
 

 

VAR – Vereniging voor bestuursrecht 

Verslag van de secretaris over 2012  

 

 

De algemene ledenvergadering 

Op 11 mei 2011 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in 

Utrecht. De jaarrede waarmee de voorzitter de vergadering opende, ging over 

rechterlijk overgangsrecht en had als titel: ‘It Ain’t Over ‘till It’s Over’. Daarna werd 

gedebatteerd over het thema ‘overgangsrecht’. Dat gebeurde aan de hand van 

preadviezen die waren uitgebracht door prof. mr. M.J. Jacobs, prof. dr. H.E. 

Bröring, prof. dr. Ch.W. Backes en mr. dr. M.R.T. Pauwels. De preadviezen zijn 

verschenen in de VAR-reeks (nr. 148). Aan het slot van de vergadering, die door 

circa 255 leden werd bijgewoond, is gestemd over stellingen van de preadviseurs. 

Het verslag van de discussie en de stemmingen is, samen met de jaarrede van de 

voorzitter, eveneens opgenomen in de VAR-reeks (nr. 149).  

 

De Jonge VAR 

Op 30 november 2012 werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR gehouden 

bij AKD te Rotterdam. Het onderwerp was ‘Complexe besluitvorming’. De 

vergadering werd voorgezeten door prof.mr. B.J. Schueler. Preadviezen waren 

uitgebracht door mr. O. (Olaf) Kwast (AKD), Complexe besluitvorming in het 

omgevingsrecht, mr. J.C.B.M (Jan) van Beuningen en drs. J. (Jeroen) van 

Bergenhenegouwen (ministerie van EL&I), Complexe besluitvorming in het 

economisch bestuursrecht, en mr. E.M.N. (Erwin) Noordover (Stibbe), Complexe 

besluitvorming vanuit rechtstheoretisch perspectief  

Nadat de preadviseurs elk een presentatie hadden gegeven over hun onderwerp, 

ontstond een levendige discussie met de zaal, waarna de circa 80 aanwezigen hun 

stem konden uitbrengen over de stellingen van de preadviseurs. De preadviezen en 

een verslag van de vergadering zijn uitgebracht in de Jonge VAR-reeks (nr. 11). 

 

Pleitwedstrijd 

Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 9 mei 2012 de jaarlijkse 

VAR-pleitwedstrijd voor studenten gehouden bij de Radbout Universiteit Nijmegen.  

De deskundige jury stond dit keer onder voorzitterschap van mr. Theo Simons. Er 

deden tien teams aan de wedstrijd mee. Na een spannende finale tussen de teams 

van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht ging de hoofdprijs naar het 

team van de Universiteit Utrecht, bestaande uit Myrthe Kuiper, Machteld de Vries, 

Rut Wingens en Anouk Hofman, begeleid door Rolf Ortlep, Titia de Kramer en Rob 

Widdershoven. Het team van de Universiteit Maastricht werd dus tweede. Het 

winnende team is gehuldigd tijdens de jaarvergadering.  

 

Studiemiddagen 

In 2012 zijn drie studiemiddagen georganiseerd.  

 

Op 10 februari 2012 organiseerde de VAR een studiemiddag met als onderwerp 

“het wetsvoorstel verhoging griffierechten” onder voorzitterschap van mr. drs. Th. 

(Theo) Simons. Sprekers waren prof. mr. T. (Tom) Barkhuijsen (advocaat Stibbe / 

hoogleraar staats- en bestuursrecht UvL), mr. H. (Harm) Gelderloos (advocaat Den 

Haag), mr. R. (Ruurd) Koopmans (directeur juridische zaken SVB) en mr. U. (Ulco) 

van de Pol (gemeentelijk ombudsman). Aan de orde kwamen onder meer de 

verhouding met artikel 6 EVRM en artikel 47 Europees Handvest, de gevolgen voor 

het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, de betekenis van de aangekondigde 

maatregelen voor uitkeringsinstanties en andere bestuursorganen en de balans 

tussen burger en overheid. De studiemiddag werd bezocht door ongeveer 120 
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deelnemers. Een verslag van de studiemiddag verscheen in het Nederlands 

Tijdschrift voor Bestuursrecht (2012/5-6, nr. 20). 

