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INSTEMMINGSRECHT

Cliëntenraden hebben sinds de invoering van de 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) in 1997, veel ervaring in het geven van ad-

viezen over wezenlijke zaken voor cliënten. Dankzij 

de wettelijke regelingen zijn er duidelijke structuren 

van overleg tot stand gekomen en betere en zorg-

vuldiger onderbouwde adviesaanvragen van raden 

van bestuur opgesteld. Cliëntenraden adviseren 

over nieuwbouw en verbouwing van de instelling, 

het sluiten van afdelingen, zorgverbeteringstra-

jecten, kwaliteitsbeleid, hygiëne en veiligheid of 

voedingsaangelegenheden. Kritische vragen en 

inhoudelijke adviezen van de cliëntenraad, zorgden 

ervoor dat beleidsplannen zijn aangepast en ver-

beterd ten gunste van het cliëntenperspectief. Wet-

geving heeft geleid tot bestuurders die verantwoor-

ding afleggen aan de cliëntvertegenwoordigers en 

zorgde dat deze betrokken werden bij de dagelijkse 

gang van zaken en het te voeren beleid. Daardoor 

zijn duurzame relaties ontstaan tussen bestuurders 

en cliëntenraden en is de transparantie van orga-

nisaties verbeterd. De wettelijke bevoegdheden 

hebben ertoe bijgedragen dat de cliënt centraal 

staat in het denken over de zorg en hebben de col-

lectieve inspraak van cliënten continuïteit gegeven. 

De medezeggenschap van cliënten in de zorg is 

volwassen geworden en viert haar verjaardag met 

versterkte wetgeving, de Wmcz 2018. 

Instemmingsrecht

De overheid wil met het versterken van de mede-

zeggenschap de wensen en behoeften van cliënten 

meer centraal stellen in de besluitvorming. Om 

de stem van de cliënt en zijn perspectief beter 

te verankeren, komt er een instemmingsrecht in 

plaats van een verzwaard adviesrecht. Met dit 

middel heeft de cliëntenraad meer invloed op 

beleidskeuzes van de zorgaanbieder. Immers, 

en dat is ook de boodschap die de Governance-

code Zorg uitdraagt, de cliënt is de voornaamste 

belanghebbende van de zorgorganisatie. In de wet 

is een minimaal aantal onderwerpen opgenomen 

waarover instemming van de cliëntenraad nodig is 

om een wijziging door te voeren. Overigens gaat 

het om een instemmingsrecht en geen plicht; een 

cliëntenraad kan zich ook onthouden van instem-

ming. Het instemmingsrecht betreft vooral onder-

werpen die grote invloed hebben op cliënten zoals 

veranderingen in de wijze waarop cliënten gebruik 

maken van maaltijden, het algemeen kwaliteits- 

en veiligheidsbeleid en regelingen voor cliënten 

zoals bezoek- of openingstijden of parkeertarieven. 

Recht op instemming is er ook over de tijdigheid 

en de wijze waarop de cliëntenraad betrokken is bij 

de voorbereiding van bepaalde besluiten zoals een 

fusietraject of het overdragen van (een onderdeel 

van) de zorg. Belangrijk, omdat het de overlegpart-

ners stimuleert elkaar eerder op te zoeken, en niet 

pas in gesprek te gaan op het moment dat er een 

kant-en-klaar voorgenomen besluit ligt. 

Structureel en lange termijn

Hoewel sommigen daar anders over denken, is 

een versterking van de medezeggenschapsrech-

ten zeker ook van belang voor eerste- en tweede 

lijnorganisaties met een kort verblijf. Cliënten zijn in 

veel gevallen niet alleen maar passanten, maar be-

zoeken herhaaldelijk een zorginstelling. Chronische 

De Wmcz 2018 geeft aan de cliëntenraad het recht op instemming. Dit vervangt 
het recht op verzwaard advies. Het geeft de cliëntenraad het recht in te stemmen 
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patiënten bijvoorbeeld bezoeken regelmatig en 

vaak jarenlang het ziekenhuis, krijgen gedurende 

langere tijd poliklinische behandeling of ondergaan 

een lang behandeltraject in een revalidatiecentrum. 

Algemene en collectieve belangen van cliënten of 

groepen van cliënten zijn niet gebonden aan de 

individuele verblijfsduur. Daarnaast zijn er steeds 

meer instellingen met meerdere zorgsoorten. 

Belangrijk is dat cliënten niet alleen participeren 

via het aangeven van hun individuele ervaringen, 

maar ook via een gewaarborgde, goed geregelde 

medezeggenschap middels een vertegenwoordi-

gend orgaan dat ook het langetermijnperspectief 

kan overzien en dat onderwerpen oppakt die het 

individuele ervaringsniveau van cliënten overstij-

gen. Trajecten rondom nieuwbouw en verbouwing 

van het ziekenhuis bijvoorbeeld, vergen een zorg-

vuldige advisering door een goed geïnformeerde, 

structureel georganiseerde vertegenwoordiging van 

cliënten. 

