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1. Inleiding 
 

Op 4 juli 2018 heeft de minister voor Medische Zorg een nota van wijzigingen gepresenteerd voor 

het aanpassen van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 

2018). Deze nota van wijzigingen bevat een beperkt aantal inhoudelijke en technische wijzigingen 

van het wetsvoorstel. Hieronder worden de inhoudelijke wijzigingen toegelicht. Voor een toelichting 

op de technische wijzigingen van het wetsvoorstel wordt verwezen naar het artikelsgewijze 

toelichting in de nota zelf.  

 

2. Inhoudelijke wijzigingen Wmcz 2018 
 

a. Erop gericht cliënten langdurig te laten verblijven 

 

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 regelt dat instellingen waar cliënten ‘in de regel langer dan een half 

jaar verblijven’ (vertegenwoordigers van) hun cliënten inspraakrecht dienen te geven in de vorm 

van enkele extra advies- en instemmingsbevoegdheden.1 Er is kritiek gekomen op het termijn van 

een half jaar. De minister koos voor een termijn van een half jaar om onder meer aansluiting te 

krijgen met het ingaan van de hoge eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze hoge 

bijdrage is verschuldigd ná zes maanden verblijf. In de toekomst zal deze eigen bijdrage ingaan ná 

vier maanden verblijf. Dit was reden voor de minister om het wetsvoorstel op dit punt aan te 

passen. Dit bracht de minister tot het inzicht dat het stellen van een grens van een half jaar of vier 

maanden niet aansluit bij de bedoeling. Om die reden wordt in de nota van wijzigingen voorgesteld 

om de extra medezeggenschapsrechten niet te verbinden aan instellingen ‘waarin cliënten in de 

regel langer dan een half jaar’ verblijven, maar aan instellingen ‘die erop zijn gericht cliënten 

langdurig te laten verblijven’.  

 

Onder ‘langdurig verblijven’ wordt verstaan de situatie waarin cliënten (gaan) wonen in de 

instelling, wat inhoudt dat zij de rest van hun leven dan wel voor een langdurige, onbepaalde 

periode in de instelling zullen verblijven en daar het centrum van hun leven hebben.2  

                                                           
1. Zie artikel 2, lid 1, 3, lid 3, onderdelen d en e, en vierde lid, 7, eerste lid, onderdelen h en i en 8, lid 1, 
onderdelen g en h wetsvoorstel Wmcz 2018. 
2. Zie pagina 3 nota van wijzigingen Wmcz 2018. De minister licht verder toe dat ‘langdurig verblijven’ onder 
meer inhoudt dat cliënten een eigen verblijfsruimte hebben, dat ze slapen in de instelling, er eten, enzovoorts. 
Dit is in de regel aan de orde bij zorg met verblijf als bedoeld in de Wlz, maar de wijze van financiering is niet 
bepalend.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34858/kst-34858-7?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34858/kst-34858-2?resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4
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De nota van wijziging geeft uitdrukkelijk aan dat er geen sprake is van ‘langdurig verblijven’ bij 

revalidatie-instellingen. Verder is het op voorhand niet duidelijk of bij jeugdhulp steeds sprake zal 

zijn van ‘langdurig verblijven’. Hiervan is geen sprake indien vooraf duidelijk is dat sprake is van 

vrijwillige jeugdhulp die erop gericht is de jeugdige zo spoedig als mogelijk terug te laten keren in 

het gezin. Maar indien sprake is van jeugdhulp met verblijf aan jeugdigen waarvan niet verwacht 

wordt dat zij binnen afzienbare tijd terugkeren naar huis en ook niet dat zij kunnen doorstromen 

naar zelfstandig wonen, dan is er sprake van ‘langdurig verblijven’ en zal de jeugdhulpinstelling 

hun cliënten de extra inspraakrechten dienen te geven. 

 

Het is mogelijk dat ‘erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven’ kan worden 

geïnterpreteerd als ‘meer dan 50%’; een instelling zou de extra medezeggenschapsrechten alleen 

hoeven te verlenen indien meer dat 50% van haar cliënten langdurig verblijven. Dat is uitdrukkelijk 

niet de bedoeling. De nota van wijziging geeft daarom expliciet aan dat het niet gaat om het aantal 

cliënten. Dit houdt in dat de extra medezeggenschapsrechten ook verplicht zijn wanneer de 

instelling erop is ingericht om cliënten langdurig te laten verblijven, terwijl daadwerkelijk een groot 

deel van haar cliënten maar kort verblijven.  

