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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 jaarlijks
evenement dat circa 2000 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 proces van Europese besluitvorming en krijgen
zij inzicht in het belang van samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Alle Nederlandse provincies en de regio Rotterdam hebben een eigen MEP-organisatie met een breed
netwerk van scholen die meedoen aan het MEP. Iedere provincie of regio heeft een eigen MEPcoördinator, waarvan de meesten docent zijn in het voortgezet onderwijs. Deze betrokken en ervaren
docenten organiseren de provinciale conferenties en begeleiden hun delegaties naar de nationale
conferentie. Verder zien de coördinatoren erop toe dat de betrokken scholen simulatiezittingen en andere
Europese activiteiten organiseren. De nationale MEP-activiteiten, waaronder de jaarlijkse nationale
conferentie, zijn sinds 2013 onderdeel van het programma 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 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 ruim 2000 leerlingen uit de hoogste klassen van havo/vwo als
'Europarlementariër' mee aan provinciale, nationale en internationale MEP-conferenties. Van de leerlingen
die op de scholen zijn geselecteerd om mee te doen aan de provinciale zittingen, worden de besten van
elke school afgevaardigd naar de jaarlijkse nationale conferentie in Den Haag. Hier vindt een selectie
plaats voor deelname aan de internationale conferentie, die twee keer per jaar wordt gehouden, telkens in
een andere EU-lidstaat of kandidaat-lidstaat.
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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 internationale 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 in Nederland ook ‘live’ via bijvoorbeeld een tweejaarlijkse European Youth Ambassadors
bijeenkomst.

Commissievoorzitter na afloop van de nationale conferentie 2013: “Ik wil nog even zeggen dat ik de
week echt heel gezellig en leerzaam vond! Ik zie het MEP iedere keer weer als een hele ervaring!
(…)
Ik heb in deze week geleerd om vrienden voor het leven te maken, teleurstellingen te verwerken, dat
ik gewoon alles moet vragen aan iemand wat ik wil weten en met een beetje lef alles voor elkaar kan
krijgen. Dankjewel voor deze hele ervaring; een week MEP leert mij meer dan een heel jaar school.”

Subsidies
Dankzij financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Europees
Parlement Informatiebureau in Nederland werden de nationale MEP-activiteiten in 2013 mogelijk gemaakt.
Het Montesquieu Instituut is hen zeer erkentelijk voor deze onmisbare steun.

Daarnaast stelden gemeente- en provinciehuizen en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
vergaderruimten beschikbaar. De imposante vergaderruimtes werken inspirerend op de jonge
'Europarlementariërs'. De prestigieuze locaties maken dat zij zich serieus genomen voelen en stimuleren
hen zich als echte Europarlementariërs te gedragen. Het draagt bovendien bij aan de kwaliteit van de
debatten. Voor de deelnemers is het MEP een unieke ervaring, die van invloed is op hun persoonlijke
ontwikkeling, hun denken over Europese samenwerking en het verdere studietraject.

Organisatie
Het Montesquieu Instituut is verantwoordelijk voor alle nationale MEP-activiteiten. Tevens zorgt het ervoor
dat de jongeren die voor de twee internationale conferenties worden geselecteerd, goed voorbereid aan
deze conferenties kunnen deelnemen.

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 tracht het een bijdrage te leveren aan een breed
maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa. Via
initiatieven als het MEP worden naast universitaire studenten, ook middelbare scholieren betrokken.
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2. PROVINCIALE ACTIVITEITEN
Schoolconferenties
De schoolconferenties vormen het eerste onderdeel van het MEP. In Nederland organiseren jaarlijks zo’n
120 scholen uit de twaalf provincies en de regio Rotterdam simulatiezittingen om ruim 2000 jongeren uit
de bovenbouw van havo/vwo kennis te laten maken met het complexe proces van Europese
besluitvorming. Bovendien worden hier de leerlingen geselecteerd die worden afgevaardigd naar de
provinciale MEP-conferenties.

De streven het MEP naar een zo breed mogelijke deelname aan een actief informatieprogramma over de
Europese samenwerking wordt zo bevorderd.