 

Op 18 oktober 2012 werd een zeer goed bezochte studiemiddag gehouden over “De 

nieuwe Wet openbaarheid van bestuur” onder voorzitterschap van prof. mr. B.J. 

(Bart Jan) van Ettekoven. Centraal stond het initiatief voorstel van Mariko Peters 

(GroenLinks) Sprekers waren de indienster, mr. Mariko Peters, de landsadvocaat, 

mr. Eric Daalder, en staatsraad mr. Nico Verheij. Naast hun inhoudelijke kennis 

vertegenwoordigden de sprekers het perspectief van respectievelijk de 

burger/verzoeker, het bestuur en de rechter. Ongeveer 200 personen namen deel 

aan deze studiemiddag. Een verslag van de studiemiddag verscheen in het 

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (2012/10, nr. 40). 

 

Op 23 november 2012 vond een studiemiddag plaats over de komende Awb-

regeling inzake nadeelcompensatie. De studiemiddag werd voorgezeten door prof. 

mr. B.J. (Bart Jan) van Ettekoven. Sprekers waren M.K.G. (Michiel) Tjepkema 

(Universiteit Leiden), B.P.M. (Bruno) van Ravels (advocaat en Radboud Universiteit 

Nijmegen) en J.E. (Jessica) Hoitink (Juridische Zaken gemeente Amsterdam).  

Tijdens de studiemiddag kwamen diverse vragen aan de orde over het wetsvoorstel 

nadeelcompensatie. Is de Awb-titel over nadeelcompensatie adequaat? Komt de 

burgerlijke rechter er nog aan te pas? Wat betekent deze titel voor bestaande 

nadeelcompensatieregelingen? Moeten die worden aangepast en uitgekleed? Of is 

er ruimte voor de (decentrale) overheid om eigen beleid vast te leggen in 

verordeningen en beleidsregels? Wat betekent de Awb-titel over nadeelcompensatie 

voor de planschadetitel in de Wro? De studiemiddag werd bezocht door ongeveer 

90 deelnemers. Een verslag van de studiemiddag verscheen in het Nederlands 

Tijdschrift voor Bestuursrecht (2013/1-2, nr. 3). 

 

Het bestuur 

De algemene ledenvergadering heeft in 2011 per direct vier nieuwe bestuursleden 

benoemd: mr. M.L.M. van der Loop (in de vacature Brugman), mr. H. Bolt (in de 

vacature Simons), mr. N.H. van den Biggelaar (in de vacature Van de Ven) en 

prof.mr. T. Barkhuysen (in de vacature Den Ouden). Voorts is mr.dr. R.J. Koopman 

benoemd tot penningmeester. In verband met het aangekondigde terugtreden van 

de voorzitter, prof.mr. B.J. van Ettekoven, en prof.mr. A.J.C. de Moor-van Vugt per 

1 januari 2013, heeft de algemene ledenvergadering tevens per 1 januari 2013 

benoemd: prof.mr. B.J. Schueler en mr. R.C. Stam. 

 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2013 

Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit prof.mr. B.J. Schueler (voorzitter), mr. 

M.L.M. van der Loop (secretaris), mr.dr. R.J. Koopman (penningmeester), mr. M.L. 

Batting (adjunct-secretaris), prof.mr. T. Barkhuysen, mr. N.H. van den Biggelaar, 

mr. H. Bolt, mr. M.G. Hordijk, prof.mr.dr. M.J. Jacobs, mr. H.G. Lubberdink, 

prof.mr.dr. A.T. Marseille, mr. R.C. Stam,. mr.dr. J.H. Verweij, mr. W.J. Wensink en 

prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven. 

 

Financiën en ledental 

Het ledental is ten opzichte van vorig jaar weer gestegen. Hert aantal donateurs 

neemt licht af. De VAR heeft nu ruim 1500 leden en ca. 60 donateurs. De financiële 

situatie is gezond. 

 

 

De secretaris, Marte van der Loop 


