoemde bepalingen 
en kan zo nodig handhavend optreden. De IGJ i.o. kan bijvoorbeeld thematisch 

toezicht houden. Ook kunnen signalen over instellingen waarin de zaken op het 
punt van de medezeggenschap niet goed zijn georganiseerd, reden zijn voor de 
IGJ i.o. om in het kader van het toezicht een onderzoek in te stellen en zo nodig 
handhavend op te treden. Dergelijke signalen kunnen onder andere afkomstig 
zijn van individuele cliënten of van cliëntenraden. In dit verband wordt 
opgemerkt dat ook clienten en cliëntenraden een melding bij de IGJ i.o. kunnen 
doen.  

 
 

     F 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. 

 

 

     F 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.  
 

 

       
Hoofdstuk V Wijzigingen in andere wetten  
(adviesbevoegdheden CR via andere wetten) 
 

 

      Artikel 16 
 

 

A  C    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 2018 is van 

Zoals in het algemeen deel van deze toelichting is aangegeven, zal de inhoud van 
de nieuwe Wmcz ook voor de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen 
gelden. Hiertoe vervangt artikel 1516 de inhoud van paragraaf 4.2.b van de 
Jeugdwet door twee artikelen, waarin de nieuw Wmcz van overeenkomstige 

toepassing wordt verklaard. 
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overeenkomstige toepassing op jeugdhulpaanbieders en 
gecertificeerde instellingen. 

2. De ingevolge het eerst 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 een 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.  

 
Artikel 4.2.5 
1. De pleegzorgaanbieder stelt een pleegouderraad in, die binnen 
het kader van zijn doelstelling de gemeenschappelijke belangen 
van de pleegouders behartigt. Een pleegzorgaanbieder kan deze 

verplichting ook nakomen door instelling van een pleegouderraad 
die voor meer dan één door hem in stand gehouden zorgeenheid 

werkzaam is.  
2. De artikelen 1 en 3 tot en met 15 van de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 zijn van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 
"cliëntenraad" wordt gelezen "pleegouderraad".  
 

 
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van voorliggend wetsvoorstel, hebben de 

cliëntenraden tot taak de belangen van cliënten te behartigen. Zij hoeven 

derhalve niet de belangen te behartigen van de vertegenwoordigers van de 
cliënten, al zullen die vaak met de belangen van de cliënten overeenkomen. 
Ingevolge het voorgestelde artikel 4.2.4, tweede lid, van de Jeugdwet, hebben de 
cliëntenraden van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen echter de 
taak zowel de belangen van de jeugdigen als van hun ouders te behartigen. 
Binnen het kader van de Jeugdwet is dit logisch, nu jeugdhulp zich niet alleen 

richt op de jeugdigen, maar zich ook kan richten op de ouders.  
 
De artikelen 1:256, eerste lid, respectievelijk 1:302, tweede lid, BW bepalen dat 
de kinderrechter een minderjarige vreemdeling voor wie een verblijfsvergunning 
voor bepaalde tijd is aangevraagd en die in verband daarmee in een 

asielzoekerscentrum respectievelijk in Nederland woont, onder toezicht 
respectievelijk voogdij kan plaatsen van een door de Minister van JenV 

aanvaarde rechtspersoon. Deze aanvaarde rechtspersoon is de stichting Nidos. 
Het gaat in de praktijk om recent opgevangen minderjarige vreemdelingen en 
vluchtelingen, veelal zonder familie en onbekend met de Nederlandse 
samenleving. Niet te verwachten is dat met hen langs de lijnen van de nieuwe 
Wmcz vruchtbare medezeggenschap tot stand kan komen. Om die reden wordt – 
net als overigens in het huidige artikel 4.2.4 Jeugdwet – geregeld dat Nidos niet 
hoeft te voldoen aan de medezeggenschapsverplichtingen waar de andere 

gecertificeerde instellingen aan moeten voldoen. Nidos heeft alternatieve vormen 
ontwikkeld voor het bewerkstelligen van de betrokkenheid en feedback met haar 
doelgroep.  

 
Pleegzorg is een specifieke vorm van jeugdhulp, waarbij een jeugdige bij 
pleegouders verblijft. Pleegzorgaanbieders zijn dan ook jeugdhulpaanbieders in 

de zin van de Jeugdwet en zij zijn dus ook gehouden een cliëntenraad in te 
stellen.  
 