Provinciale conferenties
In het voorjaar van 2013 zijn in de provincies en de regio Rotterdam de jaarlijkse provinciale MEPconferenties gehouden. Scholen gespreid over deze provincies hebben hieraan deelgenomen.
Groningen

8 en 22 maart 2013

Noord-Holland

1 - 4 maart 2013

Friesland

6 - 8 maart 2013

Zuid-Holland

11 - 12 april 2013

Drenthe

24 - 26 april 2013

Regio Rotterdam

1 - 4 juni 2013

Overijssel

18 - 20 april 2013

Zeeland

29 - 31 mei 2013

Gelderland

27 - 31 mei 2013

Noord-Brabant

21 - 26 april 2013

Utrecht

9 - 11 januari 2013

Limburg

15 - 18 april 2013

Flevoland

28 juni en 1-2 juli 2013

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

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

Het presidium achter de voorzitterstafel tijdens de
provinciale MEP-conferentie Limburg.
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MEP-scholen
Over heel Nederland doen zo’n 120 scholen mee aan het Model European Parliament. Tijdens de
provinciale MEP-conferenties wordt uit iedere school tenminste één delegatielid geselecteerd om deel te
nemen aan de nationale MEP-conferentie. In 2013 waren de volgende scholen aangesloten bij het MEP:

Groningen

- RSG De Borgen, locatie ‘Lindenborg’, Leek
- Maartenscollege, Haren
- Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen

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

Friesland

-

- Leeuwarder Lyceum, Leeuwarden
- Stedelijk Gymnasium Leeuwarden
Piter Jelles, Leeuwarden
- OSG Singelland Het Drachtster
Lyceum, Drachten
- CSG Comenius, Leeuwarden

Drenthe

- CS Vincent van Gogh, Assen
- RS De Nieuwe Veste, Coevorden
- Dr. Nassau College, Quintus, Assen

Overijssel

- Gymnasium Celeanum, Zwolle
- Almere College Kampen, Kampen
- Vander 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

Gelderland

-

RSG Magister Alvinus, Sneek
RSG Simon Vestdijk, Harlingen
CSG Lauwers College Buitenpost
Stellingwerf College, Oosterwolde
OSG Sevenwolden Fedde Schurerplein,
Heerenveen

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

Het Drachtster Lyceum, Drachten (Friesland)
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- CSG Dingstede, Meppel
- Roelof van Echten College,
Hoogeveen
- RS Esdal College, Emmen
- 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

- Beekdal Lyceum, Arnhem
- Stedelijk Gymnasium Arnhem,
Arnhem
- KSG Marianum, Groenlo
- Candea College, Duiven
- SG Het Rhedens, Rozendaal
- Dorenweerd College, Doorwerth

Utrecht

-

Flevoland

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

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

NoordHolland

-

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

- 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

-

Zeeland

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

NoordBrabant

-

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

-

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

Utrechts Stedelijk Gymnasium, Utrecht
Anna van Rijn College, Nieuwegein
Stichtse Vrije School, Zeist
Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven
Revius Lyceum, Doorn

Lentiz | Reviuslyceum, Maassluis

-

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

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

- Scheldemond College, Vlissingen
- Zeldenrust – Steelant College,
Terneuzen

Stedelijk Gymnasium, Breda
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3. NATIONALE ACTIVITEITEN
25ste 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 29 september tot en met 4
oktober 2013 werd de 25

ste

nationale conferentie gehouden. De jongeren die hieraan deelnamen zijn

gekozen op basis van hun goede prestaties tijdens de provinciale conferenties.

De nationale conferentie is het sluitstuk van de jaarlijkse Model European Parliament activiteiten in
Nederland. Tijdens dit evenement ervaren ruim 150 leerlingen uit de bovenbouw van havo/vwo, vijf
aaneengesloten dagen, hoe het is om Europarlementariër te zijn. Tijdens commissievergaderingen en de
Algemene Vergadering gaan de jonge 'parlementariërs', afkomstig uit alle windstreken, gezamenlijk op
zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen.

Eén van de doelen van het MEP is om bij de jongeren een maatschappelijk en politiek bewustzijn te
ontwikkelen. Door de brede inzet van het MEP worden echter niet alleen jongeren bereikt, maar ook
docenten, familie, vrienden, kennissen en gastgezinnen.

