Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) regelt dat een
zorginstelling een cliëntenraad in moet stellen die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten
behartigt. Ook regelt het wetsvoorstel inspraak van cliënten in de langdurige zorg.
De hoofdregel van de Wmcz 2018 is dat een zorginstelling een cliëntenraad moet instellen, indien bij
de instelling in de regel meer dan tien natuurlijke personen zorg verlenen.
Op twee manieren kan bij algemene maatregel van bestuur (amvb) van deze hoofdregel worden
afgeweken.
De Wmcz 2018 regelt dat bij amvb wordt bepaald op welke vormen van zorg of categorieën
van instellingen de Wmcz 2018 niet van toepassing is, gezien de wijze waarop de zorg wordt
verleend, het doel van de zorg, of de relatie tussen de cliënt en de instelling.
De Wmcz 2018 regelt voorts dat instellingen waarin cliënten niet gedurende ten minste een
etmaal kunnen verblijven en die bij amvb aan te wijzen zorg verlenen, pas een cliëntenraad
hoeven in te stellen indien bij die instelling in de regel meer dan 25 natuurlijke personen zorg
verlenen.
2. Wie zijn betrokken?
Cliëntenraden, besturen van zorginstellingen, cliënten/patiënten van zorginstellingen.
3. Wat is het probleem?
Het wetsvoorstel Wmcz 2028 versterkt de rechten van cliëntenraden. Het Besluit Wmcz 2018 maakt
het mogelijk om het toepassingsbereik van het wetsvoorstel af te stemmen op de vormen van zorg of
de categorieën van instellingen. Voorts maakt de amvb het mogelijk rekening te houden met de
administratieve lasten in relatie tot het type zorg (te weten wel of niet verblijf over het etmaal).
4. Wat is het doel?
Afbakening van de reikwijdte van het wetsvoorstel Wmcz 2018.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Er is – zodra het wetsvoorstel is aangenomen een wettelijke basis voor de amvb. De rechtvaardiging
is een heldere afbakening van het toepassingsbereik van de het wetsvoorstel Wmcz 2018.
6. Wat is het beste instrument?
Amvb, zoals geregeld in het wetsvoorstel Wmcz 2018.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Voor burgers (cliënten- en cliëntenraden) en zorginstellingen is het duidelijk of een bepaalde instelling
onder de reikwijdte van de Wmcz 2018 komt te vallen, d.w.z. of de instelling een cliëntenraad moet
hebben of niet en bij hoeveel zorgverleners een zorginstelling een cliëntenraad in moet stellen.

