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De weg naar democratisering: 
botsende belangen en goede 
bedoelingen 
MARIAN LOUPPEN-LAURANT* 
Binnenkort komt in het parlement in behandeling 
het Wetsvoorstel houdende 'Regels ter 
bevordering van het democratisch functioneren 
van instellingen op het terrein van de 
intra-murale zorgverlening', kortweg 'Wet 
democratisch functioneren zorginstellingen' . Het 
beoogt voor betreffende instellingen gelijktijdig 
en eenduidig een regeling te treffen voor de 
samenstelling van besturen, de totstandkoming 
van bewoners-, respectievelijk cliëntenraden, de 
openbaarheid van beleidsstukken en de 
bescherming van de belangen van bewoners resp. 
patiënten. 1 Voor democraten vanzelfsprekend 
een belangrijke aangelegenheid. 

Hetwetsvoorstel heeft een lange historie. Ruim veertien 
joar is gediscussieerd over de manier waarop de 
medezeggenschap vorm zou moeten krijgen, over de 
wijze waarop de democratiseringsregels in wetgeving 
zouden moeten worden neergelegd en over de secto
ren waarop de regels van toepassing zouden moeten 
zijn . De cruciale vraag of het wetsvoorstel de toets der 
democratische kritiek kan doorstaan zal ik in het navol
gende trachten te beantwoorden. Eerst zal ik kort stil 
staan bij het belang van democratisering . Vervolgens 
wordt het historisch perspectief geschetst dat bepalend 
is geweest voor de totstandkoming van het wetsvoor
stel. Na de weergave van de hoofdlijnen van het 
wetsvoorstel volgt een kritische beschouwing van de 
inhoud en vervolgens een conclusie. 

Het belang van democratisering 

Het streven naar radicale democratisering van de 
samenleving neemt sedert de oprichting van D66 een 
prominente plaats in de statuten van de partij in . De 
maatschappelijke ontwikkelingen sedertdien, zoals de 
voortgaande emancipatie, de secularisatie en de in
dividualisering versterkten de noodzaak de burger 
inspraak en medezeggenschap te geven bij zaken die 
zijn belangen raken . De opvatting dat democratisering 
een beginsel is vergelijkbaar met de grondrechten of 
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
heeft inmiddels brede instemming gevonden .2 De 
grond voor het streven naa r democratiseri ng I igt u itei n
delijk in het respectvoorde menselijke waardigheid, in 
de gedachte dat mensen nimmer gereduceerd mogen 
worden tot objecten van zorg en leiding, doch dat zij 
een stem moeten hebben in de omstandigheden waar
onder zij leven en werken.3 Van recenter datum is het 

argument dat in een tijd waarin de capaciteit van de 
diverse gesubsidieerde instellingen niet meer groeit of 
zelfs terugloopt en de vraag naar diensten blijft toene
men, de betekenis van democratisering toeneemt als 
instrument om de kwaliteit in stand te houden en de 
acceptatie van de genomen beslissingen zoveel moge
lijk te bevorderen.4 

Democratisering heeft ook raakvlakken met doel
matigheid: enerzijds zal er tijd en inspanning mee zijn 
gemoeid,anderzijds zullen door de inbreng van prakti
sche deskundigheid van het personeel en de ervarings
deskundigheid en directe betrokkenheid van cliënten 
knelpunten en behoeften (tijdiger) bekend worden, 
hetgeen van groot belang is voor het draagvlak, de 
kwaliteit en de effectiviteit van het beleid. 

Historische ontwikkeling 

De meeste gesubsidieerde instellingen komen voort uit 
het zgn. Particulier Initiatief (p.I.): mensen die zich op 
een gemeenschappelijke noemer verenigden en ge
steund door kerken of particuliere weldoeners, hulp 
verleenden aan burgers die daarvoor in hun visie in 
aanmerking kwamen. Op grond van de groeiende 
overtuiging dat veel van de door hen verleende dien
sten eigenlijk collectieve taken waren, ging de over
heid het P.1. in toenemende mate subsidiëren. De ten
slotte grotendeels collectieve financiering tezamen met 
de ontwikkelingen van ontzuiling en professionalise
ring, hebben ertoe geleid dat de overheid subsidie
voorwaarden ging stellen, maar in bestuurlijke zin 
bleven de instellingen in belangrijke mate autonoom. 
Zij beriepen zich met succes op het subsidiariteitsbe
ginsel en op de 'souvereiniteit in eigen kring', door 
J.J.A. van Doorn getypeerd als een bijna geniale for
mule: 'baas in eigen huis en het huis ten laste van de 
gemeenscha p'. 5 

In de jaren '60 groeide de onvrede over de geringe 
betrokkenheid van de burger bij de politieke en maat
schappelijke besluitvormingsprocessen . Voor wat be
treft het laatste resulteerde dat in 1974 in de instelling 
van een commissie die moest adviseren over het demo
cratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde 
instellingen, de zgn. Commissie Van der Burg. 