Bij de nationale conferentie worden bekende politici betrokken. Zo werden de jongeren in 2013 tijdens de
openingsceremonie in de Eerste Kamer onder meer toegesproken en geënthousiasmeerd door de
voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Broekers-Knol. Bij de start van de Algemene Vergadering sprak
de heer Van Raak, ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Bij de sluiting spraken de heer Van Aartsen,
burgemeester van Den Haag, en de heer Gerbrandy, Europarlementariër. De aanwezigheid van politici bij
het MEP zorgt voor media-aandacht, waardoor een nog grotere groep mensen wordt bereikt.

Conferentieweek
De nationale conferentie begon, zoals gebruikelijk, gedecentraliseerd in verschillende Nederlandse
steden. Dit jaar vonden de commissievergaderingen plaats in de steden Utrecht, Rotterdam, Middelburg,
’s-Hertogenbosch en Maastricht. Provinciehuizen en stadhuizen boden de deelnemers gedurende twee
dagen vergaderruimtes om hun resoluties op te stellen.

Elke commissie wordt geleid door een voorzitter en bestaat uit circa dertien commissieleden: één uit elke
delegatie. Iedere provincie of regio vertegenwoordigt 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 der Staten-Generaal op woensdag, volgt op donderdag en
vrijdag de Algemene Vergadering in de oude en plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der StatenGeneraal. 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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Een greep uit de vraagstukken van 2013:


Commissie Economische en Monetaire Zaken
Het vraagstuk van een Europese bankenunie: noodlijdende banken in de EU-lidstaten hebben
voor grote financiële problemen gezorgd bij de nationale overheden die hen te hulp zijn
geschoten. Denk hierbij aan Ierland en Spanje. Een Europese bankenunie zou dergelijke
problemen in de toekomst moeten voorkomen. Is de in 2012 voorgestelde bankenunie de
oplossing voor toekomstige financiële problemen bij banken in de EU-lidstaten? Schieten de
plannen tekort of gaan zij juist veel te ver?



Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Het vraagstuk van het Europese migratiebeleid: in deze tijden van crisis houdt Europa angstvallig
vast aan een restrictief migratiebeleid. Niet-Europeanen wordt steeds vaker de toegang tot de
Europese arbeidsmarkt geweigerd. Toch kampen steeds meer sectoren met een tekort aan
experts. Hoe zou het migratiebeleid moeten worden aangepast om de concurrentiestrategie van
een vergrijzend Europa, met een afnemend concurrentievermogen en achterblijvende innovatie,
een kans van slagen te geven?



Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Het vraagstuk van de toekomst van de Europese gezondheidszorg: hoewel de EU een
coördinerende rol heeft, hebben de EU-lidstaten de controle over het eigen
volksgezondheidsbeleid. Welk beleid zou de EU kunnen voeren om de gezondheidszorg zo te
reguleren dat de EU-burgers de beste zorg krijgen, ongeacht de landsgrenzen?



Commissie Constitutionele Zaken
Het vraagstuk van de schending van de democratische beginselen van de Europese Unie: bij
toetreding tot de Europese Unie worden eisen gesteld aan de democratische en rechtsstatelijke
kwaliteit van nieuwe lidstaten. De EU, en het lidmaatschap daarvan, veronderstelt dat alle
lidstaten aan deze eisen blijven voldoen. Op welke manier moet worden ingegrepen wanneer in
individuele lidstaten door nieuwe wet- en regelgeving de Europese democratische normen
dreigen te worden aangetast?

De Algemene Vergadering in de oude zaal van de
Tweede Kamer.

De Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de
Tweede Kamer.
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Opening Eerste Kamer der Staten-Generaal
Traditiegetrouw werd ook in 2013 de Algemene Vergadering in Den Haag geopend in de vergaderzaal van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De MEP-deelnemers werden welkom geheten door mevrouw
Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, waarna de ambassadeur van de EU-lidstaat die het
voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt, in dit geval Litouwen, het MEP toesprak. Na een laatste
toespraak van de heer Klom, hoofd van de Europese Commissie vertegenwoordiging in Nederland, 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 Groningen het land Zweden presenteerde, is
hieronder te lezen.

