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WMO: bijzondere bevoegdheden 

Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO.  
Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming (11-12), MR-
reglement (14) instelling GMR (28), faciliteiten (29 en 30).  

Tekst van de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 

Wet van 3 december 1992, Stb. 663, houdende medezeggenschap in het onderwijs, niet zijnde 
hoger onderwijs, zoals deze wet is gewijzigd tot en met 18 juni 1998, Stb. 398. 

Artikel 3 Medezeggenschapsraad 

Aan elk school is een medezeggenschapsraad verbonden.  

1. Het aantal leden van de raad bedraagt aan een school met minder dan 250 leerlingen ten 
hoogste 6 leden, met 250 tot 750 leerlingen ten hoogste 10 leden, met 750 tot 1250 
leerlingen ten hoogste 14 leden en met 1250 of meer leerlingen hoogste 18 leden.  

2. De raad bestaat uit:  
a. Leden die uit en door het personeel worden gekozen; en  
b. leden die uit en door de ouders of de leerlingen worden gekozen overeenkomstig 

het bepaalde in het vijfde lid. 
3. De aantallen leden, bedoeld in het derde lid onderdeel a en onderdeel b, zijn aan elkaar 

gelijk.  
4. De leden, bedoeld in het derde lid onderdeel b, worden gekozen:  

a. uit en door de ouders, voor zover het betreft een basisschool of een school voor 
speciaal basisonderwijs;  

b. uit en door de ouders, dan wel deels uit en door de ouders en deels uit en door de 
leerlingen die de leeftijd van dertien jaar hebben bereikt, voor zover het betreft een 
school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;  

c. deels uit en door de ouders en deels uit en door de leerlingen, voor zover het 
betreft een school voor voortgezet onderwijs, een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs of een door Onze minister aangewezen inrichting voor voortgezet 
onderwijs; 

(…) 

5. Een lid van de schoolleiding kan niet tevens lid zijn van de raad, indien hem is opgedragen 
om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen als bedoeld in artikel 5 eerste 
lid, dan wel in het overleg, bedoeld in artikel 13 tweede lid. 

Artikel 5 Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden 

1. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad ten minste twee maal per jaar in de 
gelegenheid de algemene gang van zaken in de school met hem te bespreken. Het bevoegd 
gezag en de raad komen met elkaar bijeen, indien daarom onder opgave van redenen 
wordt verzocht door het bevoegd gezag, de raad of het deel van de raad, dat uit en door 
het personeel onderscheidenlijk uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen. De 
besprekingen kunnen namens het bevoegd gezag worden gevoerd. Het bevoegd gezag 
kan, na overleg met de schoolleiding, een lid van de schoolleiding opdragen de 
besprekingen den wel bepaalde besprekingen namens hem te voeren. Op verzoek van dit 
lid van de schoolleiding of op verzoek van de raad kan het bevoegd gezag dit lid ontheffen 
van de taak om een bespreking namens het bevoegd gezag te voeren.  

2. De raad is voorts bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. 
Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en 
standpunten kenbaar te maken. Het bevoegd gezag brengt op de voorstellen, bedoeld in de 
tweede volzin, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan 
de raad. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van de in de vorige volzin bedoelde 
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reactie, stelt het bevoegd gezag de raad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem 
overleg te plegen over de voorstellen, bedoeld in de tweede volzin.  

3. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de 
school.  

4. De raad waakt voorts in de school in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan 
ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en 
allochtone werknemers.  

5. Het bevoegd gezag verstrekt de raad aan het begin van het schooijaar schriftelijk de 
basisgegevens met betrekking tot de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie 
binnen de school, de taakverdeling tussen bevoegd gezag en schoolleiding en de 
hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. Het bevoegd gezag stelt de raad ten 
minste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het door hem in het afgelopen jaar 
gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van de 
school op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Het bevoegd gezag stelt 
de medezeggenschapsraad onverwijld in kennis van voornemens met betrekking tot de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 6 onder a en artikel 7 onder a, d en e. Voorts verschaft 
het bevoegd gezag de raad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de 
vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.  

6. Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van 
een van de leden van de raad in het geding is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid 
aan die vergadering, of dat onderdeel daarvan, niet deelneemt. De raad besluit dan tevens 
dat de behandeling van de betreffende aangelegenheid in een besloten vergadering 
plaatsvindt.  

7. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor 
dat alle bij de school betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen. De raad draagt er 
zorg voor dat de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de raad worden 
toegezonden aan het bevoegd gezag, aan de eventuele geledingenraden en deelraden, en 
aan de eventuele gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, en ter inzage worden 
gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de school ten behoeve van 
belangstellenden. De raad stelt eventuele geledingenraden ten minste eenmaal per jaar in 
de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder 
aangaan, met hem overleg te voeren.  

8. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor, dat de leden van de raad niet uit hoofde van hun 
lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school. 
De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaatleden en 
voormalige leden.  

9. De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een aan de school 
werkzame persoon mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het 
lidmaatschap, het lidmaatschap of het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de 
raad. Een beëindiging van de betrekking in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig. 

Artikel 6 Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad 

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor elk 
door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot geval de volgende aangelegenheden:  

a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;  
b. vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs? en 

examenregeling en het zorgplan;  
c. vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement;  
d. vaststelling van de schoolgids voor zover het een school voor basisonderwijs, speciaal 

onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, dan wel een school of instelling voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs betreft, en, voor zover het een school voor voortgezet 
onderwijs betreft, tevens vaststelling van de schooltijden;  

e. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van 
ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;  

f. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn;  

g. het doen van een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 30 eerste lid, van deze wet;  
h. vaststelling of wijziging van het bestuursreglement van een instelling voor educatie en 

beroepsonderwijs, alsmede indien artikel 9.1.7 vierde lid van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs van toepassing is, het desbetreffende deel van de statuten, en  
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i. vaststelling of wijziging van de model-onderwijsovereenkomst wat een instelling voor 
educatie en beroepsonderwijs betreft. 

Artikel 7 Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over 
elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende 
aangelegenheden:  

a. verandering van de grondslag van de school;  
b. vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs;  
c. vaststelling of wijziging van de bestemming in hoofdlijnen van de middelen die door het 

bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas of van anderen zijn 
ontvangen, met uitzondering van de middelen die van de ouders zijn ontvangen zonder dat 
daartoe een wettelijke verplichting bestaat;  

d. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of 
van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter 
zake;  

e. overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie 
van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter 
zake;  

f. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een 
andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;  

g. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, 
dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;  

h. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;  
i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van 

de schoolleiding en het overige personeel;  
j. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;  
k. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede 

vaststelling of wijziging van het directiestatuut;  
l. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van 

leerlingen;  
m. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die 

elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;  
n. regeling van de vakantie;  
o. het oprichten van een centrale dienst;  
p. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;  
q. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school; en  
r. aansluiting bij een geschillencommissie. 

Artikel 8 Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad  

1. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de 
medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, voor elk door het 
bevoegd gezag te nem-en besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:  

a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot 
een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 7 onder a, d, e, f, g en o en 9 onder 
d en e;  

b. vaststelling of wijziging van de inzet, de samenstelling daaronder begrepen, van de 
formatie in het volgende schooljaar;  

c. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van personeel;  
d. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van 

de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene 
gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;  

e. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;  
f. vaststelling of wijziging van een arbeids? en rusttijdenregeling van het personeel;  
g. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van 

salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;  
h. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting 

binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;  
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i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, 
functiebeloning en functiedifferentiatie;  

j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot verzilveren, sparen, 
poolen en overhevelen van formatierekeneenheden; en  

k. vaststelling of wijziging van de klachtenregeling. 
2. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs dat tevens bevoegd gezag 

is van een of meer basisscholen behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de 
medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel van eerstgenoemde school si 
gekozen voor elk door hem te nemen besluit met betrekking tot de inzet van de formatie 
die op grond van artikel 96b1, eerste lid, onder c, van de Wet op het primair onderwijs aan 
eerstgenoemde school is toegekend. 

Artikel 9 Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad 

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de 
medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen, voor elk door het 
bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:  

a. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot 
een aangelegenheid als bedoeld in artikel 7 onder a, d, e, f, g, en o;  

b. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de 
bestemming van de middelen die van de ouders zijn ontvangen zonder dat daartoe een 
wettelijke verplichting bestaat, onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een 
overeenkomst die door de ouders is aangegaan;  

c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van 
de leerlingen;  

d. vaststelling van het leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g van de Wet op het voortgezet 
onderwijs dan wel een mogelijk ouders? of leerlingenstatuut anders dan bedoeld in artikel 
24g van de Wet op het voortgezet onderwijs; en  

e. vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;  
f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan onder b bedoeld 

en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij 
verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk 
het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen 
worden geconfronteerd. 

