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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING STAATSRECHTKRING 
 
Tijd:  donderdag 12 mei 2022, 9.15 – 10.00 uur. 
 
Locatie: Tilburg University, Cobbenhagen Building, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg 
 
 
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter 
 
2. Concept-statuten 
 
3. Werkplan 2022  
 
4. Begroting 2022  
 
5. Voordracht bestuursleden, voordracht leden kascommissie 
 
6. Rondvraag 
 
7. Sluiting 
 
(Bijlagen bij agendapunten 2, 3, 4 en 5 zijn hierna toegevoegd) 
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2. Concept-statuten 
 
Naam en zetel 
 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Staatsrechtkring. De vereniging is opgericht op XXX.  
2. Zij is gevestigd te Utrecht. 
 
Doelstelling 
 
Artikel 2 
1. De vereniging stelt zich ten doel een platform te zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in het 
staatsrecht, en onderling te beraadslagen over de beoefening van het staatsrecht en 
staatsrechtelijke vraagstukken. 
2. De vereniging tracht dit te bereiken door: 
- het houden van vergaderingen en het initiëren en coördineren van staatsrechtelijke 
(studie)bijeenkomsten en andere activiteiten; 
- het doen verschijnen van publicaties; 
- alle andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk zijn. 
 
Verenigingsjaar 
 
Artikel 3 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
 
Leden en ereleden 
 
Artikel 4 
1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die geacht kunnen worden een 
bijdrage te leveren aan het bereiken van het doel van de vereniging en die, na een daartoe 
strekkend verzoek, door het bestuur als lid zijn toegelaten. 
2. Leden betalen de op grond van artikel 6 vastgestelde contributie. 
3. Het lidmaatschap eindigt: 
- door overlijden van het lid; 
- door schriftelijke opzegging door het lid, gedaan aan het bestuur, met ingang van 
één januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de opzegging is gedaan; 
- door opzegging namens de vereniging door het bestuur, op grond dat het lid heeft opgehouden 
aan de in artikel 4 lid 2 gestelde eis te voldoen; 
- door ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging door het bestuur, wanneer een lid 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt, of zich zodanig negatief opstelt tegenover de vereniging dat 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap gecontinueerd 
wordt. 
 
Artikel 5 
1. Namens de vereniging kan het bestuur ereleden benoemen op grond van hun buitengewone 
verdiensten voor de vereniging.  
2. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden. 
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de in artikel 4 lid 2 gestelde eis om contributie te voldoen.  
 
Contributie 
 
Artikel 6 
1. De door de leden verschuldigde contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
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2. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de voor dat jaar 
vastgestelde contributie verschuldigd. 
 
Bestuur 
 
Artikel 7 
1. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit ten minste 8 en ten hoogste 15 leden. Een niet-
voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
2. De bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur 
of van ten minste tien leden. 
3. De voorzitter en twee secretarissen, van wie één tevens de rol van penningmeester vervult, 
worden als zodanig gekozen. 
4. De andere dan in artikel 7 lid 3 bedoelde bestuursleden worden voorgesteld op basis van de 
functie die zij bekleden, van waaruit zij een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan het in artikel 
2 lid 1 gestelde doel. Daarbij wordt in elk geval gestreefd naar representatie van de 
verschillende juridische faculteiten door personen die daaraan zijn verbonden. 
5. Indien een of meer bestuursleden verhinderd zijn hun functie uit te oefenen, wijst de 
organisatie (of een onderdeel daarvan) waarin dit bestuurslid werkzaam is een tijdelijke 
opvolger aan. De eerstvolgende ALV neemt een besluit omtrent de opvolging. 
 
Artikel 8 
1. De bestuursleden treden af drie jaren na hun verkiezing. Zij zijn terstond herkiesbaar. 
2. Een bestuurslid kan ook tussentijds aftreden. 
 
Artikel 9 
Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen bij een besluit 
genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 
 
Vertegenwoordiging en verantwoording 
 
Artikel 10 
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of ten minste 
twee van de bestuursleden, genoemd in artikel 7 lid 3. 
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer 
bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. 
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor: 
- het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen; 
- het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een derde verbindt. 
4. Het bestuur verdeelt de werkzaamheden onder de bestuursleden. 
 
Artikel 11 
1. Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan voor de vereniging vast. 
2. Het bestuur is overigens bevoegd tot al hetgeen het bereiken van het doel van de 
vereniging bevordert, voor zover niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering opgedragen. 
 