Onderscheid tussen verschillende soorten 

instellingen

De Wmcz 2018 maakt een onderscheid tussen 

de medezeggenschap in drie soorten instellingen: 

instellingen waar mensen langdurig – langer dan 

zes maanden – verblijven bijvoorbeeld de gehandi-

captenzorg of een psychiatrisch ziekenhuis vallend 

onder de Wet langdurige zorg; instellingen met 

24-uurszorg waaronder algemene- en academi-

sche ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, 

revalidatiecentra en ambulante zorg zoals dag-

besteding, gezondheidscentra en thuiszorg. Hoe 

langer het verblijf, des te meer rechten. Dat geldt 

ook voor het instemmingsrecht. Op een aantal 

onderwerpen geldt alleen instemmingsrecht bij in-

stellingen voor langdurig verblijf. Dit is het geval bij 

onderwerpen zoals een sociaal plan voor cliënten 

in geval van ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of 

verhuizing, alsmede voor de inrichting van ruimtes 

die bestemd zijn voor zorgverlening. Het instem-

mingsrecht bij algemeen beleid over voeding, 

geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning en 

maatschappelijke bijstand, geldt niet voor cliënten-

raden van ambulante zorginstellingen.

Meningsverschillen over interpretaties Wmcz

Het verschil tussen verzwaard adviesrecht en 

instemmingsrecht komt specifiek tot uiting bij me-

ningsverschillen tussen cliëntenraad en zorgaan-

bieder. Bij een verzwaard adviesrecht beoordeelt 

een commissie van vertrouwenslieden of een zorg-

aanbieder in redelijkheid zijn voorgenomen besluit 

kan uitvoeren. De zorgaanbieder heeft dan een 

ruime beleidsvrijheid waarbinnen hij besluiten kan 

nemen ondanks een negatief verzwaard advies van 

de cliëntenraad. Bij een instemmingsrecht is dat 

niet zo. Een besluit waarmee de cliëntenraad het 

niet eens is, kan de zorgaanbieder alleen nemen 

als de commissie van vertrouwenslieden tot de 

conclusie komt dat de cliëntenraad zich onredelijk 

opstelt of dat er zwaarwegende redenen zijn om 

het besluit te nemen ondanks dat de cliëntenraad 

daarmee niet instemt. 

Het proces van instemming is vergelijkbaar met dat 

van het huidige verzwaard advies. De bestuurder 

vraagt – op tijd en schriftelijk – instemming over 

een aantal in de wet vastgelegde onderwerpen. 

De cliëntenraad geeft – eveneens schriftelijk – aan 

of hij instemt of niet. Indien de cliëntenraad niet 

Het instemmingsrecht zorgt dat de  
gelijkwaardigheid toeneemt

LSR herfst 2019



instemt geeft hij aan waarom niet en wat er – zo 

concreet mogelijk – nodig is om wel in te stemmen. 

De bestuurder geeft zo spoedig mogelijk daarna 

aan wat hij wel of niet overneemt. Tot nu toe weinig 

nieuws onder de zon. Er zijn echter twee belangrijke 

verschillen met de komst van het instemmingsrecht. 

Eén van de veranderingen betreft de plicht van de 

cliëntenraad om eerst in overleg te treden met de 

bestuurder alvorens niet in te stemmen. Het andere 

is het zwaardere toetsingscriterium waarop de com-

missie van vertrouwenslieden een meningsverschil 

tussen de overlegpartners weegt. Belangrijk is nu, 

en dat is een positieve verbetering voor het cliënten-

perspectief, of de beslissing van de cliëntenraad om 

geen instemming te geven onredelijk is. 

Juridische middelen

De commissie van vertrouwenslieden heeft dus 

een belangrijke rol bij de toepassing van de Wmcz. 

De commissie moet daarom goed op haar taak 

zijn toegerust. De kwaliteit van het werk van de 

commissie van vertrouwenslieden is het beste 

gewaarborgd als deze op landelijk niveau werk-

zaam is. Om die reden is destijds de Landelijke 

Commissie van Vertrouwenslieden in het leven 

geroepen en in stand gehouden door de branche-

organisaties ActiZ, GGZ Nederland, VGN, NVZ en 

LOC, Vraagraak en LSR. Anders dan het geval zou 

zijn geweest wanneer er verschillende commissies 

van vertrouwenslieden zouden zijn opgericht, is er 

hierdoor consistentie ontstaan in de jurisprudentie 

over interpretaties van de Wmcz. Om diezelfde 

reden is het positief dat in de Wmcz 2018 een 

cliëntenraad – evenals de bestuurder – in voorko-

mend geval tegen een uitspraak van de commis-

sie van vertrouwenslieden beroep kan instellen bij 

de Ondernemingskamer. Door in eerste instantie 

geschillen over de uitvoering van de Wmcz voor 

te leggen aan de LCvV met als eventuele juridi-

sche vervolgstap de Ondernemingskamer van het 

gerechtshof in Amsterdam, ontstaat een eenvoudig 

stelsel van rechtsbescherming dat een maximale 

eenduidigheid van de wet mogelijk maakt.  

