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1. ALGEMEEN 

 
 

Wat is het MEP? 

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese 

scholieren. Sinds de oprichting in Nederland in 1990 heeft het zich ontwikkeld tot een groots programma 

dat jaarlijks aan circa 2500 jongeren de mogelijkheid biedt ervaring op te doen in het bedenken van 

oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van 

‘Europarlementariërs’ maken zij kennis met het complexe, democratische proces van Europese 

besluitvorming en krijgen zij inzicht in het belang van samenwerking tussen de lidstaten van de Europese 

Unie. 

 

In de MEP-organisatiestructuur hebben alle Nederlandse provincies en de regio Rotterdam een eigen 

organisatie, met een breed netwerk van scholen die meedoen aan het MEP. In 2014 is ook voor de regio 

Amsterdam een eigen MEP-afdeling opgezet. De eerste regionale conferentie in Amsterdam zal in 2015 

plaatsvinden. Iedere provincie of regio heeft een eigen MEP-coördinator, waarvan de meesten docent zijn 

in het voortgezet onderwijs of actieve oud-MEP-deelnemers. Deze betrokken en zeer ervaren 

coördinatoren organiseren de provinciale conferenties en begeleiden hun delegaties naar de nationale 

conferentie. Verder zien zij erop toe dat de betrokken scholen simulatiezittingen en andere Europese 

activiteiten organiseren. De nationale MEP-activiteiten, waaronder de jaarlijkse nationale conferentie, 

maken sinds enkele jaren deel uit van de activiteiten van het Montesquieu Instituut. 

 
 

Doel 

Het Model European Parliament Nederland is opgericht met als doel jonge mensen een beter inzicht te 

geven in het Europese integratieproces en de werking van de Europese Unie, en bij hen een 

maatschappelijk, democratisch en politiek bewustzijn te ontwikkelen. Door het Europees Parlement te 

simuleren, krijgen de jongeren een beeld van de werking en de omstandigheden van politiek bedrijven op 

Europees niveau. Dat het MEP effect heeft op de ontwikkeling van het politieke bewustzijn van de 

jongeren, blijkt wel uit de vele oud-MEP’ers die op kieslijsten staan bij gemeente-, nationale en Europese 

verkiezingen. 

 

Op de conferenties komen actuele onderwerpen aan de orde die ook in het Europees Parlement spelen. 

Door hun verschillende achtergronden én hun frisse, jeugdige kijk komen de deelnemers vaak tot 

verrassende inzichten en bedenken zij originele oplossingen voor Europese vraagstukken. 

 
 

Deelnemers 

In Nederland doen jaarlijks circa 2500 leerlingen uit de hoogste klassen van havo/vwo als 

'Europarlementariër' mee aan school-, provinciale, nationale en Europese MEP-conferenties. Tijdens de 

jaarlijkse nationale conferentie in Den Haag vindt een selectie plaats voor deelname aan een Europese 

conferentie, die twee keer per jaar wordt gehouden, telkens in een andere EU-lidstaat of kandidaat-

lidstaat. 
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“Je merkt dat de leerlingen die hebben meegedaan aan de nationale ronde van het MEP veel vrijer 

zijn en zich makkelijker presenteren voor een klas. Het is voor hen een geweldige ervaring.”  aldus 

één van de provinciale MEP-coördinatoren. 

 

De deelnemers raken doordrongen van het belang van Europa en via hen ook hun familieleden, 

medescholieren, docenten en gastgezinnen waar zij tijdens zittingen verblijven. Publiciteit in de media over 

de conferenties maakt het multiplier effect nog groter. Tijdens de nationale en Europese conferenties 

bouwen de deelnemers een breed netwerk op van Nederlandse en Europese leeftijdsgenoten. Het MEP 

stimuleert hen deze contacten te blijven onderhouden, onder andere via sociale media zoals Facebook, 

maar ook ‘live’ via bijvoorbeeld European Youth Ambassadors bijeenkomsten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsidies 

Door de grootschalige overheidsbezuinigingen die in 2014 ook het Model European Parliament Nederland 

hebben getroffen, was het financieel een onzeker jaar. Het Montesquieu Instituut heeft dit jaar, vergezeld 

door verschillende enthousiaste oud-deelnemers aan het MEP, gesprekken gevoerd met Tweede 

Kamerleden van de meeste grote politieke partijen. Het belang van het MEP-programma voor ambitieuze 

middelbare scholieren wordt in alle politieke gelederen onderkend. Het heeft echter helaas nog niet geleid 

tot een oplossing. Het MI heeft voor 2014 eigen reserves moeten aanwenden om de begroting sluitend te 

maken. 

 

Wel kon ook dit jaar worden gerekend op overheidssteun in de vorm van vergaderruimtes bij de Eerste en 

Tweede Kamer der Staten-Generaal en bij gemeente- en provinciehuizen. De imposante vergaderzalen 

werken inspirerend op de jonge 'Europarlementariërs'. De prestigieuze locaties maken dat zij zich serieus 

genomen voelen en stimuleert hen zich als echte Europarlementariërs te gedragen en te debatteren. Voor 

de deelnemers is het MEP een unieke ervaring, die van invloed is op hun persoonlijke ontwikkeling, hun 

participatie in democratische processen, hun denken over Europese samenwerking en het verdere 

studietraject. 

 
 

Organisatie: wie doet wat 

Het MEP-programma heeft een piramidestructuur: de brede onderlaag (schoolconferenties) kent de 

meeste deelnemers. Via de provinciale en nationale conferentie wordt de groep kleiner tot aan het 

eindpunt, de Europese conferentie. De Europese conferentie wordt georganiseerd door de MEP-

organisatie van het gastland. 

 

De schoolconferenties worden georganiseerd door de schoolcoördinator; de provinciale coördinatoren 

hebben de leiding over de provinciale conferenties. Het Montesquieu Instituut is verantwoordelijk voor de 

nationale MEP-activiteiten. Tevens zorgt het ervoor dat de jongeren die voor de twee Europese 

conferenties worden geselecteerd, goed voorbereid en begeleid aan deze conferenties kunnen 

deelnemen. 