Artikel 12 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen blijken. 
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3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering een jaarverslag uit en doet rekening en 
verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar. Na verloop van de termijn waarbinnen de 
rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder 
lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze 
verplichtingen nakomen. 
4. De algemene vergadering benoemt op voorstel van het bestuur of van ten minste tien leden 
een commissie van ten minste twee leden voor de duur van drie jaren, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het 
lidmaatschap van de commissie eindigt bij de beëindiging van het lidmaatschap of door 
tussentijds aftreden. 
5. Het bestuur bewaart de in artikel 12 lid 2 en 12 lid 3 bedoelde bescheiden gedurende vijf 
jaren. 
 
Algemene vergadering 
 
Artikel 13 
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. 
2. Overigens wordt een algemene vergadering gehouden indien het bestuur dit nodig 
oordeelt. 
3. Voorts roept het bestuur een algemene vergadering bijeen indien ten minste twintig leden 
daarom schriftelijk en gemotiveerd hebben verzocht. In dat geval wordt de algemene 
vergadering bijeengeroepen binnen twee weken en wordt zij gehouden binnen zes weken na 
ontvangst van het verzoek. Indien het bestuur niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg 
geeft, kunnen de verzoekers zelf de algemene vergadering bijeenroepen overeenkomstig artikel 
14 of door middel van een mededeling op de website. 
4. In de jaarvergadering komen in elk geval aan de orde: 
- het werkplan, bedoeld in artikel 11 lid 1; 
- het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 12 lid 3; 
- het verslag, bedoeld in artikel 12 lid 4. 
 
Artikel 14 
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De termijn voor de 
oproeping bedraagt ten minste een week. 
2. Bij de oproeping worden de aan de orde komende onderwerpen vermeld en worden de 
nodige stukken meegezonden. 
 
Artikel 15 
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of een 
ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Indien het bestuur geen voorzitter aanwijst, 
voorziet de algemene vergadering daarin. 
2. De secretaris van de vereniging of een andere door de voorzitter van de algemene 
vergadering aangewezen persoon maakt een verslag. Het verslag wordt ondertekend door de 
voorzitter van de algemene vergadering en de persoon die het verslag heeft gemaakt. Het 
verslag wordt ter kennis van de leden gebracht. 
 
Artikel 16 
1. Elk lid heeft in de algemene vergadering één stem. 
2. Voor zover niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden niet als uitgebrachte 
stemmen. 
3. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij 
verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee 
personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe 
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stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na 
tussenstemming. 
 
Statutenwijziging 
 
Artikel 17 
1. De statuten kunnen worden gewijzigd door de algemene vergadering, op voorstel van het 
bestuur of van ten minste twintig leden. 
2. Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt de tekst van het wijzigingsvoorstel 
meegezonden. De termijn voor de toezending van het wijzigingsvoorstel bedraagt ten minste 
vier weken. 
3. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen met ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen. 
 
Ontbinding 
 
Artikel 18 
1. De vereniging kan worden ontbonden door de algemene vergadering. Artikel 17 is van 
overeenkomstige toepassing. 
2. Het batig saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Elk 
lid ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan een andere bestemming aan het 
batig saldo worden gegeven. 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 19 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen ter uitvoering van 
hetgeen in de statuten is bepaald. 
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3.  Werkplan 2022 
 
In 2022 is de Staatsrechtkring van plan in ieder geval de volgende activiteiten te organiseren:  
 
TvCR 
 
Ook in 2022 zullen weer vier nummers van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 
verschijnen. TvCR beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten.  
In elke editie worden wetenschappelijke artikelen opgenomen. Daarnaast zijn er enkele vaste 
rubrieken. In de rubriek ‘Wetgeving’ worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek ‘Bij 
de buren’ belicht relevante constitutionele ontwikkelingen in diverse andere landen. Tot slot 
worden recent in binnen- en buitenland verschenen boeken besproken en gesignaleerd. 
 
Met ingang van2022 zal de uitgave en verzending van het tijdschrift worden verzorgd door 
Boom juridisch.  
 
Seminars 
 
In coronatijd is de Staatsrechtkring begonnen met het organiseren van seminars: online 
bijeenkomsten van een uur over actuele onderwerpen. Doorgaans worden twee sprekers 
uitgenodigd en vindt daarna discussie plaats met degenen die zijn ingelogd.  
 
De seminars zijn door de leden positief ontvangen, en in 2022 willen we de organisatie ervan 
dan ook voortzetten. De bedoeling is vóór de zomer 2 of 3 seminars te organiseren, en ná de 
zomer 3 of 4. Eén seminars over burgerschapseisen in het onderwijs heeft reeds plaatsgevonden 
(met Miek Laemers en Hansko Broeksteeg). Het seminar over modernisering van het noodrecht 
(met Samantha Daniëls en Rian de Jong) wordt na eerder uitstel opnieuw gepland. In juni volgt 
een seminar over de positie van Kamerleden die van hun fractie zijn afgesplitst. De onderwerpen 
van de seminars  ná de zomer worden tegen die tijd (tijdig) bekendgemaakt.  
 
