De pseudo-verwijdering:
“Jij komt er nooit meer in!”
In 2017 schreef Storimans voor dit blad een interessante kroniek over
toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen.1 Het gedeelte over
(pseudo-)verwijdering gaf inspiratie voor onderstaande bijdrage in dit
themanummer over passend onderwijs. Ouders kunnen naar de
Geschillencommissie passend onderwijs als er feitelijk en nog niet formeel sprake is van verwijdering. Daar is niet iedereen even blij mee.
Want: ‘jij komt er nooit meer in’, dat is toch nog geen verwijderingsbeslissing?

doet de GPO dit en welke verwijderingsvarianten zijn te onderscheiden? Ter beantwoording van deze twee vragen is enige achtergrondinformatie van belang over de onscherpe begrenzing in de wet van
het begrip verwijdering en de praktijk van het verwijderen. Daarop
wordt dan ook eerst ingegaan.

mr. S.J.F. Schellens* 2

Verwijderen en leerplicht. Men zag bij de parlementaire behandeling van de Leerplichtwet6 in 1889 al dat beide aspecten op gespannen voet staan met elkaar. “Tijdelijke wegzending is kwalijk overeen te brengen met den leerplicht, die immers bedoelt dat de
kinderen de school zullen bezoeken. [...] De consequentie zou veeleer vorderen de oprichting van tuchtscholen of schoolgevangenissen te verordenen voor leerlingen die van het onderwijs geen goed
gebruik willen maken.”7 Stevige taal en niet erg in de lijn met het
passend onderwijs van nu. Maar gelukkig merkte de regering op:
“Definitieve wegzending van eene school is geen reden, om niet
plaatsing op eene andere school te beproeven.”8 Dat was bijna 130
jaar geleden passend onderwijs avant la lettre.

1. Een zijsprong vanwege dit themanummer

De beslissing om een leerling te verwijderen is een uiterste maatregel waartegen de
leerling rechtsbescherming verdient.
Daarom is in de onderwijswetgeving de
waarborg opgenomen dat tegen de verwijderingsbeslissing bezwaar kan worden gemaakt bij het bevoegd gezag van de school
die de leerling wil verwijderen. Daar heb
je wel eerst de formele, schriftelijke verwijderingsbeslissing voor nodig.

2. Het begrip verwijdering

Er is nog een tweede weg.3 Ouders kunnen
de Geschillencommissie passend onderwijs
(GPO) om een oordeel vragen.4 De wet geeft
aan dat het bevoegd gezag pas op het bezwaar van ouders tegen de verwijdering beslist nadat deze Commissie haar oordeel
(een advies5) heeft gegeven. Hoewel de wet
spreekt over verwijdering neemt de
Commissie ook verzoeken in behandeling
als de formele verwijderingsbeslissing nog
niet is genomen. Er moet dan wel feitelijk
sprake zijn van een situatie die met verwijdering is gelijk te stellen.

Terug naar nu. De onderwijswetgeving bevat geen definitie van het
begrip verwijdering. Storimans beschouwt de eigenlijke verwijdering als de onvrijwillige uitschrijving als leerling van een school.9
Dat is tegenwoordig een eenvoudige digitale mutatie; betwijfeld kan
worden of Storimans deze administratieve handeling als definitie
heeft bedoeld. Noorlander definieert in 2008 de verwijdering als
de eenzijdige rechtshandeling van het bevoegd gezag van de school,
waarbij aan een leerling de verdere toegang tot de school wordt ontzegd.10 Hij voegt daar nog een passage aan toe uit de Memorie van
Toelichting, midden jaren ‘70, behorende bij het voorstel van de
Wet op het basisonderwijs (WBO). De verantwoordelijke minister
Van Kemenade schreef toen bij het ontwerp van artikel 24 WBO dat
met verwijdering niet was bedoeld de overgang naar een school voor
speciaal onderwijs, maar bij voorbeeld verwijdering wegens wangedrag.11 Die restrictieve toelichting houdt echter geen stand meer.
Immers, in 1994 werd dat bewuste artikel 24 van de WBO gewijzigd.
Definitieve verwijdering was niet langer mogelijk als niet tenminste 8 weken was gepoogd een andere school te vinden voor de leerling. En onder die andere school werd ook verstaan een school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs.12 Hieruit volgt dus dat ook verplichte overstap van regulier naar (voortgezet) speciaal onderwijs een
verwijdering is.