De belangrijkste aanbevelingen van het in 1977 
verschenen eindrapport luidden samengevat: 
Ten aanzien van cliënten : 

naarmate de afhankelijkheid van cliënten ten op
zichte van de instelling groter is, bestaat er meer 
reden hen invloed te geven op het bestuur; 
als regel wordt participatie van cliënten in het be-

* De auteur is lid van Provinciale Staten van stuur gewenst geacht; 
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meebeslissen op diverse niveaus binnen de instel
ling; 
er dient een gewaarborgde klachtenbehandeling te 
komen. 

Ten aanzien van andere betrokkenen: 
er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
belangenbehartiging van het personeel, dit dient in 
de Ondernemingsraad te geschieden en anderzijds 
de inbreng van het personeel in het beleid als des
kundigen . De deskundigheidsinbreng zal op diverse 
niveaus tot uitdrukking moeten komen : in interne 
commissies etc., maar ook in het bestuur door be
noeming van bestuursleden, bij voorkeur namens het 
personeel; 
ook vrijwilligers moeten kunnen participeren in het 
bestuur; 
als derde bestuurscategorie worden de zgn 'maat
schappij-vertegenwoordigers' of' andere betrokke
nen' genoemd, waartoe velen van de zittende be
stuursleden zouden kunnen worden gerekend. 

Andere aspecten van democratisering: 
cliënten, personeel en andere betrokkenen dienen 
evenwichtig in besturen te zijn vertegenwoordigd; 
beleidsstukken behoren openaarte zijn; 

- er dienen procedures met betrekki ng tot klachtenbe
handeling te komen. 
De commissie geeft de voorkeur aan gedifferen

tieerde uitwerking in bestaande wetgeving (zodat aan
passing mogelijk is aan de zeer verschillende omstan
digheden en mogelijkheden), bóven een afzonderlijke 
wet met algemene democratiseringbepalingen, die 
volgens de commissie onvermijdelijk vaag zal zijn . 

In november 1980 werd het definitieve regerings
standpunt gepresenteerd. De aanbevelingen van de 
Commissie Van der Burg werden op hoofdlijnen onder
schreven, evenals de voorkeur voor het opnemen van 
democratiseringsbepalingen in bestaande wetten. 
Voorts was de regering van opvatting dat de demo
cratiseringsmaatregelen de identiteit van instellingen 
(de levensbeschouwelijke richting, maar bv. ook 
eigenheid van methodiek) niet zouden mogen aantas
ten . Participanten zouden hiertoe dienen te verklaren 
dat zij de identiteit onderschrijven danwel respecteren . 
Bij de bespreking in de kamercommissie in maart '81 
werd al gehoord dat de invoering van een afzonderlij
ke wet met algemene bepalingen toch de voorkeur zou 
verdienen . De vrees bestond dat het regeringsstand
punt zou uitmonden in het doen van aanbevelingen in 
plaats van detoekenning van rechten, waardoorteveel 
vrijheid zou worden overgelaten aan instellingen. 
Overwegingen hierbij waren dat waar het gaat om 
grondrechten, rechtszekerheid en uniformiteit vereist 
zlln . 

