Landelijke Commissie
Geschillen WMS

SAMENVATTING
De OGMR heeft een interpretatiegeschil ingediend met betrekking tot een besluit van het
bevoegd gezag tot wijziging van het tarief voor de tussenschoolse opvang. De OGMR is vooraf
niet gekend in dit besluit. Een belangrijk onderdeel van een regeling ter zake is het
kostenaspect, zodat de invloed van de ouders volgens de OGMR ook daarop via het
instemmingsrecht betrekking heeft. De zinsnede "de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
de tussentijdse opvang" heeft volgens het bevoegd gezag uitsluitend betrekking op de
organisatie van de begeleiding en niet op de financiering.
De Commissie is van oordeel dat in een besluit met betrekking tot de wijze waarop de
tussentijdse kinderopvang op een school wordt geregeld, in zijn algemeenheid een financiële
onderbouwing niet mag ontbreken. Alleen daardoor is het immers, ook voor de oudergeleding
van een (G)MR, mogelijk een zinvolle beoordeling te geven waarbij haalbare alternatieven voor
de wijze van tussenschoolse opvang tegen elkaar kunnen worden afgewogen. De zinsnede "de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang" omvat mede de
vaststelling of de wijziging van de door de ouders voor de tussenschoolse opvang te betalen
bijdrage.
104610
UITSPRAAK
in het geding tussen:
de Oudergeleding van de GMR A, verzoeker, hierna te noemen de OGMR
en
het College van Bestuur van de A, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen het bevoegd
gezag

1.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij verzoekschrift met bijlagen van 22 juni 2010, ingekomen op 23 juni 2010, heeft de OGMR
een interpretatiegeschil aan de Commissie voorgelegd met betrekking tot een besluit van het
bevoegd gezag tot wijziging van het tarief voor de tussenschoolse opvang van leerlingen.
Het bevoegd gezag heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend, ingekomen op
9 september 2010.
De mondelinge behandeling vond plaats te Utrecht op 15 september 2010.
De OGMR werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer C.
Het bevoegd gezag werd ter zitting vertegenwoordigd door D, voorzitter College van Bestuur,
en E, bestuurssecretaris.

2.

DE FEITEN

De A is een organisatie die activiteiten ontplooit op het gebied van peuterspeelzalen, tussen- en
buitenschoolse kinderopvang en primair onderwijs, waaronder speciaal basisonderwijs. De
afdeling tussenschoolse kinderopvang is onder meer actief ten behoeve van basisscholen die
onder de stichting vallen.
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Per ongedateerde brief heeft het bevoegd gezag aan de ouders en verzorgers van de leerlingen
meegedeeld dat het tarief van de tussenschoolse opvang (het overblijven) met ingang van
1 mei 2010 verhoogd zou worden. De OGMR is vooraf niet gekend in dit besluit. De OGMR
heeft de Commissie verzocht de vraag te beantwoorden of het besluit van het bevoegd gezag is
aan te merken als een besluit over “de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
tussenschoolse opvang” als genoemd in artikel 13 aanhef en onder f WMS.

3.

HET STANDPUNT VAN DE OGMR

Aan de OGMR is in artikel 24a aanhef en onder f van het medezeggenschapsreglement A
instemmingsrecht ter zake van dit besluit toegekend vanwege het belang dat ouders hebben bij
tussenschoolse opvang. Een belangrijk onderdeel van een regeling ter zake is het
kostenaspect, zodat de invloed van de ouders ook daarop via het instemmingsrecht betrekking
heeft. Voor zover artikel 24a aanhef en onder f van het Medezeggenschapsreglement A, dat
gelijkluidend is aan artikel 13 aanhef en onder f WMS, geen betrekking zou hebben op het
kostenaspect van de tussenschoolse opvang, is dat artikel in strijd met artikel 13 aanhef en
onder f WMS, aldus de OGMR.

4.

HET STANDPUNT VAN HET BEVOEGD GEZAG

Volgens de toelichting op artikel 24a onder f van het medezeggenschapsreglement A
Medezeggenschapsreglement heeft de zinsnede “de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
de tussentijdse opvang” uitsluitend betrekking op de organisatie van de begeleiding en niet op
de financiering. Met de wijze waarop de tussentijdse opvang is geregeld, opvang door
professionele krachten, heeft de GMR in 2007 ingestemd. Door dat besluit zijn de tarieven van
alle scholen van het bevoegd gezag gelijk getrokken. Het kan niet zo zijn dat de stichting in
financiële problemen komt vanwege het onthouden van instemming door de OGMR aan een
noodzakelijke wijziging van het tarief, aldus het bevoegd gezag.

