
 
 

WMCZ 
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, geldend van 1/1/2016 

WOR 
Wet op de ondernemingsraden, geldend van 1/9/2017 

Art. 3, lid 1, a 
Een wijziging van de doelstelling of grondslag. 
Advies 

N.v.t. 

Art. 3, lid 1, b 
Het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als 
omschreven in de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een 
duurzame samenwerking met een andere instelling. 
Advies 

Art. 25, lid 1, a 
Overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel 
daarvan 
Advies 
Art. 25, lid 1, b 
Het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap 
over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen 
van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame 
samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het 
aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke 
financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke 
onderneming. 
Advies 

Art. 3, lid 1, c 
De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of 
ingrijpende verbouwing. 
Advies 

Art. 25, lid 1, c 
Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een 
belangrijk onderdeel daarvan. 
Advies 
Art. 25, lid 1, f 
Wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden 
uitvoert. 
Advies 
 
 
 



 
 

Art. 3, lid 1, d 
Een belangrijke wijziging in de organisatie. 
Advies 

Art. 25, lid 1, e 
Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de 
verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming. 
Advies 

Art. 3, lid 1, e 
Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van 
werkzaamheden. 
Advies 

Art. 25, lid 1, d 
Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de 
werkzaamheden van de onderneming. 
Advies 

Art. 3, lid 1, f 
Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap 
zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling. 
Advies 

Art. 30 
De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of 
ontslag van een bestuurder van de onderneming. 
Advies 

Art. 3, lid 1, g 
De begroting en jaarrekening 
Advies 

 Art. 31a 
 1. De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de 

algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste tweemaal per 
jaar aan de ondernemingsraad mondeling of schriftelijk algemene gegevens 
omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het 
verstreken tijdvak, in het bijzonder met betrekking tot aangelegenheden als 
bedoeld in artikel 25.  

 2. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een stichting of 
vereniging als bedoeld in artikel 360, derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een 
naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, verstrekt de ondernemer zo spoedig mogelijk na de 
vaststelling van zijn jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het 
bestuursverslag in de Nederlandse taal en de daarbij te voegen overige 
gegevens, als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
ter bespreking aan de ondernemingsraad. De mededeling die een 
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rechtspersoon ingevolge artikel 362, zesde lid, laatste volzin, van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek moet verstrekken geschiedt gelijktijdig met die aan 
de algemene vergadering.  

 3. Indien de financiële gegevens van een ondernemer die deel uitmaakt van 
in een groep verbonden ondernemers zijn opgenomen in een 
geconsolideerde jaarrekening als bedoeld in artikel 405 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, verstrekt de ondernemer ter bespreking aan de 
ondernemingsraad deze geconsolideerde jaarrekening, het bestuursverslag 
en de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van dat boek, van de 
rechtspersoon die de geconsolideerde jaarrekening heeft opgesteld. Indien 
de financiële gegevens van zulk een ondernemer niet in een 
geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen, verstrekt de ondernemer in 
plaats hiervan ter bespreking aan de ondernemingsraad schriftelijke 
gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een inzicht kan vormen in het 
gezamenlijke resultaat van de ondernemingen van die groep ondernemers.  

 4. Indien de jaarrekening van de ondernemer betrekking heeft op meer dan 
één onderneming, verstrekt de ondernemer aan de ondernemingsraad 
tevens schriftelijke gegevens waaruit deze zich een inzicht kan vormen in de 
mate waarin de onderneming waarvoor hij is ingesteld tot het gezamenlijke 
resultaat van die ondernemingen heeft bijgedragen. Het voorgaande is van 
overeenkomstige toepassing, indien een geconsolideerde jaarrekening, als 
bedoeld in het derde lid, wordt verstrekt.  

 5. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een ondernemer 
op wie het tweede lid van dit artikel niet van toepassing is, verstrekt de 
ondernemer bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vervangende 
schriftelijke gegevens ter bespreking aan de ondernemingsraad. Het derde 
en vierde lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.  

 6. De ondernemer doet, mede ten behoeve van de bespreking van de 
algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste tweemaal per 
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jaar aan de ondernemingsraad mondeling of schriftelijk mededeling omtrent 
zijn verwachtingen ten aanzien van de werkzaamheden en de resultaten van 
de onderneming in het komende tijdvak, in het bijzonder met betrekking tot 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 25, alsmede met betrekking tot alle 
investeringen in binnenland en buitenland.  

 7. Indien de ondernemer met betrekking tot de onderneming een 
meerjarenplan, dan wel een raming of een begroting van inkomsten of 
uitgaven pleegt op te stellen, wordt dat plan, onderscheidenlijk die raming 
of die begroting, dan wel een samenvatting daarvan, met een toelichting 
aan de ondernemingsraad verstrekt en in de bespreking betrokken. Het 
derde en vierde lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.  

 Bespreken 

Art. 3, lid 1, h 
Het algemeen beleid inzake toelating van cliënten en de beëindiging van 
deze zorgverlening aan cliënten. 
Advies 

N.v.t. 

Art. 3, lid 1, i 
Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op 
het gebied van veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke 
verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en 
ontspanningsactiviteiten voor cliënten. 
Verzwaard advies 

N.v.t. 

Art. 3, lid 1, j 
De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van 
de aan cliënten te verlenen zorg. 
Verzwaard advies 
 
 
 

N.v.t. 
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Art. 3, lid 1, k 
De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van 
klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met 
de behandeling van klachten van cliënten. 
Verzwaard advies (Let wel: cliënten) 

Art.27, lid 1, j 
Een regeling op het gebied van de behandeling van klachten. 
Instemming  (Let wel: personeel) 

Art. 3, lid 1, l 
Wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid en de vaststelling 
of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen. 
Verzwaard advies 

N.v.t. 

Art. 3, lid 1, m 
Het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de 
instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten 
die in de regel langdurig in de instelling verblijven. 
Verzwaard advies 

Art. 27, lid 1, e 
Een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of 

bevorderingsbeleid. 

Instemming 
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