Aanvankelijk voelde de regering hier niet voor. Een 
interdepartementale stuurgroep onder voorzitter
schap van prof. P.L. Dijk kreeg de opdracht voorstellen 
te doen voor uitwerking van de democratiseringsregels 
in de in aanmerking komende wetten . Later werd in het 
regeerakkoord van het 2e kabinet Van Agt (sept. '82) 
toch besloten tot het concipiëren van één wet met alge
meen geldende democratiseringsbepalingen voor ge
subsidieerde instellingen. Inmiddels waren in diverse 
sectoren al democratiseringsbepalingen van kracht 
geworden, deels vooruitlopend op wettelijke 
verankering .6 

Conform haar gewijzigde opdracht kwam de stuur
groep in 1985 met een concept voor een algemene wet 
die door een breed scala van instellingen op hetterrein 
van zorg, volkhuisvesting, cultuur, educatie en recrea
tie gehanteerd zou kunnen worden . Nadat van ver
schillende instanties adviezen waren ontvangen stag
neerde de indiening. In de Memorie van Toelichting op 
het huidige wetsvoorstel7 stelt de regering dat zij op 
grond van de ontvangen adviezen en gelet op de 
ontwikkelingen van maatschappelijke en politieke 
aard, uiteindelijk heeft besloten af te zien van het 
indienen van een wetsvoorstel van zeer algemene 
strekking. Het kabinet merkt dienaangaande op dat 
'blijkt dat de ontwikkeling van de democratisering van 
instellingen binnen de diverse sectoren in een verschil
lend tempo en vanuitverschillende invalshoeken voort
gang vindt, waarbij gezocht wordt naar participa
tievormen Voor cliënten die met inachtneming van doel, 
aard en achtergronden van de instellingen voor hen 
hanteerbaar zijn en aansluiten bij hun belangen. De 
regering is tot de conclvsie gekomen, dat de regeling 
van de democratisering van instellingen van over
heidswege daarbij behoort aan te sluiten'.B Vanuitdeze 
overwegingen is het concept-wetsvoorstel van 1985 
aangepast en is de reikwijdte beperkt tot die sectoren 
van zorg, waarbinnen cliënten in een duurzaam sterk 
afhankelijke positie verkeren . Dit alles heeft geresul
teerd in het eind vorig jaar gepresenteerde wetsvoor
stel dat thans in discussie komt in de Tweede Kamer. 

De inhoud van het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel bevat democratiseringsregels voor 
de volgende sectoren : bejaardenoorden, verpleegin
richtingen, zwakzinnigeninrichtingen, psychiatrische 
ziekenhuizen, regionale instellingen voor bescher
mende woonvormen, dagverblijven of gezinsver
vangende tehuizen voor gehandicapten, inrichtingen 
voor zintuigelijk gehandiCapten en gezinsvervangen
de tehuizen voor kinderen . 

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn : 
Ten aanzien van de identiteit: 

de wet laat de mogelijkheid open dat statuten van 
instellingen voorwaarden bevatten met betrekking 
tot de identiteit waaraan bestuursleden moeten vol
doen. Voor een derde deel van de bestuursleden, of 
voor minimaal drie personen, mogen deze voor
waarden echter niet verder gaan dan dat zij beloven 
de identiteit te respecteren (in plaats van 'onder
schrijven') . 

Ten aanzien van de bestuurssamenstelling : 
de cliëntenraad en de ondernemingsraad kunnen 
personen aanbevelen voor benoemi ng tot lid van het 
bestuur; 
de houder maakt vervolgens bekend wie hij voorne
mens is te benoemen; 
de cliëntenraad en de ondernemingsraad kunnen 
tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maken 
op grond van de verwachting dat de voorgestelde 
persoon ongeschikt zal zijn als bestuurlid èf indien 
benoemi ng tot gevolg zou hebben dat n iet ten minste 
een derde deel van de bestuursleden, doch in elk 
geval drie personen, het vertrouwen van respectie
velijk cliëntenraad en ondernemingsraad zou heb
ben; 
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een dergelijk bezwaar wordt voorgelegd aan een 
arbitragecommissie bestaande uit drie personen: 
één aantewijzen door degenen die bezwaar maken, 
één door de houder en als derde een voorzitter, aan 
te wijzen door de twee leden gezamelijk. Deze 
commissie doet een bindende uitspraak. 

