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Bestuursrechtexpert Marije Batting benoemd tot partner Pels Rijcken 
 

Den Haag, 4 januari 2017 - Het Haagse advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn heeft Marije Batting (1983) per 1 januari 2017 benoemd tot partner. Hiermee 
versterkt het kantoor zijn positie op het gebied van het bestuursrecht. 
 

Marije Batting is gespecialiseerd in toezicht en handhaving in het bestuursrecht. 
Daartoe behoort ook de publicatie van handhavingsbesluiten en toezichtgegevens. 
Binnen Pels Rijcken is zij, als één van de twee sectorleiders, verantwoordelijk voor de 
brede toezicht- en handhavingspraktijk van het kantoor. Zij richt zich in haar praktijk 
met name op de financiële sector en op de gezondheidszorg en treedt veelvuldig op 

voor de Nederlandse toezichthouders in deze sectoren. Ook heeft zij ruime ervaring in het voeren 
van tuchtrechtelijke procedures voor toezichthouders en beroepsorganisaties tegen individuele 
beroepsbeoefenaren zoals artsen en accountants in spraakmakende zaken. Marije Batting maakt 
onderdeel uit van het bestuur van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), is auteur van de 
halfjaarlijkse kroniek handhaving NTB en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Toezicht. 
 
Batting: “De praktijk van toezicht en handhaving in het bestuursrecht is volop in ontwikkeling en staat 
steeds meer in de publieke belangstelling. Als advocaat van alle Nederlandse toezichthouders 
overzien wij het brede speelveld waarin zij opereren. Ik zie ernaar uit vanuit mijn nieuwe rol als 
partner van Pels Rijcken een verdere bijdrage aan deze praktijk te leveren.” 
 
Alain de Jonge, bestuursvoorzitter Pels Rijcken: “Marije heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot 
een expert op het gebied van het bestuursrecht. Zij heeft een bloeiende praktijk opgebouwd waarbij 
zij zich focust op toezicht en handhaving, waaronder ook de openbaarheid van toezichtgegevens en 
handhavingsbesluiten: actuele thema’s die volop in ontwikkeling zijn. Vanuit haar expertise binnen 
het publieke domein heeft zij de ervaring om vanuit een breder perspectief op strategisch niveau met 
de cliënt mee te denken. Met haar benoeming voegen we een ambitieuze en talentvolle advocaat aan 
onze partnergroep toe en versterken we onze positie op het gebied van het bestuursrecht.” 
 
Over Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
Pels Rijcken behoort tot de top van advocaten en notarissenkantoren in Nederland. Met ruim 160 
advocaten en notarissen lossen wij actuele vraagstukken op die niet alleen juridisch ingewikkeld zijn, 
maar ook complex vanwege hun maatschappelijke impact. Pels Rijcken werkt voor centrale en 
decentrale overheden als ook voor ondernemingen in binnen- en buitenland.  
Kijk voor meer informatie op www.pelsrijcken.nl en www.werkenbijpelsrijcken.nl.  
 

http://www.pelsrijcken.nl/
http://www.werkenbijpelsrijcken.nl/

