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Zorgaanbieders moeten een cliëntenraad instellen voor iedere instelling die zij 

in stand houden. Doen zij dat niet, dan kan iedere cliënt hen daarop aanspreken 

bij de kantonrechter. Het komt zelden voor dat een cliënt van die mogelijkheid 

gebruik maakt. Onlangs gebeurde het. En met succes: de kantonrechter gaf de 

zorgaanbieder opdracht om binnen drie maanden een cliëntenraad in te stellen.

De zorgaanbieder is een grote organisatie die 

geestelijke gezondheidszorg aanbiedt op verschil-

lende locaties. De cliënt ontvangt zorg op één van 

die locaties en is voorzitter van de cliëntenraad die 

voor die locatie is ingesteld. Het meningsverschil 

tussen cliënt en zorgaanbieder ontstaat als de 

zorgaan¬bieder besluit de medezeggenschap van 

cliënten anders te organiseren. Op centraal niveau 

wordt een beleidsraad gevormd, verder komen er 

zorglijnraden en cliëntencommissies. De cliënten-

raad op de locatie wordt opgeheven. De beleids-

raad is bedoeld als cliëntenraad in de zin van de 

Wmcz. Deze raad heeft alle bevoegdheden die de 

Wmcz aan cliëntenraden toekent. De cliëntenraden 

hebben hiermee ingestemd, maar de cliënt is het er 

niet mee eens. Hij vindt dat de cliëntenraad voor de 

locatie opnieuw moet worden ingesteld. 

Wat is ‘een instelling’?

De juridische vraag waar het in dit geschil om 

draait, is wat de term ‘instelling’ precies inhoudt. De 

Wmcz is hierover niet duidelijk. Is de hele organisa-
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tie een instelling, zoals de zorgaanbieder meent? 

Of is een locatie waar zorg wordt geboden een 

instelling, zoals de cliënt meent? De kantonrechter 

kiest de kant van de cliënt. Het is de bedoeling van 

de wetgever geweest dat medezeggenschap op 

een laag niveau in de organisatie vorm krijgt. Grote 

organisaties kunnen dus niet volstaan met één 

cliëntenraad, maar moeten een cliëntenraad instel-

len voor iedere locatie die zij in stand houden. 

Kleine locaties

Toch houdt de kantonrechter een slag om de arm. 

Onder omstandigheden kan de verplichting om 

voor iedere locatie een cliëntenraad in te stellen, 

volgens de kantonrechter, tot onwerkbare situaties 

leiden. Hiervan kan sprake zijn als ook voor hele 

kleine locaties een cliëntenraad moet worden inge-

steld. In dit geval gaat het echter om een locatie die 

aan ongeveer 170 cliënten zorg biedt. De conclusie 

van de kantonrechter is dan ook dat de medezeg-

genschapsstructuur, die de zorgaanbieder heeft 

ingevoerd, in strijd is met de Wmcz. De zorgaan-

bieder moet binnen drie maanden opnieuw een 

cliëntenraad voor de locatie instellen.  

Afwijkende afspraken gelden niet

De uitspraak van de kantonrechter is ook voor 

andere organisaties van belang. De discussie waar 

een cliëntenraad moet worden ingesteld, wordt 

immers ook elders gevoerd. De kantonrechter 

maakt duidelijk dat bij de uitleg van de Wmcz de 

bedoeling van de wetgever doorslaggevend is. En 

dat de wetgever bedoelde dat cliëntenraden op 

locatieniveau worden ingesteld. De kantonrechter 

maakt ook duidelijk dat iedere cliënt de mogelijk-

heid heeft om de zorgaanbieder aan te spreken op 

het instellen van een cliëntenraad voor de locatie 

waar hij zorg ontvangt. Zorgaanbieders hebben 

niet de ruimte om die verplichting niet na te leven. 

Ook niet, zoals in dit geval, als de cliëntenraden 

daarmee instemmen. De wet gaat boven afspraken 

tussen zorgaanbieder en cliëntenraden. 

Kleine locaties

Voor kleine locaties hoeft geen cliëntenraad te 

worden ingesteld. In de praktijk ontstaat soms dis-

cussie over de vraag wanneer een locatie te klein 

is voor een eigen cliëntenraad. In een eerdere uit-

spraak oordeelde de kantonrechter dat een locatie 

met negen cliënten geen eigen cliëntenraad hoeft 

te hebben. In dit geval blijkt uit de uitspraak dat 

de kantonrechter belang hecht aan een document 

waarin verschillende landelijke organisaties, waar-

onder het LSR, het standpunt innemen dat locaties 

met meer dan 25 cliënten een eigen cliëntenraad 

behoren te hebben. 

De juridische vraag waar het in dit geschil om 
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