
Nieuwsflits Gezondheidszorg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een nieuwsflits van de sectorgroep 

Gezondheidszorg.

Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte houden 

van relevante juridische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij 

hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsflits, neemt u dan 

contact op met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht (tel: 053 - 480 42 26, 

yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl).

Cliëntenraad voldoet niet langer aan de eisen van de wet (WMCZ)

Bij vonnis van 14 juni 2013 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Overijssel, 

zittingsplaats Almelo, een zorgaanbieder, die zich op het standpunt had gesteld, dat een lokale 

cliëntenraad niet langer voldeed aan de in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(WMCZ) gestelde eisen, in het gelijk gesteld. Onder de aangeduide omstandigheden heeft de 

zorgaanbieder zich, volgens de voorzieningenrechter, terecht op het standpunt gesteld, dat de 

cliëntenraad, enerzijds wegens disfunctioneren en anderzijds wegens het niet langer 

representatief zijn, niet in langer in staat kon worden geacht gemeenschappelijke belangen van 

de cliënten te behartigen. De zorgaanbieder werd bijgestaan door een specialist 

gezondheidsrecht van KienhuisHoving N.V.

Wat waren de feiten?

Zorgaanbieder exploiteert een VVT-organisatie (een verpleging, verzorging en thuiszorg) voor 

wonen, welzijn en zorg in Twente en houdt onder meer een aantal woonzorgcentra in stand. In 

de zorgorganisatie zijn negentien cliëntenraden, waaronder de onderhavige cliëntenraad  en 

een centrale cliëntenraad, actief.

De cliëntenraad bestond per 1 oktober 2012 uit elf leden (waarvan één scheidend), waaronder 

de drie eisers. De cliëntenraad functioneerde al enige tijd niet goed. Er was onder meer sprake 

van kampvorming en machtspolitiek, hetgeen aan een goed functioneren van de cliëntenraad in 

de weg stond. De Raad van Bestuur van de zorgaanbieder werd met name door eisers verzocht 

om in te grijpen. Vervolgens heeft op 16 januari 2013 een gesprek plaatsgevonden tussen 

vertegenwoordigers van de instelling, waaronder de voorzitter van de Raad van Bestuur, en de 

leden van de cliëntenraad. Alles overziend en aangehoord hebbende, heeft de Raad van 

Bestuur tot slot van het gesprek alle leden van de cliëntenraad verzocht om hun lidmaatschap 

van de cliëntenraad te beëindigen. De Raad van Bestuur kon en wilde geen schuldigen 

aanwijzen, maar zodoende zou de weg vrijgemaakt kunnen worden voor een geheel nieuwe 

cliëntenraad. Daaraan zijn alle leden, behoudens de drie eisers, tegemoet gekomen. Eisers 
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bleven vervolgens weigerachtig aan verzoeken van de Raad van Bestuur te voldoen om ook 

terug te treden. 

Bij brief van 26 maart 2013 heeft de advocaat van zorgaanbieder onder andere aan eisers het 

volgende medegedeeld:

“(…) is er op grond van de WMCZ verantwoordelijk voor, dat er een cliëntenraad is 

ingesteld die redelijkerwijs in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen 

te behartigen. Door disfunctioneren is van het laatste vereiste geen sprake. Evenmin 

kunnen de drie leden die hebben aangegeven niet te willen aftreden, mede gezien al 

hetgeen is voorgevallen, niet eenzijdig bepalen dat zij thans de cliëntenraad vormen. 

Deze raad kan bovendien niet representatief worden geacht voor de cliënten (…).

Voor zover de drie overgebleven leden menen dat zij thans de cliëntenraad vormen, 

wordt dit drietal door zorgaanbieder niet beschouwd/erkend als cliëntenraad, omdat zij 

niet representatief kunnen worden geacht voor de cliënten. (…)

Evenmin kunt u eenzijdig bepalen hoe deze raad, gezien de gerezen situatie, verder 

gaat. De verantwoordelijkheid voor de instelling van een goed functionerende 

cliëntenraad ligt bij de zorgaanbieder, evenals voor de organisatie van verkiezingen. Tot 

slot is het zo, dat in gevallen waarin dit besluit niet voorziet de zorgaanbieder beslist 

(artikel 17 Instellingsbesluit).”

Vervolgens hebben eisers de zorgaanbieder in kort geding betrokken en gevorderd om 

zorgaanbieder te gebieden om eisers, kortweg, te erkennen als cliëntenraad en in de 

gelegenheid te stellen om hun functie als lid van de cliëntenraad ten volle uit te oefenen en het 

overleg met hen aan te gaan met het oog op een uitbreiding van deze cliëntenraad. Daartoe 

hebben eisers gesteld, dat zij hun lidmaatschap van de cliëntenraad niet hebben opgezegd en 

dat de cliëntenraad als zodanig daarom nog bestaat. Het enkele feit dat een aantal leden is 

afgetreden, brengt niet mee dat de cliëntenraad niet meer representatief kan worden geacht 

voor de cliënten, noch dat zij niet in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen 

van die cliënten te behartigen, aldus eisers. Van enig disfunctioneren zou evenmin sprake zijn. 

Om de cliëntenraad weer aan te vullen had de weg van tussentijdse verkiezingen moeten 

worden gevolgd.

