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Bestuur

Bestuur tot en met 1 september 2011

Dhr. J. Piepers Voorzitter

Dhr. M. Buck Secretaris

Dhr. G. Vonken Penningmeester

Dhr. r. Martens Afgevaardigde Schoolcoördinatoren

Dhr. L. Evers Coördinator Ondersteunende Werkgroep

Dhr. A. Maurer Coördinator Alumninetwerk & Pr (t/m april 2011)

Dhr. r. Lepot Coördinator Alumninetwerk & Pr (v.a. april 2011)

Dhr. F. ubachs Algemeen Bestuurslid (t/m april 2011)

ondersteunende Werkgroep tot en met 1 september 2011

Dhr. L. Evers Voorzitter

Dhr. S. Pepels Secretaris

Mw. E. Hermans

Mw. L. Kockelkoren

Dhr. r. Lepot (t/m april 2011)

Mw. C. Magnée

Mw. S. Overbeek

Mw. M. van de Ven

Dhr. J. Verstappen

Bestuur vanaf 1 september 2011

Dhr. r. Lepot Voorzitter

Mw. M. van de Ven Secretaris & Coördinator Conferentie

Dhr. J. Verstappen Penningmeester

Dhr. r. Martens Afgevaardigde Schoolcoördinatoren

Dhr. L. Evers Coördinator Sponsoring

Mw. E. Hermans Coördinator Euregionalisering

Mw. L. Kockelkoren Coördinator Pr

Mw. S. Overbeek Coördinator reizen

Provinciaal Coördinator MeP nederland

De heer raphael Lepot is tevens provinciaal coördinator van Limburg bij MEP Nederland. 

Erevoorzitter en oprichter Stichting MEP Limburg, de heer Guy Frints, over het bestuur: 

"Het is fantastisch dat een enthousiaste groep jonge mensen op basis van hun goede ervaringen ten tijde van eigen deel-

name, nu zelf bereid is om zich intensief sterk te maken voor een nieuwe generatie jongeren die zal deelnemen aan onze 

projecten! Uit de grote inzet van de leden en de enorme energie en goede dynamiek binnen het bestuur blijkt wederom 

dat men de jeugd beslist niet moet onderschatten."

Dhr. r. Braun Algemeen Bestuurslid

Dhr. r. Bruls Algemeen Bestuurslid

Mw. M. Joosten Algemeen Bestuurslid

Mw. C. Magnée Algemeen Bestuurslid

Mw. J. Nafzger Algemeen Bestuurslid

Dhr. S. Pepels Algemeen Bestuurslid

Dhr. r. Schreibers Algemeen Bestuurslid
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CoMItÉ VAn AAnBeVeLInG

Comité van Aanbeveling stichting MeP Limburg

Dhr. G.t.t Frints    Erevoorzitter en oprichter Stichting MEP Limburg

Dhr. th.J.F.M. Bovens   Gouverneur Provincie Limburg 

Dhr. N.M.J.G. Lebens   Gedeputeerde Provincie Limburg

Dhr. M.L. Verheijen    Gedeputeerde Provincie Limburg 

Dhr. O. Hoes    Burgemeester van Maastricht

Dhr. A.M.J. Cremers   Oud-Burgemeester Beek

Mw. M.G.H.C. Oomen-ruijten  Lid Europees Parlement

Dhr. P.r.H.M. Van der Linden   Oud-Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

Dhr. G.P.J. Koopmans   Lid tweede Kamer der Staten-Generaal

Dhr. F. timmermans   Lid tweede Kamer der Staten-Generaal

Mw. B.J. van Sminia-Meijerink  Secretaris-Generaal Model European Parliament

Dhr. r.K.M. Bonekamp   Lid College van Bestuur Stichting LVO

Dhr. J.M. Meens    Lid College van Bestuur SVO|PL

Wijzigingen sinds 1 januari 2011

theo Bovens heeft na zijn benoeming als gouverneur van de Provincie Limburg de plaats ingenomen van zijn 

voorganger Léon Frissen. Mark Verheijen en Noël Lebens hebben na hun benoeming als gedeputeerden van de 

Provincie Limburg de plaats ingenomen van voormalig gedeputeerde Odile Wolfs. Onno Hoes (burgemeester van 

Maastricht) heeft de plaats ingenomen van Gerd Leers, welke in 2010 vanwege zijn benoeming als Minister voor 

Immigratie en Asiel genoodzaakt was het Comité van Aanbeveling van Stichting MEP Limburg te verlaten. Jan Kes-

sels heeft eind 2011 afscheid genomen als voorzitter van de Centrale Directie van het Graaf Huyn College en tot 

slot zijn ron Bonekamp en Jan Meens namens de schoolstichtingen toegetreden tot het Comité van Aanbeveling.