 

 



 

   Jaarverslag 2014          5 

 

 

 

 

 

 

Het Montesquieu Instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en 

Europa. Het streeft ernaar om wetenschappelijke kennis tijdig en hanteerbaar onder handbereik van de 

maatschappij te brengen, te valoriseren, door middel van het elektronische kennisuitwisselingnetwerk en 

het organiseren van verschillende evenementen. Het Montesquieu Instituut heeft zich tot doel gesteld de 

wetenschap onder de aandacht van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers, 

studenten én belangstellende burgers te brengen. Ook wil het een bijdrage te leveren aan een breed 

maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en Europa. Via 

initiatieven als het MEP worden naast universitaire studenten, ook middelbare scholieren bereikt. 
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2. PROVINCIALE ACTIVITEITEN 
 
 

Schoolconferenties 

De schoolconferenties vormen het eerste onderdeel van het MEP. In Nederland organiseren jaarlijks zo’n 

125 scholen uit de twaalf provincies en de regio Rotterdam simulatiezittingen om ruim 2500 jongeren uit 

de bovenbouw van havo/vwo kennis te laten maken met het complexe proces van democratische 

Europese besluitvorming. Bovendien worden hier de leerlingen geselecteerd die worden afgevaardigd 

naar de provinciale MEP-conferenties. 

 

Het streven van het MEP, een zo breed mogelijke deelname aan een actief informatieprogramma over de 

Europese samenwerking, wordt zo bevorderd. 

 
 

Provinciale conferenties 

In het voorjaar van 2014 zijn in de provincies en de regio Rotterdam de jaarlijkse provinciale MEP-

conferenties gehouden. Scholen gespreid over deze provincies hebben hieraan deelgenomen. 

 
Tijdens de provinciale MEP-conferenties vergaderen de jongeren meerdere dagen in provinciehuizen en 

stadhuizen. De jongeren leren met elkaar samenwerken, naar elkaar luisteren, verantwoordelijkheid te 

dragen en met elkaar oplossingen te vinden voor grensoverschrijdende problemen. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.mepnederland.nl/provincialeconferentie 

Groningen 5 en 14 maart 2014 Noord-Holland 7 - 10 maart 2014 

Friesland 12 - 14 maart 2014 Zuid-Holland 
11 februari en 10 - 11 

april 2014 

Drenthe 7- 9 mei 2014 Regio Rotterdam 30 mei – 3 juni 2014 

Overijssel 10 - 12 april 2014 Zeeland 9 - 11 april 2014 

Gelderland 12 - 16 mei 2014 Noord-Brabant 11 - 16 mei 2014 

Utrecht 8 - 10 januari 2014 Limburg 19 - 22 mei 2014 

Flevoland 27 juni - 1 juli 2014   

De delegatieleden van de provinciale MEP-conferentie 
Flevoland voor het Provinciehuis van Flevoland. 

Delegatieleden in het provinciehuis van Gelderland 
tijdens de provinciale MEP-conferentie Gelderland. 

 



 

   Jaarverslag 2014          7 

 

MEP-scholen 

 
Over heel Nederland doen zo’n 125 scholen mee aan het MEP. Tijdens de provinciale MEP-conferenties 

wordt uit iedere school tenminste één delegatielid geselecteerd om deel te nemen aan de nationale MEP-

conferentie. In 2014 waren de volgende scholen aangesloten bij het MEP: 

 
 
Groningen - RSG De Borgen, locatie ‘Lindenborg’, Leek 

- Maartenscollege, Haren 
- Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen 
- OSG Winkler Prins, Veendam 
 

- Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand 
- Eemsdeltacollege, Appingedam 
- RSG Ter Apel, Ter Apel 

 

Friesland - RSG Magister Alvinus, Sneek 
- RSG Simon Vestdijk, Harlingen 
- CSG Lauwers College Buitenpost, 

Buitenpost 
- Stellingwerf College, Oosterwolde 
- CSG Comenius, Leeuwarden 

 

- Leeuwarder Lyceum, Leeuwarden 
- Stedelijk Gymnasium Leeuwarden 

Piter Jelles, Leeuwarden 
- OSG Singelland Het Drachtster 

Lyceum, Drachten 
- OSG Sevenwolden, Heerenveen 

 
Drenthe - CS Vincent van Gogh, Assen 

- RS De Nieuwe Veste, Coevorden 
- Dr. Nassau College, Quintus, Assen 
 

- CSG Dingstede, Meppel 
- Roelof van Echten College, 

Hoogeveen 
- RS Esdal College, Emmen 

 
Overijssel - Gymnasium Celeanum, Zwolle 

- Almere College Kampen, Kampen 
- Van der Capellen SG, locatie Lassuslaan, 

Zwolle 
- Carolus Clusius College, Zwolle 
- Twents Carmel College, locatie ‘De Thij’, 

Oldenzaal 
- CSG Reggesteyn, Nijverdal 
- Carmel College Salland, Raalte 
- Thorbecke Scholengemeenschap, Zwolle 

 

- Thomas à Kempiscollege, locatie 
Centrum, Zwolle 

- Twickel College, Hengelo 
- OSG Bataafs Lyceum, Hengelo 
- Vechtdal College, Hardenberg 
- Etty Hillesum Lyceum, locatie Het 

Vlier, Deventer 
- RKS St.-Canisius, Almelo 
- SG De Waerdenborch, Holten 
 

Gelderland - RSG Lingecollege, Tiel 
- Maaswaal College, Wijchen 
- Over Betuwe College, Bemmel 
- Liemers College, Zevenaar 
- Gymnasium Apeldoorn, Apeldoorn 
- Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Nijmegen 
- Arentheem College, Thomas a Kempis, 

Arnhem 

- Beekdal Lyceum, Arnhem 
- Stedelijk Gymnasium Arnhem, 

Arnhem 
- KSG Marianum, Groenlo 
- Candea College, Duiven 
- SG Het Rhedens, Rozendaal 
- Dorenweerd College, Doorwerth 
 

 

 

GSG Leo Vroman, Gouda (Zuid-Holland)   
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Utrecht - Utrechts Stedelijk Gymnasium, Utrecht 

- Anna van Rijn College, Nieuwegein 
- Stichtse Vrije School, Zeist 
- Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven 
- Revius Lyceum, Doorn 
 

- GSG Guido de Brès, Amersfoort 
- Corderius College, Amersfoort 
- RSG Broklede, Breukelen 
- Niftarlake College, Maarssen 
 

Flevoland - I.S.G. Arcus, Lelystad 
- Scholengemeenschap Lelystad, Lelystad 
- Baken Park Lyceum, Almere  
 

- Zuyderzee College, Emmeloord 
- Oostvaarders College, Almere 
- Almere College Dronten, Dronten 
 