Daarnaast verplicht het nieuwe artikel 4.2.5 van de Jeugdwet de 
pleegzorgaanbieders om een pleegouderraad in te stellen (zoals op grond van 
artikel 4.2.12 van de huidige Jeugdwet ook reeds verplicht was). De overige in 
paragraaf 4.2.b van de Jeugdwet neergelegde medezeggenschapsbepalingen zijn 

van overeenkomstige toepassing op pleegzorgaanbieders en pleegouderraden. 
De pleegouderraad behartigt uitsluitend de collectieve belangen van de 

pleegouders en begeeft zich niet op het terrein van individuele kwesties. 
 
 

      Artikel 17 

 

 

     F Indien de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in 

In 2016 zijn enkele wetten in het Staatsblad gepubliceerd die tot doel hebben het 
burgelijk procesrecht en het bestuursprocesrecht te digitaliseren en te 
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verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht 
(Stb. 2016, 288) in werking treedt voor verzoekprocedures, wordt 

in artikel 14, achtste lid, tweede zin, van deze wet 'het 

verzoekschrift' vervangen door: de procesinleiding.  
 

vereenvoudigen. Eén van die wetten is 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)'. Op grond van die wet zal onder andere een civielrechtelijke procedure niet 
meer worden ingeleid met een vordering of een verzoek, maar met een 
'procesinleiding'. De inwerkingtreding van die wet geschiedt gefaseerd, waarbij 
onder andere de wetswijzigingen voor de huidige verzoekschriftprocedure op een 
later moment in werking zullen treden. Voorliggende bepaling zorgt ervoor dat 
het begrip 'verzoekschrift' in artikel 1314, vijfde lid, tweede zin van de Wmcz 

2018 zal worden vervangen door het begrip 'procesinleiding' zodra 
eerderbedoelde wijzigingen voor de verzoekschriftprocedure in werking zullen 
treden (of dit nu voor of na de inwerkingtreding van de Wmcz gebeurt).   
 

      Artikel 18 

 

 

    E  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. 
 

In de Eerste Kamer is een wetsvoorstel houdende Regels ten aanzien van zorg en 
dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een 
verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten; Wzd) aanhangig. Artikel 2b, eerste lid, Wzd regelt dat 
bepaalde zorgaanbieders als bedoeld in de Wzd een een Wzd-arts aanwijzen. 
Krachtens artikel 2b, tweede lid, Wzd wordt over een voorgenomen aanwijzing 

van zo'n arts advies gevraagd van de cliëntenraad als bedoeld in de huidige 
Wmcz. Tevens worden in dat artikellid enkele Wmcz-regels over hoe met het 
advies wordt omgegaan en welke informatie de zorgaanbieder de cliëntenraad 
dient te verstrekken van toepassing verklaard. De de artikelen 17 en 18 en 19 
passen artikel 2b, tweede lid, Wzd redactioneel aan op de Wmcz 2018. Artikel 

1718 zorgt daarvoor voor het geval de Wzd eerder in werking treedt dan de 

Wmcz 2018, en artikel 1819 voor het geval dat later gebeurt. Opgemerkt wordt 
dat het in de artikel 2b, tweede lid, Wzd te regelen recht zich beperkt tot het 
geven van advies. Het gaat derhalve niet om een instemmingsrecht.  
 

      Artikel 19 
 

 

    E  Indien het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2009 ingediende 
voorstel van wet houdende Regels ten aanzien van zorg en dwang 
voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een 
verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten; Kamerstukken II 2008/09, 

31996, nrs. 1-3 e.v.) 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 die 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 
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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 20 
 

 

    E  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 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. 
 
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 
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. 
 

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel houdende Regels voor het kunnen 

verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg; Wvggz) aanhangig. In de artikelen 2:2 
en 2:3 van dat wetsvoorstel wordt, met verwijzingen naar enkele artikelen van 
de huidige Wmcz, bepaald dat de aanbieder van verplichte geestelijke 
gezondheidszorg zijn beleidsplan over de toepassing van verplichte zorg 
respectievelijk zijn voorgenomen aanwijzing van een geneesheer-directeur voor 
advies aan de cliëntenraad voorlegt. Deze artikelen behoeven bij de 

inwerkingtreding van de nieuwe Wmcz redactionele wijziging. Artikel 1920 zorgt 
daarvoor voor het geval de Wvggz eerder in werking treedt dan de Wmcz 2018, 
en artikel 2021 voor het geval dat later gebeurt. Opgemerkt wordt dat de in de 
artikelen 2:2 en 2:3 Wvggz te regelen rechten zich beperken tot het geven van 
advies. Het gaat derhalve niet om een instemmingsrecht.  
 
