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Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz 2018) van kracht. Goede samenwerking en dialoog blijft de basis van 
medezeggenschap. Ook wanneer cliëntenraad en zorgaanbieder tegenover 
elkaar komen te staan. Om uit impasses en ernstige situaties te blijven, biedt 
de nieuwe wet enkele stevige instrumenten. 

Medezeggenschap is alleen mogelijk wanneer 
cliëntenraad en zorgaanbieder met elkaar in gesprek 
blijven en in dialoog tot elkaar proberen te komen. 
Maar er kunnen situaties ontstaan waarin cliënten-
raad en zorgaanbieder het niet eens worden. Ook in 
de voorloper van de Wmcz 2018 waren daar zaken 

voor geregeld. De nieuwe wet biedt enkele aan-
vullende opties, zoals in beroep gaan tegen 
een uitspraak over een meningsverschil en het 
enquêterecht. Bij beide onderdelen speelt de 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amster-
dam een rol. 

Per 1 juli 2020 is er de mogelijkheid om tegen een 
uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden 
in beroep te gaan. Deze commissie regelt geschil-
len tussen zorgaanbieder en cliëntenraad door te 
bemiddelen en zo nodig een uitspraak te doen. 
Onder de voorloper van de Wmcz 2018 was er geen 
beroep mogelijk wanneer de zorgaanbieder of de 
cliëntenraad het niet eens was met de uitspraak. In 
de nieuwe wet is dat anders.

Commissie van vertrouwenslieden
Aan een commissie van vertrouwenslieden kunnen, 
door zowel cliëntenraad als zorgaanbieder, me-
ningsverschillen worden voorgelegd die gaan over 
de uitvoering van de Wmcz 2018. Deze meningsver-
schillen of interpretatieverschillen over de toepas-
sing van de Wmcz 2018, gaan bijvoorbeeld over 
de samenwerking in de advisering, of het verstrek-
ken van bepaalde informatie aan de cliëntenraad. 
Daarnaast kan de zorgaanbieder deze commissie 
om toestemming vragen voor het nemen van een 
besluit waarmee de cliëntenraad, na afloop van een 

instemmingsproces, niet heeft ingestemd. 
De zorgaanbieder kan zich aansluiten bij de Lande-
lijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), die 
is ingesteld door cliëntenorganisaties en koepelor-
ganisaties van zorgaanbieders, zoals het LSR en 
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De 
zorgaanbieder kan ook zelf een commissie instellen 
die bestaat uit drie leden. De zorgaanbieder en de 
cliëntenraad wijzen ieder een lid aan. De twee leden 
kiezen samen een derde lid voor de commissie.  

In beroep gaan
Nieuw in de Wmcz 2018 is dat zorgaanbieder en 
cliëntenraad in beroep kunnen gaan tegen een 
uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden. 
Zowel de cliëntenraad als de zorgaanbieder kan dit 
doen door binnen drie maanden na de uitspraak van 
de commissie een beroep aan te vragen bij de On-
dernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, 
en de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. 
De Ondernemingskamer beoordeelt vervolgens het 
meningsverschil opnieuw, en kan in haar uitspraak 
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de zorgaanbieder opleggen om bepaalde handelin-
gen uit te voeren of na te laten. Na de uitspraak van 
de Ondernemingskamer is er geen beroep meer 
mogelijk. 
In enkele specifieke situaties kan een beroep ove-
rigens ook worden aangevraagd door een repre-
sentatieve vertegenwoordiging van cliënten, die 
geen cliëntenraad is. Dan gaat het kort gezegd om 
geschillen over het instellen van een cliëntenraad 
of een verzoek om het ontbinden van een lokale 
cliëntenraad. 

Uitspraak commissie opvolgen
Ook nieuw in de Wmcz 2018 is de mogelijkheid voor 
de cliëntenraad (of een vertegenwoordiging van 
cliënten), om een verzoek aan de Ondernemingska-
mer voor te leggen, wanneer de zorgaanbieder de 
uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden 

niet uitvoert. Dit kan wanneer er drie maanden na de 
uitspraak van de commissie voorbij zijn en er geen 
beroep is aangevraagd. De cliëntenraad (of een re-
presentatieve vertegenwoordiging van cliënten) kan 
de Ondernemingskamer verzoeken om de zorgaan-
bieder op te leggen de beslissing van de commissie 
op te volgen. Voorwaarde is wel dat de cliëntenraad 
(of de vertegenwoordiging) eerst zelf de zorgaan-
bieder schriftelijk heeft verzocht om de uitspraak na 
te komen, en daarbij een redelijke termijn geeft om 
aan dit verzoek te voldoen. Als de cliëntenraad (of 
de vertegenwoordiging) dit niet doen, dan neemt de 
Ondernemingskamer het verzoek niet in behande-
ling. Deze laagdrempelige geschillenbeslechting 
door de commissie van vertrouwenslieden met be-
roepsmogelijkheid bij de Ondernemingskamer kan 
een impasse in de samenwerking van cliëntenraad 
en zorgaanbieders doorbreken.

