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Voorwoord 
 

 
Spelregels voor cliëntenraad en zorgaanbieder 
 
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de 
medezeggenschap van cliënten in het beleid van de zorginstelling waar zij verblijven. 
Die medezeggenschap wordt uitgeoefend door de cliëntenraad van de instelling.  
 
De WMCZ - die op 1 juni 1996 in werking is getreden - geeft de zorgaanbieder de 
opdracht om een cliëntenraad in te stellen voor iedere instelling die hij in stand houdt. 
In de WMCZ is geregeld welke bevoegdheden een cliëntenraad heeft. Andere 
onderwerpen zoals de samenstelling van de cliëntenraad, het overleg met de 
zorgaanbieder, de vorming van een centrale cliëntenraad en het instellen van een 
commissie van vertrouwenslieden worden in de WMCZ niet of slechts globaal 
geregeld. Het is aan de zorgaanbieder en cliëntenraad om deze onderwerpen nader 
uit te werken.  
De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en Arcares – brancheorganisatie 
verpleging en verzorging – bieden met deze spelregels een handvat aan, waarmee 
zorgaanbieders en cliëntenraden de medezeggenschap van cliënten die vorm 
kunnen geven die het beste aansluit bij de eigen situatie. In de spelregels is per 
onderdeel aangegeven wat minimaal geregeld moet zijn om te voldoen aan de 
WMCZ. In de WMCZ staan veel ‘open normen’ die per instelling geconcretiseerd 
moeten worden. Een voorbeeld daarvan is de norm dat de cliëntenraad 
‘representatief’ moet zijn voor de cliënten van de instelling.  
 
De spelregels bestaan uit vier delen: 
 
Deel 1  Modelbesluit tot instelling van een cliëntenraad 

De zorgaanbieder hoort onder andere te regelen hoe de cliëntenraad 
wordt samengesteld en hoe de leden worden benoemd. De regels 
moeten zodanig zijn dat de cliëntenraad, die op basis daarvan tot stand 
komt, representatief is voor de cliënten en in staat kan worden geacht 
zijn werk te doen. Deze regels vormen samen het besluit tot instelling 
van de cliëntenraad. De zorgaanbieder stelt het instellingsbesluit vast in 
samenspraak met de voorlopers van de cliëntenraad. Bij een wijziging 
van het instellingsbesluit heeft de cliëntenraad een verzwaard 
adviesrecht. 

 
Deel 2  Modelreglement voor de cliëntenraad (huishoudelijk reglement) 
 
Deel 3  Modelovereenkomst cliëntenraad – zorgaanbieder   

(samenwerkingsovereenkomst) 
 
Deel 4  Modelovereenkomst tot instelling van een centrale cliëntenraad 
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Inleiding 
 
Verzorgings- en verpleeghuizen maken vaak onderdeel uit van eenzelfde 
organisatie. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een modelregeling die voor beide 
soorten instellingen geschikt is. Arcares en LOC hebben daarom een 
modelovereenkomst opgesteld, waarin partijen verder gaan dan verplicht is op basis 
van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ). Bij het opstellen van 
deze modelregeling is gebruik gemaakt van de ervaringen die cliëntenraden en 
zorgaanbieders in de praktijk hebben opgedaan en is de rechtspraak over de WMCZ 
verwerkt. Ook zijn de uitspraken van de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden inzake geschillen tussen zorgaanbieder en cliëntenraad over de 
bevoegdheden van de cliëntenraad gebruikt. 
 