Het bestuur van Stichting MEP Limburg dankt alle vertrekkend leden uit het Comité van Aanbeveling voor hun 

jarenlange steun en betrokkenheid bij het MEP in Limburg en is verheugd de nieuwe leden in het Comité van 

Aanbeveling te mogen verwelkomen.

Comité van Aanbeveling MeP nederland

Mr. H.D. tjeenk Willink    Voormalig Vicepresident van de raad van State 

Mr. G.J. de Graaf     Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Mw. G.A. Verbeet     Voorzitter tweede Kamer der Staten-Generaal 

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

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

Mw. M.r. Schaake     Lid Europees Parlement 

Dhr. J.J. van Aartsen    Burgemeester Den Haag 

Drs. S. van der Vaart    Hoofd Voorlichtingsbureau Europees Parlement 
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Bouwens van de Boijecollege (Panningen) Dhr. r. Martens

Charlemagnecollege (Landgraaf/Kerkrade) Dhr. H. uittenbogaard

Graaf Huyn College (Geleen)   Dhr. F. ubachs

Philips van Horne SG (Weert)  Mw. r. Bruens & Dhr. H. Verstappen

Porta Mosana College (Maastricht)  Mw. r. rutten & Mw. M. Walthie

raayland College (Venray)   Mw. H. Gooren & Dhr. G. van Zon

Sintermeertencollege (Heerlen)  Dhr. S. Wolfs

Sint-Maartenscollege (Maastricht)  Mw. t. Savelberg

Sophianum SG (Gulpen)   Mw. J. Sobczak-Wehrung

Stella Maris College (Meerssen)  Dhr. S. Frissen

trevianum SG (Sittard)   Mw. J. Arendsen, Mw. I. Heinen & Dhr. r. Bolech

Afgevaardigde schoolcoördinatoren in het bestuur

De heer rené Martens is tevens afgevaardigde namens de schoolcoördinatoren binnen het bestuur van Stichting 

MEP Limburg.

 

sChoLen en sChooLCoÖrdInAtoren
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Geachte lezer,

Met trots presenteer ik u namens het bestuur van Stich-
ting Model European Parliament (MEP) Limburg het 
jaarverslag over het jaar 2011. Dit jaar stond in het teken 
van het continueren, intensiveren en verder Euregiona-
liseren van onze zeer gewaardeerde projecten en acti-
viteiten.

Na de oprichting in 2005 heeft Stichting MEP Limburg 
zich onder leiding van oprichter en voormalig voorzit-
ter Guy Frints ontwikkeld tot een begrip in Limburg en 
binnen het (inter)nationale MEP-netwerk. Medio 2009 
werd de functie van voorzitter van de stichting overge-
nomen door voormalig voorzitter van de werkgroep, 
Jasper Piepers, die na twee jaar inzet en betrokkenheid 
als bestuursvoorzitter van Stichting MEP Limburg in de 
zomer van 2011 besloot afscheid te nemen. Het was mij 
een groot genoegen om in september jongstleden het 
voorzitterschap van de stichting op mij te nemen en mij 
intensiever in te zetten voor het creëren van ontwik-
kelingsmogelijkheden voor de jeugd binnen een spec-
trum van uitdagingen waar Europa in haar dagelijkse 
praktijk voor staat.

Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen creëert Stichting 
MEP Limburg via haar diverse trajecten een unieke 
omgeving voor jongeren uit het Limburgse voortgezet 
onderwijs om zich buiten het reguliere onderwijs te ont-
plooien. De stichting levert daarmee een bijdrage aan 
het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij 
Europa, het Europees Parlement en Europese politieke 
vraagstukken, naast het tot ontwikkeling brengen van 
sociale en professionele vaardigheden. In 2011 hebben 
daartoe binnen het basistraject zowel de schoolvoor-
rondes op 11 Limburgse scholen, als de Limburgse, Na-
tionale en Internationale Conferenties met groot succes 
plaatsgevonden. Daarnaast heeft er in 2011 een intensi-
vering plaatsgevonden van de door Stichting MEP Lim-
burg georganiseerde extra vervolgtrajecten, zoals een 
excursie naar het Europees Parlement te Brussel, een 
meerdaags bezoek aan de raad van Europa en andere 
Europese instellingen in Straatsburg en Luxemburg en 
diverse meeloopdagen bij leden van de tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

ten einde de profilering van MEP Limburg in de Eu-
regio meer kracht bij te zetten, is er in 2011 voor het 
eerst in de geschiedenis van de stichting een ‘Eure-

gion Day’ georganiseerd, waaraan 60 leerlingen uit de 
Nederlandse Provincie Limburg, de Deutschsprachige 
Gemeinschaft en de Belgische Provincie Limburg heb-
ben deelgenomen. Bijna 20 jaar nadat in de Statenzaal 
van het Gouvernement te Maastricht het voor Europa 
belangrijke Verdrag van Maastricht werd ondertekend, 
spraken jongeren in dezelfde stad een dag lang over de 
uitdagingen van de Euregio op het gebied van cultuur 
en onderwijs. Gezien de unieke internationale ligging 
van Limburg is dit facet van grensoverschrijdende Eu-
ropese samenwerking in de Euregio haast niet in belang 
te onderschatten.

Mijn waardering gaat uit naar allen die zich in 2011 op 
verschillende wijzen belangeloos voor de stichting en 
het bereiken van haar doelstellingen hebben ingezet. 
Enkel dankzij een continue doorstroom van enthou-
siaste vrijwilligers die het MEP in Limburg een warm 
hart toedragen, zijn wij in staat ons ieder jaar opnieuw 
in zetten voor de Limburgse jeugd en haar toekomst.  
Eveneens spreek ik mijn grote dank uit voor de steun 
die wij reeds sinds enkele jaren ontvangen van de deel-
nemende scholen, de schoolstichtingen, de overheid 
en het bedrijfsleven. Deze steun van elkaar onderling 
versterkende partijen, naast de actieve betrokkenheid 
van vrijwilligers, biedt in combinatie met de nieuwe lijn 
die het bestuur in 2011 is ingeslagen, een veelbelovend 
vooruitzicht voor het Model European Parliament in 
Limburg. Onder het motto ‘Discover Europe, the floor is 
yours’ zullen wij dan ook in 2012 blijven investeren in de 
kracht van onze projecten. 

Hoogachtend,

raphaël Lepot

Voorzitter Stichting MEP Limburg

Raphaël Lepot
Voorzitter Stichting MEP Limburg

VoorWoord
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Europees, ambitieus en jong: de drie kernwoorden waar 

het Model European Parliament Limburg voor staat. Eu-

ropese samenwerking betekent steeds meer voor ons al-

lemaal: reden voor Stichting MEP Limburg om hiermee 

aan de slag te gaan. Het MEP stelt zich tot doel  jonge 

mensen een beter inzicht te geven in de Europese inte-

gratie en de werking van de Europese Unie. Tevens wilt 

ze aan hen de kans bieden hun sociale, redactionele en 

communicatieve vaardigheden te verbeteren. 

In Limburg is het MEP inmiddels een begrip. Reeds vele 

jongeren hebben een unieke en inspirerende ervaring 

overgehouden aan de jaarlijkse simulatiezittingen 

van het Europees Parlement. Daarnaast wordt al jaren 

dankbaar gebruik gemaakt van de extra vervolgtrajec-

ten die Stichting MEP Limburg te bieden heeft.

de Limburgse MeP Conferentie: een week als eu-

roparlementariër 

Gedurende vier dagen krijgen jongeren uit 4 vwo de 

kans om de Europese politiek zélf te ervaren. Deze 

leerlingen zijn voorafgaand aan de conferentie mid-

dels voorrondes op de verschillende deelnemende 

scholen geselecteerd. tijdens de conferentie zijn er 

twee belangrijke vragen die de leerlingen bezig zul-

len houden: ‘Welke problemen spelen er in Europa?’ 

en vooral ‘Welke oplossingen kan Europa bieden?’. 

