
	 Volstaat	één	cliëntenraad?	
	 door	Loeska	Bos

Soms	ontstaat	er	tussen	een	cliëntenraad	en	een	bestuurder	een	meningsver-
schil	waar	men	niet	meer	uitkomt.	Het	probleem	kan	dan	worden	voorgelegd	aan	
de	Landelijke	Commissie	van	Vertrouwenslieden	(LCvV).	De	LCvV	kan	bemid-
delen	of	optreden	als	scheidsrechter.	Ook	rechtbanken	behandelen	bepaalde	
medezeggenschapsgeschillen	en	recent	deed	de	Hoge	Raad	een	uitspraak	in	een	
Wmcz	kwestie	die	nogal	wat	stof	heeft	doen	opwaaien.

lijkse patiëntenzorg verlenen) was er 

gekozen voor  ‘groepsoverleg’; een 

gestructureerde overlegvorm tussen het 

team en de groep van cliënten. Het groepsoverleg 

beschikte niet over formele Wmcz rechten, 

de clusterraden en de centrale cliëntenraad wel.

Twee cliëntvertegenwoordigersraden, die onder de 

oude structuur waren ingesteld voor twee dagbe-

stedingscentra en vier logeerhuizen, zouden in de 

nieuwe structuur niet als formele Wmcz raad terug-

keren. Zij waren het hier niet mee eens en wend-

den zich tot de rechtbank, sector kantonzaken met 

het verzoek Lunet zorg te bevelen hen weer te er-

kennen als cliëntenraad. En hen aldus alsnog actief 

en direct te betrekken bij de medezeggenschap, 

waaronder bij de voorgenomen invoering van een 

geheel nieuwe medezeggenschapsstructuur.

Het	oordeel	van	de	kantonrechter

Volgens de kantonrechter waren de locaties waar-

voor deze twee raden optraden geen instelling(en) 

volgens de definitie uit de Wmcz. Zij hadden geen 

eigen, zelfstandige WTZi erkenning en daarom 

hoefde Lunet zorg deze raden niet (meer) als for-

mele Wmcz cliëntenraden te erkennen. De raden 

waren het hier niet mee eens en gingen in hoger 

beroep.

Oordeel	van	het	gerechtshof	

Het Hof oordeelt, in tegenstelling tot de kanton-

rechter, dat deze raden op locatieniveau wel for-

meel bestaansrecht hielden/herkregen. Volgens het 

Hof is het in strijd met de bedoeling van de wet-

gever dat grote zorgorganisaties uitsluitend in 

relatie tot de hoge bestuursniveaus formele 

cliëntenraden instellen. Die bedoeling leest het Hof 

in de parlementaire geschiedenis van de Wmcz 

waarin de wetgever meermaals heeft aangegeven 

dat cliëntmedezeggenschap moet plaats-

vinden ‘op het niveau waar de zorg daad-

werkelijk verleend wordt’. Het Hof gaat er 

dan vervolgens vanuit dat dit dan het 

niveau van de zelfsturende teams betreft. 

Lunet zorg gaat in cassatie bij de 

Hoge Raad tegen deze 

uitspraak.

Oordeel	Hoge	Raad	

Lunet zorg legt aan de Hoge Raad de vraag voor 

op welk niveau in de organisatie zij nu formele 

cliëntenraden (met Wmcz bevoegdheden) moet 

instellen of in standhouden. Als dit daadwerkelijk 

op het niveau van zelfsturende teams zou moeten, 

waar het Hof op uitkwam, dan stelt Lunet zorg dat 

dat onwerkbaar is en dat dit bovendien ook niet zo 

uit de wet volgt. 

De Hoge Raad duikt dan voor de beantwoording 

van die rechtsvraag diep in de uitgebreide wetge-

schiedenis omtrent de Wmcz. De Hoge Raad over-

weegt dat er sinds de invoering van de Wmcz in 

1996 een grootscheepse wijziging van het zorgstel-

sel heeft plaatsgevonden, met name op het gebied 

van de zorgfinanciering. De Hoge Raad komt dan 

tot de slotsom dat momenteel de definities uit de 

Wmcz niet meer aansluiten bij de oorspronkelijke 

bedoeling van de wetgever. 

En waar moet je dan naar kijken? De letter van de 

wet volgen, zoals de kantonrechter eerder deed en 

waaruit volgt dat één WTZi toelating maakt dat 

De afgelopen jaren werd de LCvV diverse keren 

ingeschakeld vanwege geschillen over de herin-

richting van cliëntmedezeggenschap. De wens tot 

herinrichting van de medezeggenschap ontstond 

in die zaken ten gevolge van reorganisaties met 

ingrijpende gevolgen voor de zorg, of na een fusie. 

