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Rechter oordeelt: medezeggenschap Stichting Lunet zorg 
voldoet niet aan de wet. Opsteker voor cliënten (-raden) in de 
zorg! 
 
Medezeggenschapsstructuur Lunet zorg moet per direct worden aangepast. Lokale 
cliëntenraden krijgen hun rechten en bevoegdheden na een lange juridische strijd 

weer terug. 
 
Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een rechtszaak tussen Lunet zorg en twee 
cliëntvertegenwoordigingsraden geoordeeld dat Lunet zorg beide raden per direct als 
volwaardige cliëntenraden moet erkennen. Dit betekent dat beide raden nu alsnog 
alle wettelijke medezeggenschapsrechten en bevoegdheden, zoals adviesrecht en 
informatierecht, kunnen uitoefenen. 
 
Het feit dat Lunet zorg clusterraden en een centrale cliëntenraad heeft ingesteld maakt daarbij geen 

verschil. Ook de manier waarop binnen Lunet zorg leiding wordt gegeven is niet relevant. Om aan de 

wet te voldoen, moet medezeggenschap steeds van onderaf worden georganiseerd, aldus de rechter. 

Dit houdt in dat alle rechten en bevoegdheden aan de lokale cliëntenraden moeten worden gegeven, 

dus daar waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend. 

 

Hoewel Lunet zorg meteen heeft aangekondigd de uitspraak bij de Hoge Raad te zullen aanvechten, 

zijn de gevolgen van deze uitspraak meteen verstrekkend. Niet alleen voor de clienten van Lunet zorg, 

maar voor alle clienten van vrijwel alle zorginstellingen. Met deze uitspraak in de hand kunnen cliënten 

en cliëntenraden nu namelijk afdwingen dat zij - voor zover dat nog niet gebeurt - direct en volledig 

betrokken worden bij de medezeggenschap op lokaal niveau, bijvoorbeeld op bij de eigen locatie. Dit 

ongeacht hoe groot de eigen zorginstelling is, of hoe die van bovenaf wordt bestuurd. 

 

Deze uitspraak betekent naar de overtuiging van de Stichting KLVG en de LCVR een grote steun voor 

de broodnodige versterking van de positie van cliënten (-raden) in de zorg. In een recent Kamerdebat  

met de Staatssecretaris van VWS over een door KLVG uitgebracht Zwartboek werd de noodzaak van  

verbetering van de medezeggenschap voor clienten in de zorg herhaaldelijk onderstreept. Hoe actueel 

en noodzakelijk dit inderdaad is, blijkt uit de opstelling van Lunet zorg, en de manier waarop men daar  

medezeggenschap buiten boord heeft proberen te houden.  

 

Voor nadere informatie: 

   

Egbert Schroten, Stichting Klokkenluiders VG, http://www.klokkenluidersvg.nl, eschroten@freeler.nl   

 

Jan Kerkhoff, LCVR De Biezenrijt – De Werkschuur, stratics@kpnplanet.nl  

  
Voor de volledige uitspraak, zie:  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1116  
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