Het oordeel van de rechter

De voorzieningenrechter oordeelde, dat de cliëntenraad al langer disfunctioneerde, en dat zij 

als gevolg daarvan redelijkerwijs niet langer in staat kon worden geacht de gemeenschappelijke 

belangen van de cliënten te behartigen. Voor wat betreft de representativiteit oordeelde de 

voorzieningenrechter dat daar waar eerder een samenstelling van de cliëntenraad van twaalf 

personen nodig werd geacht, in redelijkheid niet valt in te zien hoe eisers met slechts drie 

personen een vergelijkbare mate van representativiteit voor het gehele cliëntenbestand van 

zorgaanbieder zouden kunnen waarmaken. Bovendien heeft zorgaanbieder terecht betoogd, 

dat de cliëntenraad in deze samenstelling niet alle vestigingen vertegenwoordigt, die deze 

cliëntenraad beoogt te vertegenwoordigen. Voorts is volgens de voorzieningenrechter het 

standpunt van eisers dat zij als gekozen leden van de cliëntenraad het recht hebben om na het 

uittreden van zes van de negen leden de cliëntenraad blijven vormen en vertegenwoordigen, 

onjuist. De verantwoordelijkheid voor het instellen van een goed functionerende cliëntenraad ligt 

bij de zorginstelling. Dat blijkt uit onder andere artikel 2 lid 3 sub a en b WMCZ, waarin de 

verplichting is opgenomen voor zorgaanbieder om een zodanige regeling te treffen dat een 

cliëntenraad is ingesteld die redelijkerwijze representatief is voor de cliënten (sub a) en die 



redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen(sub 

b).

Tot slot overwoog de rechter dat de cliëntenraad is op te vatten als een bestuurlijk orgaan. Zijn 

bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt een collectief karakter, zoals dat ook met veel andere 

bestuurlijke entiteiten het geval is. Dat betekent dat bij disfunctioneren van het orgaan álle leden 

gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Dit brengt voor het onderhavige geval 

mee dat, wanneer de meeste leden een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor disfunctioneren 

van de cliëntenraad op zich nemen door hun functie neer te leggen, de minderheid dat ook 

behoort te doen, aldus de voorzieningenrechter.

Alle vorderingen van eisers werden hiermee afgewezen. Tevens werden eisers in de 

proceskosten veroordeeld.

Schaarse jurisprudentie

Blijkens (gepubliceerde) rechtspraak deed zich twee keer eerder een vergelijkbare situatie voor 

waarbij de rechter sanctioneerde, dat een cliëntenraad niet langer als zodanig kon worden 

erkend en ‘naar huis mocht worden gestuurd’. In de zaak van jeugdpsychiatrisch centrum De 

Drie Vennen (Hoge Raad 6 april 2000, LJN: AB0903, NJ 2001, 325) oordeelde de Hoge Raad, 

dat de zorgaanbieder zich op grond van artikel 2 lid 3 sub a WMCZ terecht op het standpunt 

had gesteld, dat de cliëntenraad niet langer voldeed aan de wettelijke eis van representativiteit 

(wegens verloop van cliëntenraadsleden). De door de zorgaanbieder in dit verband op te stellen 

regeling/instellingsbesluit is het middel om het doel (representativiteit) te bereiken. De Hoge 

Raad overwoog in feite, dat niet slechts uit de regeling zelf van voldoende representativiteit 

moet blijken, maar dat een cliëntenraad ook feitelijk, gedurende de zittingsperiode, steeds aan 

het wettelijk vereiste van representativiteit dient te voldoen.

In de zaak die leidde tot het arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 2 april 2008 (LJN: BC8830, 

JIN juli 2008, afl. 10) bleek de voorzitter van een centrale cliëntenraad oneigenlijk gebruik te 

hebben gemaakt van gelden die hem door de zorgaanbieder in het kader van het 

cliëntenraadswerk ter beschikking waren gesteld.  De zorgaanbieder wilde niet meer met hem 

samenwerken, maar de overige cliëntenraadsleden handhaafden de voorzitter desondanks. Het 

gevolg daarvan was een slechte en onwerkbare verhouding tussen zorgaanbieder en 

cliëntenraad. Het Hof oordeelde dat de zorgaanbieder zich op goede gronden op het standpunt 

heeft kunnen stellen, dat de centrale cliëntenraad wegens ernstig en duurzaam disfunctioneren 

niet langer in staat kon worden geacht de gemeenschappelijke belangen van cliënten te 

behartigen, hetgeen is vereist op grond van artikel 2 lid 3 onder b WMCZ.

Hoewel de hiervoor genoemde uitspraken ook wel met een kritische noot zijn ontvangen omdat 

de onafhankelijkheid van de cliëntenraad in het geding zou zijn, is de recent door de rechtbank 

Overijssel gewezen uitspraak een volgende loot aan de stam van jurisprudentie met betrekking 

tot de mogelijkheid voor zorgaanbieders om disfunctionerende dan wel niet representatieve 

cliëntenraden niet langer te erkennen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor vragen naar aanleiding van deze uitspraak kunt u contact opnemen met mw. mr. drs. Y.M. 

(Yvonne) Nijhuis (tel: 053 - 480 4226), advocaat gezondheidsrecht. Zij kan u adviseren over 

medezeggenschapsvraagstukken in het kader van de WMCZ en u zo nodig in rechte bijstaan.
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Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits Gezondheidzorg, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsflits, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsflits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2013 KienhuisHoving N.V.
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