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Geachte mevrouw van der Hoeven,  
 
Bij brief van 11 juli jl., met bovengenoemd kenmerk, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
‘Raad’) advies uit te brengen inzake de in de Wet medezeggenschap scholen (‘WMS’) op te nemen 
beroepsgang. In dit kader hebt u het voornemen te komen tot instelling van één geschillencommissie en 
uniformering van de beroepsgang.  
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 
 
Advies 
 
De Raad ondersteunt het streven om te komen tot een uniforme geschillen– en beroepsregeling.  
 
De Raad is met u van mening dat er aanleiding is om de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof 
Amsterdam bevoegd te verklaren in WMS-geschillen. Er bestaat een duidelijke parallel tussen de 
WMS-zaken en de zaken op het gebied van de Wet op de ondernemingsraden (‘WOR’). Inhoudelijk 
betreffen het gelijksoortige medezeggenschaps- en adviesgeschillen. De toetsingsgronden voor de 
beslissing van geschillen uit de WOR zullen ook in de WMS worden opgenomen.  
Met de aanwijzing van de Ondernemingskamer als bevoegde instantie kan worden geprofiteerd van 
reeds bestaande expertise bij de Ondernemingskamer op het gebied van het medezeggenschapsrecht en 
worden procedures in hoger beroep vermeden. Bovendien wordt op deze wijze gewaarborgd dat de 
normen uit de WOR en de WMS op dezelfde wijze worden gehanteerd, zodat op het gebied van de 
medezeggenschap zo veel mogelijk dezelfde jurisprudentie zal gaan gelden.  
 
Nu er geen hoger beroep open staat tegen beslissingen van de Ondernemingskamer, zijn er naar de 
mening van de Raad goede redenen om beroep in cassatie open te stellen. De Raad adviseert dan ook 
een dergelijke bepaling in de wet op te nemen.  
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In uw brief spreekt u zich niet uit over het procesrecht dat van toepassing zal zijn. De Raad gaat ervan 
uit dat dit wel in het wetsvoorstel geregeld zal worden.  
 
De Raad zou het op prijs stellen het wetsvoorstel te zijner tijd voor advies voorgelegd te krijgen.  
 
Hoogachtend,  
 
 
Th. Groeneveld,  
Lid Raad voor de rechtspraak  
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