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VAR  VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT 
 
 
 
 
 
Verslag van de secretaris over 2016 
 
 
De algemene ledenvergadering 
Op 20 mei 2016 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Utrecht. Op deze 
ledenvergadering werd gedebatteerd over het thema ‘Hybride bestuursrecht’. Het debat werd gevoerd 
aan de hand van preadviezen die waren geschreven door prof. mr. J.H. Gerards, prof. mr. M.W. 
Scheltema en dr. A.R. Neerhof. De preadviezen zijn verschenen in de VAR-reeks (nr. 156). Het verslag 
van de discussie is opgenomen in de VAR-reeks (nr. 157).  
 
De Jonge VAR 
Op 25 november 2016 werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR gehouden in het nieuwe gebouw 
van de Hoge Raad in Den Haag. Het onderwerp was ‘Grensoverschrijdend Bestuursrecht’. De 
vergadering werd geopend door Robert Jan Koopman en voorgezeten door Ben Schueler. Preadviezen 
werden verzorgd door mr. Friederike van der Jagt (senior Legal Counsel Privacy bij AVG Technologies, 
onderdeel van Avast), over nationale privacytoezichthouders en gegevens die zich bevinden buiten het 
grondgebeid waar de toezichthouder bevoegd is, mr. Raoul Klein en mr. Ralph Tak (beide senior 
juridisch medewerker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) over grensoverschrijdende 
inbreuken en grensoverschrijdende handhaving binnen het mededingingsrecht en consumentenrecht en 
mr. Martijn Weijers (wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden) over 
grensoverschrijdende samenwerking tegen belastingfraude en belastingontduiking. Circa honderd 
bezoekers woonden de bijeenkomst bij. De preadviezen en een verslag van de vergadering zijn 
uitgebracht in de Jonge VAR-reeks (nr. 15). 
 
Pleitwedstrijd 
Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 18 mei 2016 de jaarlijkse VAR-pleitwedstrijd 
voor studenten gehouden aan de Universiteit van Tilburg. De derde prijs is gewonnen door het team van 
de Rijksuniversiteit Groningen, de tweede door het team van de Universiteit Utrecht en de eerste door het 
team van de Universiteit Maastricht, bestaande uit Bas Maas, Kirsten Thoma, Danique Knibbeler, 
Dagmar Gerards en Stef Huijnen. Hun begeleiders waren Sander Jansen en Ellen Hardy. Het winnende 
team is gehuldigd tijdens de jaarvergadering.  
 
Studiemiddagen 
De VAR heeft op donderdag 31 maart 2016 een studiemiddag georganiseerd over het wetsvoorstel 
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Dit voorstel wijzigt afdeling 2.3 van de Awb. Burgers en 
bedrijven krijgen overeenkomstig het regeerakkoord het recht om berichten langs elektronische weg aan 
bestuursorganen te sturen. Voor bestuursorganen wordt het mogelijk om een bepaald elektronisch kanaal 
aan te wijzen dat burgers en bedrijven moeten gebruiken als ze langs elektronische weg met het 
bestuursorgaan willen communiceren. Het wetsvoorstel werd ingeleid door mr. M.L.M. (Marte) van der 
Loop (BZK). Sprekers waren prof. mr. G. (Margriet) Overkleeft-Verburg (emeritus hoogleraar 
bestuursrecht EUR) en mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg (docent bestuursrecht RUG). Een verslag van de 
studiemiddag door Marga Groothuis en Rianne Jacobs is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor 
Bestuursrecht (NTB 2016/7, nr. 30). 
 
Het bestuur 
De algemene ledenvergadering heeft in 2016 als bestuurslid benoemd: Mw. mr. ir. M.J. (Ina) Kraak, 
werkzaam bij de Unie van Waterschappen (in de vacature Wensink) en mr. dr. R.M. van Male, werkzaam 
bij de Centrale Raad van Beroep (in de vacature Bolt). Daarnaast heeft het bestuur met ingang van1 
januari 2017 tot voorzitter gekozen prof. mr. Willemien den Ouden (in de vacature Schueler). 
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Samenstelling bestuur per 1 januari 2017 
Het bestuur bestond op 1 januari 2017 uit prof. mr. W. den Ouden (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. S.A. van der Does, prof. mr. dr. 
K.J. de Graaf, mr. dr. J.E. Hoitink, prof. mr. dr. M.J. Jacobs, mr. ir. M.J. Kraak, mr. H.G. Lubberdink, mr. 
dr. R.M. van Male en mr. R.C. Stam.  
 
Financiën en ledental 
Het ledental is ten opzichte van vorig jaar constant. Ook het aantal donateurs is het afgelopen jaar stabiel 
gebleven. De VAR heeft nu ruim 1500 leden en ca. 40 donateurs. De financiële situatie geeft geen reden 
tot zorg. 
 
 
De secretaris, Marte van der Loop 