Andere aspecten van democratisering: 
in elke instelling moet een cliëntenraad bestaan; 
nadere bevoegdheden en samenstelling van de 
cliëntenraad worden geregeld bij AMvB, waarbij 
sectorale differentiatie wordt overwogen; 
in de Memorie van Toelichting is een voorontwerp 
opgenomen; 
de cliëntenraad mag advies uitbrengen over een 
aantal nader omschreven voorgenomen besluiten; 

- de houder stelt een reglement vost ter behartiging 
van de belangen van de cliënt, waarin tenminste is 
opgenomen een procedure terzake de interne be
handeling van klachten en de beslechting van ge
schillen. Bij Algemene Maatregel van Bestuur kun
nen hiervoor (eventueel per sector) nadere regels 
worden gesteld. Voor bejaardenoorden wordt deze 
bevoegdheid bij Provinciale Staten gelegd; 
daarnaastwordt in elke provincie, alsmede in de vier 
grote steden, een (externe) klachten- en geschillen
commissie ingesteld; 
de volgende stukken dienen openbaar te zijn: be
groting, financiële rekening, uitgangspunten voor 
beleid, notulen en besluitenlijsten van bestuursver
gaderingen, het reglement ter bescherming van de 
belangen van de cliënt en het jaarlijkse verslag over 
de wijze waarop de democratiseringsregels zijn 
toegepast; 
iedere belanghebbende kan bij de kantonrechter 
naleving van de wet vorderen; 

- tot slot wordt een aantal democratiseringsvoor
schriften in de Wet op de Bejaardenoorden en de 
Wet Voorzieningen Gezondheidszorg ingetrokken. 
In de Memorie van Toelichting stelt de regering dat 

d'e in de Wet opgenomen bepalingen gezien moeten 

worden als minimum-regels: het stoot de houder vrij 
verdergaande bevoegdheden te verlenen aan betrok
kenen. Bij nadere doordenking ziet de regering of van 
hetstellen van regels voorde paritaire bestuurssamen
stelling en eveneens van een benoemingsrecht voor de 
cliënten- en de ondernemingsraad.9 Het recht van 
aanbeveling tezamen metde mogelijkheid bezwaar te 
maken wordt als voldoende garantie voor invloed 
gezien. Op grond van de overweging dat aangesloten 
dient te worden bij bestaande ontwikkelingen en om
dat men de effecten op de samenstelling en de continuï
teit van het bestuur vreest is de bestuurssamenstelling 
zoveel mogelijk overgelaten aan de (statuten van de) 
rechtspersoon die de instelling in stond houdt.10 

In een apart hoofdstuk 'Deregulering' wijst de rege
ring nog eens nadrukkelijk op het terughoudende 
karakter van het Wetsvoorstel. Ook elders klinkt de 
nadruk op deregulering door en wordt gewezen op de 
beperkte mogelijkheid van de overheid veranderingen 
terzake te bewerkstelligen: het gaat volgens de rege
ring veel meer om een mentaliteit, die niet is af te 
dwi ngen, don om regels. De verwachti ngen omtrent de 
resultaten van 'samenspraak' en 'goed overleg' zijn 
daarentegen hoog gespannen. In deze overtuiging 
wordt ervoor gekozen de invulling van de democrati
seringsregels in belangrijke mate over te laten aan het 
overleg tussen de betrokkenen binnen de instelling. 

In het bijgevoegd 'Voorontwerp besluit cliëntenra
den' (AMvB) dat nadere regels stelt met betrekking tot 
de samenstelling en de bevoegdheden van de cliën
tenraad is vooral relevant de passage waarin de cliën
tenraad het recht van instemming wordt toegekend ten 
aanzien van een aantal belangrijke besluiten. Indien de 
cliëntenraad zijn instemming onthoudt, kan de houder 
bij de kantonrechter beroep aantekenen. 

Maakt het wetsvoorstel zijn pretentie waar? 

Allereerst dient opgemerkt te worden dot het op zich 
verheugend is dot er eindelijk een wetsvoorstel ligt met 
betrekking tot democratisering van instellingen. Het 
algemeneuitganspuntdatderegering in navolging van 
de Commissie Van der Burg hanteert, dat democratise
ring metnomevan belang iswaarcliënten in grote mate 
duurzaam afhankelijk zijn van instellingen, kon wor
den onderschreven. Dit laat echter onverlet dat ook bij 
instellingen waar in mindere mate sprake is van afhan
kelijkheid, democratisering gewenst is. Ten aanzien 
van de reikwijdte kan worden gesteld dat ook binnen 
het uitgangspunt van de regering een aantal instellin
gen in aanmerking komt om alsnog onder de reikwijdte 
van deze wet te worden geplaatst: te denken valt aan 
jeugdhulpverleningsinstellingen met een langdurige 
verblijfsfunctie, maor ook aan instellingen waarbij niet 
op grond van de verblijfsduur, maar op grond van het 
gebrek aan alternatieven de afhankelijkheid van de 
gebruikergroot is. Dot laatste geldt bv. voorziekenhui
zen, waar een proces van fusie gaande is dot de 
keuzevrijheid aantast en leidt tot een feitelijke mono
polie-situatie in een regio. Gezien de korte verblijfs 
duur zou hier een aangepaste vorm van participatie 
door externe patiëntenorganisaties of patiëntenplat
forms op zijn plaats zijn. 

