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Verslag van de secretaris over 2018 
 
 
De algemene ledenvergadering 
Op vrijdag 18 mei 2018 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Utrecht. Op deze 
ledenvergadering werd gedebatteerd over het thema ‘vertrouwen in de overheid’. Het debat werd 
gevoerd aan de hand van preadviezen die waren uitgebracht door Leo Damen, Tijn Kortmann en Reinier 
van Zutphen. De preadviezen zijn verschenen in de VAR-reeks (nr. 160). Het verslag van de discussie is 
opgenomen in de VAR-reeks (nr. 161). Tijdens de lunchpauzes van de vergadering hebben acht jonge 
onderzoekers posterpresentaties gehouden over hun onderzoek. Wegens succes zullen op de vergadering 
van 2019 wederom posterpresentaties door jonge onderzoekers worden verzorgd.  
 
De Jonge VAR 
Op vrijdag 9 november 2018 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats op het kantoor van 
Stibbe in Amsterdam. De Jonge VAR stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende 
sancties in het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Dit titel was: ‘Samen werken is samen de 
klos?’. De preadviseurs waren dit keer: Olivier Dusée en Manon van Overbeek (ACM), Tim Bleeker 
(UU), Mark Hornman (VU) en Jakoline Winkels en Monique van der Linden (Stibbe). De preadviezen en 
een verslag van de vergadering zijn uitgebracht in de Jonge VAR-reeks (nr. 17). 
 
Pleitwedstrijd 
Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 16 mei 2018 de jaarlijkse VAR-pleitwedstrijd 
voor studenten gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De casus van de wedstrijd was dit jaar 
ontworpen door Rens Koenraad, en draaide om de toepassing van spoedbestuursdwang ten aanzien van 
asbest.  
Op de derde pas eindigde het team van de Universiteit Utrecht. Het team van de Universiteit Leiden is 
geëindigd op de tweede plek. De wedstrijd is gewonnen door het team van de Vrije Universiteit, 
bestaande uit Lorenzo Augustinus, Marin Coerts, Diewertje van Kesteren & Laurens Vink. Hun 
begeleiders waren Liesbeth Berkouwer, Pim Huisman & Elies Steyger. Het winnende team is gehuldigd 
tijdens de jaarvergadering.  
 
Studiemiddagen 
In 2018 zijn 4 studiemiddagen georganiseerd.  
 
Donderdag 22 maart vond een studiemiddag plaats uit de bestuursrechtelijke uitdagingen in een 
datagestuurde samenleving. Op een interactieve manier is ingegaan op de uitdagingen waarvoor 
onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en geautomatiseerde besluitvorming de 
bestuursrechtjurist stellen. Wegens succes is een vervolgmiddag georganiseerd op donderdag 11 oktober. 
Deze tweede middag stond in het teken van Legal Tech. In het najaar van 2019 zal een derde bijeenkomst 
van deze serie plaatsvinden. 
 
In vervolg op het themanummer van het Nederland Tijdschrift voor Bestuursrecht over de toekomst van 
het bestuursrecht, organiseerde VAR op vrijdag 15 juni een studiemiddag met als thema ‘Responsief 
bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte’. Hierin kwamen vragen aan de orde als: Hoe zou het 
Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming het best tegemoet kunnen komen aan de 
privatisering, individualisering en decentralisering van het publieke domein? Is het tijd de grondbegrippen 
van het bestuursrecht grondig te herzien, of is het juist zaak vast te houden aan klassieke noties van een 
ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen? 



 
De studiemiddag van vrijdag 2 oktober draaide om het thema ‘geschikt bestuursrecht?’. Schikken in het 
bestuursrecht werd benaderd vanuit drie invalshoeken: de mogelijkheden gevolgen van het sluiten van 
overeenkomsten in zijn algemeenheid, schikken bij (punitieve) bestuursrechtelijke handhavingstrajecten 
en de fiscale praktijk met rulings, vaststellingsovereenkomsten en mediation. 
 
Het bestuur 
De algemene ledenvergadering heeft in 2018 als bestuurslid benoemd: mw. mr. N.N. (Nina) Bontje, 
werkzaam bij Pels Rijcken (in de vacature Elzakkers), mr. T.C. (Tim) Borman, werkzaam bij het 
ministerie van Justitie en Veiligheid (in de vacature Jacobs) en prof. mr. dr. R. (Rolf) Ortlep, werkzaam 
bij de Open Universiteit en Universiteit Utrecht (in de vacature Backes). Daarnaast is het lid De Graaf 
herbenoemd. 
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2019 
Het bestuur bestond op 1 januari 2019 uit prof. mr. W. den Ouden (voorzitter), mr. L.H. von Meijenfeldt 
(secretaris), mr. dr. R.J. Koopman (penningmeester), mr. N.N. Bontje (adjunct-secretaris), mr. T.C. 
Borman, 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, mr. ir. M.J. Kraak, mr. H.G. Lubberdink, mr. dr. R.M. van Male, prof. mr. 
dr. R. Ortlep 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 circa 1600 leden en 40 donateurs. De financiële situatie geeft geen reden voor 
zorg. 
 
De secretaris, Lester von Meijenfeldt 
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