Angst voor juridisering onnodig

De angst dat met het instemmingsrecht de juridise-

ring toeneemt is onnodig. De stap naar de Onder-

nemingskamer is een uiterste stap. Juist de nieuwe 

wetgeving die de cliëntenraad niet alleen extra 

rechten biedt, maar ook extra plichten, is een goed 

uitgangspunt voor bestuurder en cliëntenraad om 

op meer gelijkwaardige basis een samenwerking 

te ontwikkelen zonder dat een cliëntenraad zich 

genoodzaakt ziet zijn juridisch gelijk te halen. Al 

zullen er advocaten zijn die een verdienmodel zien 

in meningsverschillen en conflicten tussen cliën-

tenraad en bestuurder en die met de nieuwe wet, 

nieuwe kansen zien. De nieuwe wet zorgt ervoor 

dat cliëntenraden zich minder machteloos voelen. 

Het instemmingsrecht geeft cliëntenraden een 

stevigere formelere positie waardoor de gelijkwaar-

digheid toeneemt. Doordat een cliëntenraad minder 

machteloos is en een serieuze factor om rekening 

mee te houden, ontstaat een beter evenwicht. 

Tegenstrijdige belangen zullen blijven bestaan, 

er zijn veel partijen en omstandigheden waar een 

bestuurder rekening mee moet houden, maar het is 

voor zowel bestuurder als cliëntenraad van belang 

die te accepteren en hierover in gesprek te zijn met 

elkaar om ze te overbruggen. De bestuurder speelt 

een belangrijke rol in de manier waarop de werk-

wijze wordt vormgegeven. Bestuurder en cliënten-

raad kunnen hier samen hun houding in bepalen en 

hierover afspraken maken. 

Het instemmingsrecht is geen vetorecht
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Het instemmingsrecht en de verplichting van de be-

stuurder om tijdig advies of instemming te vragen, 

moet ervoor gaan zorgen dat de bestuurder al in 

een vroeg stadium de cliëntenraad betrekt bij het 

ontwikkelen van beleid. En er is de verplichting van 

de cliëntenraad om niet alleen maar de hakken in 

het zand te zetten, maar in overleg te gaan met de 

bestuurder, argumenten te geven waarom hij niet 

instemt en aan te geven wat nodig is om wel in te 

stemmen. Is er dan alsnog een meningsverschil, 

dan kan men ervoor kiezen om dit gezamenlijk voor 

te leggen aan de commissie van vertrouwenslie-

den. Een instemmingsrecht biedt een wezenlijke 

versterking van de positie van de cliëntenraad ten 

opzichte van het verzwaard adviesrecht, maar het 

is geen vetorecht. 

Belang van instemmingsrecht

Dat het instemmingsrecht het verzwaard advies-

recht vervangt betekent veel voor de mate van 

invloed van cliëntenraden. Het instemmingsrecht 

is een belangrijk instrument waar het LSR sterk 

voor heeft gelobbyd de afgelopen jaren. De formele 

wettelijke regeling zorgt voor een eenduidige en 

niet-vrijblijvende cliëntenparticipatie. Het helpt om 

bestuurders al op voorhand het cliëntenperspectief 

mee te laten nemen in hun beleid. Deze bekrachti-

ging van de stem van de cliënt is van groot belang, 

juist in een tijd van veel veranderingen waarin de 

positie van de cliënt moet worden versterkt en 

transparantie in bestuur wordt gevraagd. Voor een 

juist machtsevenwicht is het van groot belang dat 

de stem van de cliënt – evenals die van bijvoor-

beeld een ondernemingsraad en een raad van 

toezicht – een wettelijke en formeel erkende positie 

met doorzettingsmacht heeft. Het instemmingsrecht 

voldoet hieraan. Bestuurders van zorginstellingen, 

ook zij die er een hard hoofd in hebben, kunnen in 

de Wmcz 2018 de basis vinden voor een gelijk-

waardige samenwerking en om elkaars perspectie-

ven serieus te nemen en in evenwicht te houden. 

De versterkte wetgeving is niets anders dan een 

goede leidraad hiertoe; het instemmingsrecht een 

krachtig signaal.
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