Noord-
Holland 

- CSG Jan Arentsz, Alkmaar 
- Gymnasium Felisenum, Velsen-Zuid 
- Sint Michaël College, Zaandam 
- SG Tabor, College Werenfridus, Hoorn 
- Kennemer Lyceum, Overveen 
 

- Kennemer College, Beverwijk 
- Hervormd Lyceum West, Amsterdam 
- Trinitas College, locatie Han 

Fortmann, Heerhugowaard 
 

Zuid-Holland - Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, Den Haag 
- Scala College, Alphen aan den Rijn 
- Rijnlands Lyceum Oegstgeest 
- Maerlant Lyceum, Den Haag 
- IJsselcollege, Capelle aan den IJssel 
- Northgo College, Noordwijk 

 

- Havo voor Muziek en Dans, 
Rotterdam 

- GSG Leo Vroman, Gouda 
- Aloysius College, Den Haag 
- Alfrink College, Zoetermeer 

Regio 
Rotterdam 

- Montessori Lyceum Rotterdam 
- Marnix Gymnasium, Rotterdam 
- Wolfert van Borselen SG, Rotterdam 
- Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam 
 

- Emmauscollege, Rotterdam 
- SG Spieringshoek, Schiedam 
- Stedelijk Gymnasium Schiedam 
- Lentiz | Reviuslyceum, Maassluis 
 

Zeeland - CSW Van de Perre, Middelburg 
- SSG Nehalennia, Middelburg 
- Pontes Goese Lyceum, Goes 
 

- Scheldemond College, Vlissingen 
- Zeldenrust – Steelant College, 

Terneuzen 
 

Noord-
Brabant 

- Sint-Janslyceum, ‘s-Hertogenbosch 
- Stedelijk Gymnasium Breda, Breda 
- Lyceum Bisschop Bekkers, Eindhoven 
- Stedelijk Gymnasium ‘s-Hertogenbosch 
- Jeroen Bosch College, ‘s-Hertogenbosch 
- Katholieke Scholengemeenschap Etten-

Leur 
 

- Newmancollege, Breda 
- Rodenborch-College, Rosmalen 
- Merletcollege, Cuijck 
- 2College Cobbenhagen, Tilburg 
- Elde College, Schijndel 
- Maurick College Vught, Vught 
- Udens College, Uden 
 

Limburg - Graaf Huyn College, Geleen 
- Sint-Maartenscollege, Maastricht 
- Raayland College, Venray 
- Porta Mosana College, Maastricht 
- Trevianum SG, Sittard 
- Stella Maris College, Meerssen 
- Connect College, Echt 

 

- Philips van Horne SG, Weert 
- SG Sophianum, Gulpen 
- Sintermeerten College, Heerlen 
- Charlemagnecollege, Landgraaf 
- Bouwens van der Boijecollege, 

Panningen 
 

 

 

CSG Reggesteyn, Nijverdal (Overijssel) 

 

Maartenscollege, Haren (Groningen) 
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MEP in de media 
 
 
Herman Van Rompuy opent interregionale MEP-conferentie Noord-Brabant/Vlaanderen 

De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, heeft maandag 12 mei de regionale MEP 

conferentie Noord-Brabant/Vlaanderen geopend. Deelnemers uit Noord-Brabant werden tijdens deze 

conferentie geselecteerd om deel te nemen aan de nationale MEP-conferentie 2014. 

Het Vlaamse VTM Nieuws was ook bij de opening aanwezig en heeft het volgende item gemaakt dat is 

uitgezonden op 13 mei 2014. 

 

 
 
Het volledige nieuwsitem is te bekijken op onze website via www.mepnederland.nl/vanrompuy  

 
 
Provinciale conferenties op twitter 

Koen Bokhorst @KoenBokhorst   1 juli 

Gefeliciteerd! Flevolandse delegatie voor het @MEPNederland na drie sterke en leerzame dagen  
 

B en W Rotterdam @College010   3 juni 

Loco-burgemeester @Eerdmans spreekt Rotterdamse scholieren Model European Parliament toe.  

4 dagen debat over Europa.  
 

MEP Limburg @MEPLimburg    21 mei 

MEP Limburg is vanochtend drie keer te horen op @L1 Radio! Heb jij het gehoord? #LBMC14 

pic.twitter.com/eNlerikRTC 

 

QuintusAssen @QuintusAssen   9 mei 

In het #provinciehuis wordt druk gedebatteerd door onze #MEP leerlingen. Nu live via: 

http://videoverslag.drenthe.nl  
 

Derk Moor @DerkMoor    11 april 

Model European Parliament in de provinciehouse! Want wij van Overijssel vinden Europa belangrijk.  

https://twitter.com/KoenBokhorst
https://twitter.com/KoenBokhorst
https://twitter.com/MEPNederland
https://twitter.com/College010?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.mepnederland.nl%2F9353245%2Fv%2F&profile_id=2202724658&tw_i=473742744926846976&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=406445804354674688
https://twitter.com/College010?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.mepnederland.nl%2F9353245%2Fv%2F&profile_id=2202724658&tw_i=473742744926846976&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=406445804354674688
https://twitter.com/Eerdmans
https://twitter.com/MEPLimburg
https://twitter.com/L1
https://twitter.com/hashtag/LBMC14?src=hash
http://t.co/eNlerikRTC
https://twitter.com/QuintusAssen
https://twitter.com/QuintusAssen
https://twitter.com/hashtag/provinciehuis?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MEP?src=hash
http://t.co/CMyohp9k3V
https://twitter.com/DerkMoor
https://twitter.com/DerkMoor
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Van deelnemer tot coördinator: interview met Sterre de Geus 
dagblad De Gelderlander, mei 2014 
 

Tegen Europa zijn is heel makkelijk 

 

Waar politieke partijen door heel Europa campagne voeren voor de Europese 

Verkiezingen (22 mei), komen de beste debaters van Gelderse middelbare 

scholen aankomende week bijeen in Arnhem. Met discussies, debatten en 

speeches over actuele Europese onderwerpen, bootsen zij tijdens het Model 

European Parliament (MEP) een week lang het Europees Parlement na. Het is 

voor de 25e editie van MEP in Gelderland.  De beste deelnemers bij deze 

Gelderse conferentie mogen de provincie vertegenwoordigen op nationaal niveau. 

