Jaarverslag 2020
In dit jaarverslag van de Vereniging Ambtenaar & Recht wordt verslag gedaan van haar activiteiten in
2020. Dit elfde jaar van het bestaan van de vereniging stond grotendeels in het teken van de
maatregelen en gevolgen van covid-19.
1. ALV en voorjaarsbijeenkomst
Op donderdag 19 maart 2020 stond de 2e Lustrumbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar &
Recht gepland, met als thema ‘Is de overheid digitaal klaar voor de toekomst?’. Deze bijeenkomst
zou plaatsvinden in de Van Nellefabriek in Rotterdam en zou vooraf worden gegaan door de ALV.
Vanwege het coronavirus zag het bestuur zich genoodzaakt om de bijeenkomst af te zeggen.
Op 3 november 2020 heeft de digitale najaarsbijeenkomst plaatsgevonden, met als thema ‘Varia
rondom werk en Covid 19’. De bijeenkomst werd voorafgegaan door de jaarlijkse ALV.
Algemene ledenvergadering (ALV)
Aftredend in 2020 waren de volgende bestuursleden:
1. Monique de Witte-van den Haak (4e herbenoeming)
2. Edwin IJspelder (1e herbenoeming)
3. Els Seebregts (1e herbenoeming )
4. Jurgen Kraan (1e herbenoeming)
5. Maarten Mathon (1e herbenoeming )
6. Michel Loof (1e herbenoeming)
Monique de Witte-van den Haak, Jurgen Kraan en Michel Loof hebben zich niet voor herbenoeming
beschikbaar gesteld. Edwin IJspelder, Els Seebregts en Maarten Mathon hebben zich wel voor
herbenoeming beschikbaar gesteld en zijn door het bestuur voor herbenoeming voorgedragen. De
ALV heeft daarmee ingestemd. Daarmee werden zij voor drie jaar herbenoemd als bestuurslid.
Het bestuur heeft daarnaast Erika Wies en Paul van de Weijden voorgedragen. De ALV heeft
daarmee ingestemd, waarmee zij voor drie jaar zijn benoemd als bestuurslid.
De kascommissie 2020, bestaande uit de heer Vermeulen en de heer Devilee, adviseerde de ALV
goedkeuring aan de jaarstukken te geven en decharge aan het bestuur te verlenen. Door de ALV is
het bestuur daarop decharge verleend voor de in het jaarverslag en de rekening en verantwoording
vermelde handelingen.
Themabijeenkomst ‘Varia rondom werk en Covid 19’
Nadat de voorzitter, Monique de Witte – van den Haak, het thema had geïntroduceerd, was het
woord aan de eerste keynote spreker de heer mr. J. Meijer, manager Arbeids- en Ontslagrecht op de
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landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Tijdens de presentatie ‘Covid 19 en de
A-grond’ ging de heer Meijer in op de gevolgen van de coronacrisis op de economie en de
werkgelegenheid. Hij heeft daarbij met name ingezoomd op hetgeen hij vanuit zijn werk bij het UWV
ziet gebeuren.
Daarna was het beurt aan de volgende keynote-spreker mevrouw dr. H. Pluut, universitair
hoofddocent bij de afdeling bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Leiden. Tijdens haar presentatie ‘Covid 19 en thuis werken’ ging mevrouw Pluut in op de
gevolgen van het thuiswerken vanwege covid-19 voor het welzijn van medewerkers. Ervaren zij
nadelen en zo ja, welke? Daarnaast ging mevrouw Pluut ook in op de vraag of er voordelen aan het
thuiswerken zijn.
Mevrouw mr. dr. J.H. Bennaars, universitair docent bij de afdeling Sociaal Recht van de faculteit
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, was de laatste keynote-spreker. Tijdens haar
presentatie ‘Covid 19 en de toekomst van werk’ ging mevrouw Bennaars in op het onderzoek en
rapport van Commissie regulering van werk (Commissie Borstlap). Commissie Borstlap heeft zich
bezig gehouden met de toekomst van werken Covid-19 werpt een nieuw licht op
arbeidsverhoudingen.
2. Bestuur
Begin 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
-