 

b. Kosten juridische bijstand bij geschillen voor commissie van vertrouwenslieden 

 

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 regelt in artikel 6, derde lid 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 acht de minister deze bepaling te ruim 

geformuleerd. Het zou een prikkel voor cliëntenraden kunnen zijn om advocaten of andere 

juridische geschoolden in te huren voor het voeren van hun zaak voor de commissie. Vervolgens 

zou de instelling in dat geval zich ook willen laten bijstaan door juristen, met als resultaat onnodige 

juridisering van de procedure. Overige kosten voor het voeren van de procedure voor een 

commissie van vertrouwenslieden komen wel voor rekening van de instelling. De minister noemt in 

dit geval het voorbeeld van het bedrag van € 310, dat de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden vraagt voor de behandeling van een zaak.  

 

Dit voorbeeld is merkwaardig. Men zou eerder verwachten dat de minister de kosten van financiële 

deskundigen (accountants) of organisatie- en zorgdeskundigen als voorbeeld zou noemen. De 

kosten van deze vormen bijstand kunnen niet als juridische kosten worden beschouwd, waardoor 

de instelling deze kosten voor rekening dient te nemen. Wanneer een cliëntenraad een zaak 

aanhangig maakt bij een vertrouwenscommissie zal eerder bijstand worden gezocht op financieel, 

organisatie- of zorginhoudelijke ondersteuning, dan op het juridische aangezien er geen 

vormvereisten gelden voor het aanhangig maken van een zaak.  

 

c. Ongevraagd advies over onderwerpen als bedoeld in artikel 8 Wmcz 2018 

 

De Wmcz 2018 regelt in artikel 9 hoe een instelling dient om te gaan met ongevraagde adviezen 

van de cliëntenraad. Bij het behandelen van het wetsvoorstel is onduidelijkheid gerezen of een 

instelling een ongevraagd advies over een onderwerp als bedoeld in artikel 8 Wmcz3 naast zich 

neer kan leggen, zonder dat de commissie van vertrouwenslieden daar toestemming voor heeft 

                                                           
3. Het betreft onderwerpen waarover de cliëntenraad instemmingsrecht zou hebben gehad indien het initiatief 
om op het punt van die onderwerpen iets te wijzigen van de instelling zou zijn uitgegaan. 
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gegeven. De nota van wijziging geeft hierover duidelijkheid. De commissie van vertrouwenslieden 

kan hierover een uitspraak doen. 

 

De instelling kan een ongevraagd advies van de cliëntenraad over een onderwerp als bedoeld in 

artikel 8 naast zich neerleggen4, maar dan loopt de instelling het risico dat de cliëntenraad de 

commissie van vertrouwenslieden vraagt om uit te spreken dat het advies toch (helemaal) 

opgevolgd moet worden. Desgewenst kan de instelling zélf de commissie van vertrouwenslieden 

benaderen om uitsluitsel te krijgen. 

 

3. Slot 
 

Met deze nota van wijziging is het invoeren van de nieuwe Wmcz een stap verder gebracht. Er zijn 

maar drie inhoudelijke wijzigingen, wat dus meevalt. Zo’n beperkt aantal is ook een teken dat de 

kans groot is dat de nieuwe Wmcz de eindstreep zal halen.  

 

Het introduceren van de bepaling ‘die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven’ kan in 

de praktijk aanleiding geven tot interpretatieverschillen. Maar problemen zal dit niet geven, met 

zijn toelichting is de minister duidelijk wat hiermee beoogt wordt.  

 

Het voor vergoeding uitsluiten van de kosten van juridische bijstand wanneer een cliëntenraad de 

commissie van vertrouwenslieden benadert is bijzonder. Wanneer sprake is van een principieel 

verschil van mening tussen de instelling en haar cliëntenraad dan zullen juridische kosten niet 

opwegen tegen de kosten van andere externe deskundigen die de cliëntenraad bijstaan.  

 

 

 

Henry Goverde 

________ 
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4. Het is wél vereist dat de instelling tenminste eenmaal met de cliëntenraad over het ongevraagde advies 
heeft overlegt en dat de instelling haar besluit om het advies niet op te volgen motiveert. 

http://www.zorgopkoers.nl/
mailto:henry.goverde@zorgopkoers.nl
https://www.linkedin.com/in/henrygoverde/

