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VAR  VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT 
 
 
 
 
 
Verslag van de secretaris over 2017 
 
 
De algemene ledenvergadering 
Op 19 mei 2017 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Utrecht. Op deze 
ledenvergadering werd gedebatteerd over het thema ‘Algemene regels in het bestuursrecht’. Het debat 
werd gevoerd aan de hand van preadviezen die waren uitgebracht door prof. mr. W.J.M. Voermans, prof. 
mr. R.J.B. Schutgens en prof. dr. A.C.M. Meuwese. De preadviezen zijn verschenen in de VAR-reeks 
(nr. 158). Het verslag van de discussie is opgenomen in de VAR-reeks (nr. 159). 
Tijdens de jaarvergadering is de VAR-prijs uitgereikt aan Johan Wolswinkel voor zijn dissertatie ‘De 
verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten’. 
 
De Jonge VAR 
Op 17 november 2017 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats op het kantoor van De 
Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. De preadviseurs waren dit keer: Laura van der Meulen (Pels 
Rijcken), Marlies Wolfrat en Koen de Meulder (rechtbank Midden-Nederland) en Rowie Stolk 
(Universiteit Leiden). Er zijn door de preadviseurs drie mooie preadviezen over ‘Strategisch 
procederen’ geschreven met ieder een eigen invalshoek:  
1. het bestuursorgaan dat een besluit wil nemen dat standhoudt; 
2. de rechterlijke macht die te maken krijgt met door procespartijen geïnitieerde proefprocessen en 
tegelijkertijd ook zelf met rechtsvormende uitspraken komt; en 
3. de strategisch procederende belangenorganisatie. 
Tijdens de vergadering zijn de preadviseurs samen met gastsprekers Merel Hendrickx van het Public 
Interest Litigation Project (PILP) en Michel Simons van de gemeente Rotterdam gesprek met de zaal 
aangegaan over dit boeiende thema. Dat mondde uit in een leuke discussie waarin zowel raakvlakken als 
tegenstellingen aan bod kwamen. 
De preadviezen en een verslag van de vergadering  zijn uitgebracht in de Jonge VAR-reeks (nr. 16). 
 
Pleitwedstrijd 
Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 17 mei 2017 de jaarlijkse VAR-pleitwedstrijd 
voor studenten gehouden aan de Universiteit van Amsterdam. De casus van de wedstrijd was dit jaar 
ontworpen door mr. J.A. Hagen, en draaide om een vergunning voor de aanleg van een provinciale 
verbindingsweg. Voor de weg moesten bomen worden gekapt en mogelijk zelfs een hunebed verplaatst 
worden. Verschillende partijen kwamen hiertegen op. 
Op een gezamenlijke tweede plaats zijn geëindigd de teams van de Universiteit Leiden en de Radboud 
Universiteit. De wedstrijd is gewonnen door het team van de Universiteit Maastricht, bestaande uit Rik 
Kroese, Johanna Pex en Esmee Driessen. Hun begeleiders waren Sander Jansen en Louise Verboeket. Het 
winnende team is gehuldigd tijdens de jaarvergadering.  
 
Studiemiddagen 
In 2017 is 1 studiemiddag georganiseerd.  
 
Op donderdag 12 oktober 2007 vond de goedbezochte studiemiddag plaats over eenheid in het 
bestuursrecht. Raymond Schlössels besprak het turbulente proces van het mislukte wetsvoorstel 
rechtseenheid. Hij concludeerde: “Geen man over boord – de kwaliteit van rechtseenheid en 
rechtsvorming kunnen op andere manieren, en wellicht veel beter worden bewaakt”. Vooral in de uitbouw 
van de rol van de Advocaat-Generaal en de mogelijkheden van een amicus curiae zag Schlössels 
mogelijkheden. Ymre Schuurmans trad op als referent. Adriënne de Moor van Vugt hekelde dat het 
streven naar rechtseenheid thans onvoldoende transparant plaatsvindt. De samenwerking tussen de 



hoogste gerechten is een zaak van de happy few en voor buitenstaanders vaak een black box. Meer 
transparantie en een bredere bespreking van rechtseenheidsvragen zouden wenselijk zijn en de kwaliteit 
van de bestuursrechtspraak bevorderen. Rolf Ortlep reageerde hierop als referent. Tot slot ging André 
Verburg vanuit het perspectief van de eerste lijns-rechter in op bestaande en toekomstige mogelijkheden 
voor samenwerking tussen rechtbanken en hoger beroepsrechters. Gezamenlijk ontwikkelde professionele 
standaarden, bouwstenen en modellen voor uitspraken kunnen op een pragmatische manier bijdragen aan 
rechtseenheid. Tom Barkhuysen trad op als referent voor dit onderdeel. In de geanimeerde discussies die 
volgden werden twee duidelijke conclusies getrokken. Het afblazen van het wetsvoorstel betekent niet dat 
de rechtseenheid onder grote druk komt te staan: er zijn nog vele mogelijkheden en instrumenten om de 
coherentie van de bestuursrechtspraak te bevorderen. Daarvoor vinden velen vooral de uitbouw van de rol 
van de Advocaat-Generaal veelbelovend. 
 
Het bestuur 
De algemene ledenvergadering heeft in 2017 als bestuurslid benoemd: Mw. mr. A.A.M. (Amy) 
Elzakkers, werkzaam bij Pels Rijcken (in de vacature Batting) en mr. L.H. (Lester) von Meijenfeldt, 
werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (in de vacature Van der 
Loop). Daarnaast zijn de leden Hoitink en Stam herbenoemd. 
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2018 
Het bestuur bestond op 1 januari 2018 uit prof. mr. W. den Ouden (voorzitter), mr. L.H. von Meijenfeldt 
(secretaris), mr. dr. R.J. Koopman (penningmeester), mr. A.A.M. Elzakkers (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. 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 
voor zorg. 
 
De secretaris, Lester von Meijenfeldt 
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