
 

 

Jaarvergadering VAR Vereniging voor Bestuursrecht 20 mei 2016 
 
Jaarbeurs Utrecht (zaal Mission) 
 
9.45 uur Huishoudelijke vergadering 

De stukken voor de jaarvergadering zijn te vinden op de website van de VAR 
(www.verenigingbestuursrecht.nl) 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag van de secretaris over 2015 
3. Voornemens voor het komende jaar 
4. Financiën 
Verslag van de kascommissie over 2015; rekening 2015; decharge penningmeester en 

kascommissie; begroting 2017; benoeming kascommissie 2016. 
5. Bestuursbenoemingen 
a. Aftredend zijn de bestuursleden Koopman, Van der Loop, Barkhuysen, van den Biggelaar en 

Bolt. Lubberdink was vorig jaar reeds aftredend. Allen zijn herbenoembaar. Koopman, Van der 
Loop, Barkhuysen, van den Biggelaar en Lubberdink hebben aangegeven hun lidmaatschap van het 
bestuur voort te willen zetten. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Bolt heeft aangegeven 
niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Ook Wensink heeft aangegeven zijn 

bestuurslidmaatschap neer te willen leggen. Het bestuur stelt voor in hun plaats te benoemen: dr. 
R.M. van Male, senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, en mevrouw mr. ir. M.J. (Ina) 
Kraak, beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken bij de Unie van Waterschappen. 
b. In 2017 is aftredend voorzitter prof. mr. B.J. Schueler. Hij heeft aangegeven niet voor 
herbenoeming in aanmerking te willen komen. Het bestuur stelt voor om met ingang van 1 januari 
2017 tot voorzitter te benoemen: mevrouw prof. mr. W. (Willemien) den Ouden, hoogleraar 

Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden. 

 
10.30 uur Inhoudelijke vergadering 
1. Rede van de voorzitter 
2. Behandeling van de preadviezen.  

3. Om ca 12.20: Huldiging van het winnende team van de VAR-pleitwedstrijd (die op 18 mei 2016 
aan de Universiteit Tilburg wordt gehouden). 
 
12.30 uur Lunchpauze 
Wilt u gebruik maken van de lunch, geeft u dit dan op het aanmeldingsformulier aan. De kosten 
bedragen € 15,=. Wij verzoeken u dit bedrag een week voor de jaarvergadering over te maken op 
rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, 

onder vermelding van “lunch VAR-jaarvergadering” en personalia. 
 
13.45 uur Middaggedeelte van de inhoudelijke vergadering 
4. Voortzetting behandeling preadviezen 
 
15.00-15.30 uur Theepauze 

5. Voortzetting behandeling preadviezen 
 

17.00 uur Borrel 