Landenpresentatie Zweden
(vertegenwoordigd door de provincie Groningen)
Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen,
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord, Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
De eerste regels van het Zweedse volkslied, een ode aan het zogenoemde 'mooiste land van de
wereld'. Een lied dat waarschijnlijk niemand kent, terwijl de meesten van jullie nummers als 'Dancing
Queen' of anders wel 'Wake Me Up' van Avicii uit volle borst mee kunnen zingen. Wij allemaal zijn
beïnvloed door Zweden, we zijn 'verzweedst'.
Mijn kledingkast hangt vol met kleding van H&M, ons huis staat vol met meubilair van de IKEA. We
rijden in een Volvo, mijn ene broertje draagt ondergoed van Björn Borg, de andere is groot fan van
voetballer Ibrahimoviç en luistert non-stop muziek van Avicii. Mijn moeder heeft een ABBA-plakboek
en mijn vader las me vroeger Pippi Langkous voor.
Nu klink ik als een Zweden-fanaat, maar ik ben niet de enige die zo beïnvloed is door het hoge
noorden, ik deel deze invloed met een groot deel van de inwoners van Europa en zelfs van de hele
wereld. Gelukkig is dit niet iets om je voor te schamen, het is iets om trots op te zijn.
Het prachtige Zweden met haar besneeuwde bergtoppen en ver uitgestrekte dennenbossen, waar
elanden grazen en men elke avond gehaktballen eet, maar aan de andere kant het prachtige Zweden
waar je studie wordt betaald en je dan nog uitstekend onderwijs krijgt ook.
Het land dat in politiek opzicht voor veel mensen in Europa en de hele wereld functioneert als een
modelstaat, een moderne verzorgingsstaat met sociale en educatieve voorzieningen die op
democratische wijze tot stand zijn gekomen. Waar Karel de Zestiende Gustaaf als koning een
ceremoniële rol vervult, maar waar statsminister Fredrik Reinfeldt en zijn liberaal-conservatieve
Gematigde Partij en het Zweedse parlement het eigenlijk voor het zeggen hebben. Zweden, waar er
maar één Kamer is, waar volksvertegenwoordigers per regio bij elkaar zitten in plaats van per partij.
Het land waar de andere lidstaten van de Europese Unie een voorbeeld aan kunnen nemen,
aangezien Zweden het enige land is dat een begrotingsoverschot heeft, een woord dat niet heel vaak
wordt uitgesproken in de EU tegenwoordig. Het land waarvan de inwoners nog wat van de rebelse
aard van de vikingen in zich hebben en hun eigen munteenheid, de kroon, hebben gehouden in plaats
van de euro aan te nemen, en eerlijk gezegd redden ze het prima zonder euro.
En de Zweden zelf? Die kun het beste vergelijken met een IKEA-kast: als je eenmaal weet hoe hij in
elkaar zit, kun je niet meer zonder ze.
Jag är hedrad över att representera Sverige. Wij hopen als vertegenwoordiging van Zweden te
functioneren zoals Zweden zelf ook doet in de EU, als een voorbeeld. (Of als een IKEA-kast).
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Indrukken van de nationale MEP-conferentie 2013

De opening in de vergaderzaal van de Eerste Kamer.

Ondervoorzitter Van Raak opent de Algemene
Vergadering.

De commissie vraagt het woord.

Delegatieleden en coördinator van de provincie NoordHolland.

Debat in de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Europarlementariër Gerbrandy tijdens de sluiting.

Jaarverslag 2013
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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. De jongeren
waren nog het meest onder de indruk van zijn uitleg over de ongeschreven wetten die gelden tussen
politicus en journalist. Ook de jonge MEP-journalisten hebben zich hier zo goed mogelijk aan proberen te
houden tijdens hun interviews met politici.

De journalisten van de Model European Press aan het werk bij het Montesquieu Instituut.