Met dit artikel wordt ingegaan op de redenen, waarom de GPO ook geschillen in behandeling neemt terwijl er nog geen formele verwijderingsbeslissing is. Waarom
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3. Verwijdering of definitieve verwijdering

voldaan is de rechtshandeling nietig.19 De rechter kan en zal de nietigheid uit eigen beweging constateren wanneer hem de verwijderingsbeslissing is voorgelegd. In het openbaar onderwijs geldt dat
de beslissing tot verwijdering een besluit is, zodat ook daarvoor het
vormvereiste van schriftelijkheid geldt.20 Voor de wet is dus een
mondeling geuite verwijdering niet voldoende en is een schriftelijke beslissing vereist.

In de onderwijswetten blijken de termen verwijdering en definitieve verwijdering niet consequent te zijn toegepast. De bevoegdheid tot verwijdering of definitieve verwijdering is in het eerste lid
van de artikelen 27 WVO, 40 WPO en 40 WEC13 toegekend aan het
bevoegd gezag.
De wetgever gebruikt het meest de termen: verwijdering en definitieve verwijdering. Zo naast elkaar geplaatst moet de verwijdering
dus iets voorlopigs bevatten, omdat er anders geen ruimte meer is
voor het sterkere voorgoed, de definitieve verwijdering. Maar de
wet steekt niet zo in elkaar.

De schriftelijke verwijderingsbeslissing is overigens ook een eenzijdige rechtshandeling. Pas op grond van de schriftelijke beslissing kan bezwaar worden ingediend.21 Ondanks het ontbreken van
een schriftelijke verwijderingsbeslissing kan er praktisch gezien
toch sprake kan zijn van een situatie die, zoals de voorzieningenrechter het kwalificeerde, het karakter heeft van verwijdering.22
Daarmee komen we dus bij de praktijk.

Artikel 27 eerste lid WVO maakt duidelijk dat er voorschriften omtrent verwijdering gesteld kunnen worden. Die regels staan in het
Inrichtingsbesluit WVO: daarin wordt alleen het begrip definitieve verwijdering gebruikt.14 Van enige voorlopigheid is daar geen
sprake. Wel verbindt artikel 27 eerste lid, derde volzin WVO, definitieve verwijdering aan de zorgplicht. Dit betekent dat definitieve verwijdering pas mogelijk is als een andere school bereid is de
leerling toe te laten.

5. De praktijk
Incident
De beslissing dat een leerling niet langer op school kan blijven,
wordt hem op een bepaald moment ongetwijfeld mondeling meegedeeld. De mondelinge mededeling is echter niet meer dan een verklaring. De rector mag, als (eind)verantwoordelijke voor het veilige pedagogisch-didactisch klimaat op school, op basis van
bijvoorbeeld met de aanstichter bekeken videobeelden echt wel tegen de leerling zeggen dat hij de grenzen van het toelaatbare fors
heeft overschreden en dat de formele verwijderingsprocedure zal
worden ingezet.23 En dat het uit oogpunt van veiligheid niet mogelijk is dat de leerling nog naar school komt. Daar wordt dan een
schorsingsbrief over verzonden waarna de leerling thuis moet wachten op de voornemenprocedure (het horen van de ouders en soms
de leerling), de beschikbaarheid van een andere school en daarna
de (definitieve) verwijderingsbeslissing. In de praktijk kosten deze
trajecten soms veel tijd. Dat is met regelmaat te lezen in de door de
GPO behandelde zaken.24 In een recentelijk behandeld geschil besloeg de periode van schorsing tot voorgenomen verwijdering 19
schoolweken.25 Dat is bijna een half schooljaar.