In de loop der jaren  is er weinig aan de wet veranderd. Wel is er aangekondigd dat 
de wet op een aantal punten gewijzigd zal worden, hiermee is al rekening gehouden 
in de spelregels. 
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Instellingsbesluit van de cliëntenraad 
 
 

Paragraaf 1 ‘Begripsbepalingen’ 
 

Artikel 1 
 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
 
1. zorgaanbieder St. Woonzorgcentrum Raffy te Breda 
 
2. instelling Woonzorgcentrum Raffy te Breda 
 
3. cliënten 
 – de natuurlijke personen voor wie de instelling werkzaam is 
 
4. cliëntenraad 

- de op basis van dit instellingsbesluit door de zorgaanbieder voor de instelling 

ingestelde cliëntenraad  
 
5.  centrale cliëntenraad 

- de op basis van een convenant ingestelde centrale cliëntenraad 
 
6. commissie van vertrouwenslieden 

– de commissie die belast is met bemiddeling bij en de behandeling van 
meningsverschillen tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad. 

 
7. kiesgroep:  

– groep cliënten die als zodanig is aangemerkt in het besluit tot instelling van de 
cliëntenraad. 
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Paragraaf 2 ‘Algemene bepalingen’ 
 

Artikel 2 
 
De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de 
instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te 
behartigen.  
 
 

Artikel 3 
 
1. De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. 
 
2. De cliënten zijn ten behoeve van de verkiezing van de leden van de cliëntenraad, 

ingedeeld in de volgende kiesgroepen: 
 Kiesgroep A: Raffy 
 Kiesgroep B: Lâle 
  
3. Door en uit de cliënten behorend tot kiesgroep A worden  
 6 leden van de cliëntenraad gekozen; 
 Door en uit de cliënten behorend tot kiesgroep B wordt 
 1 lid van de cliëntenraad gekozen. 
  
  

Artikel 4 
 
De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor vier jaar; zij zijn terstond 
herkiesbaar. De leden kunnen maximaal een keer herkozen worden.  Er wordt een 
verlopend rooster van aftreden opgesteld. In overleg tussen de cliëntenraad en de 
het bestuur van Woonzorgcentrum Raffy kan een lid voor een 3de periode zitting 
nemen.  
Bij tussentijds aftreden is het mogelijk om mensen via coöptatie te benoemen. 
 



Instellingsbesluit CR Raffy 17 februari 2014 5

 
 
Paragraaf 3 ‘Verkiezingen’ 
 

Artikel 5 
 
1. Woonzorgcentrum Raffy bepaalt, in overleg met de cliëntenraad, de datum van 

de verkiezingen en maakt deze bekend aan de cliënten. De datum van de 
verkiezingen ligt niet eerder dan zes weken en niet later dan twee weken voor de 
afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden. 

2. Woonzorgcentrum draagt zorg voor de organisatie van de verkiezing van de 
leden van de cliëntenraad. Hij stelt hiertoe, telkenmale, in overleg met de 
cliëntenraad, een kiescommissie in. Deze zal bestaan uit 2 leden van de 
cliëntenraad en 1 persoon aangewezen door het bestuur van het 
woonzorgcentrum.   

 
Artikel 6 
 
1. De kiescommissie zendt degenen die gerechtigd zijn om zich kandidaat te stellen 

voor het lidmaatschap van de cliëntenraad tenminste zes weken voor de 
verkiezingen een formulier toe met behulp waarvan zij hun kandidatuur kenbaar 
kunnen maken. 

2. Op dit formulier moet zijn aangegeven wanneer en waar het kan worden 
ingeleverd. Bovendien moet het formulier de bepaling bevatten dat degene die 
zich kandidaat stelt, kennis heeft genomen van het reglement van de 
cliëntenraad, 

3. Ieder die het recht heeft zich kandidaat te stellen kan ook iemand anders 
kandidaat stellen, mits deze persoon daarmee instemt en in dezelfde kiesgroep 
verkiesbaar is. 

4. De kiescommissie stelt aan de hand van de binnengekomen geldige 
kandidaatstellingsformulieren per kiesgroep een kandidatenlijst op. De namen 
van de kandidaten uit de betreffende kiesgroep worden hierop in alfabetische 
volgorde geplaatst. Daarbij wordt aangegeven of de kandidaat reeds zitting heeft 
in de cliëntenraad en/of de kandidaat zelf cliënt is. De keuze of een kandidaat 
verkiesbaar wordt gesteld, zal worden bepaald op basis van consensus. 