Om uiteenlopende redenen stuitte zo’n herinrich-

tingsplan dan op verzet bij cliëntenraden. Bijvoor-

beeld omdat zij moesten samengaan met andere 

raden of zouden verdwijnen, omdat zij bevoegd-

heden moesten  inleveren of met minder materiële 

middelen toebedeeld zouden worden. De LCvV 

toetste in al die gevallen zowel de formaliteiten (is 

de adviesprocedure goed doorlopen) als de rede-

lijkheid en keek of in de nieuwe structuur sprake 

was van een representatieve vertegenwoordiging 

die over voldoende (praktische) mogelijkheden tot 

belangenbehartiging beschikte. 

Naast deze zaken die via de route van verzwaard 

advies bij de LCvV terechtkwamen, waren er ook 

gelijksoortige kwesties die door rechtbanken wer-

den beoordeeld. Dit gebeurde dan op een andere 

juridische grondslag, namelijk vanuit de vraagstel-

ling of een zorgaanbieder in de nieuwe situatie wel 

voldeed aan de eis dat er ‘voor elke door hem in 

stand gehouden instelling’ een cliëntenraad inge-

steld dient te zijn. Op 16 december 2016 verscheen 

er een uitspraak van de Hoge Raad over zo’n soort 

zaak waarin twee vertegenwoordigersraden zich 

niet konden vinden in de situatie die na herinrich-

ting van de medezeggenschap was ontstaan.

De	casus	

Waar ging het om in deze zaak? Lunet zorg is een 

grote aanbieder van zorg aan mensen met een  

lichamelijke en/of verstandelijke beperking waar 

zo’n 2800 cliënten in zorg zijn bij 2500 medewer-

kers en 1100 vrijwilligers op zo’n 100 locaties. De 

zorgaanbieder heeft voor al dit aanbod en alle lo-

caties één toelating op grond van de Wet toelating 

zorginstellingen (WTZi). Dit is niet ongebruikelijk bij 

dit soort organisaties want dit volstaat voor de zorg-

financiering. Tot 1 januari 2015 was bij Lunet zorg 

de cliëntmedezeggenschap op drie niveaus geor-

ganiseerd: lokaal, regionaal en centraal en daarbij 

middels cliëntenraden (CR) en cliëntvertegenwoor-

digersraden (CVR).  Na een organisatiewijziging 

die in 2014 zijn beslag had gekregen, wilde de 

zorgaanbieder per 1 januari 2015 ook de indeling 

van de medezeggenschap gaan wijzigen en gaan 

afstemmen op de nieuwe structuur in clusters en 

zelfsturende teams. 

Qua medezeggenschap had de zorgaanbieder 

vervolgens besloten1 formele cliëntenraden op 

centraal en clusterniveau in stand te houden. Op 

niveau van de zelfsturende teams (die de dage-

1 Uit de gepubliceerde rechtspraak over de Lunet zaak 

is niet af te leiden hoe het traject van wijziging van 

de inrichting is verlopen, maar voor zover bij het LSR 

bekend geworden is, en ook de advocaat van Lunet 

zorg aan auteur dezes heeft laten weten, was dit met 

betrokkenheid van alle zittende raden.
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De uitspraak van de Hoge Raad is te vinden 

op www.rechtspraak.nl onder nummer 

ECLI:NL:HR:2016:2890 

Uitspraken van de  LCvV over herinrichting van 

de cliëntmedezeggenschap zijn te vinden op 

www.vertrouwenlieden.nl/uitspraken met onder 

meer de zaaknummers: 10-003, 11-002, 

14-003, 15-002 en 15-005.

lijke ontwikkeling zijn waar niemand bij gebaat lijkt. 

Inmiddels zijn hierover ook Kamervragen gesteld 

waar de minister van VWS op 14 februari jl. ant-

woord op heeft gegeven.2  

In de beantwoording zegt de minister niet te ver-

wachten dat er ten gevolge van dit arrest cliënten-

raden opgeheven zullen gaan worden. Zij wijst er 

op dat het voornemen is om in nieuwe wetgeving 

cliëntenraden dicht bij de cliënt in te stellen, dat de 

koppeling met de WTZi (toelating) losgelaten wordt 

en dat er in dit soort situaties wijziging (of intrek-

king) van de regeling noodzakelijk is, waarmee 

men zich, bij onenigheid, tot een commissie van 

vertrouwenslieden dient te wenden. 