 

      Artikel 21 
 

 

    E  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 (Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg; Kamerstukken II 2009/10, 
32399, nrs. 1-3 e.v.) 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: 
 
A 
 
Artikel 2:2, derde lid, komt als volgt te luiden: 
2. Voordat de zorgaanbieder het beleidsplan vaststelt, vraagt de 
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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. 
 
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 
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 
 

 

A      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. 
 

Bij het parlement is een wetsvoorstel houdende Regels in verband met de 
uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding 
zorgaanbieders; Wtza) aanhangig. In artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van dat 

wetsvoorstel wordt bepaald dat de zorgaanbieder een toelatingsvergunning wordt 
geweigerd indien deze niet aan de in artikel 2, eerste lid, van de huidige Wmcz 
geregelde eisen voldoet, dat wil zeggen geen cliëntenraad instelt. Nu de 
kernverplichting tot het instellen van een cliëntenraad in de Wmcz 2018 in artikel 
3, eerste lid, zal worden opgenomen, dient artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van 

de Wtza naar dat artikellid te gaan verwijzen zodra de Wmcz 2018 in werking zal 

zijn getreden. Artikel 2122 regelt dit voor het geval de Wtza eerder in werking 
treedt dan voorliggend wetsvoorstel, artikel 2223 voor het geval de volgorde van 
inwerkingtreding van beide wetten omgekeerd is. 
 

      Artikel 23 
 

 

A      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 (Wet 
toetreding zorgaanbieders; Kamerstukken II 2016/17, 34767, nrs. 
1-3 e.v.) 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 die wet als volgt 
te luiden: 
d. de bij artikel 3, eerste lid, van de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen 2018 gestelde eis. 
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A B C D E F   

       
Hoofdstuk VI Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 24 
 

 

A      De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen wordt 
ingetrokken. 
 

 

      Artikel 25 
 

 

A     F 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 de deze wet, worden 
afgewikkeld overeenkomstig artikel 10 van die wet.  

2. Een instelling die betrokken is bij een procedure 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 van de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen ingestelde commissie of aanwijzing in 
stand zolang dat nodig is voor de toepassing van het eerste lid. 
 

Het eerste en tweede lid voorzien in overgangsbepalingen voor lopende 

procedures op grond van de huidige Wmcz. Ingevolge het eerste lid worden die 
procedures afgewikkeld conform het “oude” recht. Het tweede lid verplicht de 
instelling die op grond van de huidige Wmcz reeds is aangesloten bij een 
commissie van vertrouwenslieden, maar op grond van de nieuwe wettelijke 

bepalingen niet meer tot een zodanige aansluiting verplicht is, die aansluiting 
desondanks te handhaven zolang dat nodig is voor het afwikkelen van de in het 
eerste lid bedoelde procedures. 
 

A      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.  
 

Op grond van de huidige Wmcz moet iedere zorgaanbieder een cliëntenraad 

instellen. Ingevolge het onderhavige wetsvoorstel rust een dergelijke verplichting 
alleen op een instelling die door meer dan tien personen zorg doet verlenen. Het 
is niet de bedoeling dat een cliëntenraad die op grond van de huidige Wmcz is 
ingesteld en niet langer verplicht is, direct op de dag van inwerkingtreding van 
het onderhavige wetsvoorstel wordt opgeheven. Om die reden is bepaald dat een 

zodanige cliëntenraad wordt aangemerkt als een cliëntenraad die is ingesteld op 
grond van artikel 3, eerste lid, van de onderhavige wet. Vervolgens moet de 
instelling op grond van artikel 4 beslissen of zij de cliëntenraad zal opheffen dan 
wel (vrijwillig) zal handhaven. Zij zal haar beslissing schriftelijk of elektronisch 
moeten meedelen aan de cliëntenraad, de betrokken cliënten en hun 
vertegenwoordigers. Ingeval de instelling besluit tot opheffing, zal zij de 

cliëntenraad nog ten minste drie maanden in stand moeten houden; in die 
periode is de onderhavige wet gewoon op hem van toepassing. Wel kan zij 
ingevolge het vierde lid van artikel 2425 de oude medezeggenschapsregeling 
handhaven. Als de instelling besluit tot het vrijwillig handhaven van de 
cliëntenraad, is artikel 4, tweede tot en met vijfde lid, van toepassing. Mocht de 
instelling verzuimen een keuze ter zake te maken, dan wordt de cliëntenraad 
aangemerkt als een vrijwillig in stand gehouden cliëntenraad. 
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A      4. Een instelling als 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 3 van het onderhavige wetsvoorstel bevat een uitbreiding van de in de 
medezeggenschapsregeling te regelen onderwerpen. Dit betekent dat een 