Artikel 10 Adviesbevoegdheid personeels? of ouders/leerlingendeel 
medezeggenschapsraad 

Indien het bevoegd gezag op grond van artikel 8 of artikel 9, dan wel op grond van het bepaalde in 
het medezeggenschapsreglement krachtens artikel 15, tweede lid, voor een te nemen besluit de 
voorafgaande instemming van een deel van de medezeggenschapsraad behoeft, wordt het andere 
deel van de raad in de gelegenheid gesteld over het besluit advies uit te brengen. 

Artikel 11 Regels wijze besluitvorming 

1. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 7 onder c, wordt 
niet genomen dan na afweging van in elk geval de onderwijskundige, de personele en de 
materiële belangen van de school, welke afweging schriftelijk in de motivering van het 
besluit tot uitdrukking wordt gebracht.  

2. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 8 onder b, g, h, en 
i, wordt genomen met inachtneming van in elk geval de besluiten tot vaststelling van het 
schoolplan, de hoofdlijnen van de bestemming van de financiële middelen en het 
organisatiebeleid van de school.  

3. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 8 onder c, wordt 
genomen met inachtneming van in elk geval de onderwijskundige doelstellingen van de 
school en de vormgeving van het onderwijs zoals neergelegd in het schoolplan.  

4. Een besluit met betrekking tot de aangelegenheden waarnaar wordt verwezen in artikel 8, 
eerste lid onder a, dan wel in artikel 9 onder a, wordt niet ten uitvoer gelegd voordat een 
definitief besluit is genomen over de regeling van de gevolgen van dat besluit voor het 
personeel, dan wel voor de ouders of leerlingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder a, 
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respectievelijk 9 onder a, tenzij dringende redenen in het belang van de school een eerdere 
tenuitvoerlegging noodzakelijk maken. 

Artikel 12 Adviesaanvragen 

Indien een te nemen besluit ingevolge het bepaalde in artikel 7, dan wel op grond van het 
bepaalde in het medezeggenschapsreglement krachtens artikel 15, tweede lid, vooraf voor advies 
dient te worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, draagt het bevoegd gezag er zorg voor 
dat:  

a. advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het advies van wezenlijke invloed kan 
zijn op de besluitvorming;  

b. de raad in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat het advies 
wordt uitgebracht;  

c. de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan 
het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven; en  

d. de raad, indien het bevoegd gezag het advies niet of niet geheel wil volgen, in de 
gelegenheid wordt gesteld nader overleg met hem te voeren alvorens het besluit definitief 
wordt genomen. 

Artikel 14 Medezeggenschapsreglement 

1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens deze wet, 
een medezeggenschapsreglement voor de school vast.  

2. Het bevoegd gezag legt het reglement, daaronder elke wijziging ervan mede begrepen , als 
voorstel aan de medezeggenschapsraad voor en stelt het slechts vast voor zover het 
voorstel de instemming van twee derden van leden van de raad heeft verworven.  

Artikel 15 Inhoud medezeggenschapsreglement 

In het reglement wordt in ieder geval geregeld:  

a. het aantal leden van de medezeggenschapsraad;  
b. aan de desbetreffende scholen, de wijze waarop toepassing wordt gegeven aan artikel 3, 

vijfde lid, onderdeel b onderscheidenlijk d;  
c. de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad  
d. de zittingsduur van de leden van de raad;  
e. de wijze waarop wordt gewaarborgd dat de leden van de raad hun uit het lidmaatschap van 

de raad voortvloeiende verplichtingen nakomen;  
f. indien een lid van de schoolleiding is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te 

treden in besprekingen met de raad, in welke gevallen op verzoek van de raad het bevoegd 
gezag zelf deze besprekingen met de raad voert;  

g. de wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft aan de raad;  
h. de termijnen binnen welke tot instemming of onthouding van instemming dient te worden 

besloten, en de termijnen binnen welke advies dient te worden uitgebracht;  
i. indien een of meer deelraden zijn ingesteld, de bevoegdheden van de 

medezeggenschapsraad die aan de deelraden worden overgedragen; en  
j. de procedure voor de beslechting van die geschillen tussen het bevoegd gezag en de raad, 

waarvoor deze wet niet in een geschillenregeling voorziet. 