Wie daar uitblinkt, stoot door naar de internationale MEP-conferentie. Sterre de 

Geus (18) schopte het in 2012 zelf zo ver toen ze Nederland mocht 

vertegenwoordigen in Madrid. Vanaf volgend jaar gaat ze als provinciaal coördinator de Gelderse 

conferentie leiden. 

 

Wat ga je doen in die rol? 

Samen met Camiel van Houdt sta ik dan aan het hoofd van de organisatie MEP-Gelderland. Onze 

belangrijkste taken zijn het begeleiden en aansturen van de organisatiecommissie van de debatweek. 

Daarnaast begeleiden wij de Gelderse delegatie voor op de nationale MEP conferentie in Den Haag.  

 

Ben je daar niet een beetje jong voor? 

Dat denk ik niet. Als scholier heb ik vanaf mijn vijftiende heel veel ervaring opgedaan met het MEP. Van 

deelnemer in Gelderland tot de internationale conferentie. Ik weet precies hoe het er aan toe gaat en wat 

er gevraagd wordt.  

 

Wat heb jij zelf geleerd tijdens jouw MEP-periode? 

Het heeft mij als middelbare scholier enorm verrijkt. Ik weet nu veel beter hoe de Europese politiek werkt. 

Tot dan toe wist ik daar weinig van. Maar het is ook een ontdekking van je eigen capaciteiten, doordat je 

leert debatteren, onderhandelen en jezelf presenteren.  

 

In hoeverre houden scholieren zich bezig met Europese politiek?  

De Europese Unie staat vrij ver van de mensen af. Het is een vrij ingewikkeld systeem, waar veel mensen 

de basis niet eens van kennen. Ik schrik wel eens, als ik zie dat veel mensen maar nauwelijks iets weten 

van Europese politiek. Juist daarom is het zo belangrijk dat het via MEP onder de aandacht komt op 

middelbare scholen. 

 

Waarom baart jou dat zorgen? 

We zitten nu vlak voor de Europese Verkiezingen, waarbij de opkomst traditioneel heel laag is. Terwijl de 

Europese Unie meer doet dan wij denken. Wel moeten we een kritische lidstaat blijven en die kritische 

houding ontwikkelen jongeren tijdens het MEP. Dan zie je dat het niet zo makkelijk is om onderling tot 

afspraken te komen. maar als dat wel gebeurt kunnen er grootse zaken geschieden.  

 

Voel je jezelf meer Nederlander of Europeaan? 

Dat is moeilijk te zeggen. Het ligt eraan waar ik ben. Hier in Nederland voel ik me gewoon Nederlander, 

maar tijdens de MEP-periode voelde ik me echt Europeaan toen ik met grensoverschrijdende thema’s 

bezig was. 

 

Waarom staan veel mensen sceptisch tegenover Europa denk je? 

Veel mensen zien het als een macht waar je geen invloed op hebt. Tegenstander zijn van Europa is 

makkelijk. Zeker als Nederland de helpende hand moet bieden aan landen als Griekenland. Soms moet 

je wat inleveren als land. Maar misschien zal Nederland Europa ooit ook nog wel hard nodig hebben.  

 

Zien we jou ooit nog terug in de politiek? 

Dat durf ik nog niet te zeggen. Het politieke spel is heel boeiend, maar het zorgt ook voor een traag 

besluitvormingsproces. Ik vraag me af, of dat het beste podium is om dingen voor elkaar te krijgen. 
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3. NATIONALE ACTIVITEITEN 
 
 

26ste nationale Model European Parliament conferentie 

De nationale conferentie wordt één keer per jaar gehouden in het hart van de Nederlandse besluitvorming, 

namelijk in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. Van 28 september tot en met 3 

oktober 2014 was de 26
ste

 nationale conferentie. De jongeren die hieraan deelnamen zijn gekozen op 

basis van hun goede prestaties tijdens de provinciale MEP-conferenties.  

 

De nationale conferentie is het sluitstuk van de jaarlijkse cyclus MEP-activiteiten in Nederland. Tijdens dit 

evenement ervaren ruim 150 leerlingen vijf aaneengesloten dagen, hoe het is om Europarlementariër te 

zijn. Tijdens commissievergaderingen en de Algemene Vergadering zoeken de jonge 'parlementariërs', 

afkomstig uit alle windstreken, gezamenlijk naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende 

problemen. 

 

Bij de nationale conferentie worden bekende bestuurders en politici betrokken. Zo werden de jongeren in 

2014 tijdens de opening in de Eerste Kamer toegesproken en geënthousiasmeerd door de voorzitter, 

mevrouw Broekers-Knol. Bij de start van de Algemene Vergadering sprak Tweede Kamervoorzitter 

mevrouw Van Miltenburg de jongeren toe, en nodigde hen uit die avond op de publieke tribune de 

algemene beschouwingen bij te wonen, waar in groten getale gehoor aan werd gegeven. Bij de sluiting 

spraken Europarlementariër en lid van het Comité van Aanbeveling de heer Van Baalen en de Haagse 

wethouder mevrouw Van Engelshoven.  

 
 

Conferentieweek 

De nationale conferentie begint gedecentraliseerd in verschillende Nederlandse steden. Dit jaar vonden de 

commissievergaderingen plaats in de steden Leeuwarden, Hoogeveen, Meppel, Zwolle, Arnhem en Den 

Haag. Provinciehuizen en stadhuizen boden de deelnemers gedurende twee dagen vergaderruimtes om 

hun resoluties op te stellen. Gastgezinnen stelden hun huizen open om de jongeren drie nachten van bed, 

brood en bad te voorzien. 

 

Elke commissie wordt geleid door een voorzitter en bestaat uit circa dertien commissieleden: één uit elke 

delegatie. Iedere provincie of regio vertegenwoordigt daarbij een EU-lidstaat. Er wordt twee dagen 

gediscussieerd over het onderwerp van de commissie, waarna in een resolutie een oplossing voor het 

vraagstuk wordt neergelegd. Halverwege de week komen alle commissies naar Den Haag. 