Na deze inspirerende start werden de jongeren meteen op de proef gesteld met een diepte-interview met
Eduard Slootweg, hoofd van het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland. De jongeren werden
verwelkomd in het mooie kantoor van de heer Slootweg, waar hij uitgebreid de tijd nam om de journalisten
uit te leggen hoe Europa zal veranderen na de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014. De
jongeren noemden het zelf een ‘masterclass Europese Unie’ en wilden dit verhaal graag naar buiten
brengen als echte EU-ambassadeurs. Naast Eduard Slootweg hebben de MEP’ers ook ondervoorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Ronald van Raak geïnterviewd. De journalisten vroegen hem
‘het hemd van het lijf’: ze waren vooral benieuwd naar de wijze waarop een partijpoliticus en
ondervoorzitter van de Tweede Kamer omgaat met de voortdurende strijd in de wandelgangen van het
parlementsgebouw.

Dankzij deze MEP-journalisten kregen de MEP-deelnemers van 2013 een tastbaar aandenken: een
prachtige krant vol serieuze en (soms) minder serieuze informatie over de MEP-week.
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Quotes uit de Model European Press 2013:


Commissievoorzitters in een interview met Ronald van Raak: Van Raak: “Ieder Kamerlid heeft zijn
eigen problemen waarover hij of zij het maar wat graag wil hebben. Samen met rondflitsende
journalisten bepaalt dit de hectische sfeer in de wandelgangen en kamertjes van ons
parlementsgebouw.”



Commissievoorzitters in een interview met Eduard Slootweg: “…en nu heeft hij de baan waar hij al
zijn vorige banen en ervaringen kan combineren, want als oren, ogen, handen en voeten van
Brussel in Nederland, is het belangrijk dat je kennis en ervaring hebt bij meerdere bestuurslagen
van het land en zoals hierboven staat, is hij voor deze taak de perfecte man.”



Ondertussen…
…worden in Limburg 30 OC’s opgesteld
…lijkt een romance te ontstaan tussen de voorzitters in Utrecht
…schrijft de delegatie van Litouwen een liedje voor de landenspeech
…heeft één van de voorzitters uit het presidium hele opwindende sokken aan

De MEP-journalisten na hun interview met ondervoorzitter Ronald van Raak.

Jaarverslag 2013
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Conferentieboek: welkomstwoord van burgemeester Van Aartsen

Beste deelnemers aan de nationale MEP-conferentie,
Van harte welkom in de stad waar jullie van 29 september tot en met 4 oktober zullen
ervaren hoe het is om ‘Europarlementariër’ te zijn. En waar kan dat beter dan hier, in Den
Haag? Hier, in het staatkundige hart van Nederland dat alleen al daarom nauw verbonden
is met ‘Brussel’. Die band is trouwens veel ouder dan de Europese Unie zelf. 65 jaar
geleden, tijdens het Europees Congres, werd in de Ridderzaal een begin gemaakt met de
eenwording van Europa. Tegenwoordig is Den Haag de vestigingsplaats van belangrijke
Europese organisaties, zoals Europol, het European Cybercrime Centre en Eurojust. Die
Europese instanties, evenals de vele andere internationale organisaties en nongouvernementele organisaties die Den Haag mag huisvesten, verlenen onze stad zijn
uitgesproken internationale karakter.
Toch is dat niet de enige reden waarom ‘de wereld thuis is in Den Haag’. De laatste jaren
ontwikkelt Den Haag zich meer en meer tot internationale studentenstad, waar jonge
mensen uit Nederland, Europa en van daarbuiten voor korte of langere tijd studeren.
Bijvoorbeeld aan de Haagse Hogeschool, Campus Den Haag, Leiden University College of
het Koninklijk Conservatorium. Mede daardoor is Den Haag ook een opvallend jonge stad,
iets dat je onmiddellijk opvalt wanneer je bijvoorbeeld op een van de gezellige terrassen in
de binnenstad zit.
Ik wens jullie van harte veel succes en natuurlijk ook veel plezier tijdens de nationale MEPconferentie. Een fantastische gelegenheid om een kijkje te nemen in de keuken van het
Europees Parlement. En om Den Haag te leren kennen… Daarom, misschien tot ziens, als
jullie in de toekomst besluiten om hier te gaan studeren. Weet dat jullie steeds van harte
welkom zijn in Den Haag!

