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MATRIX ADVIESRECHT/INSTEMMINGSRECHT 

Onderwerpenverdeling Centrale cliëntenraad – Lokale cliëntenraden 

 

Deze matrix geeft een overzicht van de rechten die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018, in de artikelen 7 en 8, aan de 
cliëntenraden heeft toebedeeld met betrekking tot advies en instemming. De matrix geeft aan hoe deze rechten verdeeld zijn tussen de centrale 
cliëntenraad en de lokale cliëntenraden, en moet worden beschouwd als een nadere precisering van de bevoegdheden zoals vastgelegd in 
zowel het medezeggenschapsreglement van de centrale cliëntenraad, als de medezeggenschapsreglementen van de lokale cliëntenraden. 

Adviesrecht (Artikel 7 Wmcz) 

a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling; 
b. een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken; 
c. een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan; 
d. een gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke uitbreiding van de zorgverlening; 
e. een belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening; 
f. een profielschets voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur; 
g. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de zorgaanbieder; 
h. het algemene huisvestingsbeleid, alsmede een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, en 
i. de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg verlenen aan cliënten. 

Instemmingsrecht (Artikel 8 Wmcz) 

a. de medezeggenschapsregeling, de regeling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, 
alsmede andere voor cliënten geldende regelingen; 
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b. een profielschets voor het benoemen van personen als bedoeld in artikel 15 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; 
c. de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen; 
d. het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne; 
e. het algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de zorgverlening en beëindiging daarvan; 
f. het algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of 

ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand; 
g. een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing;  
h. de inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, en 
i. de selectie en benoeming van personen die de cliëntenraad de onafhankelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 6, derde lid, 

Wmcz zullen verlenen. 

Uitgangspunt is dat, indien besluiten van gemeenschappelijk en/of locatieoverstijgend belang zijn, het adviesrecht en instemmingsrecht 
toevallen aan de centrale cliëntenraad. Gaat het om besluiten die uitsluitend een specifieke locatie betreffen, dan dient in de eerste plaats de 
betreffende lokale cliëntenraad om advies, dan wel instemming te worden gevraagd. 

Daar waar de lokale cliëntenraden geen advies- of instemmingsrecht is toebedeeld ten aanzien van een bepaald onderwerp, betekent dit niet 
dat de lokale cliëntenraden hun mening niet zouden kunnen geven aan de centrale cliëntenraad over het betreffende onderwerp. Hiervoor 
geldt dat centraal en lokaal elkaar informeren en consulteren.  

De cliëntenraden zijn te allen tijde vrij om – met mededeling daarvan aan de zorgaanbieder – ten aanzien van specifieke concrete besluiten over 
de onderwerpen die in de artikelen 7 en 8 Wmcz zijn opgesomd geen gebruik te maken van hun advies- respectievelijk instemmingsrecht. 

De keuze voor medezeggenschap op lokaal en centraal niveau geeft ruimte om aan te sluiten bij de lokale gewoonten en gebruiken, waarin de 
gemeenschap als geheel betrokken wordt. Adviesaanvragen en activiteiten kunnen ook benut worden om een thema te bespreken, na te 
denken over de toekomst, meningen te verzamelen over plannen die er leven. Ook is denkbaar dat er locatieoverstijgende onderwerpen zijn, 
die men gezamenlijk zou willen oppakken als lokale cliëntenraden. Dit proces kan door de betrokken managers/coördinatoren worden 
ondersteund.  
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Adviesrecht (A) en instemmingsrecht (I), zoals vastgelegd in de artikelen 7 en 8 Wmcz 

Artikel Recht Onderwerp  Lokale cliëntenraden 
 

Centrale cliëntenraad  

7.1.a A Wijziging van de doelstelling of grondslag 
van de zorgaanbieder 

Geen adviesrecht Adviesrecht 

7.1.b A Fusie of duurzame samenwerking Geen adviesrecht Adviesrecht 
7.1.c A Overdracht van de zeggenschap over de 

zorg of een deel daarvan 
Adviesrecht voor zover besluit uitsluitend 
de locatie betreft waar de lokale adviesraad 
voor is ingesteld. 

Adviesrecht indien het besluit 
meer dan één locatie betreft. 

7.1.d A Gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel 
een belangrijke uitbreiding van 
zorgverlening 

Adviesrecht voor zover besluit uitsluitend 
de locatie betreft waar de lokale adviesraad 
voor is ingesteld. 

Adviesrecht indien het besluit 
meer dan één locatie betreft. 

7.1.e 
 

A Belangrijke wijziging in de organisatie van 
de zorgverlening 

Adviesrecht voor zover besluit uitsluitend 
de locatie betreft waar de lokale adviesraad 
voor is ingesteld. 

