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Cliëntenraad in
zorgconcerns:
alleen op centraal
niveau, of toch niet?

De Hoge Raad heeft recent, in
tegenstelling tot de bestaande
praktijk, bepaald dat zorgaanbieders
niet verplicht zijn tot het instellen
van een cliëntenraad op het niveau
waarop de zorg daadwerkelijk wordt
verleend. De reactie van Minister
Schippers op deze uitspraak van de
Hoge Raad liet niet lang op zich
wachten.
Materieel instellingsbegrip

In de praktijk wordt m.b.t. de medezeggenschap
van cliënten veelal van het ‘materieel’
instellingsbegrip uitgegaan, inhoudende dat de
medezeggenschap bij alle collectief gefinancierde
zorginstellingen zo lokaal mogelijk moet worden
vormgegeven. Deze zienswijze werd eerder
bevestigd door het hof Den Bosch en de rechtbank
Rotterdam.

De Hoge Raad

Op 16 december 2016 heeft de Hoge Raad
uitspraak gedaan in een zaak die twee opgeheven
cliëntenraden tegen de zorgaanbieder hadden
aangespannen. Het ging om de vraag of de
medezeggenschapsstructuur in overeenstemming
was met de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (“Wmcz”). De opgeheven
cliëntenraden meenden dat voor elk
organisatorisch verband een cliëntenraad moet
worden ingesteld. Volgens de Hoge Raad is de
totstandkoming van de Wmcz onvoldoende duidelijk
ten aanzien van het niveau waarop de
medezeggenschap van cliënten geregeld moet
worden. Op basis van de bewoordingen en de opzet
van de wet oordeelt de Hoge Raad dat de Wmcz
zorgaanbieders niet verplicht tot het instellen van
medezeggenschap op het niveau waarop
daadwerkelijke zorg wordt verleend.

Een medezeggenschapsstructuur met een centrale
cliëntenraad en een cliëntenraad op het niveau van
de geclusterde instellingen is voldoende. De Hoge
Raad wijst er in de uitspraak al op dat deze uitleg
mogelijk niet in lijn is met de bedoelingen die de
wetgever ten tijde van de totstandkoming van de
Wmcz voor ogen had.

Reactie van de minister

Dat deze uitspraak van de Hoge Raad inderdaad
niet in lijn is met de bedoeling van de wetgever
blijkt uit de reactie van de minister op kamervragen
over de uitspraak. In deze reactie laat zij weten dat
zij uitgaat van het ‘materieel’ instellingsbegrip en
geeft ze aan deze verduidelijking aan te zullen
brengen in het wetsvoorstel Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen waar zij op dit moment
aan werkt. In dit wetsvoorstel wil zij opnemen dat
instellingen verplicht zijn een cliëntenraad per
locatie, zorgsoort of doelgroep in te stellen indien
cliënten of hun vertegenwoordigers hierom
beargumenteerd verzoeken.

Conclusie

Op basis van de huidige wetgeving is dus niet
voor alle locaties waar zorg wordt verleend
een cliëntenraad verplicht. Dit betekent
overigens niet dat bestaande cliëntenraden
kunnen worden opgeheven. Hiervoor is in
beginsel immers toestemming van de op te
heffen cliëntenraad nodig. Bovendien is de
verwachting dat de Wmcz in de toekomst
weer in lijn wordt gebracht met de bedoeling
van de wetgever en zorgaanbieders alsnog
verplicht worden cliëntenraden per locatie,
zorgsoort of doelgroep in te stellen.
Mocht u bezig zijn met het opzetten van een
medezeggenschaps-structuur of een
reorganisatie daarvan, laat u dan goed
adviseren over de inrichting van
cliëntenraden binnen uw organisatie.
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