Het inhoudelijke deel van het wetsvoorstel en de 
Memorie van Toelichting kenmerken zich door: 
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De onevenwichtige · machtsverhouding tussen de 
houder van de instelling enerzijds en de direct betrok
kenen, i.c. de cliënten en medewerkers anderzijds. Het 
ontbreekt zowel cliënten als medewerkers aan garan
ties om rechtstreeks invloed te kunnen (doen) uitoefe
nen door middel van bestuursparticipatie. Ze krijgen 
geen benoemingsrecht, maar slechts het recht van 
aanbevel ing. Hetzelfde geldt voor de cliëntenraad: 
ook deze krijgt niet meer dan het adviesrecht. Voorts 
stelt de houder het reglement ter bescherming van de 
belangen van de cliënt vast; de inbreng van de cliënt 
zelf komt daarbij geheel niet ter sprake; 

De nadruk die wordt gelegd op de noodzaak van een 
terughoudend optreden van de overheid . Deregule
ring lijkt daarbij prioriteit te krijgen boven democrati
sering. Tegelijk wordt de mogelijkheid om gewenste 
ontwikkelingen via wetgeving te beïnvloeden opmer
kelijk gebagatelliseerd; 

De opvatting over het respecteren van de identiteit. 
Op zich niet nieuw of verrassend, maar door de maat
schappelijke ontwikkelingen van secularisatie en 
emancipatie komen dezeopvattingen in een nieuw licht 
te staan. Daarnaast zijn er nog twee andere aspecten 
die de aandacht vragen nl. het gebrek aan toezicht op 
de naleving van de wet en de verhouding tussen de wet 
en de ontwerp-AMvB. 

Het eerste punt, i.C. de machtsconcentratie bij de 
houder is natuurlijk onverteerbare kost voor rechtge
aarde democraten. De constatering van de regering 
dat democratisering vooral een kwestie is van mentali
teit, behoort niet te leiden tot een terughoudende op
stelling van deoverheid, in de hoop op verandering van 
mentaliteit bij de houder, maar integendeel tot een 
actieve opstelling waarbij zodanige maatregelen wor
den getroffen dat cliënten en medewerkers niet langer 
afhankelijk zijn van de willekeurige mentaliteit van de 
houder. Goede bedoelingen zijn, zeker voor een wet
gever, niet voldoende. Zolang cliënten en medewer
kers zich niet kunnen beroepen op substantiële rechten 
wordt infeiteweinig toegevoegd aan de situatie zonder 
de wet. Het gebruik van de term minimum-regeling 
sticht overigens op z'n minst verwarring. Bezien vanuit 
de regelende taak van de overheid en vanuit de garan
ties die geschapen worden voor cliënten en medewer-

