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Medezeggenschap
Landelijke Commissie voor geschillen WMS
Inleiding
De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de medezeggenschap op scholen in het
primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs en in de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs. Als partijen die betrokken zijn bij de medezeggenschap er bij een meningsverschil niet
uitkomen, kan een geschil voorgelegd worden aan de Landelijke Commissie voor Geschillen
WMS (LCG WMS).
Een geschil kan worden voorgelegd door het bevoegd gezag of door het medezeggenschapsorgaan
dat bij het onderwerp betrokken is (bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de geleding, een
deelraad en dergelijke). De commissie doet een bindende uitspraak, alle partijen moeten zich
hieraan houden.
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs zijn aangesloten bij de LCG WMS.

Geschillen kunnen gaan over
•
•
•

•
•

instemming: als het bevoegd gezag niet de vereiste instemming voor een voorgenomen besluit
heeft gekregen;
advies: als het bevoegd gezag een besluit neemt over een onderwerp waarvoor het adviesrecht
geldt en het uitgebrachte advies van het medezeggenschapsorgaan niet volgt;
inhoud reglement en statuut: als het bevoegd gezag voor de inhoud van het
medezeggenschapsstatuut of -reglement geen instemming van het medezeggenschapsorgaan
heeft gekregen;
interpretatie: als partijen van mening verschillen over de betekenis van een bepaling uit de Wms
of het medezeggenschapsstatuut of reglement;
andere geschillen die in het medezeggenschapsreglement zijn genoemd.

Aanvullende informatie
Meer informatie is beschikbaar via www.onderwijsgeschillen.nl onder de knop “Lid van
medezeggenschapsorgaan”.
Op deze site treft u informatie aan over de landelijke geschillencommissie, het huishoudelijk
reglement van deze commissie, de samenstelling van deze commissie, de procedure, etc.
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De wet versterking bestuurskracht treedt op 1 januari 2017 in werking.
Dit houdt onder meer het volgende in:
a. De geschillenregeling wordt aangepast:
• Als het bevoegd gezag een besluit neemt waarmee de MR niet heeft ingestemd of
waarvoor niet de vereiste instemming van de MR is gevraagd, kan de MR tegenover het
bevoegd gezag binnen 6 weken de nietigheid van het besluit inroepen;
• De MR kan de geschillencommissie vragen om het bevoegd gezag te verplichten zich te
onthouden van uitvoering of toepassing van een nietig besluit;
• De MR kan ook een adviesgeschil aan de geschillencommissie voorleggen als het
bevoegd gezag ten onrechte geen advies aan de MR heeft gevraagd;
• De uitspraak van de LCG WMS kan ten uitvoer worden gelegd nadat de
voorzieningenrechter van de rechtbank daartoe op verzoek van de MR verlof heeft
verleend.
b. De bevoegdheid van de LCG WMS wordt uitgebreid:
• Nalevingsgeschillen zullen niet langer tot de bevoegdheid van de Ondernemingskamer
behoren maar bij de LCG WMS thuishoren. Dit betekent een meer laagdrempelige
voorziening waar niet de bijstand van een advocaat vereist is;
• Nalevingsgeschillen zullen zowel door de MR als door het bevoegd gezag kunnen worden
ingediend bij de LCG WMS;
• De LCG WMS kan het bevoegd gezag de verplichting opleggen om de gevolgen van een
besluit ongedaan te maken of om na te laten om een besluit uit te voeren;
• De LCG WMS kan een dwangsom opleggen aan een bevoegd gezag;
• De LCG WMS kan de MR ontbinden als deze zijn verplichtingen niet nakomt.
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