instelling die al beschikt over een medezeggenschapsregeling, toch een nieuwe 

medezeggenschapsregeling zal moeten vaststellen, welke 
medezeggenschapsregeling de instemming behoeft van de cliëntenraad (dan wel, 
als er geen cliëntenraad functioneert, de instemming van een representatieve 
cliëntendelegatie of -organisatie; verwezen wordt naar artikel 8, achtste lid). Hier 
is uiteraard enige tijd mee gemoeid. Zoals in de toelichting op artikel 26 wordt 
opgemerkt, zal er een periode van zes maanden in acht worden genomen tussen 

de datum van publicatie van de onderhavige wet en de inwerkingtreding van deze 
wet. Omdat dit niet altijd voldoende tijd zal genereren voor de instellingen en de 
cliëntenraden om een nieuwe regeling tot stand te brengen, is in artikel 2425, 
vierde lid, bepaald dat de nieuwe medezeggenschapsregeling uiterlijk binnen zes 
maanden na inwerkingtreding van deze wet moet zijn vastgesteld. Tot het tijdstip 

waarop die nieuwe medezeggenschapsregeling in werking treedt, wordt de ‘oude’ 
medezeggenschapsregeling aangemerkt als een regeling die is vastgesteld op 

grond van artikel 3 van de onderhavige wet. Als zes maanden na inwerkingtreding 
van de wet echter nog geen nieuwe medezeggenschapsregeling is vastgesteld, 
voldoet de betrokken instelling niet aan haar verplichting ter zake en kan de 
cliëntenraad de commissie van vertrouwenslieden vragen uit te spreken dat een 
nieuwe medezeggenschapsregeling moet worden opgesteld. Het is derhalve van 
belang dat de instelling tijdig met haar cliëntenraad overleg gaat voeren over de 
nieuwe medezeggenschapsregeling.  

 

      Artikel 26 
 

 

A     F 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 artikel 16 
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.  
2. Een jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling of 
pleegzorgaanbieder die betrokken is bij een procedure 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 4.2.11 of de 

artikelen 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. 
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 van deze wet, 

Dit artikel bevat overgangsbepalingen voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde 

instellingen en pleegzorgaanbieders als bedoeld in de Jeugdwet (overgang van de 
huidige paragraaf 4.2.b Jeugdwet naar de – ingevolge artikel 15 – nieuwe 
paragraaf 4.2.b van die wet). De bepalingen zijn in hun werking gelijk aan die van 
artikel 2324. Daarom wordt voor een nadere toelichting op artikel 2526 naar de 
toelichting op artikel 2425 verwezen.  
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wordt aangemerkt als een cliënten- respectievelijk pleegouderraad 
die is ingesteld op grond van artikel 4.2.4 respectievelijk 4.2.5 van 

de Jeugdwet.  

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

Nota van wijziging: 
Zoals in paragraaf 9 van de nota naar aanleiding van het verslag op voorliggend 
wetsvoorstel is aangekondigd, wordt voorgesteld in de Wmcz 2018 een 

evaluatiebepaling op te nemen. De evaluatie zal uiterlijk vijf jaar na 
inwerkingtreding van de Wmcz 2018 aan het parlement worden toegezonden. 

      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 daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
 

Ingevolge de onderhavige wet zullen deels andere eisen gelden voor advisering of 

instemming met betrekking tot te nemen besluiten. Nieuw is bijvoorbeeld dat een 
instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven, in geval 
van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing de instemming van de 
cliëntenraad behoeft voor het sociaal plan. Om te zorgen dat de instellingen en 
cliëntenraden voldoende tijd krijgen om te anticiperen op de nieuwe wettelijke 
bepalingen, zal tussen het moment van bekendmaking van deze wet en de 

inwerkingtreding een periode van zes maanden in acht worden genomen. Die 
periode kan tevens worden benut voor de voorbereidingen van een 
medezeggenschapsregeling die aan de aangescherpte eisen voldoet. Ook 
bijvoorbeeld eventueel noodzakelijke nieuwe afspraken over de bekostiging 
kunnen in die periode worden gemaakt.  
 

      Artikel 29 
 

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
De Minister voor Medische Zorg, 

 
 
 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
 

        

 