 

Na de formele opening in de Eerste Kamer op woensdag, volgt op donderdag en vrijdag de Algemene 

Vergadering in de oude en plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. Tijdens de Algemene 

Vergadering worden de door de commissies opgestelde resoluties besproken en in stemming gebracht. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.mepnederland.nl/nationaleconferentie  
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Op school ben je altijd bezig met vragen waarvoor eigenlijk altijd maar 1 antwoord goed is. Bij het 
MEP is dit compleet anders, om tot een goede resolutie te komen moet je divergerend denken, er zijn 

ontzettend veel oplossingen mogelijk voor de vraagstukken. Naast het divergerend denken is ook 
samenwerken ontzettend belangrijk en ik heb ook gemerkt dat de band die er bestaat in een groep 

van groot belang is voor de kwaliteit van de resolutie die voort komt uit de vergaderingen. Ik realiseer 
me nu ook wat het belang is van een goede teambuilding. Ik heb deze week heel veel geleerd, 

allemaal nieuwe mensen leren kennen en gewoon een super leuke week gehad.  
- Florian Nieuwendijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een greep uit de vraagstukken  

 Commissie Internationale Handel 

Het vraagstuk van internationale handel: de Europese Unie heeft met veel landen en organisaties 

handelsverdragen gesloten. De EU gebruikt haar buitenlandse handelsbeleid onder andere om 

kansrijke ontwikkelingen in minder ontwikkelde landen te stimuleren. Welke criteria moet de EU 

opleggen aan landen die van dit beleid gebruik willen maken? Kan de EU het handelsverdrag 

bijvoorbeeld opschorten als blijkt dat in een land grove mensenrechtenschendingen 

plaatsvinden? 

 

 Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid 

Het vraagstuk van overstromingsgevaar door klimaatverandering: de opwarming van de aarde 

leidt onder andere tot een stijgende zeespiegel en meer smeltwater dat door de Europese rivieren 

stroomt. Dat brengt overstromingsrisico’s met zich mee. Aangezien water zich niet laat 

weerhouden door landsgrenzen is een gezamenlijke aanpak van bijzonder groot belang. Hoe kan 

de Europese Unie voorkomen dat maatregelen in de ene lidstaat leiden tot problemen in een 

andere lidstaat? 

 

 Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Het vraagstuk van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU: steeds minder jonge 

Europeanen kiezen voor een beroep in de landbouw. Wat kan de Europese Unie doen om deze 

belangrijke sector onder de aandacht te brengen bij jongeren? Gaan de voorgenomen 

maatregelen ver genoeg om jongeren te stimuleren voor een beroep in de landbouwsector te 

kiezen? 

 

 Commissie Constitutionele Zaken 

Het vraagstuk van euroscepsis: steeds meer EU-burgers staan kritisch tegenover het proces van 

Europese integratie. De samenwerking zou te snel of te ver gaan, wat het aantal eurosceptici in 

rap tempo doet toenemen. Euroscepsis is zeker niet nieuw, maar lijkt de laatste tijd wel andere 

vormen aan te nemen. Wat zouden de gevolgen voor de Europese Unie kunnen zijn als het anti-

Europa sentiment blijft groeien? En wat kan de EU zelf doen om de burger meer te betrekken bij 

het proces van Europese integratie? 
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Opening Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Traditiegetrouw bood de Eerste Kamer ook in 2014 

de vergaderzaal aan voor de officiële opening van de 

nationale conferentie. Na een welkom van de 

voorzitter van de Eerste Kamer, sprak de 

ambassadeur van de EU-lidstaat die het 

voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt, in 

dit geval Italië, het MEP toe. Vervolgens kregen de 

jongeren zelf het woord. Van iedere provinciale 

delegatie presenteerde het delegatiehoofd het eigen 

land, waarbij kenmerken van de verschillende EU-

lidstaten de revue passeerden, maar ook 

vooroordelen werden weerlegd.  

 

Een voorbeeld van hoe de provincie Noord-Brabant het land Italië presenteerde: 

 

Landenpresentatie Italië 
(vertegenwoordigd door de provincie Noord-Brabant) 
 
 

 
Geacht presidium, commissievoorzitters, parlementariërs en overige aanwezigen, 
Benvenuto signor ambasciatore, 
 
Tutte le strade portano a Roma! Oftewel: alle wegen leiden naar Rome.  
Een eeuwenoud gezegde dat wij nog steeds gebruiken. Zo’n 2000 jaar geleden 
ontstaan, toen het Romeinse Imperium op zijn hoogtepunt was en alle gebieden rond 
de Middellandse Zee onder Romeinse invloed waren.  De Romeinen, het eerste volk 
dat een heus wegennet aanlegde door de continenten Afrika, Europa en Azië en er 
letterlijk voor zorgde dat alle wegen naar Rome leidden. 

 
In ons dagelijkse leven zien we constant invloeden terug uit het oude Rome. Van de Latijnse taal die we 
leren op school tot onze geschiedenisboeken die vol staan over het leven van de Romeinse keizers en de 
aquaducten en viaducten waar we dagelijks onderdoor rijden. 
 
Niet alleen de oude Romeinen hebben ons veel kennis en cultuur nagelaten, maar ook het Italië van nu is 
nog steeds een invloedrijk land. Italië huisvest een aantal bekende merken en staat zelfs in de top 5 van 
landen met de snelst groeiende bedrijven. Wie heeft er niet gehoord van Gucci of Dolce & Gabana? En 
niet te vergeten bekende automerken als Lamborghini, Ferrari en Maserati.  
 
Italië is een republiek met zo’n 61,5 miljoen inwoners. Sinds 2006 is de inmiddels 89 jaar oude Giorgio 
Napolitano het staatshoofd. Hij is het oudste staatshoofd binnen de Europese unie en er is een 
leeftijdsverschil van een halve eeuw tussen hem en de 39 jarige premier Matteo Renzi. Hij is de jongste 
premier in de EU. In februari dit jaar is het nieuwe centrumlinkse kabinet aangetreden. 
 
Ook in 2014 leiden alle wegen naar Rome. Dit is zeker het tweede halfjaar van 2014 het geval, want Italië 
is nu voorzitter van de Raad van de Europese Unie en veel bijeenkomsten vinden plaats in Italië. 
 
Eeuwenlang voerden wij de belangen van één Europa, ver voor het bestaan van iets als de Europese 
Unie. Daarom zijn wij naast onze deelname, uiterst trots op het feit dat wij op dit moment  het 
voorzitterschap van deze unie in handen hebben. 
 
Kortom, Italië is een land dat veel te bieden heeft en wat ik vandaag vol trots mag vertegenwoordigen. 
 

 

Z.E. Francesco Azzarello, Ambassadeur van Italië, 
spreekt de deelnemers in de Eerste Kamer toe.  
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Indrukken van de nationale MEP-conferentie 2014 

 
 
 

  

De opening in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg opent de 
Algemene Vergadering. 
 

 

  

Presidium en commissie volgen het debat in de zaal. 

