Verslag van de secretaris over 2020
Bijzonder jaar
2020 was een bijzonder jaar vanwege met de uitbraak van de coronapandemie. Sinds de afkondiging van
de kabinetsmaatregelen in de bestrijding daarvan heeft het bestuur alle geplande bijeenkomsten van de
vereniging opgeschort. Toen na de zomer bleek dat het ook niet mogelijk zou zijn om in het najaar fysieke
activiteiten te organiseren, heeft het bestuur besloten om alle activiteiten voor onbepaalde tijd uitsluitend
digitaal te laten plaatsvinden. Een digitaliseringscommissie, bestaande uit Kars de Graaf, Thomas
Sanders, Silvia Gawronski en Lester von Meijenfeldt, heeft vervolgens gekeken naar de wijze waarop de
vereniging deze digitale omslag kan maken.
Deze omslag heeft er onder meer toe geleid dat de LinkedIn-pagina nieuw leven is ingeblazen. Onder
beheer van Silvia Gawronksi wordt de pagina gebruikt om bestuursrechtelijke ontwikkelingen met elkaar
te delen en met elkaar het gesprek aan te gaan. De pagina heeft inmiddels meer dan 400 leden. Op de
pagina verschijnen meerdere berichten per week.
De digitale transformatie heeft er ook toe geleid dat de reeds ingezet beleidswijziging ten aanzien van het
verzenden van VAR-publicaties is doorgezet. Het beleid is nu dat alleen leden die aangeven een fysiek
exemplaar van de VAR-publicaties te willen ontvangen, deze ook fysiek krijgen. De overige leden
ontvangen een digitaal exemplaar daarvan. Dit heeft ertoe geleid dat de gedrukte oplage is teruggebracht
van 1600 naar 400 exemplaren.
Daarnaast is de vereniging meer gaan werken met video’s. Zo zijn alle digitale bijeenkomsten opgenomen
en voor de leden terug te kijken op de website van de VAR en hebben alle preadviseurs van de (jonge)
VAR een vlog gemaakt over hun preadvies. De digitale activiteiten zelf zijn mede mogelijk gemaakt door
het digiteam, bestaande uit Demi Jongkind, Louise Verboeket, Yacintha Habicht, Joyce Esser en Veerle
van Waarde.
Tot slot is het aantal verzonden nieuwsbrieven opgeschroefd. In 2020 zijn 6 nieuwsbrieven verzonden
(januari, mei, juni, augustus, oktober en december).
Het bestuur blijft werken aan de doorontwikkeling van de website. Naast een algemene besloten
ledenpagina waarop video’s en stukken zijn terug te vinden, heeft ieder lid een persoonlijk omgeving op
de website. Tot dusver is de functionaliteit van die persoonlijke omgeving beperkt tot het wijzigen van
gegevens. Het voornemen is om de functionaliteit toe te voegen waarmee leden zich via deze omgeving
kunnen aanmelden voor activiteiten en automatisch facturen ontvangen en kunnen betalen.
Pleitwedstrijd 2020
In 2020 vond de 29ste editie van de pleitwedstrijd plaats, ditmaal georganiseerd door de Radboud
Universiteit Nijmegen. De wedstrijd is gewonnen door het team van de Rijksuniversiteit Groningen, dat
werd begeleid door Kars de Graaf en Hanna Tolsma. De jury bestond dit jaar uit Barbera Bastein en Hans
Verbeek. En de WMO-casus werd opgesteld door Leon Timmermans. Het winnende team is gehuldigd in
de nieuwsbrief en op de website.
Huishoudelijk vergadering
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Op 30 oktober vond de huishoudelijke vergadering van de vereniging plaats. Tijdens deze vergadering
legde het bestuur (financieel) verantwoording af over het afgelopen jaar en ontvouwde zij haar plannen
voor het jaar. Verder zijn de leden Plouvier en Hamans zijn benoemd als leden van de kascommissie. Tot
slot zijn drie bestuursleden afgetreden en drie nieuwe bestuursleden benoemd. Als bestuurslid zijn
benoemd: mr. A. (Anna) Collignon, partner bij Stibbe (in de vacature Barkhuysen), mr. J.A.R. (Arjo) van
Eijsden, raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad (in de vacature Koopman) en mr.dr. T.N.
(Thomas) Sanders, advocaat-partner bij AKB (in de vacature Van den Biggelaar). Daarnaast is het lid Den
Ouden herbenoemd.
Scheltemalezing
Op 30 oktober vond digitaal de Scheltemalezing plaats. De lezing werd verzorgd door Mark Bovens, als
hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid, en had ‘het doenvermogen van de wetgever’ als onderwerp. Meer dan 200
leden hebben de lezing digitaal bijgewoond. De opname is achteraf circa 50 keer bekeken.
Jaarvergadering
De jaarvergadering vond plaats op 13 november. Op deze vergadering werd gesproken over het thema
‘maatwerk in het bestuursrecht’. De preadviezen (nr. 164) waren dit jaar geschreven door Lukas van den
Berge, Sandra van Heukelom, Marco Lurks & Nienke van Renssen en Matthijs Vermaat. In het voorjaar
heeft de NTB een speciale editie uitgegeven over de geschreven preadviezen. Circa 130 leden hebben de
jaarvergadering bijgewoond. De video-opname is ongeveer 20 keer teruggekeken. Omdat er een
video-opname is gemaakt van de bijeenkomst, is er geen schriftelijk verslag van de bijeenkomst
opgesteld. De vier vlogs met de preadvieseurs zijn ieder tussen de 200 en 400 keer bekeken.
Scriptieprijs 2020
Tijdens de jaarvergadering werd voor de eerste keer de VAR-scriptieprijs uitgereikt. De prijs ging naar
Maurits Ippel voor zijn scriptie ‘De mens: le modulor voor het algemeen bestuursrecht. Een verkennend
onderzoek naar een op de mens gebaseerde Awb’. Demi Jongkind en Tess Linders kregen een eervolle
vermelding voor hun scriptie. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1000,- verbonden en de scriptie wordt
gepubliceerd op de website van de VAR. De jury bestond uit Leo Damen, Nicolien van den Biggelaar,
Nina Bontje en Bart Jan van Ettekoven. Van het oordeel van de jury is een videoverslag gemaakt. Deze is
ongeveer 230 keer bekeken.
De Jonge VAR
11 december vond de digitale bijeenkomst van de Jonge VAR plaats. Het onderwerp was dit keer
‘experimenteren in het bestuursprocesrecht’. De preadviezen (nr. 19) zijn geschreven door Cato
Blankenstein (ABRvS, Giel Stoepker & Frank Schulmer (CRvB) en Charlotte Mattheussens (CBb).
Ongeveer 60 leden hebben de bespreking van deze preadviezen bijgewoond en de video-opname is
ongeveer 20 keer teruggekeken. De vlog met de preadviseurs is ongeveer 120 keer bekeken.
Samenstelling bestuur per 1 januari 2021
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), mr. A. Collignon, mr. T.C. Borman, mr. S.A. van der
Does, mr. J.A.R. van Eijsden, prof. mr. dr. K.J. de Graaf, mr. dr. B.J. van de Griend, mr. J. van der Jagt,
mr. prof. mr. dr. R. Ortlep, mr. R. Ossterwald, mr. dr. T.N. Sanders, 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

