VAR – Vereniging voor bestuursrecht
Verslag van de secretaris over 2013

De algemene ledenvergadering
Op 24 mei 2013 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in
Utrecht. De jaarrede waarmee de voorzitter de vergadering opende, had als titel:
Ongelijkheidscompensatie nieuwe stijl. Daarna werd gedebatteerd over het thema
‘Het besluit voorbij’. Dat gebeurde aan de hand van preadviezen die waren
uitgebracht door prof. mr. F.J. van Ommeren & mr. P.J. Huisman, mr. G.A. van der
Veen en mr. K.J. de Graaf. De preadviezen zijn verschenen in de VAR-reeks (nr.
150). Het verslag van de discussie en de stemmingen is, samen met de jaarrede
van de voorzitter, eveneens opgenomen in de VAR-reeks (nr. 151).
De Jonge VAR
Op 13 december 2013 werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR gehouden
in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag. Het onderwerp was
‘Massale procedures’. De vergadering werd voorgezeten door Ben Schueler.
Preadviezen werden verzorgd door Tjebbe Gerverdinck (Hoge Raad der
Nederlanden) en Charlotte Bikkers (Spigt Litigators) over massaprocedures in het
belastingrecht; Karlijn van Doorn (Tilburg University) en Ianika Tzankova
(BarentsKrans advocaten en notarissen en Tilburg University) over de
gemeenschappelijke kenmerken van de afwikkeling van massaschade in het
privaatrecht
en
het
bestuursrecht
en
Joanne
Westland
(directie
Bestuursrechtspraak Raad van State) en Louise van Heusden (directie
Bestuursrechtspraak Raad van State) over de bijdrage van de instrumenten die de
bestuursrechter ter beschikking staan in het kader van finale geschilbeslechting,
aan een slagvaardige afdoening van massazaken.
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. 12).
Pleitwedstrijd
Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 22 mei 2013 de jaarlijkse
VAR-pleitwedstrijd voor studenten gehouden bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Er deden negen teams aan de wedstrijd mee. Na een spannende finale tussen de
teams van de Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden ging de hoofdprijs
naar het team van Rotterdam, bestaande uit Brigitte Ebben, Frank van Tienen,
Oscar Havermans en Matthijs IJzerman. Hun begeleiders waren Farshida Zafar en
Maayke Maas-Cooymans. Het team van de Universiteit Leiden werd tweede. De
teams van de universiteiten van Tilburg en Utrecht werden respectievelijk derde en
vierde. Het winnende team is gehuldigd tijdens de jaarvergadering.
Studiemiddagen
In 2013 zijn drie studiemiddagen georganiseerd.
Op vrijdag 28 juni 2013 organiseerde de VAR Vereniging voor bestuursrecht een
Studiemiddag over het thema ‘Openbare orde recht in beweging’.
Inleidingen werden gehouden door Rian de Jong (universitair hoofddocent RUN),
Bart van Meegen (thans voorzitter sector Privaatrecht rechtbank Amsterdam,
voorheen bestuursrechter en familierechter bij de rechtbank Utrecht) en Jan
Brouwer (hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en directeur van Centrum voor
openbare orde en veiligheid van de RUG). De studiemiddag werd bezocht door
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ongeveer 120 deelnemers. Een verslag van de studiemiddag verscheen in het
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (2013/7, nr. 26).
Op donderdag 7 november 2013 organiseerde de VAR, in samenwerking met het
ministerie van BZK en de Universiteit van Tilburg, een studiemiddag met als
onderwerp: “De betekenis van procedurele rechtvaardigheid bij geschilbeslechting
door de overheid in bezwaar”.
Aanleiding was het bezoek van de Amerikaanse sociaal-psycholoog Allan Lind aan
Nederland. De lezing door Lind werd omlijst door co-referaten van Albert
Steenbergen (belastingdienst), Boudewijn de Waard (UvT) en Jacques Wallage
(Raad voor het openbaar bestuur). De studiemiddag werd bezocht door ongeveer
75 deelnemers.
Op 6 december 2013 vond een studiemiddag plaats over de komende digitalisering
van het bestuursprocesrecht. De studiemiddag werd voorgezeten door Ben
Schueler. Sprekers waren prof. mr. Rianne Jacobs, raadadviseur Ministerie van
Veiligheid en Justitie en hoogleraar aan Maastricht University; mr. dr. Dory Reiling,
senior rechter, rechtbank Amsterdam; mr. Sandra van Heukelom-Verhage,
advocaat en partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; mr. Anja van Loon,
unitmanager directie procesvertegenwoordiger IND; mr. Linda Harderwijk, senior
procesvertegenwoordiger IND; mr. Martin van der Linden, Hoofd Publiekrecht,
Directie Juridische Zaken gemeente Amsterdam en mr. Mathieu Rensen, consultant
legal, Eiffel.
Tijdens de studiemiddag stond centraal het programma Kwaliteit en Innovatie
rechtspraak (KEI). Dit programma is door de Minister van Veiligheid en Justitie
(V&J) en de Raad voor de rechtspraak opgezet, met het doel het burgerlijk
procesrecht en het bestuursprocesrecht in Nederland te digitaliseren en de
rechtsgang te verbeteren. Aanleiding was het verschijnen van de consultatieversie
van het ‘Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en
de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering
van het procesrecht’, waarin onder meer hoofdstuk 8 van de Algemene wet
bestuursrecht wordt gewijzigd.
De studiemiddag werd bezocht door ongeveer 100 deelnemers. Een verslag van de
studiemiddag verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (2014/4,
nr. 12).
Het bestuur
De algemene ledenvergadering heeft in 2013 als bestuurslid benoemd: mr. dr. J.E.
Hoitink (in de vacature Hordijk).
Samenstelling bestuur per 1 januari 2014
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. dr. J.E. Hoitink, 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 constant. Het aantal donateurs neemt
licht af. De VAR heeft nu ruim 1500 leden en ca. 50 donateurs. De financiële
situatie is gezond.
De secretaris, Marte van der Loop

