
Dames en heren, leden van de VAR, 
 
Vijfenzeventig jaren geleden, op 4 maart 1939, werd de oprichtingsvergadering van de 
‘Vereeniging voor administratief recht’ gehouden. Dat gebeurde niet ver hier vandaan in het 
Jaarbeursgebouw te Utrecht. De daar aanwezige liefhebbers van het administratieve recht 
gaven een voorlopig bestuur de opdracht om statuten voor de vereniging te ontwerpen. Ook 
werd in die vergadering de contributie vastgesteld - op vijf gulden per jaar. Als u bedenkt dat 
dit in 1939 ook de prijs was die men betaalde voor een nacht in het Amstel Hotel en dat zo’n 
nacht u heden ten dage minimaal 389,-- euro zou kosten, terwijl het lidmaatschap van de 
VAR u een jaarlang bestuursrechtelijk plezier oplevert voor nog geen tien procent van die 
prijs, wordt meteen duidelijk dat de VAR haar leden in al die tussenliggende jaren, steeds 
meer en meer, een warm hart heeft toegedragen. Dat is nog steeds zo en daarom ben ik zeer 
verheugd dat u hier vandaag met zovelen bent samengekomen om het jubileum van onze 
vereniging te vieren.  
 
De VAR heeft inmiddels 1500 leden en staat ieder jaar midden op de kaart van juridisch 
Nederland met toonaangevende preadviezen, actuele studiedagen, een pleitwedstrijd voor 
studenten en de Jonge VAR preadviezen voor aanstormend talent. 
In 1939, in de oprichtingsvergadering, hield de eerste voorzitter van de VAR, prof. Carl 
Wilhelm de Vries, een toespraak. De Vries was hoogleraar aan de Nederlandsche 
Handelshoogeschool te Rotterdam. Zijn toespraak ging over de ontwikkeling van een 
algemeen deel van het bestuursrecht. Algemene leerstukken moesten eenheid en houvast gaan 
brengen op de verschillende terreinen van het overheidsbestuur. In die allereerste VAR-
toespraak ging het om verschijnselen als terugwerkende kracht, nietigheid van 
rechtshandelingen, het opkomen tegen ‘le silence de l’administration’ (wij betalen of innen 
daar tegenwoordig dwangsommen voor), over vertegenwoordiging van bestuursorganen, over 
de vergunning en over rechtsopvolging. Uiteraard was er ook aandacht voor de relatie tot het 
staatsrecht en het burgerlijk recht. Daar waren ook de eerste twee preadviezen aan gewijd in 
de jaren 1940 en 1941.  
 
Nu, vijfenzeventig jaren later, is er al veel bereikt. Dat is in de eerste plaats te danken aan de 
Algemene wet bestuursrecht, die in 1994 in werking trad. Aan de totstandkoming van het 
algemeen bestuursrecht heeft de VAR in de achter ons liggende driekwart eeuw een 
belangrijke bijdrage geleverd. In de eerste plaats natuurlijk door middel van de jaarlijkse 
preadviezen. Grote invloed hebben ook gehad de verschillende edities van de VAR-uitgave 
Algemene bepalingen van administratief recht, afkomstig van een speciaal daartoe ingestelde 
commissie.  
 

Na 1994, in het Awb-tijdperk is het denkwerk binnen de VAR met versterkte inspiratie 
voortgezet. Ook in deze periode is naast de jaarlijkse preadviezen een commissie aan het 
werk geweest, de Commissie-Polak, die in 2004 het rapport De toekomst van de 
rechtsbescherming tegen de overheid het licht deed zien. Het bestaan van de Awb maakte het 
mogelijk om nieuwe bestuursrechtelijke deelterreinen op een coherente wijze vorm te geven 



en in te passen in de lopende rechtsontwikkeling. Dat hebben wij bijvoorbeeld zien gebeuren 
bij de opkomst van nieuwe vormen van toezicht en marktregulering (denk aan het 
mededingingsrecht en het telecommunicatierecht). In de bijeenkomsten van de VAR werd in 
deze periode bovendien steeds vaker het belastingrecht betrokken, dat – ook onder invloed 
van de Awb – meer en meer als een deel van het bestuursrecht werd gezien. Het was een tijd 
waarin de belangstelling voor het bestuursrecht groeide, net als de groep van zijn 
beoefenaren.  

