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Tijden Datum / onderwerp Zaal Docent(en) 

College 1 25 mei 2023 Agora 3  

10.00-11.15 uur 
 

- Introductie 
 

 prof. mr. Sjoerd Zijlstra  
Vrije Universiteit Amsterdam  

11.30-12.45 uur - Bevoegdheid I: grondslag en grenzen van de  
  verordenende bevoegdheid 
- Bevoegdheid II: mandaat en delegatie van de  
  verordenende bevoegdheid 

 prof. mr. Jon Schilder 
Vrije Universiteit Amsterdam 

13.30-16.15 uur - Europeesrechtelijke aspecten I: algemeen 
- Europeesrechtelijke aspecten II: de Dienstenrichtlijn  
 

 dr. Marleen Botman 
Pels Rijcken, Vrije Universiteit 
Amsterdam 

College 2 8 juni 2023 Agora 3  

10.00-12.45 uur - Effectieve en doelmatige regelgeving:     
  vergunningstelsels, deregulering, alternatieven     
  (convenanten, zelfregulering, meldingsplichten,  
  algemene regels) 

 prof. mr. Sjoerd Zijlstra 
Vrije Universiteit Amsterdam  

13.30-16.15 uur - Bevoegdheidstoekenning (attributie, mandaat en 
delegatie van bestuursbevoegdheid) 
- Handhaving en handhaafbaarheid  
 

 prof. mr. Sjoerd Zijlstra 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 

College 3 22 juni 2023 Agora 3  

10.00-12.45 uur  - Techniek I: considerans, centrale normstelling, 
Inwerkingtreding, overgangsrecht  
- Techniek II: algemene vormgevingsaspecten 
(harmonisatie, formulering, spraakgebruik, terminologie en 
schrijfwijze, ficties, aanhaling en verwijzing 

 prof. mr. Sjoerd Zijlstra  
Vrije Universiteit Amsterdam 
 

13.30-16.15 uur - Techniek III: opzet en indeling, opschrift, aanhef, 
begripsbepalingen, rechtsbescherming, slotbepalingen, 
verhouding met de Awb - Techniek IV: wijziging en 
toelichting 

 prof. mr. Sjoerd Zijlstra 
Vrije Universiteit Amsterdam 

 
Algemene informatie: 
De colleges vinden plaats op donderdagen, de netto cursustijd is 5 uur per college. Eventuele wijzigingen in de planning 
voorbehouden. 
 
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan alle bijeenkomsten heeft deelgenomen. Aan de 
leergang is geen examen verbonden. 

 
Het programma voor de bijeenkomsten is als volgt: 
09.45 – 10.00 uur: ontvangst  
10.00 – 11.15 uur: aanvang programma 
11.15 – 11.30 uur: pauze 
11.30 – 12.45 uur: vervolg programma 
12.45 – 13.30 uur: lunch 
13.30 – 14.45 uur: vervolg programma 
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14.45 – 15.00 uur: pauze 
15.00 – 16.15 uur: vervolg programma 