.... en nieuw: democratiseren 

kers heeft het voorstel nl. een maximum-karakter. Het 
minimum-karakter bestaat eruit dat de houder vrij is 
verdere bevoegdheden toete kennen, maardezesitua
tie wordt niet door deze wet geschapen. Die vrijheid 
heeft de houder al lang, overigens zonder dat dit 
indrukwekkende resultaten heeft opgeleverd. Zulke 
vrijblijvendheden behoeven geen wettelijke 
verankering . Watwèl wettelijkeverankering behoeft is 
het recht op medezeggenschap op alle niveaus van de 
instelling, inclusief het bestuursniveau, hetgeen nu juist 
niet gebeurt. De toekenning van dit recht is ook qua 
duidelijkheid, uitvoerbaarheid en doelmatigheid te 
prefereren boven de procedure die het kabinet be
dacht heeft en die bovendien kan leiden tot uiterst 
precaire situaties. Immers, indien de cliënten- ofonder
nemingsraad zijn voordracht niet gehonoreerd ziet, 
staat men voor het dilemma of te bewijzen dat de te 
benoemen kandidaat ongeschikt is, of te verklaren dat 
minder dan twee-derde van het zittende bestuur het 
vertrouwen heeft, i.C. dat meer dan twee-derde door 
hen wordt gewantrouwd. Een dergelijke procedure is 
dermate onaantrekkelijk en verslechtert zodanig de 
verhoudingen, dat het er in de praktijk veelal op neer 
zal komen dat men zich neerlegtbij een onwelgevallige 
beslissing. Het predikaat 'democratisch' is hier niet 
meer van toepassing. Devoorgestelde regeling dwingt 
ook tot oneigenlijk handelen. In het algemeen gaat het 
er immers niet om dat het zittende bestuur niet wordt 
vertrouwd, maar om de wens een bestuurslid te benoe
men dat zich gevoelsmatig verwant voelt met de be
trokken groepering en geacht wordt haar opvattingen 
goed te kunnen vertolken . Met een benoemingsrecht 
(geen plicht) voor cliënten en IJledewerkers zal de 
samenstelling van het bestuur representatiever zijn en 
meer rechtdaen aan degezamelijkeverantwoordelijk
heid van de betrokkenen. Het antbreken van het recht 
op bestuursparticipatie staat verder haaks op de op
roep van de regering tot het meer dragen van verant
woordelijkheid door burgers. 

Ten aanzien van het tweede punt, de afstandelijke 
taak-opvatting van de overheid, wordt door de rege
ring onvaldoende anderkend dat het bij democrati
seringswetgeving in essentie gaat om het afstaan van 
macht, in dit geval van de hauder aan cliënten en 
medewerkers. De geschiedenis leert evenwel dat 
macht vrijwel naoit ap basis van vrijwilligheid wordt 
afgestaan . In plaats van de benodigdetaekenning van 
rechten krijgt de deregulering evenwel sterk de aan
dacht, maar dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van 
primaire i.C. demacratische rechten. Belangrijke mo
tieven voor overheidsoptreden en dus doelstelling van 
veel wet- en regelgeving, zijn juist gelegen in de be
scherming van zwakkeren en het bevorderen van recht
vaardigheid . Waar deregulering heerst, regeert de 
sterkste. Zonder te ontkennen dat de verwachtingen 
omtrent de mogelijkheden van de overheid in het 
recente verleden sams te hoog gespannen zijn ge
weest, moet tegelijk worden vastgesteld dat de over
heid met de haar ter beschikking staande instrumenten 
in de laop van de laatste decennia op vele terreinen niet 
geringe resultaten heeft gebaekt bij het beschermen 
van de (belangen van de) zwakkeren. Tegenover de 
zelf-haat die de overheid de laatste jaren heeft ontwik
keld, mag dit gegeven wel eens meer onder de aan
dacht worden gebracht. De slinger was inderdaad te 
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ver doorgeslagen, maar hetzelfde lijkt nu aan de 
andere kant te gebeuren. Waar gestreefd wordt naar 
het terugtreden van de overheid en het weer zelfdragen 
van verantwoordelijkheid door mensen, is het de taak 
van deoverheid devoorwaarden te scheppen opdat dit 
op een zorgvuldige en rechtvaardige wijze kan ge
schieden . Aan deze eis wordt in het voorliggende 
wetsontwerp onvoldoende tegemoetgekomen. Verder 
kan met reden gevreesd worden datverworven rechten 
in sommige gevallen worden teruggedraaid . Dit zou 
zich bv. kunnen voordoen in bejaardenoorden, waar 
ouderen op grond van provinciale verordeningen ver
dergaande rechten hebben gekregen dan deze wet 
voorschrijft. De bepalingen in de Wet Bejaardenoor
den die hieraan ten grondslag liggen, worden met deze 
wet ingetrokken. 