Jozias van Aartsen
burgemeester
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Programma nationale MEP-conferentie 2013
Zondag 29 september




Aankomst van de deelnemers in de vijf ontvangende provincies
Start teambuilding programma
Commissieleden verblijven in gastgezinnen

Maandag 30 september


Commissievergaderingen in de Provinciehuizen te Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Middelburg en
Maastricht en de Stadhuizen van Rotterdam en Maastricht

Dinsdag 1 oktober



Commissievergaderingen en correctievergadering
Rapportage van commissievoorzitters aan het Montesquieu Instituut en correctie resoluties

Woensdag 2 oktober





Aankomst van delegatieleden, voorzitters en begeleiders in Den Haag
Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2013
in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Sprekers:
Mr. A. Broekers-Knol, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Z.E. Darius Jonas Semaška, Ambassadeur van Litouwen (voorzitterschap van de EU)
Drs. A. Klom, Hoofd Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland
Vertegenwoordigers van de delegaties
Delegatievergaderingen en lobbyen

Donderdag 3 oktober


Algemene Vergadering in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Spreker:
Dr. A.A.G.M. van Raak, ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vrijdag 4 oktober






Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Officiële sluiting Model European Parliament Nederland 2013
Sprekers:
De heer J.J. van Aartsen, burgemeester van Den Haag
De heer G.J. Gerbrandy, Lid Europees Parlement
Bekendmaking selectie deelnemers aan de internationale MEP-conferenties
Afscheidsdiner in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ondervoorzitter Van Raak in een interview met de MEP-journalisten: “Zie Europa niet als de vijand, maar
denk na over hoe wij kunnen samenwerken en trots kunnen zijn op Europa. Wat moet Europa doen, of
niet doen, om weer interessant te worden voor de Europese burger? Nu denken jullie daar natuurlijk al
goed over na in de vorm van het MEP, maar blijf dit vooral in de toekomst doen!”

Jaarverslag 2013
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Uitbreiding website www.mepnederland.nl
De nieuwe website van MEP Nederland is in 2012 live gegaan en in 2013 is hiervoor ook nog veel werk
verricht. Dit jaar zijn de informatie en tools op de besloten omgeving van de website verder uitgewerkt en
ontwikkeld. Deze middelen nemen de provinciaal coördinatoren veel werk uit handen bij de voorbereiding
van de regionale ontvangst in de provincies tijdens de nationale conferentie.

Bovendien biedt de besloten omgeving de provinciaal coördinatoren de mogelijkheid om hun delegatieen/of commissieleden in beeld te brengen via persoonlijke profielpagina’s én te e-mailen via het
ingebouwde e-mailprogramma. Via accountspecifieke startpagina’s kunnen provinciaal coördinatoren,
delegatieleden en commissievoorzitters niet alleen de informatie zien die specifiek voor hun groep is
bedoeld, maar krijgen zij ook passende informatie over de contactgegevens van hun mededeelnemers. Zo
zal een provinciaal coördinator meer contactgegevens kunnen zien van een deelnemer, dan een
mededeelnemer uit een andere provincie.
Een provinciaal coördinator in een e-mail na de bekendmaking van een nieuwe functionaliteit:
“BRILJANT! Dit is een 'geschenk uit de hemel'”

Met deze geautomatiseerde informatievoorziening worden deelnemers in staat gesteld om zich snel en
effectief voor te bereiden op de conferentie. Ook voor de begeleiders is het fijn dat zij zich kunnen richten
op de inhoudelijke voorbereiding van de scholieren en ervan kunnen uitgaan dat alle benodigde informatie
altijd bij de scholieren terecht komt.

Startpagina van een provinciaal coördinator na inloggen op de website www.mepnederland.nl.
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MEP in de media

Krantenartikel in het regionale dagblad Tubantia (Twente) over de deelname van één van de delegatieleden uit
Overijssel aan de nationale MEP-conferentie.

Krantenartikel in de regionale weekkrant Midweek (Groningen) over de deelname van één van de delegatieleden uit
Groningen aan de internationale MEP-conferentie in Litouwen.

Jaarverslag 2013
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4. INTERNATIONALE CONFERENTIES
Sinds 1994 nemen EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten deel aan internationale zittingen van het Model
European Parliament. Inmiddels zijn in de meeste van de 28 EU-lidstaten en enkele kandidaat-lidstaten
MEP-organisaties opgericht. Jaarlijks vindt in het voorjaar en najaar een internationale MEP-conferentie
plaats, telkens in een andere Europese (hoofd)stad. De conferenties worden deels vanuit het secretariaatgeneraal van de internationale MEP-organisatie in Den Haag geregeld en deels vanuit het gastland. In
2013 werd de voorjaarsconferentie gehouden van 7 tot 14 april in Norwich (Verenigd Koninkrijk) en de
najaars-conferentie van 30 november tot 7 december in Vilnius (Litouwen).