Ook in de WEC zit er dergelijke ruimte tussen verwijdering en definitieve verwijdering. Artikel 40 lid 18 WEC regelt dat de leraar en
de ouders gehoord moeten worden voordat wordt besloten tot verwijdering van de leerling. De bepaling vervolgt dat definitieve verwijdering van een leerling waarop de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, niet plaats vindt dan nadat een andere school bereid is
de leerling toe te laten.15 Je kunt dus volgens de WEC kennelijk verwijderen zonder definitief te verwijderen. Dit geldt ook voor de
WPO, die een vergelijkbare tekst hanteert op dit punt.16 Op die manier bezien, is de definitieve verwijdering in overeenstemming met
hetgeen ik bij de definitie van Storimans vermoed: de onvrijwillige uitschrijving(shandeling). Het begrip verwijdering is dan gelijk
aan de formele verwijderingsbeslissing (het besluit), zonder dat de
leerling administratief al is uitgeschreven. Helaas zijn deze twee
fases niet aan te brengen in de wettekst van de WVO en de verwijderingsbepalingen uit het Inrichtingsbesluit WVO omdat daarin de
voorschriften over verwijdering steeds uitgaan van de term definitieve verwijdering. Aan de WVO-gerelateerde bepalingen zelf kan
niet goed worden afgeleid of er een verschil is tussen het begrippen
verwijdering en definitieve verwijdering en wat dat dan precies
zou moeten zijn.

Extra ondersteuningsbehoefte
Het kan voorkomen dat 00k een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte de mondelinge mededeling krijgt dat hij van school
moet. Namelijk als de school, cyclisch evaluerend en planmatig
steeds bijstellend,26 ziet dat haar begeleidingsmogelijkheden uitgeput raken. Het gesprek met ouders en leerling kan zijn in de trant
van: ‘wij zien geen uitweg meer, wij moeten een toelaatbaarheids¬
verklaring gaan aanvragen en wij denken dat jij beter past op het
(voortgezet) speciaal onderwijs.27 En omdat jij zo’n moeite hebt met
het onderwijs op onze school, is het beter dat je nu even een periode thuis blijft, tot alles is geregeld en we een passende school hebben.‘28

4. Mondeling - schriftelijk
Nader kijkend naar het rechtsfeitenschema en de verwijderingsdefinitie van Noorlander: de eenzijdige rechtshandeling beoogt rechtsgevolg en komt tot stand door wil en verklaring van een rechtssubject. Een eenzijdige rechtshandeling, zoals bijvoorbeeld het
aanvaarden van een aanbod kan prima mondeling gebeuren.17
Betekent de definitie van Noorlander daarmee dat voor verwijdering al voldoende is als de directeur tegen de leerling aan de schoolpoort verklaart dat die leerling er echt nooit meer inkomt? Nee,
omdat de onderwijswetgeving een vormvereiste stelt bij verwijdering. De verwijderingsbeslissing moet in het bijzonder onderwijs
schriftelijk worden meegedeeld.18 Als aan dit vormvereiste niet is

School en Wet

Deze praktijkvoorbeelden leiden niet altijd tot een formele, voor
bezwaar vatbare verwijderingsbeslissing. Idealiter, en dat lijkt me
de communis opinio binnen het onderwijs, bereiken school, leerling en ouders overeenstemming en volgt als (hier verondersteld)
beste oplossing inschrijving elders en dus vrijwillige uitschrijving
op de school van herkomst.
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6. Passend onderwijs en de GPO

behoren te worden gehoord als de school de weg van verwijdering
inslaat.38 Het voornemen is dan weliswaar kenbaar, maar een formele verwijderingsbeslissing is er dan nog niet.

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is een met de Wet
passend onderwijs in het leven geroepen adviescommissie voor het
primair en voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.29 Zij is via een amendement in het wetsvoorstel gekomen.30 In
de toelichting bij dit amendement staat: er komt één landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) die oordeelt
in geschillen over (de weigering van) toelating van leerlingen die
extra ondersteuning behoeven en de verwijdering van leerlingen
alsmede over het ontwikkelingsperspectief. Bij verwijdering gaat
het om alle31 leerlingen vanuit de gedachte dat passend onderwijs
een aanpak wil betekenen tegen thuiszitten: het aantal thuiszitters moet omlaag en nieuwe instroom moet voorkomen worden.