5. De kiescommissie stuurt de kiesgerechtigden uiterlijk twee weken voor de 
verkiezingen de kandidatenlijst toe van de kiesgroep waarvan zij deel uit maken, 
samen met de oproep om te stemmen. 

 

Artikel 7 
 
1. Bij de stemming wordt door de kiescommissie, tegen overlegging van een oproep 

om te stemmen, een stembiljet uitgereikt. 
2. Stemming geschiedt door op het stembiljet maximaal zoveel kandidaten aan te 

kruisen als gekozen kunnen worden door de kiesgroep, waarvan de betreffende 
cliënt deel uitmaakt. 

3. Een stemgerechtigde kan iemand machtigen om namens hem te stemmen.  
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Artikel 8 
 
1. De kiescommissie telt, na afloop van de stemming, de geldig uitgebrachte 

stemmen.  
2. Een stem is ongeldig als: 
 a. Het stembiljet niet door of namens degenen die belast zijn met de  
           verkiezingen is uitgereikt; 
 b. Niet duidelijk is welke keuze is gemaakt; 
 c. Het aantal namen dat is aangekruist groter is dan het aantal kandidaten dat  
           door de kiesgroep kan worden gekozen. 
3. Gekozen zijn die kandidaten die achtereenvolgens in hun kiesgroep het hoogste 

aantal stemmen hebben verkregen.  
4. Indien voor de laatst te bezetten zetel meerdere kandidaten een gelijk aantal 

stemmen heeft verkregen, beslist tussen hen het lot. Kandidaten die minder dan 
10 procent van het aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen, kunnen geen 
zitting nemen in de cliëntenraad. 

5. De kiescommissie maakt de uitslag bekend aan de cliënten en aan de 
zorgaanbieder. 
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Paragraaf 4 ‘Einde lidmaatschap’ 
 
 

Artikel 9 
 
1. Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt: 

a. Door verloop van de zittingsduur. 
b. Door overlijden. 
c. Door een besluit het lidmaatschap op te zeggen. Hierbij geldt een 

opzegtermijn van twee maanden. 
d. Wanneer de cliëntenraad, overeenkomstig de regeling die hij daarvoor 

reglementair getroffen heeft, besluit dat voortzetting van het lidmaatschap 
redelijkerwijs niet van de cliëntenraad gevergd kan worden. 

e. Door collectief ontslag door de zorgaanbieder indien de cliëntenraad zodanig 
functioneert dat de zorgaanbieder daardoor niet langer voldoet aan zijn plicht 
om een cliëntenraad in stand te houden die representatief is voor de cliënten 
van de instelling en redelijkerwijs in staat kan worden geacht om hun 
gemeenschappelijke belangen te behartigen. 

 2. Personen die als lid van de cliëntenraad zijn ontslagen door de cliëntenraad of de 
zorgaanbieder kunnen zich bij de eerstvolgende verkiezingen na hun ontslag niet 
verkiesbaar stellen als lid van de cliëntenraad.  

 

 
Artikel 10 
 
1. Bij een tussentijdse vacature treedt degene die na de laatst gekozen kandidaat in 

de kiesgroep de meeste stemmen heeft verkregen, bij de laatst gehouden 
verkiezingen, binnen een maand in de plaats van degene wiens lidmaatschap 
tussentijds is geëindigd. Het bepaalde in artikel 8 lid 3 en 4 is van 
overeenkomstige toepassing.  

2. Als geen plaatsvervangers als bedoeld in het eerste lid beschikbaar zijn, wordt in 
de vacature voorzien door tussentijdse verkiezingen te houden in de kiesgroep. 
De artikelen 5 tot en met 8 van dit besluit zijn hierop van overeenkomstige 
toepassing. 