Tijdens de nationale conferentie van MEP Nederland wordt uit iedere provinciale delegatie een lid
geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens een van de twee internationale MEPconferenties.

Nederlandse delegatie internationale MEP-conferentie Norwich 2013


Mark Dzoljic, Dalfsen (Overijssel)



Imane el Morabit, Den Haag (Zuid-Holland)



Ted Limbeek, Oosterbeek (Gelderland)



Eline Berger, Kelpen-Oler (Limburg)



Annemijn de Boer, Obdam (Noord-Holland)



Evelien van Leeuwen (commissievoorzitter),
Vianen (Utrecht)



Begeleider: Jeroen Franzen,
MEP-coördinator Drenthe

Nederlandse delegatie internationale MEP-conferentie Vilnius 2013


Daphne Klerk, Leek (Groningen)



Demi Leakat, Almere (Flevoland)



Max Magnée, Assen (Drenthe)





Esmee Houbiers, Holten (Overijssel)



Bas Nieuwenhuis, Rotterdam (Regio
Rotterdam)
Casper Kroes, Axel (Zeeland)



Siem Wigger, Manderveen (Overijssel)



Job Heusschen, Bunde (Limburg)



Emile Hallo, Odijk (Utrecht)



Hannah Ox, Renkum (Gelderland)



Begeleider: Raphaël Lepot,
MEP-coördinator Limburg

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

“Ik wil in ieder geval de organisatie nu al heel erg bedanken, voor alle bijzondere dingen die ik door
het MEP heb mogen meemaken en wat ik nog verder ga beleven in Engeland. Ik hoop dat iedereen
die meewerkt aan de organisatie van het MEP beseft hoe dankbaar iedereen is dat ze mee kunnen
doen aan het MEP en hoe goed het allemaal voor elkaar is!” Vriendelijke groet, Annemijn de Boer.
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Internationale MEP-conferentie Norwich (Verenigd Koninkrijk)
Internationale conferentie Norwich: door de ogen van Eline – Nederlands delegatielid
Voor de allerlaatste keer pakte ik dan op zaterdag 6 april mijn MEP-koffer in! De volgende dag was het
zover, de dag waar ik maandenlang naar heb uitgekeken, de dag waar ik sinds ik op school met het MEP
begon over gedroomd heb, de dag waarop de internationale MEP-conferentie in Norwich begon!

Op Wymondham College stond ons al een warm welkom met een leuke goodiebag te wachten. En na
even lekker van de zon genoten te hebben, speelden we een potje voetbal met een Bulgaar en twee
Britten. Kortom, de eerste dag was al heerlijk internationaal!

Teambuilding in Londen
De eerste dag is het belangrijk dat iedereen zijn commissie (voor mij Civil Liberties, Justice and Home
Affairs II) leert kennen. We hebben een bezoek gebracht aan Westminster en geluncht in het Portculis
House waar we toegesproken zijn door John Bercow (speaker of the House of Commons). Hij heeft een
inspirerende toespraak gegeven over politiek en met hem hebben we ook een minuut stilte gehouden voor
het overlijden van Margaret Thatcher.

Algemene Vergadering en sluiting
Een speech vóór mijn resolutie was voor mij weggelegd en die verliep gelukkig redelijk vlekkeloos. Maar
blijkbaar was het toch niet voldoende, want er kwam een sterke tegenspeech vanuit een delegatielid van
het Verenigd Koninkrijk. Die hadden we zien aankomen, onze resolutie ging namelijk over eenheid binnen
Europa.

Helaas eindigt alles, dus ook deze week. Het moment waar ik de hele week voor vreesde was
aangebroken: afscheid nemen. Deze conferentie en de geweldige mensen die ik heb ontmoet zullen voor
altijd een plek in mijn hart behouden. Ik zeg het iedere keer weer na een MEP-conferentie, maar ik meen
het deze keer meer dan ooit: ‘Ik heb de beste week van mijn leven gehad!’.
Het Model European Parliament Nederland heeft voor het verslag van de internationale MEP-conferentie Norwich 2013
dankbaar gebruik gemaakt van het verslag van Eline Berger, delegatielid Nederland.