Door niet te handelen zouden scholen een situatie kunnen creëren
die neerkomt op verwijdering. Door de Commissie dan niet bevoegd
te achten of ouders niet-ontvankelijk, wordt ouders een door de wet
opgeworpen mogelijkheid tot toetsing van verwijdering ontnomen.
Stilzitten van scholen zou dan beloond worden.
Pseudo-verwijdering
Bij de thuiszittersproblematiek speelt ook, dat er naast de onvrijwillige uitschrijving, gebaseerd op een formele verwijderingsbeslissing, tal van modaliteiten bestaan die er in feite op neerkomen dat
de leerling niet langer mag deelnemen aan het onderwijsproces op
zijn school(locatie). Voor alle duidelijkheid, daarbij gaat het niet
om tijdelijke ordemaatregelen. Storimans noemt deze situatie,
waarin leerlingen thuis komen te zitten zonder verwijderd te zijn
de ‘pseudo-verwijdering’. Daarmee duidt hij aan, dat er een verwijderingspraktijk bestaat die zich afspeelt buiten de rechtsbescherming van de formele verwijderingsbeslissing. Hij lijkt daar overigens het kenbaar maken van het voornemen tot verwijdering niet
toe te rekenen.39 Het kenbaar maken van het voornemen tot verwijdering leidt echter ook niet altijd tot een formele verwijderingsbeslissing (bijvoorbeeld omdat er geen andere school is gevonden).
Dan is er, zo lijkt me, wel sprake van pseudo-verwijdering.40

De GPO interpreteert haar bevoegdheid in geschillen over verwijdering ruim, zo constateren Sperling en Wigger.32 De Commissie adviseert ook over het besluit tot verwijdering zelf, ook al neemt het
bevoegd gezag dat besluit op grond van een wettelijke bepaling die
niet genoemd wordt bij de bevoegdheden van de GPO.33 Als voorbeeld kan hier de uitspraak van de GPO genoemd worden in een vokwestie.34 Verzoekster legt in die zaak een geschil voor over de toepassing van artikel 27 lid 1 WVO in verband met de voorgenomen
verwijdering van haar zoon. Echter, in artikel 27c lid 2 WVO staat
dat de GPO kennis neemt van geschillen die ontstaan bij de toepassing van artikel 27 eerste lid derde volzin: dus over zaken rondom
definitieve verwijdering. Daartoe kan het voornemen niet worden
gerekend. Desondanks behandelt de GPO het verzoek volledig.
Sperling en Wigger zijn het eens met de ruime interpretatie door
de GPO van de bevoegdheid en vinden die in overeenstemming met
de bedoeling van de wetgever. Als reden geven zij aan: “In de toelichting op het amendement tot instelling van de GPO staat namelijk: “Er komt één landelijke geschillencommissie [...] die oordeelt
in geschillen over [...] de verwijdering van leerlingen [...].””35

Interpretatie
De wetgever verwacht dat de GPO richting kan geven aan de toepassing van de als gevolg van passend onderwijs nieuwe wettelijke bepalingen voor de school.41 Door passend onderwijs is de zorgplicht
ingevoerd en zijn de voorschriften over verwijdering aangescherpt.
In dat kader bestaat er volgens de toelichting bij het bewuste amendement behoefte geschillen te kunnen voorleggen aan de geschillencommissie met een specifieke expertise ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Denkbaar is, dat deze
opdracht aan de GPO meespeelt, bij haar ruime beoordeling van bevoegdheid en ontvankelijkheid.

Naast de ruimte interpretatie van de bevoegdheid kijkt
de GPO naar de feitelijke situatie ter beoordeling van de
vraag of sprake is van verwijdering. Dit betekent dat er
geen formele, schriftelijke verwijderingsbeslissing hoeft
te zijn om toch een verzoekschrift in behandeling te kunnen nemen.

Advisering
Als reden voor de feitelijke beoordeling of sprake is van verwijdering, geldt mogelijk ook dat de commissie een adviserend oordeel
geeft aan partijen.42 Daardoor kan de behandeling van het verzoek
als bemiddelend/mediërend worden gekarakteriseerd. Een dergelijke behandeling is moeilijker naarmate het geschil verder uit de
relationele sfeer geraakt en in de fase belandt van het juridisch conflict en de formele verwijderingsprocedure.43 Als de feiten er al op
wijzen dat de leerling van school moet, zal dit voor de GPO reden
zijn het verzoek te behandelen en niet te wachten op een formeel
besluit. Hierdoor behandelt de GPO zaken, die zich in de voornemen-fase bevinden: er is wel bekend dat de leerling van school moet,
maar er is nog geen definitief besluit (veelal omdat er nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten).

