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Daar sta je dan, voor de bezwaarcommissie of rechter… 
• Je bent een startende jurist en/of advocaat en je hebt nog nooit ‘in het echt’ 

geprocedeerd? Hoe doe je dat? 

• Je hebt een opleiding of cursus ‘procederen’ gedaan waarbij de wet en jurisprudentie 

zijn uitgelegd. Wat zijn nou de ongeschreven juridische vaardigheden en hoe pak je 

een procedure praktisch aan? 

• Je hebt een goed procesdossier voorbereid en denkt juridisch sterk te staan. Maar, je 

wilt liever nog wat meer zelfvertrouwen hebben als je de zaal binnenstapt. 

• Je krijgt als professional de opdracht een zaak te verdedigen bij de bezwaarcommissie 

of rechtbank omdat je veel (dossier)kennis hebt. Maar, je hebt totaal geen ervaring 

met juridische procedures… 

‘Succesvol Procederen in het Bestuursrecht’ 
Procederen is een vak. Dat moeten juristen beheersen. Ook anderen (particulieren en 

professionals) gaan soms naar de bestuursrechter en hebben dus vaardigheden nodig. Het 

seminar brengt de broodnodige vaardigheden in beeld voor het procederen in het 

bestuursrecht. In het seminar gaan de sprekers in op hun vak: procederen in het 

bestuursrecht. En ze delen hun geheimen, die alles te maken hebben met kennis en kunde.  

Dit seminar organiseert de Van Leijen Academie samen met De Nieuwe Juridische 

Boekhandel en LLM Legal. 

Sprekers 
mr. Alexander Brouns, auteur van het boek 'Succesvol Procederen in het 

Bestuursrecht'. 

Procederen is mensenwerk. Je kent je vak en je dossier, maar wat moet je praktisch 

regelen? Hoe breng je een zaak goed voor het voetlicht? Wat is je strategie? Wat doe 

je met spanning of faalangst? Met andere woorden: hoe kom je in een meer 

gelijkwaardige positie tegenover juridische professionals?  

 

mr. Erik Klein Egelink, senior bestuursrechter bij de rechtbank Gelderland. 

 

 

Mrs. Bastiaan Wallage & Wouter Koelewijn, advocaten 

bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen. Zij staan als advocaat 

regelmatig bestuursorganen bij in bestuursrechtelijke procedures.  

De Algemene wet bestuursrecht geeft tegenwoordig de bestuursrechter 

mogelijkheden om geschillen tussen overheid en burger finaal te kunnen beslechten. Hoe is dat de 

afgelopen jaren in de praktijk gegaan en wat dit betekent voor bestuursorganen? Zij geven praktische 

tips mee, die aansluiten bij het boek ‘Succesvol Procederen in het Bestuursrecht’. 
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 mr. André Verburg, staatsraad in de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State 

Beroeps- en verweerschriften: wat maakt zo'n processtuk nou echt overtuigend? 

Hoe werkt de driehoek in de zittingszaal, tussen 1. eiser 2. bestuursorgaan en 3. de 

rechter? 

Wat is de rol van gezag? 

Hoe belangrijk is begrijpelijke taal? 

Wie moet nou wat doen in een bestuursrechtelijk proces? Ga niet het werk van de rechter voorkauwen, 

maar pak vooral je eigen rol op. Hoe moet dat dan?  

Einde proces is niet einde relatie. Hoe zorg ik er voor dat ook mijn wederpartij met opgeheven hoofd 

deze zittingszaal verlaten? 

 

Met dit seminar is succesvol procederen voor 

iedereen bereikbaar! 

Voor wie is het seminar? 

Een seminar voor professionals. Het is tijd dat jij als professional met succes (ook) juridische 

procedures kunt voeren. Want, succesvol procederen is niet alleen een zaak van ervaren 

juristen. Succesvol procederen is ook weggelegd voor hen die al wat meer ervaring hebben 

met procederen, maar de ongeschreven regels willen doorgronden en een duidelijke proces-

strategie missen. 

Ben jij een… 

- Advocaat, stagiaire of startende jurist die wel wat hulp kan gebruiken? 

- Een vakinhoudelijke ambtenaar bij de overheid, die soms naar de rechter moet? 

- Manager in het Sociaal Domein en heb je veel medewerkers die procederen? 

- Rechtenstudent en kijk je uit naar een verhelderend seminar? 

… dan is dit seminar echt wat voor jou! 

 

Wanneer: Den Haag, 23 oktober 2018, van 13.30 
tot 17.30 uur 

Waar: Den Haag, De Nieuwe Juridische 
Boekhandel,  Herengracht 60, 2511 EJ Den Haag 

Kosten: € 225 (geen BTW nodig).  

Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar van 
het boek 

'Succesvol Procederen in het Bestuursrecht' 

Punten NOvA: 3 punten 
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