 
Delegatieleden van de provincie Overijssel. 
 

 

  

Debat in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Europarlementariër Van Baalen tijdens de sluiting. 
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Conferentieboek:  

welkomstwoord van Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg 

 
 
Beste deelnemers aan de nationale MEP-conferentie, 

 

 

De 26
e
 editie van de Model European Parliament-

conferentie vindt plaats in een bijzonder jaar voor 

Europa: in mei waren de verkiezingen voor het Europees 

Parlement. Een paar weken lang stond Europa in de 

schijnwerpers… en terecht! 

 

Wat mij betreft komt er structureel meer aandacht voor 

Europese politiek en besluitvorming. Want anno 2014 

zijn Nederland en Europa zo met elkaar verweven, dat je 

ze onmogelijk los van elkaar kunt zien.                                       Foto: ANP 

 

Dat zie je ook in de Tweede Kamer. Lange tijd werden hier besluiten genomen over zaken die ook op 

Europees niveau speelden, zonder dat daar veel naar werd gekeken. Er was maar een klein groepje 

Kamerleden dat zich bezig hield met Europese wet- en regelgeving. Met het verdrag van Lissabon,  

dat eind 2009 in werking is getreden, is daar verandering in gekomen. Vanaf dat moment hebben 

nationale parlementen de mogelijkheid om een ‘gele kaart’ te trekken, als ze van mening zijn dat de 

voorgestelde wetgeving niet op Europees niveau moet plaatsvinden. Ook kan de Tweede Kamer een 

‘behandelvoorbehoud’ maken, wat betekent dat ze méér informatie van de regering kan krijgen over 

belangrijke grensoverstijgende kwesties. Dit maakt dat Kamerleden zich bewust zijn van de raak- 

vlakken tussen nationaal en Europees beleid, en ook steeds intensiever bij dat Europese beleid  

betrokken zijn. Vooral vanuit onze controlerende rol proberen we – samen met andere parlementen  

en het Europees Parlement – meer en meer greep te krijgen op ‘Brusselse’ besluitvorming.  

 

Van 28 september tot 3 oktober zullen jullie de dynamiek tussen het Nederlandse en het Europese 

parlement zelf ervaren, als jullie als ‘Europarlementariër’ samen op zoek gaan naar oplossingen voor 

actuele, grensoverschrijdende problemen. Ik vind het bijzonder dat dat grotendeels in de Tweede  

Kamer gebeurt; dat de jonge Europese bestuurslaag zo naar deze eeuwenoude plek wordt gebracht.  

En het is altijd goed om een nieuwe generatie in ‘onze’ befaamde blauwe stoelen te zien zitten. Het  

geeft blijk van een grote betrokkenheid van de jeugd bij de politiek, en van een vast geloof dat je als 

volksvertegenwoordiger het verschil kunt maken.  

 

Voor mij is dat altijd de belangrijkste leidraad geweest: politiek bedrijf je voor de mensen om je heen.  

Bij alles wat ik als Kamerlid deed – en bij alles wat ik nu als Voorzitter doe – vraag ik mezelf af wat het 

betekent voor het dagelijks leven van mensen. En dan bedoel ik álle mensen, dus niet alleen mijn  

‘eigen’ achterban. Ik hoop dat jullie dat tijdens de MEP-conferentie ook zullen doen. Dat jullie debat- 

teren op het scherpst van de snede, met tegelijkertijd altijd de binding met de praktijk… met dat  

stemmetje in het achterhoofd: wat zouden die 500 miljoen Europeanen – en in het bijzonder die 17  

miljoen Nederlanders – hiervan vinden?  

 

Ik wens jullie veel succes, 

 

Anouchka van Miltenburg 

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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Programma nationale MEP-conferentie 2014 

Zondag 28 september 

 

 Aankomst van de deelnemers in Leeuwarden, Meppel, Hoogeveen, Zwolle, Arnhem en Den Haag 

 Start teambuilding programma 

 Commissieleden verblijven in gastgezinnen 

 
 
Maandag 29 september 

 

 Commissievergaderingen in de Provinciehuizen te Leeuwarden, Zwolle en Arnhem, de stadhuizen 

van Meppel en Hoogeveen en het Huis van Europa in Den Haag 

 
 
Dinsdag 30 september  

 

 Commissievergaderingen en correctievergadering 

 Rapportage van commissievoorzitters aan het Montesquieu Instituut en correctie resoluties 

 
 
Woensdag 1 oktober 

 

 Aankomst van delegatieleden, voorzitters en begeleiders in Den Haag 

 Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2014 

in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Sprekers: Mr. A. Broekers-Knol, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Z.E. Francesco Azzarello, Ambassadeur van Italië 
(voorzitterschap van de Raad van de EU) 
Niels Heineman, Voormalig presidiumlid MEP Nederland 2013 
Vertegenwoordigers van de delegaties 

  Delegatievergaderingen en lobbyen 

 
 
Donderdag 2 oktober 

 

 Algemene Vergadering in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Spreker: Mevrouw A. van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 
Vrijdag 3 oktober 

 

 Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 Officiële sluiting Model European Parliament Nederland 2014 

Sprekers: Mr.drs. J.C. van Baalen, Lid Europees Parlement  

Mr.drs. I.K. van Engelshoven, Wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Onderwijs 

en Jeugd, gemeente Den Haag 

 Bekendmaking selectie deelnemers aan de Europese MEP-conferenties 
 Afscheidsdiner in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

Ik heb ontzettend veel geleerd, vooral over mijn eigen onderwerp, maar ook zeker over de andere 
onderwerpen door mij ook te verdiepen in hun resolutie. Ook heb ik veel geleerd over het proces van 
punten vinden en beargumenteren. Ik heb diep respect voor de echte (Euro) parlementariërs! Het 
allerleukste vond ik dat we zelf ook in de tweede kamer mochten zitten en spreken, deze kans zal ik 
waarschijnlijk nooit meer krijgen, bedankt! - Lieke Rolvers 
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Model European Press 

Een deel van de commissievoorzitters neemt de laatste twee dagen van de conferentie plaats in het 

presidium van de Algemene Vergadering; de andere voorzitters stellen de Model European Press samen. 

In deze krant is, naast de verslaglegging van alle activiteiten, plaats voor interviews, foto’s, ludieke quotes 

en persoonlijke ervaringen van deelnemers.  