7. De beoordeling van de feitelijke situatie
Thuiszitterproblematiek
Naast de ruimte interpretatie van de bevoegdheid kijkt de GPO naar
de feitelijke situatie ter beoordeling van de vraag of sprake is van
verwijdering. Dit betekent dat er geen formele, schriftelijke verwijderingsbeslissing hoeft te zijn om toch een verzoekschrift in behandeling te kunnen nemen.
De reden hiervoor is waarschijnlijk mede gelegen in de doelstelling
van passend onderwijs om de thuiszitproblematiek aan te pakken.36
Zoals hiervoor is toegelicht, duren verwijderingsprocedures soms
erg lang en raken leerlingen daardoor meer dan eens feitelijk uit
het regulier onderwijsproces. Al die tijd is er geen formele verwijderingsbeslissing, maar is voor de ouders (en de school) al lang duidelijk dat de leerling van school af moet.37 Ouders (en soms leerling)
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Alhoewel de uitkomsten van de verzoekschriftprocedure partijen
juridisch niet bindt, is het oordeel van de GPO niet vrijblijvend.
Van het advies mag het bevoegd gezag afwijken, maar het dient dit
uitdrukkelijk te motiveren.44
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Sinds november 2016 voegt de GPO aanbevelingen toe aan haar oordeel. Zij ontving signalen dat partijen daar prijs op stellen. Het
doen van aanbevelingen verdraagt zich prima met het hiervoor geschetste bemiddelend karakter. In het jaarverslag van de GPO is te
lezen dat de GPO via de aanbevelingen de impasse die tussen partijen is ontstaan wil doorbreken, partijen wil stimuleren tot het
zetten van nieuwe stappen en zo mogelijk enige richting wil geven,
welke kant de zaak op kan. Die aanbevelingen richten zich niet alleen tot het bevoegd gezag als verwerende partij. De GPO schuwt
niet om ook ouders en het samenwerkingsverband erop te wijzen
dat van hen stappen worden verwacht.45

ring, maar daar in formele zin (nog) geen sprake van is. Opgenomen
in de onderwijswetgeving vormt de GPO onderdeel van de set regels
en bekostigingsvoorwaarden die de WVO, WPO en WEC nu eenmaal
zijn.51 Vanuit die optiek kan zij niet genegeerd worden, ook al is tegen de beslissing in bezwaar niet (tijdig) aangevochten.52 Maar ook
als er nog geen formele verwijderingsbeslissing is. Overigens verwacht de Inspectie van het onderwijs van alle betrokkenen dat zij
het advies van de GPO opvolgen.53
Regioplan
In het onderzoek van Regioplan dat in 2017 werd afgerond, is gesuggereerd de wettelijke voorwaarden om naar de GPO te kunnen stappen minder streng te maken. Daardoor kunnen ouders in een eerder stadium, als zij echt geen andere uitweg meer zien, naar de GPO.
Het eerder in positie brengen van de GPO wordt nu, aldus Regioplan,
namelijk onder meer begrensd door de wettelijke voorwaarde dat
een ouder pas ontvankelijk wordt verklaard wanneer het schoolbestuur een (materieel) besluit heeft genomen ten aanzien van een
drietal specifieke besluiten, te weten (weigering van) toelating van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, verwijdering van
een leerling en vast- en bijstelling van het ontwikkelingsperspectiefplan.54

De rechtsbescherming ten tijde van de invoering van de GPO werd
als adequaat beoordeeld. De GPO werd toen gezien als een tijdelijke, aanvullende voorziening.46 Ouders hebben de keuze om zich te
wenden tot de GPO voor een oordeel in de vorm van een advies.
Maar als ouders er niet voor kiezen, tast dit hun rechten niet aan.

De GPO kijkt niet alleen naar het verwijderingsbesluit,
maar ook naar de feiten voor de beoordeling van de vraag
of er sprake is van verwijdering. Met die aanpak geeft de
GPO een doeltreffende uitvoering aan haar taak en de
hoofddoelstelling van de Wet passend onderwijs, te weten het voorkomen van het thuiszitten.

