Rechterlijke macht

Nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter
Aan het einde van 2011 zal in het grootste deel van de zaken die de
bestuursrechter behandelt de “nieuwe zaaksbehandeling” worden
gehanteerd. Dat heeft het Landelijke Overleg Voorzitters sectoren
Bestuursrecht van de rechtbanken (LOVB) in 2010 besloten en de sectoren
bestuursrecht zijn hard bezig dat nu te implementeren.
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Wat houdt de nieuwe zaaksbehandeling in?
De verhouding tussen nieuwe zaaksbehandeling in beroep
en informele aanpak in bezwaar
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Wat betekent de nieuwe zaaksbehandeling voor
bestuursorganen?
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Bart Jan van Ettekoven is afgestudeerd aan de
Universiteit Utrecht, richting sociaal recht. Na een
carrière in de muziek is hij werkzaam geweest als
beambte beroepszaken bij het GAK te Zwolle om
daarna rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio) te
worden. Die opleiding bracht hem langs de Raden
van Beroep en Ambtenarengerechten in Haarlem
en Amsterdam, de toenmalige Afdeling rechtspraak van de Raad van State en de advocatuur
(Boekel de Neree). Hij was van 1992 tot 2002
werkzaam als rechter in en vicepresident van de
rechtbank Amsterdam, om per januari 2002 als
staatsraad i.b.d. te gaan werken bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Sedert
september 2007 is hij vicepresident inhoudelijk
adviseur van de rechtbank Utrecht en (daarnaast)
per januari 2009 (deeltijd-)hoogleraar staats- en
bestuursrecht, in het bijzonder het bestuursprocesrecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht, aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij is sedert januari
2007 voorzitter van de VAR – vereniging voor
bestuursrecht, is lid (geweest) van tal van WODCbegeleidingscommissies, van de Commissies
Evaluatie Awb II en III en van de Studiegroep
schadevergoeding en nadeelcompensatie.

Laten bestuursorganen kansen liggen? - Leren van de
nieuwe zaaksbehandeling
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André Verburg
André Verburg is vicepresident inhoudelijk adviseur van de rechtbank Utrecht. Hij publiceert regelmatig over
bestuursprocesrechtelijke onderwerpen (m.n. bewijsrecht en het toetsingsmodel van de bestuursrechter).
Verder geeft hij cursussen en PAO-onderwijs voor rechters, griffiers, ambtenaren, advocaten en gerechtelijk
deskundigen. Daarnaast was hij gedurende enige jaren lector bestuursrecht van SSR, het opleidingsinstituut
voor de rechterlijke macht. Eerder was hij rechter in de rechtbank ‘s-Gravenhage. Daarvoor was hij stafjurist
en adjunct-chefjurist bij de stafafdeling van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. André
Verburg is afgestudeerd jurist en econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter
Hopelijk wordt de andere wijze van denken

De verhouding tot de kabinetsplannen over
-
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hulpverlener kan het
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Achtergrondteksten:
Verder lezen?

Prisma, Iets duidelijker a.u.b.
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