
VAR – Vereniging voor bestuursrecht 
Verslag van de secretaris over 2015  
 
 
De algemene ledenvergadering 
Op 22 mei 2015 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in 
Utrecht. Op deze ledenvergadering werd gedebatteerd over het thema 
‘Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter’. Het thema werd door de voorzitter in 
zijn jaarrede ingeleid. Het debat werd gevoerd aan de hand van preadviezen die 
waren uitgebracht door prof. dr. E.M.H. Hirsch ballin, mr. dr. R. Ortlep en mr. dr. A. 
Tolenaar. De preadviezen zijn verschenen in de VAR-reeks (nr. 154). Het verslag 
van de discussie is opgenomen in de VAR-reeks (nr. 155).  
 
De Jonge VAR 
Op 12 december 2014 werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR gehouden 
in de grote zittingszaal van de Hoge Raad in Den Haag. Het onderwerp was 
‘Openbare Orde’. De vergadering werd voorgezeten door Ben Schueler. Preadviezen 
werden verzorgd door A.J. Wierenga (docent Rijksuniversiteit Groningen) over 
‘Bestuur en openbare orde’, B.W.A. Jue-Volker (promovenda Erasmus Universiteit 
en juridisch medewerker Ten Holter Noordam Advocaten) over ‘Gebiedsverboden in 
het bestuursrecht en strafrecht: uitbreiding of wildgroei?’ en A.E. van Rooij 
(promovenda Vrije Universiteit Amsterdam) over ‘Rechtsbescherming bij publiek-
private handhaving van de openbare orde’. Circa honderd bezoekers woonden de 
bijeenkomst bij. De preadviezen en een verslag van de vergadering zijn uitgebracht 
in de Jonge VAR-reeks (nr. 14). 
 
Pleitwedstrijd 
Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 20 mei 2015 de jaarlijkse 
VAR-pleitwedstrijd voor studenten gehouden aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.  
Er deden negen teams aan de wedstrijd mee. Na een spannende finale met de 
teams van Leiden, Utrecht en de Universiteit van Amsterdam ging de hoofdprijs 
naar het team van Utrecht, bestaande uit Hans Balfoort, Quirine Sluijs, Tara 
Sikking, Bart de Vries en Daan Elings. Hun begeleiders waren Rob Widdershoven en 
Titia de Kramer. Het winnende team is gehuldigd tijdens de jaarvergadering.  
 
Studiemiddagen 
In 2015 zijn drie studiemiddagen georganiseerd.  
 
De VAR heeft op vrijdag 13 maart 2015 samen met de Nederlandse Vereniging voor 
Europees Recht (NVER) een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd over de 
ervaringen met vijf jaar Dienstenrichtlijn in Nederland. Deze bijeenkomst vond 
plaats bij de Raad van State in Den Haag. Sprekers waren mr. Marleen Botman 
(Universitair Docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam), mr. Patrick van den 
Berghe (Ministerie van Economische Zaken) en mr. Paul Hogenhuis (juridisch 
adviseur, provincie Noord-Brabant). Een verslag van de studiemiddag door Thomas 
Weber verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB 2015/6, 
nr. 24). 
 
Op donderdag 25 juni 2015 vond een studiemiddag plaats over 
controlebevoegdheden in het bestuursrecht, ten kantore van NautaDutilh te 
Amsterdam. Er werd ingegaan op de toereikendheid van de wettelijke 
controlebevoegdheden en de toereikendheid van de waarborgen op deze 
bevoegdheden: medewerkingsplicht, nemo tenetur, rechtsbescherming, 
rechtsingang en proportionaliteit. Sprekers waren Raoul Klein (jurist ACM), Saskia 
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Nuyten (advocaat NautaDutilh) en Xanthe Born (medewerker CBb). Een verslag van 
de studiemiddag door de sprekers verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor 
Bestuursrecht (NTB 2015/10, nr. 44). 
 
Op vrijdag 9 oktober 2015 vond in de Buitensociëteit te Zwolle een VAR-
studiemiddag plaats over de decentralisatie in het sociaal domein. Aan de orde 
waren onder meer de haken en ogen bij de uitvoering, de gevolgen voor de 
gemeentelijke democratie bij intergemeentelijke samenwerking en de gevolgen 
voor de rechtsbescherming van de bij de decentralisatie gemaakte keuzes. 
Sprekers waren Gijsbert Vonk (hoogleraar socialezekerheidsrecht RUG), Sandra van 
Heukelom (advocaat-partner bij Pels Rijcken) en Michiel Scheltema 
(regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht). Een verslag 
van de studiemiddag door Jelle Roelfsema en Kars de Graaf verscheen in het 
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB 2015/9, nr. 39). 
 
toekenning VAR-Michielsprijs 
Tijdens de VAR-jaarvergadering maakte juryvoorzitter prof. Bernd van der Meulen 
tijdens de jaarvergadering van de VAR bekend dat de VAR-Michielsprijs 2015 was 
toegekend aan prof. Gijsbert Vonk voor zijn belangrijke en innovatieve bijdrage aan 
de (verdere) ontwikkeling van, en de belangstelling voor een bijzonder terrein van 
het Nederlands bestuursrecht, te weten het sociale zekerheidsrecht. Omdat Gijs 
Vonk op dat moment in het buitenland verbleef, was het niet gelukt hem naar de 
jaarvergadering te lokken om hem de prijs te overhandigen. Daarom is deze prijs 
uitgereikt tijdens de VAR-studiemiddag over de decentralisatie in het sociaal 
domein op 9 oktober 2105 in Zwolle, waar Gijs Vonk een van de inleiders was. 
 
Het bestuur 
De algemene ledenvergadering heeft in 2015 als bestuurslid benoemd: Mw. mr. 
S.A. (Sabine) van der Does, werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt (in de 
vacature Verweij) en Prof. mr. dr. Ch.W. (Chris) Backes, werkzaam bij de 
Universiteit Maastricht, inmiddels bij de Universiteit Utrecht (in de vacature 
Widdershoven). 
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2016 
Het bestuur bestond op 1 januari 2016 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. dr. Ch.W. Backes prof. mr. T. Barkhuysen, 
mr. N.H. van den Biggelaar, mr. H. Bolt, mr. S.A. van der Does mr. dr. J.E. Hoitink, 
mr. dr. M.J. Jacobs, mr. H.G. Lubberdink, mr. dr. K.J. de Graaf, mr. R.C. Stam, en 
mr. W.J. Wensink. 
 
Financiën en ledental 
Het ledental is ten opzichte van vorig jaar constant. Ook het aantal donateurs is na 
enige jaren van daling het afgelopen jaar stabiel gebleven. De VAR heeft nu ruim 
1500 leden en ca. 40 donateurs. De financiële situatie is gezond. 
 
 
De secretaris, Marte van der Loop 
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