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Verslag van de secretaris over 2019 
 

 

De algemene ledenvergadering 

Op vrijdag 24 mei 2019 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Utrecht. Op deze 

ledenvergadering werd gedebatteerd over het thema ‘De toekomst van de formele rechtskracht’. Het 

debat werd gevoerd aan de hand van preadviezen die waren uitgebracht door Jaap Polak, Thomas 

Sanders, Bart Roozendaal en Marcelle Reneman (nr. 162). Het verslag van de discussie is opgenomen in 

de VAR-reeks (nr. 163). Tijdens de lunchpauzes van de vergadering hebben elf onderzoekers 

posterpresentaties gehouden over hun onderzoek. 

 

De Jonge VAR 

Op vrijdag 29 november 2019 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats in het Volkshotel 

te Amsterdam. De Jonge VAR stond in het teken van ondermijning. De preadviseurs waren dit keer: 

Michelle Bruin (RUG), Jules de Kort (Pels Rijcken) en Antoinette Wilschut (gemeente Amsterdam). De 

preadviezen en een verslag van de vergadering zijn uitgebracht in de Jonge VAR-reeks (nr. 18). 

 

Pleitwedstrijd 

Voorafgaand aan de jaarvergadering werd op woensdag 22 mei 2019 de jaarlijkse VAR-pleitwedstrijd 

voor studenten gehouden aan de Universiteit Utrecht. De wedstrijd is gewonnen door het team van de 

Universiteit Utrecht. Het winnende team is gehuldigd tijdens de jaarvergadering. Het VAR-bestuur dank 

de organisatie en de jury. 

 

Studiemiddagen 
In 2019 zijn 3 studiemiddagen georganiseerd.  

 

Vrijdag 8 februari 2019 stond in het teken van het zilveren jubileum van de Awb. Op de campus Den 

Haag van de Universiteit Leiden heeft een waslijst aan sprekers een bomvolle zaal toegesproken. Aan het 

slot van de bijeenkomst werd de bundel ‘25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid’ aangeboden aan 

scheidend regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht, Michiel Scheltema. Als 

afscheidsgeschenk kreeg hij een lezingenreeks aangeboden van de minister voor rechtsbescherming 

Sander Dekker. 

 

Vervolgens vond op donderdag 20 juni 2019 een studiemiddag plaats over ‘Op de zaak betrekking 

hebbende stukken’. De bijeenkomst werd georganiseerd op de campus  Den Haag van de Universiteit 

Leiden. Aanleiding voor deze middag was een reeks arresten van de Hoge Raad over dit onderwerp. Een 

inleiding werd gegeven door Guido de Bont. Elisabeth Pietermaat volgde met een beschouwing vanuit het 

perspectief van het bestuursorgaan. Jacobine van den Brink sloot af vanuit de positie van de burger. 

 

Tot slot werd op 10 oktober 2019 een studiemiddag georganiseerd bij de Universiteit van Amsterdam. 

Het onderwerp was: 10 oktober 2019 Een leefbare stad, hoe reguleer je dat? Jurien Korzelius deed deze 

middag de aftrap. Zij maakte inzichtelijk tegen welke problemen een bestuursorgaan aanloopt bij drukte. 

Marleen Botman bekeek de handelingsruimte vanuit een Europeesrechtelijk oogpunt. Tot slot besteedde 

Annemarie Drahmann aandacht aan de vraagstukken rond schaarse vergunningen. 

 

Het bestuur 

De algemene ledenvergadering heeft in 2019 als bestuurslid benoemd: mr. dr. H.G. (Hanna) Sevenster, lid 

van de Raad van State (in de vacature Lubberdink), mr. dr. B.J. (Barbara) van de Griend, raadsheer bij de 



 

 

Centrale Raad van Beroep (in de vacature Van Male), mr. J. (Juliette) van der Jagt, juridisch adviseur bij 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (in de vacature Kraak) en mr. R. (Riccardo) Osterwald, 

afdelingshoofd Publiekrecht bij de Gemeente Amsterdam (in de vacature Hoitink). Daarnaast is het lid 

Van der Does herbenoemd. 

 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2020 

Het bestuur bestond op 1 januari 2020 uit prof. mr. W. den Ouden (voorzitter), mr. L.H. von Meijenfeldt 

(secretaris), mr. N.N. Bontje (penningmeester), prof. mr. T. Barkhuysen, mr. N.H. van den Biggelaar, mr. 

T.C. Borman, mr. S.A. van der Does, prof. mr. dr. K.J. de Graaf, mr. dr. B.J. van de Griend, mr. J. van der 

Jagt, mr. dr. R.J. Koopman, prof. mr. dr. R. Ortlep, mr. R. Ossterwald, mr. dr. H.G. Sevenster 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 