 

Om de jongeren een indruk te geven van het journalistieke vak, kregen de MEP-journalisten aan de start 

van hun tweedaagse journalistieke MEP-carrière een gastles van een parlementair journalist van Trouw, 

Bart Zuidervaart. Hij vertelde de jongeren in het kort waar op te letten als parlementair verslaggever, hoe 

je het beste een interview afneemt en wat een goede voorbereiding is voor een mooi artikel.  

 

Dit jaar hebben zij namens de Model European Press interviews gehouden met Paul van Meenen, 

Tweede Kamerlid voor D66, Geert Jan Hamilton, griffier van de Eerste Kamer en Mendeltje van Keulen, 

griffier Europese Zaken van de Tweede Kamer. 

 

Dankzij deze MEP-journalisten kregen de MEP-deelnemers van 2014 een tastbaar aandenken: een krant 

vol serieuze en (soms) minder serieuze informatie over de MEP-week. 

 

 
 
 

Online evaluatie nationale MEP-conferentie 

In 2014 heeft het Montesquieu Instituut via een uitgebreide online evaluatie onder de deelnemers van de 

nationale MEP-conferentie, hun mening gevraagd over uiteenlopende aspecten, variërend van de 

functionaliteiten van de website tot aan de kwaliteit van de sprekers. 

 

De enquête levert het Montesquieu Instituut input voor de verdere ontwikkeling van het MEP. Ruim 80% 

van de deelnemers vindt de vraagstukken boeiend en geeft aan dat het hen tot nieuwe inzichten heeft 

gebracht. Over het algemeen zijn ze zeer positief over de organisatie. 

Kamerlid Paul van Meenen in een interview met de Model European Press: “De EU terugzien in het 
onderwijs is belangrijk, en het Model European Parliament is een heel tastbare vorm hiervan. Ook kun je 
door dit soort initiatieven leren over de Europese Unie en mensen gaan beseffen dat er, ook in de EU, 
altijd verbetering mogelijk is.” 

Mendeltje van Keulen, griffier Europese Zaken van de Tweede Kamer […] zou ook graag zien dat de 
buitenwereld meekrijgt hoe er binnen de Tweede Kamer over Europa gediscussieerd wordt (uit een 
interview in de Model European Press). 

Geert Jan Hamilton, griffier van de Eerste Kamer, in een interview met de Model European Press: Als 
allerlaatste tip geeft hij aan iedereen mee die iets wil doen met de politiek of in de politiek: ‘’Blijf doen wat 
je leuk vindt, en blijf je interesseren. Kortom: blijven leren en doorgroeien!’’ 
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MEP in de media 

 
 

De Kamerbode (het interne blad van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) besteedde in oktober 2014 aandacht 
aan het Model European Parliament. 
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4. EUROPESE CONFERENTIES 
 
 
De Europese conferenties worden vanuit het gastland georganiseerd. Het gastland draagt zorgt voor de 

inhoud van het programma, instructies aan deelnemers en de organisatie van de sprekers. Daarnaast 

regelen zij praktische zaken als gastgezinnen voor de deelnemers, het hotel voor de begeleiders en het 

vervoer naar de verschillende locaties. Om de continuïteit van de Europese conferenties te waarborgen 

bestaat er sinds 2014 een overkoepelende steering committee met daarin MEP-coördinatoren uit 

verschillende landen. Nederland vertegenwoordigt, als bakermat van het MEP, West-Europa in de steering 

committee. 

 

Jaarlijks vindt in het voorjaar en najaar een Europese MEP-conferentie plaats, telkens in een andere 

Europese (hoofd)stad. In 2014 was de voorjaarsconferentie van 29 maart tot 5 april in Wenen (Oostenrijk) 

en de najaarsconferentie van 8 tot 15 november in Luxemburg (Luxemburg). 

 

De deelnemers verblijven ook hier in gastgezinnen en zijn zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van 

hun reis, waarbij ze in veel gevallen tegemoet worden gekomen door de eigen school. 

 

 

 

De geselecteerden na afloop van de nationale MEP-conferentie in de Statenhal van de Tweede Kamer. 
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“Ik heb een heleboel interessante mensen mogen ontmoeten, mooie gesprekken mogen voeren, 
mooie gebouwen gezien en bovenal heel veel geleerd. Ik wil het Montesquieu Instituut en alle andere 
organisatoren van deze conferentie bedanken voor deze ongelooflijke ervaring die ik nooit meer zal 
vergeten!” Anne Zandberg, commissievoorzitter voor Nederland bij MEP Wenen 

Nederlandse delegatie MEP-conferentie Wenen 2014 

 Megiel Kerkhoven, Leeuwarden (Friesland)  Thomas van Eechoud, Oegstgeest 
(Zuid-Holland) 

 David Metz, Nijmegen (Gelderland)  Gianni Croes, Vught (Noord-Brabant) 

 Joris van Schie, Alkmaar (Noord-Holland)  Anne Zandberg (commissievoorzitter), 
Beverwijk (Noord-Holland) 

 
 

Nederlandse delegatie MEP-conferentie Luxemburg 2014 

 Florian Nieuwendijk, Hemrik (Friesland)  Lilly Akhile Oijiangbe, Almere (Flevoland) 

 Anouk Jorna, Wijhe (Overijssel)  Jonah Kleijn, Den Haag (Zuid-Holland) 

 Wisse Kuper, Hattem (Overijssel)  Bas Blok, Wissenkerke (Zeeland) 

 Joris van Iersel, Utrecht (Utrecht)  Jorn Krijgsman, Klundert (Noord-Brabant) 

 Marten Koole, Lelystad (Flevoland)  Maarten de Lange, Mheer (Limburg) 

 

Kijk voor meer informatie op: www.mepnederland.nl/internationaleconferentie 

Bekijk het hele Luxemburgse nieuwsitem op www.mepnederland.nl/mepluxemburg. 
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MEP-conferentie Wenen (Oostenrijk) 

MEP Nederland heeft voor het verslag van de Europese MEP-conferentie Vienna 2014 dankbaar gebruik gemaakt van 

de bijdrage van Anne Zandberg, MEP-commissievoorzitter namens Nederland.  