Door intensief te vergaderen, speeches te houden, 

te lobbyen en natuurlijk veel te debatteren zullen ze 

ervaren wat het betekent om Europarlementariër te 

zijn. Het is mooi om te zien hoe de deelnemers zien-

derogen groeien in hun rol als politicus gedurende 

de Limburgse MEP Conferentie. 

Elke deelnemende school vertegenwoordigt tijdens 

de conferentie een Eu-lidstaat en elke afgevaardigde 

leerling neemt plaats in een commissie. Als deelne-

mer neem je plaats in een commissie die een actuele 

kwestie uit de Europese of Euregionale politiek be-

handelt. Je zult de belangen van het land dat jouw 

school vertegenwoordigt moeten verdedigen, maar 

ook bereid zijn te luisteren naar de standpunten van 

andere landen. Alleen zo kunnen er oplossingen ge-

vonden worden voor grensoverschrijdende proble-

men. Alhoewel het programma grotendeels is inge-

richt naar de bezigheden van Europarlementariërs, 

is er ook voldoende ruimte voor ontspanning, team-

building en informele lobbysessies. Hieruit ontstaan 

naast innovatieve oplossingen en compromissen ook 

de beste vriendschappen.

de Algemene Vergadering: het moment van de 

waarheid

Op de laatste dag van de conferentie is het moment 

van de waarheid aangebroken. De verschillende 

commissies presenteren hun resoluties, waarin de 

voorgestelde oplossingen voor hun vraagstuk staan. 

Deze moeten ze vervolgens verdedigen tegenover 

het parlement. Voor deze speciale gebeurtenis 

wordt elk jaar opnieuw gezocht naar een bijzondere 

en imposante locatie. In het verleden is dit vaak de 

Statenzaal van het Gouvernement in Maastricht ge-

weest. Alhoewel iedereen beseft dat het in feite om 

een simulatie gaat, wordt er met spanning naar het 

moment toegeleefd waarop de resolutie wel of niet 

wordt aangenomen. Dat is immers waar de deelne-

mers de hele week naartoe hebben gewerkt!

stIChtInG  
ModeL euroPeAn  
PArLIAMent LIMBurG
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de nationale en Internationale MeP Conferentie: 

discover europe

Aan het einde van deze plenaire zitting van het Lim-

burgse Model European Parliament wordt bekend 

gemaakt welke leerlingen naar de jaarlijkse Natio-

nale MEP Conferentie in Den Haag mogen, om daar 

Limburg te vertegenwoordigen. Vanuit daar is er ook 

nog de mogelijkheid voor één Limburgse leerling om 

naar de Internationale MEP Conferentie te gaan, die 

elk half jaar in een andere Eu-lidstaat of kandidaat-

lidstaat plaatsvindt.

extra vervolgtrajecten

De deelnemers aan de Limburgse MEP Conferen-

tie maken tevens kans om door te stromen naar  

andere projecten. Afhankelijk van de actualiteit wor-

den door Stichting MEP Limburg verschillende extra 

vervolgtrajecten aangeboden aan de ‘parlementa-

riërs’ van het Model European Parliament. Hierbij 

valt bijvoorbeeld te denken aan een bezoek aan het  

Europees Parlement te Brussel, een reis naar de  

instellingen van de raad van Europa in Straatsburg 

of een meeloopdag bij een politicus van de tweede 

Kamer in Den Haag.

doelstellingen

Punten waarin Stichting Model European Parliament 

Limburg jonge mensen een beter inzicht wil geven 

zijn: 

•	 Het	Europese	integratieproces	

•		 De	werking	van	de	Europese	Unie	

•		 De	Europese	eenwording	

•		 Politiek	bewustzijn	

•		 De	 rijke	 verscheidenheid	 aan	 Europese	 talen	 en	

culturen 

•		 De	Europese	identiteit	

Minstens zo belangrijk is het voor MEP Limburg om 

ook de sociale, redactionele en communicatieve 

vaardigheden van scholieren uit het Voortgezet On-

derwijs verder tot ontwikkeling te brengen. 
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Multiplier effect

tijdens verschillende projecten van het MEP in Lim-

burg worden grote groepen scholieren van verschil-

lende Limburgse scholen uit het Voortgezet Onder-

wijs bereikt. De leerlingen die deelnemen aan de 

diverse projecten van het MEP zijn tussen de 15 en 

18 jaar oud.