Artikel 28 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

1. Indien meer scholen door hetzelfde bevoegd gezag in stand worden gehouden kan het 
bevoegd gezag een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instellen voor alle of een 
aantal van deze scholen. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen.  

2. Een gemeenschappelijke raad wordt in ieder geval ingesteld, indien de meerderheid van de 
betrokken afzonderlijke medezeggenschapsraden dit wenst. De leden van de raad worden 
gekozen uit en door de leden van de betrokken afzonderlijke medezeggenschapsraden en 
wel zo, dat de aantallen leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit de ouders of 
de leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de raad bedragen. Elke afzonderlijke 
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medezeggenschapsraad kiest ten minste eenlid en ten hoogste vier leden van de raad. Het 
aantal leden van de raad bedraagt ten hoogste 24 leden dan wel, indien het aantal 
aangesloten scholen groter is dan 24, een aantal leden dat gelijk is aan het aantal 
aangesloten scholen.  

3. Het bevoegd gezag stelt voor elke gemeenschappelijke raad een reglement vast. In het 
reglement wordt in ieder geval geregeld uit hoeveel leden de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad bestaat en de wijze waarop de verkiezing door de betrokken 
medezeggenschapsraden geschiedt. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid dat 
elke afzonderlijke raad tenminste één lid kiest, kan het reglement bepalen dat voor de 
afzonderlijke medezeggenschapsraden gemeenschappelijke vertegenwoordigers in de raad 
worden gekozen als de betrokken afzonderlijke medezeggenschapsraden daartegen geen 
bezwaar hebben. Voorts worden in het reglement in ieder geval geregeld de onderwerpen, 
bedoeld in artikel 15, eerste lid onderdelen d tot en met h.  

4. De gemeenschappelijke raad legt in een bijlage bij het reglement de zaken van 
huishoudelijke aard voor de raad vast.  

5. Aan de gemeenschappelijke raad kunnen bijzondere bevoegdheden als bedoeld in de 
artikelen 6 tot en met 9, of daarvan afwijkende bijzondere bevoegdheden ingevolge de 
toepassing van artikel 15, tweede lid, worden overgedragen. De overdracht van deze 
bevoegdheden vereist de instemming zowel van het bevoegd gezag als van twee derden 
van de leden van de betrokken medezeggenschapsraden. De bevoegdheden die zijn 
overgedragen, worden vastgelegd in het reglement.  

6. De gemeenschappelijke raad treedt in de plaats van de betrokken afzonderlijke 
medezeggenschapsraden ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden die 
ingevolge het vijfde lid zijn overgedragen.  

7. Ten aanzien van de op grond van het vijfde lid aan de gemeenschappelijke raad 
overgedragen bevoegdheden, zijn artikelen 10 tot en met 13 van overeenkomstige 
toepassing.  

8. Artikel 14, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op het reglement, bedoeld in het 
derde lid, behalve voor wat betreft de bevoegdheden die ingevolge het vijfde lid zijn 
overgedragen.  

9. De artikelen 4 en 19 tot en met 25 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 32 Voorzieningen 

1. het bevoegd gezag staat de medezeggenschapsraad het gebruik toe van e voorzieningen, 
waarover het kan beschikken en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs 
nodig heeft.  

2. het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de raden, bedoeld in de artikelen 26 
t/m 29. 

Artikel 33 Scholing 

1. het bevoegd gezag stelt de leden van de medezeggenschapsraad in de gelegenheid om 
gedurende een door dat bevoegd gezag en de raad gezamenlijk vast te stellen deel van de 
jaartaak de scholing te ontvangen die de leden van de raad voor de vervulling van hun taak 
nodig hebben. Het personeel van de school wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing 
in werktijd en met behoud van salaris te ontvangen.  

2. het deel van de jaartaak, bedoeld in het eerste lid ,wordt vastgesteld op een zodanige 
omvang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de 
medezeggenschapsraad.  

3. het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de raden, 
bedoeld in de artikelen 26 tot en met 29. 
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