5.

OORDEEL VAN DE COMMISSIE
De bevoegdheid van de Commissie en de ontvankelijkheid van het verzoek

Op grond van artikel 31 aanhef en onder d WMS is de Commissie bevoegd van het geschil
kennis te nemen indien het bevoegd gezag en de OGMR van mening verschillen over de
interpretatie van het bepaalde bij of krachtens de WMS dan wel het bepaalde in het
medezeggenschapsreglement of het medezeggenschapsstatuut.
Het bevoegd gezag en de OGMR verschillen van mening over de vraag of op grond van artikel
13 onder f WMS en artikel 24a onder f van het medezeggenschapsreglement A aan de OGMR
instemmingsrecht toekomt ter zake van het besluit van het bevoegd gezag om de tarieven van
de tussenschoolse opvang te verhogen.
Aangezien het instemmingsrecht van de OGMR met betrekking tot de tussenschoolse opvang
is geregeld in de WMS en het medezeggenschapsreglement A, verschillen partijen van mening
over de uitleg van het bepaalde in de WMS en het Medezeggenschapsreglement, is de
Commissie bevoegd van het geschil kennis te nemen en is de OGMR ontvankelijk in haar
verzoek.
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Het toetsingskader
Op grond van artikel 35 WMS dient de Commissie bindend uitspraak te doen over de vraag
welke interpretatie aan het bepaalde bij of krachtens de WMS dan wel het
medezeggenschapsreglement dient te worden gegeven. Dit betekent voor dit geschil dat de
Commissie zich dient uit te spreken over de interpretatie van de artikelen 13 onder f WMS en
24a onder f Medezeggenschapsreglement A.
Het geschil
De artikelen 13 onder f WMS en 24.a onder f medezeggenschapsreglement A bepalen dat het
bevoegd gezag de voorafgaande instemming behoeft van de OGMR voor een voorgenomen
besluit van het bevoegd gezag ter zake van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
tussenschoolse opvang.
In 2007 heeft de OGMR ingestemd met de “Beleidsnotitie Tussen de middag Opvang A” van
het bevoegd gezag. De notitie beschrijft de wijze waarop de tussenschoolse opvang binnen de
scholen van de stichting georganiseerd zal gaan worden. De laatste paragraaf van de notitie
handelt over de financiële organisatie van de opvang. In deze paragraaf is onder meer
opgenomen de bijdrage die de ouders dienen te betalen voor de tussenschoolse opvang van
hun kinderen. Aldus vormt de vaststelling van de door de ouders te betalen bijdrage voor de
tussentijdse opvang onderdeel van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
tussentijdse opvang. De Commissie is van oordeel dat in een besluit met betrekking tot de wijze
waarop de tussentijdse kinderopvang op een school wordt geregeld, in zijn algemeenheid een
financiële onderbouwing niet mag ontbreken. Alleen daardoor is het immers, ook voor de
oudergeleding van een (G)MR, mogelijk een zinvolle beoordeling te geven waarbij haalbare
alternatieven voor de wijze van tussenschoolse opvang tegen elkaar kunnen worden
afgewogen. Een besluit tot wijziging van de door de ouders te betalen bijdrage betreft derhalve
een besluit met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse
opvang als bedoeld in artikel 13 onder f WMS en artikel 24a onder f medezeggenschapsreglement A, waarvoor voorafgaande instemming van de OGMR vereist is. Ingeval de OGMR
geen instemming verleent, kan het bevoegd gezag terzake een instemmingsgeschil aan de
Commissie voorleggen.
6.

UITSPRAAK

Op grond van bovenstaande overwegingen oordeelt de Commissie dat de zinsnede “de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang” als opgenomen in artikel 13
onder f WMS en artikel 24a onder f Medezeggenschapsreglement A mede omvat de
vaststelling of de wijziging van de door de ouders voor de tussenschoolse opvang te betalen
bijdrage.
Aldus gedaan te Utrecht op 28 september 2010 door mr. D.J.B. de Wolff, voorzitter,
drs. K.A. Kool en mr. J.M. Vrakking, leden, in aanwezigheid van mr. M. Smulders, secretaris.

mr. D.J.B. de Wolff
voorzitter

mr. M. Smulders
secretaris
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Tegen deze uitspraak staat op grond van artikel 36 lid 3 WMS beroep open bij de
Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.
Het beroep wordt ingediend binnen een maand nadat het bevoegd gezag dan wel de OGMR
van de uitspraak op de hoogte is gesteld.
Op grond van artikel 36 lid 4 WMS kan het beroep uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de
Commissie een onjuiste toepassing heeft gegeven aan het bepaalde in de wet.
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