Adviesrecht indien het besluit 
meer dan één locatie betreft. 

7.1.f 
 

A Profielschets voor de benoeming van de 
leden van de Raad van Toezicht en de Raad 
van Bestuur 

Geen adviesrecht Adviesrecht 

7.1.g 
 

A Vaststelling van de begroting en de 
jaarrekening  

Geen adviesrecht Adviesrecht 

7.1.h 
 

A Algemene huisvestingsbeleid, alsmede een 
ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing, van een instelling waarin deze 
cliënten verblijven 

Adviesrecht voor zover verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing uitsluitend de 
locatie betreft waar de lokale adviesraad 
voor is ingesteld.  

Adviesrecht  voor het algemene 
huisvestingsbeleid, alsmede 
ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van 
meerdere locaties waar cliënten 
verblijven.  
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Artikel Recht Onderwerp Lokale cliëntenraden Centrale cliëntenraad 
7.1.i 
 

A Selectie en benoeming van personen die 
leiding geven aan degenen die zorg 
verlenen aan cliënten, indien het een 
instelling betreft die erop is ingericht 
cliënten langdurig te laten verblijven 

Adviesrecht voor zover besluit een of meer 
locaties betreft uitsluitend de locatie betreft 
waar de lokale adviesraad voor is ingesteld. 

Adviesrecht indien het belsuit 
meer dan één locatie betreft. 

8.1.a 
 

I (a) de medezeggenschapsregeling, (b) de 
regeling, bedoeld in artikel 13(1) Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg, 
alsmede (c) andere voor cliënten geldende 
regelingen 

Instemmingsrecht m.b.t. (a) de regeling 
geldend voor de eigen cliëntenraad.  
Voor andere regelingen geldend voor 
cliënten: geen instemmingsrecht. 

Instemmingsrecht m.b.t. (a) de 
regeling geldend voor de 
centrale cliëntenraad, almede  
(b) en (c) de overige voor 
cliënten geldende regelingen. 

8.1.b 
 

I Een profielschets voor het benoemen van 
personen als bedoeld in artikel 15 Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

Geen instemmingsrecht Instemmingsrecht 

8.1.c 
 

I De procedure voor het opstellen en 
bespreken van zorgplannen 

Geen instemmingsrecht Instemmingsrecht 

8.1.d 
 

I Het algemene beleid ter zake van kwaliteit, 
veiligheid en hygiëne 

Geen instemmingsrecht  Instemmingsrecht  

8.1.e 
 

I Het algemene beleid ter zake van de 
toelating van cliënten tot de zorgverlening 
en beëindiging daarvan 

Geen instemmingsrecht Instemmingsrecht 

8.1.f 
 

I Het algemene beleid ter zake van 
voedingsaangelegenheden, geestelijke 
verzorging, recreatiemogelijkheden of 
ontspanningsactiviteiten en 
maatschappelijke bijstand, indien het een 
locatie betreft waarin cliënten gedurende het 
etmaal kunnen verblijven. 

Geen instemmingsrecht tenzij het beleid 
uitsluitend geldt voor de locatie waarvoor 
de cliëntenraad is ingesteld.  

Instemmingsrecht indien het 
betreffende beleid algemeen is, 
in de zin van locatieoverstijgend. 
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Artikel Recht Onderwerp Lokale cliëntenraden 
 

Centrale cliëntenraad 

8.1.g 
 

I Een sociaal plan voor cliënten in geval van 
ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing van een locatie die erop is 
ingericht cliënten langdurig te laten 
verblijven 

Instemmingsrecht indien het beleid 
uitsluitend geldt voor de locatie waarvoor 
de cliëntenraad is ingesteld van toepassing 
is.  

Instemmingsrecht indien het 
sociaal plan meer dan één locatie 
betreft. 

8.1.h I De inrichting van voor de zorgverlening 
bestemde ruimtes bij ingrijpende 
verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van 
een locatie die erop is ingericht cliënten 
langdurig te laten verblijven 

Instemmingsrecht indien het beleid 
uitsluitend geldt voor de locatie waarvoor 
de cliëntenraad is ingesteld van toepassing 
is. * 

Instemmingsrecht indien het 
besluit meer dan één locatie 
betreft. 

8.1.i I De selectie en benoeming van personen die 
de centrale cliëntenraad de onafhankelijke 
ondersteuning, bedoeld in artikel 6(3) zullen 
verlenen 

Geen instemmingsrecht Instemmingsrecht 

 

* Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kent een specifieke bepaling over inspraak van cliënten met een indicatie voor langdurige zorg die 
in een locatie verblijven. Op grond van die bepaling wordt bij het opstellen van het huisvestingsplan voor de lange termijn, een ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing, onderzoek gedaan naar hun leefwensen (artikel 6 Wkkgz) 


