VAR – Vereniging voor bestuursrecht
Verslag van de secretaris over 2014

De algemene ledenvergadering
Op 23 mei 2014 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in
Utrecht. Op deze ledenvergadering werd gedebatteerd over het thema ‘Boetes en
andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?’. Het thema werd door de
voorzitter in zijn jaarrede ingeleid. Het debat werd gevoerd aan de hand van
preadviezen die waren uitgebracht door mr. dr. C.L.G.F.H. Albers, mr. dr. M.L. van
Emmerik en mr. C.M. Saris en mr. drs. F.J.P.M. Haas. De preadviezen zijn
verschenen in de VAR-reeks (nr. 152). Het verslag van de discussie is opgenomen
in de VAR-reeks (nr. 153).
De Jonge VAR
Op 12 december 2014 werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR gehouden
in het kantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. Het onderwerp
was ‘Privacy in het bestuursrecht’. De vergadering werd voorgezeten door Ben
Schueler. Preadviezen werden verzorgd door A. de Jong (beleidsadviseur directie
Burgerschap en Informatiebeleid, ministerie van BZK), over ‘Big Data –
Fundamentele rechten in een fundamenteel veranderende wereld‘, M.M.C. van
Graafeiland
en
N.N.
Bontje
(beiden
advocaat
Pels
Rijcken)
over
‘Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en privacy’, en M. Belhaj en S. Gün
(beiden jurist directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst gemeente
Amsterdam) over ‘Privacy en veiligheid: een oneindig labyrinth?’. Circa honderd
bezoekers woonden de bijeenkomst bij. De preadviezen en een verslag van de
vergadering zijn uitgebracht in de Jonge VAR-reeks (nr. 13).
Pleitwedstrijd
Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 21 mei 2014 de jaarlijkse
VAR-pleitwedstrijd voor studenten gehouden bij de Universiteit Leiden.
Er deden negen teams aan de wedstrijd mee. Na een spannende finale tussen de
teams van de VU en de Universiteit Groningen ging de hoofdprijs naar het team van
Groningen, bestaande uit Nawal Bouayad, Maryna Kazlova, Hylke ten Bruggencate
en Emil Verheul. Hun begeleider was Bert Marseille. Het team van de VU werd met
één punt verschil tweede. De teams van de universiteiten van Leiden en Utrecht
werden respectievelijk derde en vierde. Het winnende team is gehuldigd tijdens de
jaarvergadering.
Studiemiddagen
In 2014 zijn twee studiemiddagen georganiseerd.
Op donderdag 7 mei 2014 organiseerde de VAR een studiemiddag met als
onderwerp: “Horizontaal toezicht”. Sprekers waren: Janine Verweij en Monique van
Oers (Autoriteit Consument en Markt) over toezicht door de ACM, Jan van den
Heuvel (DCMR Milieudienst Rijnmond) over toezicht op milieu en veiligheid en
Margot Oenema (tactisch adviseur ministerie van Financiën en promovenda
horizontaal toezicht) over horizontaal toezicht in belastingzaken. Voorzitter was
Nicoline van den Biggelaar.
De studiemiddag vond plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam en
werd bezocht door ongeveer 75 deelnemers.
Op 5 november 2014 vond een studiemiddag plaats getiteld: “Misbruik van recht,
taak voor wetgever of voor rechter en bestuur?” De studiemiddag werd
voorgezeten door Ben Schueler. Sprekers waren mr. Hans van Leijenhorst, senior
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raadsheer, team Belastingrecht, gerechtshof Den Haag, prof. mr. Ymre
Schuurmans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden en mr. Jurien
Korzelius, juridisch adviseur, Directie Juridische Zaken, gemeente Amsterdam. De
studiemiddag werd gehouden bij de gemeente Amsterdam.
De studiemiddag werd bezocht door ongeveer 100 deelnemers. Een verslag van de
studiemiddag verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (2015/1,
nr. 3).
75-jarig bestaan VAR
De VAR heeft zijn 75 jarig jubileum gevierd met een jubileumbundel over de
Europeanisering van het algemeen bestuursrecht. Deze bundel is gepresenteerd op
een feestelijke jubileumviering op 18 december 2014 in het Academiegebouw te
Utrecht, waar de voorzitter de bundel aanbood aan erelid Michiel Scheltema. Aan de
jubileumbundel hebben zeventien auteurs een bijdrage geleverd. Alle leden hebben
een exemplaar ontvangen. Op de bijeenkomst voerden naast de voorzitter en
Scheltema het woord: Rob Widdershoven, hoogleraar Europees bestuursrecht aan
de Universiteit Utrecht, over Europese invloed op het bestuursrecht, Anne
Meuwese, hoogleraar Europees en vergelijkend publiekrecht aan Tilburg Law
School, over ‘Informele Europeanisering’ en Elaine Mak, hoogleraar Empirische
studie van het publiekrecht bij de Erasmus School of Law in Rotterdam. Een 5
minuten - pitch werd verzorgd door Kars de Graaf, adjunct-hoogleraar
Bestuursrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en Jacobine van
den Brink, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
Het bestuur
De algemene ledenvergadering heeft in 2014 als bestuurslid benoemd: mr. dr. K.J.
(Kars) de Graaf (in de vacature Marseille).
Samenstelling bestuur per 1 januari 2015
Het bestuur bestond op 1 januari 2015 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, mr. dr. M.J. Jacobs, mr. H.G. Lubberdink, mr. dr.
K.J. de Graaf, 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. 40 donateurs. De financiële
situatie is gezond.
De secretaris, Marte van der Loop

