Waar moet je op letten?

HET VOORLEGGEN VAN EEN
Voor bepaalde besluiten die het bevoegd gezag wil
nemen, heeft de mr adviesrecht. Of de raad nu een
positief of negatief advies geeft, het bevoegd gezag heeft de keuze het op te volgen of niet. Wel
kan de mr een adviesgeschil aan de geschillencommissie voorleggen. Aan de hand van uitspraken van
de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS kunnen we zien welke zaken daarbij van belang zijn.
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Voor meer informatie over de Landelijke
Commissie voor Geschillen WMS en haar
uitspraken: www.onderwijsgeschillen.nl.
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