Jonge onderzoekersbijeenkomst 
 
De Jonge onderzoekersbijeenkomst van de Staatsrechtkring biedt een podium aan studenten, 
promovendi en andere jonge onderzoekers om hun werk op het terrein van het staatsrecht te 
presenteren aan senior-wetenschappers, praktijkjuristen en elkaar. De bijeenkomst wordt 
traditioneel georganiseerd in samenwerking met het ministerie van BZK en/of JenV.  
 
Vanwege corona heeft de Jonge onderzoekersbijeenkomst de afgelopen twee jaar geen doorgang 
kunnen vinden, maar als het virus niet opnieuw roet in het eten gooit, zal de bijeenkomst in het 
najaar van 2022 plaatsvinden – opnieuw in samenwerking met het ministerie van BZK. 
 
Onderwijsdag 
 
In het najaar van 2022 zal tevens de Onderwijsbijeenkomst plaatsvinden. Deze bijeenkomst is 
gericht op leden van de Staatsrechtkring die zich bezighouden met het doceren van het 
staatsrecht en wordt dit jaar gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Staatsrechtconferentie 
 
De Staatsrechtconferentie is sinds 1973 het wetenschappelijke jaarcongres voor Nederlandse 
staatsrechtjuristen. De conferentie vindt traditioneel plaats in de tweede of derde week van 
december. De organisatie is bij toerbeurt in handen van een van de universitaire vakgroepen 
staatsrecht. Elke conferentie heeft een overkoepelend thema, dat wordt vastgesteld door de 
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organiserende vakgroep. De conferentie is gericht op wetenschappers, praktijkjuristen, 
studenten en andere geïnteresseerden.  
 
Dit jaar vindt de (uitgestelde) Staatsrechtconferentie plaats in Tilburg. Het thema van de 
conferentie is ‘Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving’. De volgende 
Staatsrechtconferentie zou in principe in december aan de OU doorgang vinden, ware het niet 
dat er dan twee conferenties relatief kort na elkaar zouden zijn. De OU heeft daarom besloten de 
conferentie uit te stellen naar 2023.  
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4. Begroting 2022  
 
 

INKOMSTEN 2022 

Contributie individueel € 11.700 

Contributie collectief € 6.350 

Abonnementsgelden zakelijk € 1.000 

Nog te ontvangen contributie € 0 

TOTAAL € 19.050 

  

  

UITGAVEN 2022 

TvCR € 10.860 

Productiekosten TvCR Boom € 10.860 

Omslagontwerp  € 0 

Website TvCR Sienn € 0 

Website Staatsrechtkring en 
TvCR € 175 

Bestuursvergaderingen  € 500 

Activiteiten overig € 650 

Scriptieprijs € 400 

Dissertatieprijs € 1.400 

IACL-lidmaatschap € 250 

Bank- en boekhoudkosten € 450 

Kosten zakelijke rekening € 200 

Kosten e-boekhouden € 250 

Afschrijving contributies € 800 

Crediteuren € 0 

Incidentele kosten € 500 

Formaliseringskosten € 1.500 

TOTAAL € 17.485 

    

RESULTAAT € 1.565 

 
Zoals hiervoor al aan de orde kwam, zal de uitgave en verzending van TvCR met ingang van 2022  
door Boom juridisch worden verzorgd. Boom is iets duurder dan de huidige uitgever (ongeveer 
€ 4,- per abonnee). Het bestuur stelt daarom voor de contributie van de Staatsrechtkring met  
€ 5,- te verhogen tot € 50,-. De prijs van een zakelijk abonnement wordt dan € 125,-. 
 
Als de ALV met de contributieverhoging instemt, wordt over het jaar 2022 een positief resultaat 
verwacht van €1.565,-. Daarbij is uitgegaan van het aantal leden dat de vereniging had op  
1 januari 2022. Het gaat om 234 individuele leden, 8 collectieve lidmaatschappen die in totaal 
per kwartaal 127 exemplaren van het tijdschrift krijgen toegezonden, en 8 zakelijke 
abonnementen.  
 
Voor de productie en de verzending van het tijdschrift rekent Boom € 29,43 (€ 27 plus 9% 
BTW) per abonnee. Voor de begroting van de kosten in 2022 is uitgegaan van het aantal 
abonnees zoals hiervoor beschreven. De kosten voor de omslag zijn bij dit bedrag ingegrepen. 
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Sinds 2021 verzorgt Sienn niet langer de website van TvCR, deze is – net als de website van de 
Staatsrechtkring – ondergebracht bij Hostnet. De kosten voor de websites zijn begroot op  
€ 175,-. 
 