Dit riep ook weerstand op. Vooral bij een deel van de bestuurders en politici, maar ook bij 
mensen uit het bedrijfsleven, die een overjuridisering van de samenleving vreesden. Hoever 
wil men gaan met de bescherming van individuele burgers tegen een overheid die geacht 
wordt het algemeen belang te dienen?  De discussie die daarover rond het jaar 1997 losbrak, 
wordt nog steeds voortgezet. Inmiddels is wel duidelijk dat het niet zozeer de Awb is die voor 
juridisering zorgt, maar dat het vooral de bijzondere wetten zijn die dat doen. Willen we 
regels die zekerheid en bescherming bieden of willen we beslissingsruimte die flexibiliteit en 
vrijheid biedt? Op sommige terreinen, zoals het omgevingsrecht, worden deze vragen nog 
dwingender aan ons voorgelegd dan in in de afgelopen decennia. Ook bij de nu actuele 
decentralisatie van zorgtaken aan gemeenten komen deze vragen indringend in beeld. 
Natuurlijk zijn dit vragen waar politici over gaan. Maar het zijn ook vragen voor de 
beoefenaren van het bestuursrecht. De spanning die achter deze vragen schuilgaat, vormt de 
kern van ons vak. Ook zonder zelf politiek te bedrijven, kunnen – moeten – wij deze vragen 
analyseren en moeten wij de consequenties onderzoeken van de oplossingen die de wetgever 
bedenkt.  

In 1939 vroeg De Vries zich in zijn toespraak al af wat de hoofdzaak van het bestuursrecht 
zou worden. Hij verwoordde het zo: ‘bescherming tegen de willekeur der administratie’ of 
‘bescherming tegen het risico der samenleving en het ordenen van collectieve 
verantwoordelijkheid’? Wij bevinden ons steeds, onvermijdelijk, ergens tussen deze twee 
hoofdzaken. Het zijn twee taken waaruit het bestuursrecht niet moet kiezen maar die het in 
evenwicht beide moet vervullen. 

Inmiddels zijn de schaal en de context van het bestuursrecht vergroot. Daarbij is vooral de 
opkomst van het Europese bestuursrecht van groot belang. Kunnen wij de vorming van een 
algemeen bestuursrecht op Europees niveau verwachten? Onlangs zijn door het Research 
Network on EU Administrative law (ReNEUAL) de zogenoemde Model Rules on EU 
Administrative procedure gepubliceerd. Deze regels beogen primair regels te geven voor het 
bestuurshandelen van EU-autoriteiten. Maar zij beogen ook een bron van inspiratie te zijn 
voor de verdere ontwikkeling van het bestuursrecht in de lidstaten.  

Europeanisering van het bestuursrecht verloopt ook langs andere wegen. Bij de 
rechtsvorming kijken rechters en wetgevers over de grenzen naar het bestuursrecht in andere 
lidstaten. In de wetenschap zien wij dat ook gebeuren. Wat betekent dit voor de toekomst van 
het bestuursrecht? De tijd zal het leren, maar de VAR loopt daar alvast op vooruit. Zij heeft 
achttien auteurs bereid gevonden om ter gelegenheid van haar vijfenzeventigjarig bestaan een 



bundel te schrijven. Vanuit allerlei invalshoeken wordt hierin de wisselwerking tussen 
Europees recht en bestuursrecht beschreven.  

Dames en heren, ik heb nu de eer het eerste exemplaar van deze jubileumbundel aan te 
bieden aan een van onze ereleden, Michiel Scheltema. Hij was in de jaren 1986-1992 
voorzitter van de VAR en is sinds 1995 een van onze drie ereleden. De VAR had tot voor 
kort drie ereleden, Scheltema, mevrouw Rothuizen-Geerts en Jim Polak. Zeer onlangs is Jim 
Polak overleden, op een eerbiedwaardige leeftijd en met een grote staat van dienst voor het 
bestuursrecht. Op de website vindt u een in memoriam. 

U kent Michiel Scheltema allemaal als  het brein achter de Awb. Of beter gezegd: de vader 
van de Awb, want hij heeft deze wet niet alleen (in samenwerking met anderen) ontworpen, 
hij heeft ook de zorg over de levensloop van de Awb op zich genomen. Hij heeft de 
afgelopen tijd bijvoorbeeld aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen zoals het streven 
naar deformalisering (zoals in het project ‘Passend contact met de overheid’) en de 
consequenties die dat heeft voor het algemeen bestuursrecht. Ook heeft hij zich gebogen over 
de gevolgen van internationalisering en het ontstaan van nieuwe vormen van niet-statelijk 
recht waarbij publieke belangen zijn betrokken. Het werk van Michiel Scheltema is een brug 
tussen het verleden en de toekomst van het bestuursrecht. Ook op het idee van een Europese 
Awb is hij onlangs al ingegaan (in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht). Dit zijn 
allemaal redenen om de jubileumbundel van de VAR, gewijd aan de Europese toekomst van 
het bestuursrecht, aan te bieden aan Michiel Scheltema. 

Ben Schueler 

 