Grondslag oordeel
Het eerste geschil waarin de GPO een beslissing gelijkstelde met een
verwijderingsbeslissing stamt van november 2014.55 De vrees van
Bierkens en Zoontjens dat het loslaten van de grens van een materieel besluit leidt tot een eindeloze strijd tussen ouders en school
over wat hen precies verdeeld houdt56, is in de adviezen van de GPO
niet terug te vinden. Klachten behandelt de GPO niet. Zij beoordeelt, indien sprake is van een voornemen tot verwijdering of pseudo-verwijdering of er, gezien de stand van het geschil, tot dat moment door het bevoegd gezag voldoende overeenkomstig wet- en
regelgeving is gehandeld en of het bevoegd gezag in redelijkheid tot
de situatie die voorligt is gekomen. Het zijn vervolgens de aanbevelingen van de GPO die er concreet op kunnen wijzen: ga zo door,
of kies een andere weg.

Daarmee lijkt de eerste vraag, zoals gesteld aan het begin van deze
bijdrage, beantwoord. De GPO kijkt niet alleen naar het verwijderingsbesluit, maar ook naar de feiten voor de beoordeling van de
vraag of er sprake is van verwijdering. Met die aanpak geeft de GPO
een doeltreffende uitvoering aan haar taak en de hoofddoelstelling
van de Wet passend onderwijs, te weten het voorkomen van het
thuiszitten.

8. Niet iedereen is blij
Niet iedereen omarmt de wijze waarop de GPO invulling geeft aan
de voorvragen aangaande bevoegdheid en ontvankelijkheid. Zo valt
te lezen dat de GPO haar eigen bevoegdheid creëert door een voorgenomen verwijdering gelijk te stellen aan het besluit. Als er geen
besluit inzake verwijdering genomen wordt door het schoolbestuur,
is er ook geen besluit dat al aangevochten kan worden.47 Ook in de
recente studie van Bierkens en Zoontjens houden zij het er vooralsnog op dat ‘de eis van een beslissing van het bevoegd gezag, voordat
de procedure bij de GPO aanvangt, niet kan worden gemist.’48
Dit behoeft, zoals hierna toegelicht, nuancering. Allereerst is de
beoordeling door de GPO niet gelijk te stellen met de formele bezwaarprocedure over het verwijderingsbesluit. En er is een tegengeluid te lezen in het onderzoek van Regioplan.49 Bovendien is de
praktijk, om met toetsing niet te wachten op de verwijderingsbeslissing, al lange tijd een stap verder. Tot slot worden verreweg de
meeste adviezen van de GPO overgenomen.

Adviezen overgenomen
Dat de GPO geschillen behandelt, kennelijk tegen de uitdrukkelijke wens van het schoolbestuur in, leidt niettemin tot het merkwaardige feit, dat daar waar de schoolbesturen in het ongelijk worden gesteld, zij toch het advies overnemen. In 2017 slechts in één
geval niet.57 De soep wordt kennelijk niet zo heet gegeten. Misschien
mag nog worden toegevoegd dat de beoordeling door de GPO van allerlei verwijderingsvarianten minister Slob blijkbaar niet stoort.58
Hij gaat zelfs kijken hoe hij de Geschillencommissie passend onderwijs meer onder de aandacht kan krijgen want ‘er wordt veel te weinig gebruik van gemaakt’.59

9. Varianten van pseudo-verwijdering
De tweede vraag zoals aan het begin gesteld, is welke verwijderingsvarianten er zijn te onderscheiden. Strikt genomen zijn die varianten er natuurlijk niet, omdat de formele verwijderingsbeslissing
als zodanig herkenbaar moet zijn: schriftelijk, met redenen omkleed, genomen door het bevoegd gezag, voorzien van een bezwaarclausule.60 Het gaat dus om varianten van pseudo-verwijdering: daar

Aanvullende voorziening
De wet bepaalt uitdrukkelijk dat ook zonder bezwaarschrift de GPO
kan worden ingeschakeld.50 De GPO is dan ook, zoals uit het amendement blijkt, een aanvullende voorziening. Een voorziening die adviseert als de feitelijke situatie de kenmerken heeft van verwijde-
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waar de feitelijke situatie de kenmerken van verwijdering heeft,
maar de formele verwijderingsbeslissing ontbreekt.

ging WEC.
6. Bedoeld is het wetsontwerp.
7. Kamerstukken II 1889-1899, nr. 14, ondernummer 11, voorloopig verslag: Wettelijke be-
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