3. Als binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature reguliere verkiezingen 
worden gehouden, blijven tussentijdse verkiezingen achterwege. 

4. Degene die optreedt ter invulling van een tussentijdse vacature treedt af op het 
tijdstip waarop degene in wiens plaats hij trad, zou zijn afgetreden. 
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Paragraaf 5  ‘Voorwaarden voor medezeggenschap’ 

 
 

Artikel 11 
 
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat degenen die staan of hebben gestaan op 
een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 6, alsmede de leden en de gewezen leden 
van een cliëntenraad, niet uit hoofde van hun kandidaatstelling voor of hun 
lidmaatschap van de cliëntenraad, worden benadeeld in hun positie in de instelling. 

 
 
Artikel 12 
 
1. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van 

de cliëntenraad, komen ten laste van de zorgaanbieder. 
2. De kosten van het voeren van rechtsgedingen in het kader van de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, komen slechts ten laste van de 
zorgaanbieder indien deze van te voren van de te maken kosten schriftelijk op de 
hoogte is gesteld. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 kan de zorgaanbieder, in 
overeenstemming met de cliëntenraad, de kosten die de cliëntenraad in enig jaar 
zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat de cliëntenraad naar eigen 
inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden 
overschreden, komen slechts ten laste van de zorgaanbieder voor zover hij in het 
dragen daarvan toestemt. 

 
 

Artikel 13 
 
1. De zorgaanbieder staat de cliëntenraad het gebruik toe van de voorzieningen 

waarover hij kan beschikken en die de cliëntenraad voor de vervulling van zijn 
taak redelijkerwijs nodig heeft. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan de zorgaanbieder jaarlijks, in 
overeenstemming met de cliëntenraad, een nadere regeling vaststellen waarin 
wordt beschreven welke voorzieningen de cliëntenraad ten dienste staan; de 
mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en al het overige wat in dit kader 
relevant wordt geacht.  

 
Artikel 14  
 
Bij verschil van mening tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad over de 
uitvoering van de artikelen 12 en 13 kunnen de cliëntenraad en de bestuurder een 
commissie van vertrouwenslieden vragen om te bemiddelen. Wanneer de 
bemiddeling van de commissie van vertrouwenslieden niet tot overeenstemming 
leidt, kan de cliëntenraad zich tot de kantonrechter wenden. 



Instellingsbesluit CR Raffy 17 februari 2014 9

 
 
Paragraaf 6 ‘Overgangs- en slotbepalingen’ 
 
 

Artikel 15 
 
1. Wanneer binnen de instelling geen cliëntenraad functioneert, wordt voor artikel 5  

lid 1, gelezen: ‘De zorgaanbieder bepaalt de datum van de verkiezingen en maakt 
deze bekend aan de cliënten’. En voor artikel 5 lid 2: ‘De zorgaanbieder draagt 
zorg voor de organisatie van de verkiezing van de leden van de cliëntenraad. Hij 
stelt hiertoe een kiescommissie in’. 

2. Wanneer geen reglement van de cliëntenraad van kracht is, is het bepaalde in de 
tweede volzin van artikel 6 lid 2, niet van toepassing 

 

Artikel 16 
 
1. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist de zorgaanbieder. 
2. Dit besluit kan worden gewijzigd door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder wijzigt 

dit besluit niet voordat de cliëntenraad hierover positief advies heeft uitgebracht 
dan wel, wanneer dit advies negatief is, de commissie van vertrouwenslieden 
heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van betrokken belangen in 
redelijkheid tot wijziging van het beoogde besluit kan komen. 

3. Dit besluit treedt in werking op 26 maart 2007. 
 
 
Vastgesteld door de zorgaanbieder d.d. 14 april 2014 
 
te Breda 
 
Namens de zorgaanbieder   Gezien door en met instemming van  
        
 
 
 
 
G. van der Pluijm    K. Goos 
Directeur/bestuurder   Voorzitter cliëntenraad 
 
 
 
 
 
 
 

 


