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Het afgelopen jaar heeft de redactie van het NTB nagedacht over wat haar te doen 
staat om de betekenis van het tijdschrift voor het bestuursrecht in het komende 
decennium te bestendigen en verder te vergroten. Dat heeft geleid tot een groot 
aantal ideeën voor vernieuwing, waarvan er twee vanaf nu werkelijkheid worden, 
en een aantal andere hoogstwaarschijnlijk in de nabije of iets verdere toekomst.

Een belangrijke verandering van het NTB vanaf dit eerste nummer van 2020 betreft 
de gedeeltelijke incorporatie van het periodiek Bestuursrecht Actueel als katern in 
het NTB. Daarmee wordt een lang gekoesterde wens van de redactie vervuld. We 
vinden het van belang dat het NTB fungeert als bron van feitelijke informatie over 
actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, 
met name betreffende (de totstandkoming van) wetgeving en literatuur. Deze on-
derdelen van Bestuursrecht Actueel, die worden verzorgd door Tim Borman (wet-
geving) en Jari Sanou en Sjoerd Zijlstra (literatuur), zullen vanaf dit nummer in het 
NTB te vinden zijn.

Een tweede verandering, in dit nummer zowel zichtbaar op de omslag als in de 
colofon, maar met name in dit redactioneel, betreft het aantreden van de deel-
redactie van vijf jongeren: Fatma Çapkurt (als promovenda werkzaam bij de 
Universiteit Leiden), Louise van Heusden (verbonden aan de kennisunit van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en promovenda bij de Tilburg 
University), Maurits Ippel (wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid) Stefan van de Sande (advocaat bij AKD en research fellow 
bij de Radboud Universiteit Nijmegen) en Marc Wever (universitair docent aan de 
Rijksuniversiteit Groningen). Jong is een relatief begrip. Voor deze vijf redacteuren 
van de deelredactie geldt dat ze allen zijn geboren na 1987, het jaar waarin het NTB 
van start ging, en dus in ieder geval vanuit dat gezichtspunt jong zijn. Ervaren zijn 
ze trouwens ook, al was het maar omdat ze alle vijf al in het NTB publiceerden en/
of als kronikeur aan het NTB verbonden zijn.

Waarom een deelredactie, en wat gaat de deelredactie doen? Bij het vooruitkijken 
beginnen we met een terugblik. Het jaar 2019 was een jubileumjaar: de Algemene 
wet bestuursrecht bereikte de leeftijd van 25. Dat werd groots gevierd met een 
prachtige bundel2 en een feestelijk congres begin 2019 onder de titel: ‘25 jaar Awb. 
Verschillende generaties over een jarige wet’.3

Het congres had in het bijzonder tot doel een dialoog te starten tussen verschil-
lende generaties van bestuursrechtjuristen over rechtsontwikkelingen in het (alge-
meen) bestuursrecht. Met het vormen van de deelredactie willen we deze dialoog 
een structurele positie geven in het wetenschappelijk debat in het bestuursrecht. 
Doel van de deelredactie is om een sterkere verbinding te leggen tussen verschil-
lende generaties van bestuursrechtbeoefenaren, met een bijzondere focus op de 
‘jonge’ bestuursrechtjurist. De deelredactie heeft hiertoe reeds enkele initiatieven 
ontplooid die in de zeer nabije toekomst terug te vinden zullen zijn in dit blad.

1 Bert Marseille is voorzitter van de NTB-redactie, de andere auteurs vormen de nieuwe deelredactie van 
het NTB, die in dit redactioneel wordt voorgesteld.

2 Tom Barkhuysen e.a. (red.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid, Deventer: Wolters Kluwer 2019.
3 Zie voor het verslag van dit congres op 8 februari 2019 in de vorm van een raamvertelling: Raymond 

Schlössels, Hans Peters, Willemien den Ouden, Bert Marseille & Tom Barkhuysen, ‘25 jaar Algemene wet 
bestuursrecht. Verschillende generaties over een jarige wet’, NTB 2019/11.
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Zo heeft de deelredactie de samenwerking met de Jonge VAR gezocht. In een van 
de komende edities van het NTB zal verslag worden gedaan van de bijeenkomst 
van de Jonge VAR die op 29 november 2019 plaatsvond in Amsterdam, waar drie 
zeer lezenswaardige preadviezen over het thema Ondermijning werden besproken 
Daarnaast zal een recensie van deze preadviezen, verzorgd door Michel Vols, in het 
NTB verschijnen. We zijn van plan jaarlijks, net als met de preadviezen van de VAR 
het geval is, de preadviezen van de Jonge VAR voorafgaand aan de Jonge VAR jaar-
vergadering in het NTB te recenseren.

Een andere samenwerking betreft de Piet Hein Donner scriptieprijs. We hopen een 
traditie te starten door elk jaar de winnaar van de prijs uit te nodigen een op diens 
scriptie gebaseerd artikel voor het NTB te schrijven. Een toezegging van de win-
naar van dit jaar, Chris Adriaansz voor zijn scriptie ‘Algoritmes en besluiten’,4 is al 
binnen. Daarnaast kijken we of er andere lezenswaardige scripties zijn ingezonden 
die tot NTB-bijdrage kunnen worden bewerkt.

Om de start van de deelredactie te markeren zal in de zomer een door de deel-
redactie samengesteld speciale editie van het NTB verschijnen die zich richt op 
lopende promotieonderzoeken. De inhoud daarvan houden we nog even geheim, 
maar dat het een zeer lezenswaardige editie zal worden staat nu al vast. Op de 
lange termijn zal de deelredactie zich inspannen om, vaker dan nu het geval is, 
bijdragen van de hand van jonge bestuursrechtjuristen een plek te geven in het 
NTB. Ten slotte zal er wat ons betreft veel ruimte worden geboden voor inhoudelijk 
debat tussen jonge en meer ervaren bestuursrechtjuristen.

De redactie van het NTB is verheugd over de opname van Bestuursrecht Actueel in 
het blad en minstens zo blij met het aantreden van de deelredactie, twee veelbelo-
vende eerste stappen op weg in een nieuw decennium.

4 Zie https://www.raadvanstate.nl/werkenbij/winnaar-piet-hein-donner-scriptieprijs/.
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Oproep

Dit januarinummer van het NTB bevat een prikkelende bijdrage van Leo Damen. De timing van de publicatie van deze 
bijdrage houdt verband met de aankomende jaarvergadering van de VAR - Vereniging voor bestuursrecht over “Maat-
werk in het bestuursrecht”. Vanwege de actualiteit en het belang van het thema dat Damen aansnijdt – de ontwikke-
ling van ‘harmonisatie en bestuurdersperspectief’ naar ‘maatwerk en burgerperspectief’ – wijst de redactie er graag 
op dat reacties op bijdragen in het NTB altijd welkom zijn, maar in dit geval in het bijzonder!

Redactie NTB
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