Voor de begroting van de kosten van de bestuursvergaderingen is ervan uitgegaan dat we weer 
vaker fysiek zullen vergaderen. De kosten daarvan zijn geraamd op € 500,-. Onder ‘overige 
activiteiten’ zijn de kosten opgenomen die we verwachten in het kader van de seminars, de 
Jonge onderzoekersbijeenkomst en de Onderwijsdag. Het gaat hier met name om bedankjes voor 
sprekers en organisatoren. Ten behoeve van de uitreiking van de scriptieprijs is € 250,- aan 
prijzengeld begroot, plus € 150,- voor de oorkonde en attenties voor de genomineerden. Voor de 
dissertatieprijs komt dit neer op € 1.400,-, waarvan € 1.000,- aan prijzengeld.  
 
De kosten van het IACL-lidmaatschap zullen dezelfde zijn als eerdere jaren. De kosten voor de 
nieuwe, zakelijke rekening van de Staatsrechtkring zijn begroot op € 200,-, de boekhoudkosten 
op € 250,- . Voor de afschrijving van contributies is een relatief hoog bedrag gereserveerd: 
notoire wanbetalers zullen worden uitgeschreven en er wordt geanticipeerd op eventuele 
gevolgen van de contributieverhoging. In de begrote formaliseringkosten zijn de kosten van de 
notaris (naar verwachting ongeveer € 1.450,-) en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
(ongeveer € 50,-) meegenomen.  
 
Op 1 januari 2022 bedroeg het saldo op de rekening van de Staatsrechtkring € 36.805,27. 
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5. Voordracht bestuursleden 
 
Traditioneel gezien hebben in ieder geval de leerstoelhouders staatsrecht van de Nederlandse 
universiteiten zitting in het bestuur. Ook afgevaardigden van de ministeries van BZK en JenV en 
de Kamers bekleden een bestuursfunctie. Om die reden – en in overeenstemming met artikel 7, 
leden 3 en 4 van de concept-statuten – stelt het bestuur voor de volgende leden in het bestuur 
van de Staatsrechtkring te benoemen: 
 
1. prof. mr. R.A. de Lange (em. hgl. Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht, Erasmus Universiteit 
Rotterdam), voorzitter 
2. mr. dr. L.C. Groen (coördinerend specialistisch adviseur directie advisering Raad van State en 
ud staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit), secretaris/penningmeester 
3. mr. N. Graaf MA (promovendus staatsrecht, Universiteit Utrecht), secretaris/webmaster 
 
4. mr. T.C. Borman (coördinerend raadadviseur), ministerie van JenV 
5. prof. mr. J.L.W. Broeksteeg (hgl. Staatsrecht), Radboud Universiteit Nijmegen 
6. prof. dr. A.E.M. Leijten (hgl. Nederlands en Europees Constitutioneel Recht), Tilburg University 
7. prof. mr. S.A.J. Munneke (hgl. Staatsrecht), Rijksuniversiteit Groningen 
8. prof. mr. R. Nehmelman (griffier), Eerste Kamer 
9. prof. mr. A.E. Schilder (hgl. Staats- en bestuursrecht), Vrije Universiteit  
10. mr. J. Schipper-Spanninga (directeur constitutionele zaken en wetgeving), ministerie van 
BZK 
11. prof. mr. J. Uzman (hgl. Constitutioneel Recht), Universiteit van Amsterdam 
12. prof. mr. W.J.M Voermans (hgl. Staats- en bestuursrecht), Universiteit Leiden 
13. prof. dr. C.M. Zoethout (hgl. Constitutioneel recht), Open Universiteit 
 
Op het moment van aankondiging van deze ALV is nog niet bekend door wie de openstaande 
vacatures aan de Universiteit Utrecht en Maastricht University zullen worden ingevuld. Het 
bestuur stelt voor de nieuw benoemde hoogleraren ná hun benoeming uit te nodigen om deel te 
nemen aan de bestuursvergaderingen, waarna een voorstel tot benoeming in het bestuur van de 
Staatsrechtkring zal volgen op de eerstvolgende ALV.   
 
Voorts stelt het bestuur voor om als leden van de kascommissie, bedoeld in artikel 12, vierde lid 
van de concept-statuten, te benoemen: 
 
1. mr. dr. G. Karapetian (ud staatsrecht), Rijksuniversiteit Groningen 
2. mr. dr. E.Y. van Vugt (ud staatsrecht), Universiteit Utrecht 
 