Mevrouw mr M.B. de Witte-van den Haak (advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
te ’s Gravenhage) – voorzitter;
De heer mr J.J. Blanken (Advocaat bij Capra Advocaten te ’s-Gravenhage) – penningmeester;
Mevrouw mr M.C.J. van den Brekel (Advocaat bij Van den Brekel advocaten te Rotterdam) secretaris;
Mevrouw mr E.W. Gerretsen (senior beleidsmedewerker, DGLZ/directie Zorgverzekeringen
van het ministerie van VWS;
Mevrouw mr N. Hummel (docent-onderzoeker sectie Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit
Amsterdam);
De heer mr J.J.C. Kraan (jurist arbeids- en ambtenarenrecht bij SRK Rechtsbijstand);
De heer drs M.M.J. Loof (directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening, ministerie
van Defensie);
Mevrouw mr E.C. Seebregts (Juridisch Beleidsadviseur bij FNV Overheid);
De heer mr M.H.E. Mathon (hoofd Juridische Zaken, korpsstaf Nationale Politie);
De heer mr E. IJspelder (beleidsmedewerker, team Arbeidszaken bij de VNG);
Mevrouw mr dr M.Y.H.G. Erkens (universitair hoofddocent bij de afdeling sociaal recht,
Universiteit Leiden, tevens kantonrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg en de
rechtbank Noord-Holland);
Mevrouw G. Buisman (bestuurder Overheid & Publieke Diensten CNV Connectief).

Na de ALV van 3 november 2020 was de samenstelling als volgt:
-

Mevrouw mr E.W. Gerretsen ( idem als bovenstaand aangepast); - voorzitter;
De heer mr J.J. Blanken (Advocaat bij Capra Advocaten te ’s-Gravenhage) – penningmeester;
Mevrouw mr M.C.J. van den Brekel (Advocaat bij Van den Brekel advocaten te Rotterdam) secretaris;
Mevrouw mr N. Hummel (docent-onderzoeker sectie Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit
Amsterdam);
Mevrouw mr E.C. Seebregts (Juridisch Beleidsadviseur bij FNV Overheid);
De heer mr M.H.E. Mathon (hoofd Juridische Zaken, korpsstaf Nationale Politie);
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-

De heer mr E. IJspelder (beleidsmedewerker, team Arbeidszaken bij de VNG);
Mevrouw mr dr M.Y.H.G. Erkens (universitair hoofddocent bij de afdeling sociaal recht,
Universiteit Leiden, tevens kantonrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg en de
rechtbank Noord-Holland);
Mevrouw G. Buisman (bestuurder Overheid & Publieke Diensten CNV Connectief);
Mevrouw mr. E. Wies (advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te ’s Gravenhage);
De heer mr. P. van der Weijden (Senior Behandelaar Bezwaar en Beroep op de afdeling
Juridische Dienstverlening bij Defensie Ondersteuningscommando, tevens Vakcoördinator
Militair Ambtenarenrecht aan de Universiteit van Amsterdam).

3. Comité van aanbeveling
Het Comité van aanbeveling bestond in 2020 uit de volgende leden:
-

-

-

De heer prof mr B. Barentsen (hoogleraar Sociaal Recht Universiteit Leiden en bijzonder
hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector op de Albeda Leerstoel);
De heer prof dr mr A.H.L. de Becker (hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en
Criminologie, universiteit van Gent, Bijzonder Hoogleraar ‘de overheid als
arbeidsorganisatie’, universiteit Leiden en hoofddocent aan de faculteit rechten van
universiteit Hasselt);
De heer prof mr R. Bekker (gastdocent universiteit Leiden, van 2007-2014 bijzonder
hoogleraar Arbeidsverhoudingen bij de Overheid aan de Albeda Leerstoel); De heer drs
L.D.P. Lombaers (manager Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ DGBRW-Directie
Wonen);
De heer prof mr C.R. Niessen (Emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam);
De heer mr R.J.J.M. Pans (Staatsraad Raad van State);
De heer mr L.C.J. Sprengers (van 2002 – 2012 bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in
de publieke sector op de Albeda Leerstoel, advocaat bij Sprengers Advocaten);
De heer prof mr E. Verhulp (hoogleraar Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht, Universiteit
van Amsterdam);
De heer drs O.F.J. Welling (NVvR);
De heer mr T. Avedissian, president van de Centrale Raad van Beroep.

4. Vooruitblik 2021
De vereniging zal in 2021 twee themabijeenkomsten organiseren.
De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 april 2021 via Zoom. Tijdens deze bijeenkomst
zal ook de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Thema van de bijeenkomst zal zijn
‘Integriteit’. De datum en het thema voor de najaarsbijeenkomst zijn nog niet vastgesteld.
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