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

Imane el Morabit (links) met een van haar
medecommissieleden.

Mark Dzoljic en Evelien van Leeuwen met hun
Commissie Milieubeheer voor het Britse parlement.

Jaarverslag 2013
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Internationale MEP-conferentie Vilnius (Litouwen)
Litouwse internationale MEP-conferentie helpt Europeanen verbroederen
Op vrijdag 6 december werd de internationale conferentie van het Model European Parliament in Litouwen
officieel

afgesloten.

Toen

de

Nederlandse

deelnemers,

die

zowel

Frankrijk

als

Nederland

vertegenwoordigden, zaterdag in het vliegtuig terug naar Eindhoven zaten, konden zij terugkijken op een
prachtige week. Het was echter niet alleen maar feest; er werd ook hard gewerkt.

Commissievergaderingen
De eerste dagen bestonden uit commissievergaderingen. Zelf zat ik in de Commissie Economische en
Monetaire Zaken. Het vraagstuk was pittig en de vergaderingen lang. De vergaderingen waren natuurlijk
volledig in het Engels. Dit maakte het af en toe wel lastig je standpunt duidelijk te maken, maar van een
taalbarrière was geen sprake. Het was heel interessant om te zien hoe mensen uit andere landen over
een bepaald onderwerp denken. De meningsverschillen waren groot, maar toch zijn we tot elkaar
gekomen en hebben we een resolutie opgesteld waar de voltallige commissie het mee eens was. Toen de
resolutie in de General Assembly werd besproken, bleek ook dat het Model European Parliament blij was
met deze resolutie: deze werd aangenomen.

Verbroederen
Een ding staat vast: Europa moet verbroederen en de mensen uit de verschillende lidstaten moeten met
elkaar integreren. Dit betekent niet dat er een Europese cultuur moet ontstaan, maar de mensen moeten
weten wat er echt in de andere landen speelt en begrijpen waarom ze dingen in andere landen anders
doen. Er dient dan wel in acht te worden genomen dat 'anders' niet beter of slechter betekent, het is louter
en alleen anders. De internationale MEP-conferentie draagt sterk bij aan deze eenwording.
Het Model European Parliament Nederland heeft voor het verslag van de internationale MEP-conferentie Vilnius 2013
dankbaar gebruik gemaakt van het verslag van Job Heusschen, die als Nederlands delegatielid Frankrijk
vertegenwoordigde.

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

De Nederlandse deelnemers van MEP Vilnius.
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Het voltallige Model European Parliament bijeen in de
Seimas, het parlementsgebouw van Litouwen.

ORGANISATIE
Comité van Aanbeveling









Mr. J.P.H. Donner
Mr. A. Broekers-Knol
Mevrouw G.A. Verbeet
Drs. M.J. van den Berg
Mr.drs. J.C. van Baalen
Mevrouw M.R. Schaake, MA
De heer J.J. van Aartsen
Drs. A. Klom




Drs. E. Slootweg
Drs. S. van der Vaart

Vice-President van de Raad van State
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voormalig voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
Commissaris van de Koning in Groningen
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Burgemeester van Den Haag
Hoofd Europese Commissie Vertegenwoordiging
in Nederland
Hoofd Europees Parlement Informatiebureau in Nederland
Hoofd Europees Parlement Informatiebureau in België

Provinciale coördinatoren














Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Regio Rotterdam
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Drs. J.P. Frans
Mevrouw I.J. van der Lijke
Drs. J.P. Franzen
Drs. B. Scheperboer
Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit
Drs. M.J. Peulen
Drs. M.E. Hiemstra
Drs. M.J. Sierhuis
De heer Th.L. Kooi
Drs. J.M.M. van Kleef
Mevrouw A. van der Stel-Mondeel
Mevrouw H.J.W. Steijger
De heer R.P.M. Lepot

Provinciale coördinatoren en MEP-organisatoren op het Binnenhof, Den Haag
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