Het derde genoemde kenmerk van het wetsvoorstel, 
de bescherming van de identiteit in relatie tot democra
tisering, is al vanaf het begin onderwerp van discussie. 
Zonder iets afte willen doen aan het benodigde respect 
voor individuele opvattingen en overtuigingen kan toch 
worden gesteld dat de identiteit van instellingen geen 
autonoom gegeven is, maar de representant dient te 
zijn van opvattingen van mensen. Het specifieke identi
teits-karakter van een privaatrechtelijke instelling 
verhoudt zich helaas nogal problematisch tot het pu 
blieke karakter van dienstverlening uit collectieve mid
delen. Waarde identiteit hetpotentiëlecliëntenbestand 
inperkt, vraagt het publieke karakterom een toegangs
mogelijkheid voor iedereen. De eis tot het respecteren 
van de identiteit zou dan ook alleen mogen worden 
gesteld indien keuzevrijheid bestaat, dat wil zeggen 
indien alternatieven voorhanden zijn. In hetgeval cliën
ten bij gebrek aan alternatieven, min of meer gedwon
gen van de diensten van een instelling gebruik maken, 
is er in feite sprake van een monopolie-situatie. Dat kan 
tot gevolg hebben dat cliënten in meerderheid duur
zaam andere beleidsopvattingen hebben dan het be
stuur, terwijl zij nietde mogelijkheid hebben zich tot een 
instelling te wenden die overeenkomstig hun opvattin
gen handelt. In een dergelijke situatie ontvalt de grond 
aan de eis dat de identiteit dient te worden beschermd . 

Tot slot mag het een omissie worden genoemd dat in 
het wetsvoorstel niet is voorzien in enige vorm van 
toezicht, met daaraan gekoppelde sanctiemogelijkhe
den . De weg naar de kantonrechter zal, de regering 
merkt dit zelf terecht op, niet zo snel worden bewan
deld. Dat gegeven onderstreept de noodzaak te voor
zien in toezicht, waarbij hetde voorkeurverdientaan te 
sluiten bij reeds bestaande vormen van toezicht en 
inspectie, zoals voor de Volksgezondheid en de Be
jaardenoorden. Voorts zou een mildere, aan de situatie 
aangepaste sanctie overwogen moeten worden op 
niet-naleving, waarvan tegelijk een preventieve wer
king uitgaat. Te denken valt hierbij aan een sanctie die 
enerzijds de zorg voor cliënten niet direct in gevaar 
brengt en anderzijds voldoende onaantrekkelijk is; bv. 
een strafkorting op het budget in de orde van grootte 
van 5%. Ook een openbare berisping kan een effectief 
middel zijn . 

De Algemene Maatregel van Bestuur met betrekking 
tot cliëntenraden die als proeve van ontwerp bij de 
stukken is gevoegd, voorziet in een op zich wenselijke 
sectorale differentiatie. Logisch zou echter zijn dat de 
meest essentiële zaken (in algemene termen) bij Wet 

worden geregeld. Hier is het omgekeerde het geval : 
een essentiële zaak als het overigens toe te juichen 
instemmingsrecht van de cliëntenraad, wordt opgeno
men in de AMvB, in plaats van in de wet. 

Conclusie 

Gezien het voorgaande kan geconcludeerd worden 
dat, hoewel op onderdelen zeker instemming kan 
worden betuigd met de voorstellen, zoals met de ver
plichte instelling van cliëntenraden, de openbaarheid 
en de klachtenbehandeling, het wetsvoorstel toch ern
stig tekortschiet op een aantal cruciale onderdeleh van 
democratisering. Cliënten en medewerkers zijn op 
belangrijke punten nog steeds primair afhankelijk van 
de goede wil van de houder en in tweede instantie van 
een arbitragecommissie. Het mag op z'n minst opmer
kelijk worden genoemd, dat na jaren van studeren en 
discussiëren over democratisering, het eindresultaat in 
essentie weinig méérwaarde bevatten opzichte van de 
beginsituatie omdat de afhankelijkheid van de houder 
blijft bestaan en dat daarnaast voorzover er wel voor
uitgang geboekt is, dat niet te danken is aan dit wets
voorstel, maar aan i nmiddels los van deze wet tot stand 
gekomen regelingen, waarbij de regering slechts aan
sluit. Op sommige terreinen dreigen er zelfs verwor
venheden verloren te gaan. 

Dit alles heeft natuurlijk ook partij-politieke implica
ties . Duidelijk mag zijn dat zolang geen bestuurs
verbreding plaatsvindt, de dominante positie die het 
CDA inneemt in het maatschappelijk middenveld niet 
zal worden aangetast; De meest interessante factor zal 
de opstell ing van de VVD ten aanzien van ditwetsvoor
stel zijn. Blijft zij trouw aan de eerder ingenomen 
standpunten, dan kan D66 zeker steun van die zijde 
verwachten (bij de PvdA veronderstel ik deze trouw 
zonder meer) en zal de uiteindelijke wet misschien toch 
nog de toets der democratische kritiek kunnen door
staan . . 
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