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Geachte mevrouw Schippers, 

 

U hebt ons verzocht te reageren op de consultatieversie van het wetsvoorstel wet mede-

zeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
1
 Voor dit wetsvoorstel is eveneens een 

internetconsultatie geopend. Het wetsvoorstel bevat spelregels met betrekking tot de 

inspraakverplichtingen voor zorginstellingen en regelt de verplichting tot de instelling en de 

taken van cliëntenraden. Volgens de toelichting bij de consultatieversie heeft het wetsvoorstel 

een aanzienlijke reductie van de regeldruk voor zorginstellingen tot gevolg. Die is vooral het 

gevolg van het vervallen van de verplichting voor kleine zorginstellingen om een cliëntenraad te 

hebben. Graag geven wij onze zienswijze over dit wetsvoorstel. Wij hebben bij toetsing van het 

wetsvoorstel tevens gekeken of er mogelijkheden zijn om de regeldruk nog verder te 

verminderen, zonder afbreuk te doen aan een goed werkende inspraak en medezeggenschap. 

Onze reactie treft u in deze brief aan. 

 

De huidige Wmcz biedt cliëntenraden instrumenten om invloed op de besluiten van de 

zorgaanbieder uit te oefenen. De beperkte invloed en het gebrek aan financiële middelen en 

specifieke deskundigheid belemmeren cliëntenraden in een aantal gevallen om hun 

bevoegdheden uit de Wmcz optimaal te benutten. Dit wetsvoorstel beoogt de medezeggen-

schap in de zorg te versterken. De inrichting, het aantal en de omvang van de verplichtingen 

heeft u nadrukkelijk afgewogen tegen de gevolgen voor de regeldruk. Het resultaat van de 

weging is een wetsvoorstel dat een aanzienlijke reductie van de structurele regeldruk mogelijk 

maakt. Daarmee kan het een bijdrage leveren aan de doelstelling om de (ervaren) regeldruk in 

de zorg te verminderen.  

 

Wij hebben het wetsvoorstel aan de hand van ons toetsingskader beoordeeld:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 
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2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Het resultaat van onze beoordeling treft u hieronder aan. 

Beschrijving van de regeldrukgevolgen voor zorgaanbieders behoeft op één punt aanpassing 

dan wel een nadere toelichting 

In de paragraaf ‘Regeldruk’ van de toelichting op het wetsvoorstel is een vrijwel volledige 

beschrijving van de gevolgen voor zorgaanbieders opgenomen. Deze uitvoerige beschrijving is 

voorzien van een onderliggend document waarin aantallen, tijdsbesteding e.d. nader zijn 

verantwoord (onder meer door verwijzing naar onderzoeksrapporten en statistieken).  

Zowel de verantwoording in de toelichting als die in het onderliggend document is vrijwel 

volledig. Zij geven een helder inzicht in de gevolgen. Op één onderdeel van de verantwoording 

is bijstelling of een nadere toelichting aangewezen. Dat betreft de geraamde omvang van de 

gevolgen van de wijziging in de verplichting om cliëntenraden (financieel) te faciliteren.  

In diverse rapporten, die tot de wijziging van de wet aanleiding hebben gegeven, is vermeld dat 

cliëntenraden onder meer door een gebrek aan financiële middelen niet optimaal hun taak 

kunnen vervullen. Dat is ook één van de redenen geweest om de verplichting tot ondersteuning 

in de wet te verduidelijken en aan te scherpen. Op basis hiervan mag worden verwacht dat een 

toename van de inhoudelijke nalevingkosten optreedt. De toelichting vermeldt echter dat de 

wijziging geen gevolgen voor de omvang van deze kosten heeft. Daaraan ligt naar wij hebben 

begrepen de gedachte ten grondslag dat de zorginstellingen geen extra budget krijgen en zij 

deze extra uitgaven uit het huidige budget moeten bekostigen. Deze redenering miskent echter 

dat de extra uitgaven aan de cliëntenraden, anders dan bij de huidige bestemming voor die 

gelden, dienen ter nakoming van een wettelijke verplichting. Daarmee worden die extra 

uitgaven – gezien de definitie van het Handboek Meting Regeldruk - inhoudelijke 

nalevingskosten, terwijl zij dat nu niet zijn.  

Wij adviseren u de toelichting op de gevolgen van de gewijzigde verplichting om 

cliëntenraden (financieel) te faciliteren te herzien.  

 

Noodzaak directe inspraak bij grote zorginstellingen behoeft verduidelijking 

Voor grote zorginstellingen (met 10 of meer zorgverleners, dat zijn er circa 2.400) schept de wet 

de verplichting om een cliëntenraad te hebben. De administratieve lasten van het in stand 

houden ervan wegen volgens de toelichting in voldoende mate op tegen het belang bij het 

hebben ervan. Voor kleine zorginstellingen (met 10 en minder zorgverleners, dat zijn er circa 

15.400) drukken de lasten van een cliëntenraad te zwaar op de zorginstelling, reden waarom 

een cliëntenraad niet verplicht wordt gesteld.  

 

Voor zorginstellingen waarin cliënten langdurig verblijven, geldt tevens de verplichting om 

directe inspraak van cliënten mogelijk te maken. Het gaat hier in totaal om 1.134 instellingen op 

wie deze verplichting komt te rusten. Zij hebben de wettelijke verplichting om cliënten of hun 

vertegenwoordigers in de gelegenheid te stellen om inspraak uit te oefenen op zaken die 

rechtstreeks van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten (art. 2, lid 1 Wmcz).  
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De toelichting op de wet maakt echter onvoldoende duidelijk waarom deze verplichting ook op 

de grote zorginstellingen moet komen te rusten, nu zij volgens de wet ook al over een 

cliëntenraad moeten beschikken. Voor verduidelijking van de noodzaak daartoe is naar onze 

mening temeer aanleiding, omdat de concepttoelichting signaleert dat bij grote instellingen juist 

een direct contact met individuele cliënten zo moeilijk is.
2
 En een goed direct contact is voor een 

doeltreffende inrichting van directe inspraak cruciaal. 

 

Wij adviseren u de noodzaak van de verplichting tot het organisaren van directe inspraak 

bij grote zorginstellingen voor langdurig verblijf te verduidelijken.  

 

Ruimte voor lastenluwe inrichting van directe inspraak 

De wijze waarop de wet de verplichting tot directe inspraak formuleert, biedt naar onze mening 

voldoende ruimte aan zorginstellingen om deze op een lastenluwe manier te organiseren. Als 

voorbeelden worden genoemd huiskamer, individuele en spiegelgesprekken. Daarmee wordt 

het mogelijk een goede balans te vinden tussen een effectieve en doeltreffende inspraak 

enerzijds en zo min mogelijk (extra) regeldruk voor instelling en cliënt anderzijds. Om te 

bereiken dat die balans ook optimaal wordt geraliseerd, verdient het aanbeveling in de 

toelichting expliciet op deze ruimte te wijzen. 

 

Wij adviseren u om in de toelichting op te nemen dat de wet de ruimte biedt om de 

directe inspraak lastenluw in te richten.  

 

Tot slot 

Het voorgelegde wetsvoorstel betreft de consultatieversie. Uit het voorgaande blijkt dat de 

toelichting op de wet een paar tekortkomingen bevat, die in de definitieve versie moeten worden 

hersteld. Met de voorgestelde aanpassingen biedt het wetsvoorstel een volledig beeld van de 

gevolgen voor de regeldruk.  

 

In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest, 

 
Hoogachtend, 

 

w.g 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

                                                      
2 Par. 6.3. onder a van de concept memorie van toelichting 