 

MEP Wenen 2014 staat in het teken van Mozart, Weense wals en Wiener Schnitzels 

Half luisterend, half schrijvend, zit ik in de General Assembly (= Algemene Vergadering) van het Model 

European Parliament Vienna. Na een lange, vermoeiende, maar vooral geweldige week, kijk ik terug op de 

gebeurtenissen. De internationale MEP-conferentie is voor velen van ons een eindstation, het einde van 

onze MEP-carrière. Na meerdere conferenties (twee internationale conferenties, een nationale conferentie 

en verschillende provinciale conferenties), commissievergaderingen en algemene vergaderingen, hebben 

de Nederlandse gedelegeerden nu het eindstation bereikt: ze vergaderen samen met 160 gedelegeerden 

uit landen vanuit heel Europa over actuele vraagstukken. 

 

Maandag 31 maart – 'Presidency, excellencies, distinguished guests' 

In de prachtige raadszaal houdt Gianni zijn speech over Nederland, nadat veel, heel veel sprekers hem 

voor zijn gegaan. Waar andere delegaties vooral de vooroordelen over hun thuislanden ontkrachten, 

vertelt Gianni wat Nederland juist wél goed kan. 

 

's Middags is het tijd voor een Wiener Schnitzel, waarna de commissievergaderingen worden hervat. In de 

avond bezoeken we, samen met de Belgische en Luxemburgse delegaties, de ambtswoning van de 

Nederlandse ambassadeur. De residentie is een prachtig gebouw, namelijk het voormalige huis van 

componist Richard Strauss. Als we de tulpen in de tuin zien staan, weten we dat we eindelijk weer 

Nederlands kunnen praten! 

 

Vrijdag 4 april – 'Weense wals' 

Zondag leerden we de Weense Wals dansen en vanavond is het zo ver; we moeten onze skills in praktijk 

brengen. Op Palais Schönburg vindt het afsluitende bal plaats. Smokings, lange jurken, champagne en 

Mozart; een geweldige avond, maar toch een bittere nasmaak. Als de avond is afgelopen, is het tijd om 

afscheid te nemen van MEP Vienna. 

 

Op de website is het volledige verslag geplaatst. Kijk hiervoor op: www.mepnederland.nl/wenen 

   
De Nederlandse delegatie en commissievoorzitter voor het 
Oostenrijkse parlement in Wenen. 
 

 
En tijdens de Algemene Vergadering. 
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MEP-conferentie Luxemburg (Luxemburg) 

MEP Nederland heeft voor het verslag van de Europese MEP-conferentie Luxemburg 2014 dankbaar gebruik gemaakt 

van de bijdrage van Maarten de Lange, Marten Koole en Joris van Iersel, delegatieleden Nederland. 

 

Een internationaal avontuur 

Een delegatie vol heimwee zit nu op school te balen dat een van de meest spectaculaire weken uit hun 

leven voorbij is: de internationale MEP-conferentie Luxemburg 2014. Tien delegatieleden uit Nederland 

hebben meegedaan aan de internationale MEP-conferentie; samen met 150 open-minded, inspirerende 

en intelligente mensen uit 26 andere Europese landen. 

 

Committee meetings 

In de week die volgde heb ik voor de vierde keer in mijn MEP-carrière een resolutie opgesteld, dit maal in 

een commissie die zich bezighield met vrouwenrechten. Een bijzondere commissie, omdat er maar twee 

mannelijke gedelegeerden in zaten.  

 

Doordat de vergaderingen op erg hoog niveau waren, leerde ik veel beter Engels spreken en ook mijn 

politiek inzicht ging weer stukken vooruit. Woensdag maakten we onze resolutie af en gingen we hiervoor 

lobbyen bij de andere gedelegeerden in het mooi uitgekozen Schengen, net over de Duitse grens. 

Donderdag begon de General Assembly/plenaire vergadering, in de Hemicycle, het oude Europees 

Parlement; wederom een prachtige locatie. 

 

Afscheid van nieuwe, internationale vrienden 

De volgende ochtend was dan het moment van afscheid echt gekomen: na mijn gastfamilie en nieuwe 

vrienden en vriendinnen gedag te hebben gezegd, zat de Nederlandse delegatie weer in de trein, terug 

naar vertrouwd grondgebied. 

 

Voor mij begint nu alweer een nieuwe ronde van het MEP; ik heb de eer om als voorzitter nieuwe 

gedelegeerden te begeleiden in het opstellen en verbeteren van resoluties en om hen te begeleiden in de 

strijd naar een wonderlijke ervaring in een internationaal MEP-avontuur! 

 

Op de website is het volledige verslag geplaatst. Kijk hiervoor op: www.mepnederland.nl/luxemburg 

 

  

Ontvangst van de Nederlandse delegatie op de residentie 
van de Nederlandse ambassadeur in Luxemburg 

Het voltallige MEP bijeen in de Hémicycle, het voormalig 
Europees Parlement in Luxemburg. 
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ORGANISATIE 
 
 

MEP-team Montesquieu Instituut 

 Drs. L.M. Weijs   projectcoördinator 

 Drs. M. Farahani-Schoonenboom projectmanager 

 Mevrouw R. van Rossum, MSc projectmanager 

 
 

Comité van Aanbeveling 

 Mr. J.P.H. Donner   Vice-President van de Raad van State 

 Mr. A. Broekers-Knol  Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 Mevrouw A. van Miltenburg  Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 Drs. M.J. van den Berg  Commissaris van de Koning in Groningen 

 Mr.drs. J.C. van Baalen  Lid Europees Parlement 

 Mevrouw M.R. Schaake, MA  Lid Europees Parlement 

 De heer J.J. van Aartsen  Burgemeester van Den Haag 

 Drs. A. Klom   Hoofd Europese Commissie Vertegenwoordiging 

in Nederland 

 Drs. E. Slootweg   Hoofd Europees Parlement Informatiebureau in Nederland 

 Drs. S. van der Vaart  Hoofd Europees Parlement Informatiebureau in België 

 
 

Provinciale coördinatoren 

 Groningen    Drs. J.P. Frans 

 Friesland    Mevrouw I.J. van der Lijke 

 Drenthe    Drs. J.P. Franzen 

 Overijssel    Drs. B. Scheperboer 

 Gelderland    Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit / 

C.A. van Houdt & mevrouw S. de Geus 

 Utrecht    Drs. M.J. Peulen 

 Flevoland    R. Gielen 

 Noord-Holland   Drs. M.J. Sierhuis 

 Zuid-Holland    De heer Th.L. Kooi & mevrouw A.F. Vette 

 Regio Rotterdam   Drs. J.M.M. van Kleef 

 Zeeland    Mevrouw A. van der Stel-Mondeel  

 Noord-Brabant   Mevrouw H.J.W. Steijger 

 Limburg    De heer R.P.M. Lepot 
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