De bedoeling van de wetgever (medezeggenschap 

dicht bij de cliënt) waarvan de Hoge Raad oor-

deelde dat deze momenteel onduidelijk zou zijn, is 

hiermee door de minister opgehelderd. Dit was in 

de recente consultatieversie voor de nieuwe Wmcz 

ook al wel te lezen, maar lijkt niet te zijn betrokken 

in het oordeel van de Hoge Raad. In de toelichting 

bij de herziene Wmcz wordt uitgebreid stilgestaan 

bij de vraag op welk niveau er formele én informele 

medezeggenschap zal moeten plaatsvinden en er 

worden voorbeelden gegeven. Mochten cliënten-

raden nu toch in de situatie terechtkomen waarin 

de gelaagde structuur dreigt te worden afgeschaft, 

dan lijkt het op dit moment zaak om het wettelijk 

toegekende verzwaard adviesrecht goed te benut-

ten. Wanneer verzwaard advies niet gevraagd of 

niet gerespecteerd wordt dan is er de mogelijkheid 

van het inroepen van de nietigheid (dit moet wel 

op tijd, binnen één maand). De zorgaanbieder mag 

een reorganisatie van de medezeggenschap dan 

vervolgens niet uitvoeren tenzij hij dit eerst heeft 

2  Zie www.hetlsr.nl/themas/wmcz

laten beoordelen door een commissie van vertrou-

wenslieden (zoals de LCvV). 

Een redelijkheidstoets van een commissie van 

vertrouwenslieden zal er vooral op zien of in de 

nieuwe structuur (nieuwe regeling) ook nog sprake 

is van een goede representatie van (alle) cliënten 

en de mogelijkheden tot adequate behartiging van 

hun gemeenschappelijke belangen. Of een raad op 

clusterniveau, zoals bij Lunet zorg, dicht genoeg 

bij de cliënt staat zal dan situationeel bepaald kun-

nen worden. Dergelijke beoordeling zou niet het 

alles-of-niets karakter van een Hoge Raad arrest 

hebben. Een gang naar de LCvV zou daarbij ook 

zeker geen twee jaar in beslag hebben genomen 

maar aanmerkelijk sneller afgewikkeld zijn, en 

tegen aanzienlijk lagere kosten, want in dit geval 

vermeldden de uitspraken ook weer schrikbarend 

hoge bedragen aan advocaat- en proceskosten.

het instellen van één cliëntenraad  volstaat? Of de 

oorspronkelijke bedoeling volgen, dat medezeg-

genschap op het niveau moet plaatsvinden ‘waar 

daadwerkelijk zorg verleend wordt’.  

De Hoge Raad kiest er dan voor om de woordelijke 

uitleg bij de definitiebepalingen te volgen ofwel 

de WTZi toelating leidend te laten zijn, en geeft 

daarvoor een aantal redenen. In de eerste plaats 

is volgens de Hoge Raad momenteel de bedoeling 

van de wetgever onvoldoende duidelijk en blijkt uit 

het politiek debat ook onvoldoende wat de huidige 

maatschappelijke opvattingen hierover zijn. Ook 

wordt door de Hoge Raad overwogen dat ‘een ni-

veau waarop zorg verleend wordt’, niet hetzelfde is 

als ‘een organisatorisch niveau’. Uitkomst van deze 

uitspraak is dat Lunet zorg alleen op het niveau van 

de WTZi toelating één (centrale) cliëntenraad in 

stand hoeft te houden.

Betekenis	van	dit	arrest

Dit arrest roept vervolgens veel vragen op. In de 

eerste plaats over de situatie bij Lunet zorg; van 

alle cliëntenraden en vertegenwoordigersraden die 

er daar waren, gingen er uiteindelijk slechts twee 

deze gerechtelijke procedures aan. Naar verluidt, 

zie voetnoot 1, waren zij en alle andere zittende 

raden vooraf wel betrokken bij de herinrichting. 

Vanwaar dan toch het verzoek van de raden aan 

de kantonrechter om hen alsnog actief en direct bij 

de invoering van de nieuwe medezeggenschaps-

structuur te betrekken? 

Was er hier nu wel of niet sprake van een rechts-

geldig gewijzigde nieuwe inrichting/nieuw regle-

ment? Het arrest vermeldt niet of bij Lunet zorg de 

medezeggenschapsprocedure rond de structuurwij-

ziging op juiste wijze doorlopen is, en zo ja welke  

juridische waarde en houdbaarheid dat geeft in een 

kantongerechtsprocedure. Dat wij hierover in het 

duister tasten is bijzonder spijtig te noemen. Want 

een uitspraak van de Hoge Raad is gezaghebbend 

en normbepalend en lijkt nu te kunnen legitime-

ren dat zorgaanbieders voortaan nog slechts één 

centrale Wmcz raad (met formele bevoegdheden) 

in stand zouden hoeven houden wanneer zij één 

WTZi toelating hebben. Terwijl dat niet is wat Lunet 

zorg voor ogen had. Die wilde raden op clusterni-

veau en centraal niveau, en krijgt nu een  uitspraak 

die legitimeert tot (veel) minder. Moeten we nu 

vrezen dat zorgaanbieders die één WTZi toelating 

hebben voor meerdere locaties en voorzieningen, 

voortaan alleen nog één (centrale) cliëntenraad in 

stand zullen houden? Dat zou een erg onwense-

De letter van de wet of de  
oorspronkelijke bedoeling?