De Wmcz 2018 kent aan de cliëntenraad het 
enquêterecht toe. Dit recht houdt in dat de cliënten-
raad de Ondernemingskamer van het Gerechtshof 
Amsterdam kan verzoeken om een onderzoek (een 
enquête) te laten doen naar het beleid en de gang 
van zaken bij de zorgaanbieder. Denk aan situaties 
waarbij er aanwijzingen zijn van onjuist handelen 
of wanbeleid, waarbij de continuïteit, veiligheid 
of kwaliteit van de zorg onder druk komt te staan 
zonder dat de zorgaanbieder daar adequaat in 
optreedt.    
Voor 1 juli 2020 was het enquêterecht namens een 
cliëntenorgaan niet in de Wmcz geregeld, maar in 
de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Zorgaan-
bieders waren verplicht om dit recht toe te kennen 
aan een orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt 
en dit in de statuten op te nemen. Dat kon de cliën-

tenraad zijn, maar ook een cliëntenorganisatie. Met 
de Wmcz 2018 is wettelijk geregeld dat de cliënten-
raad het enquêterecht heeft en vervalt de bepaling 
uit de statuten van de zorgaanbieder. 

Enquêterecht voor de cliëntenraad
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Medezeggenschap gaat over in gesprek zijn met 
elkaar. Een verschil van mening kan de start zijn 
van een goede dialoog. Maar komen cliëntenraad 
en zorgaanbieder er samen niet uit, dan is er de 
commissie van vertrouwenslieden voor bemidde-
ling of een uitspraak over het geschil. De Wmcz 
2018 maakt het niet alleen mogelijk om tegen een 
uitspraak van de commissie in beroep te gaan, 
maar ook om de zorgaanbieder te verzoeken een 
uitspraak op te volgen. Dreigt er bij de zorgaan-
bieder een zeer ernstige situatie te ontstaan door 
vermoedelijk onjuist handelen? De Wmcz 2018 

kent het enquêterecht toe aan de cliëntenraad, 
waarmee deze onder voorwaarden de Onderne-
mingskamer van het Gerechtshof Amsterdam kan 
verzoeken om een onderzoek in te stellen. De 
Ondernemingskamer kan indien nodig maatregelen 
nemen om de situatie bij de zorgaanbieder te her-
stellen. Gebruik maken van bemiddeling en beroep 
of het enquêterecht zijn geen doelen op zich. Het 
zijn middelen om uit een impasse of penibele situ-
atie te komen en vervolgens samen een nieuwe 
start te maken. 

Terug naar start

Onjuist handelen
Als de cliëntenraad sterke vermoedens heeft dat 
de zorgaanbieder onjuist handelt, met serieuze 
gevolgen voor de cliënten of het voortbestaan van 
de zorgorganisatie, en de zorgaanbieder geen dui-
delijke antwoorden heeft op de vragen die de cliën-
tenraad hierover stelt, dan kan mogelijk het enquê-
terecht worden ingezet. Voordat de cliëntenraad 
een enquêteverzoek aan de Ondernemingskamer 
kan doen, stelt de Wmcz 2018 dat de cliëntenraad 
de zorgaanbieder eerst schriftelijk informeert over 
dit voornemen en wat hiervoor de aanleiding is. 
Daarbij moet de cliëntenraad de zorgaanbieder 
voldoende tijd bieden om dit zelf te onderzoeken 
en eventueel passende acties te nemen. 
De Ondernemingskamer neemt een verzoek om 
een enquête alleen aan als aan die voorwaarde is 
voldaan en er gegronde redenen zijn om aan een 
juist beleid te twijfelen.  

Onderzoek 
Als een enquêteverzoek wordt ingewilligd, dan 
laat de Ondernemingskamer de situatie bij de 

zorgaanbieder onderzoeken. De zorgaanbieder is 
verplicht om aan dit onderzoek me te werken. Wan-
neer er wanbeleid door de zorgaanbieder wordt 
vastgesteld, dan heeft de Ondernemingskamer 
vergaande mogelijkheden om in te grijpen, zoals 
besluiten van de zorgaanbieder ongedaan maken 
en tijdelijk bestuurders en leden van de raad van 
toezicht aanstellen. De Ondernemingskamer kan 
de zorgaanbieder ook in de gelegenheid stellen 
om zelf bepaalde maatregelen te nemen om een 
einde te maken aan het vastgestelde wanbeleid of 
de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te 
maken. 
Het enquêterecht is een stevig middel dat de 
cliëntenraad in ernstige situaties en onder voor-
waarden kan inzetten om te laten onderzoeken of 
er inderdaad sprake is van onjuist handelen. Dit 
met als uiteindelijk doel het doen herstellen van 
een gezonde en veilige situatie voor cliënten van 
de zorgaanbieder. 
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