Niet alleen de deelnemende scholieren worden 

doordrongen van het belang van Europa. Via hen 

komen ook hun familieleden, medescholieren en 

docenten in contact met Europa en de Europese po-

litiek. Zo ontstaat bij een steeds breder publiek een 

beter inzicht in het proces van Europese eenwording 

en besluitvorming en misschien zelfs enthousiasme 

voor Europa. 

Stichting MEP Limburg stimuleert publicaties over 

haar activiteiten in de schoolkranten, informatiebul-

letins en ouderbladen of op de websites van de deel-

nemende scholen. Ook publiciteit in de media over 

de activiteiten van het MEP maakt het multiplier ef-

fect nog groter.

totstandkoming

In Limburg ontbrak, in tegenstelling tot de andere 

Nederlandse provincies, een provinciaal Model Euro-

pean Parliament. In het verleden nam de heer Frints 

zelf op Nationaal en Internationaal niveau deel aan 

het MEP. De Secretaris-Generaal van het Model Euro-

pean Parliament verzocht Guy Frints in 2004 ondanks 

zijn jeugdige leeftijd om Provinciaal Coördinator bij 

MEP Nederland te worden, zodat Limburg de jaren 

die volgden weer present zou zijn bij de jaarlijkse Na-

tionale MEP Conferentie te Den Haag. In 2005 werd 

door de heer Frints Stichting MEP Limburg officieel 

opgericht en in 2006 vond de eerste Limburgse MEP 

Conferentie plaats.
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In de zomer van 2011 heeft er binnen Stichting MEP 

Limburg een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het 

bestuur, onder voorzitterschap van de heer Jasper 

Piepers, heeft het stokje overgedragen aan een nieu-

we generatie van hoofdzakelijk oud-deelnemers. Het 

nieuwe bestuur, met de heer raphaël Lepot als voor-

zitter, is in september 2011 met haar werkzaamheden 

binnen de stichting begonnen. 

nieuwe structuur

Voorheen bestond de organisatie van Stichting MEP 

Limburg uit de Ondersteunende Werkgroep en het 

Bestuur. Het nieuwe bestuur heeft er voor gekozen 

om deze twee organen binnen de stichting samen 

te voegen tot één enkele bestuurslaag om zo de sa-

menwerking en communicatie binnen de stichting 

verder te optimaliseren. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 15 leden, waar-

onder een dagelijks bestuur bestaande uit de voor-

zitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kent 

het bestuur zes coördinatoren die elk voor een deel 

van de werkzaamheden binnen de stichting eind-

verantwoordelijkheid dragen. Deze zes ‘pijlers’ die 

onder verantwoordelijkheid van een coördinator 

staan zijn:

•	 De	Limburgse	MEP	Conferentie

•	 Sponsoring

•	 Public	Relations

•	 Reizen

•	 Euregionalisering

•	 Scholen

tenslotte hebben er nog zeven algemeen bestuurs-

leden zitting in het bestuur. Zij staan hun medebe-

stuursleden bij in de uitvoering van hun taken en 

werkzaamheden.

toekomst

In de toekomst hoopt het bestuur van Stichting MEP 

Limburg het succes van de afgelopen jaren voort te 

kunnen zetten. Mede door het streven om de kennis 

en ervaring die wordt opgedaan binnen het bestuur, 

steeds aan een volgende generatie door te geven, 

probeert het bestuur er voor te zorgen dat het MEP in 

Limburg een stabiele toekomst tegemoet gaat waar-

bij er steeds weer een nieuwe groep enthousiaste 

jongeren klaar zal staan om het stokje over te nemen. 

nIeuW Bestuur en  
nIeuWe struCtuur  
stIChtInG MeP LIMBurG
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Het MEP in Limburg is uitgegroeid tot een waar 

begrip, het leeft in de harten van scholieren, oud-

deelnemers en schoolcoördinatoren. Ieder jaar weer 

worden er voorafgaand aan de Limburgse MEP Con-

ferentie op de deelnemende scholen schoolvoorron-

des georganiseerd, ter werving van nieuwe deelne-

mers, maar ook als kennismaking met de Stichting 

en de Europese politiek. De schoolcoördinatoren 

slagen er jaarlijks in zoveel mogelijk jongeren te en-

thousiasmeren voor het MEP en vervolgens de meest 

talentvolle en gemotiveerde leerlingen te selecteren 

als deelnemers voor de aankomende conferentie. Bin-

nen de Stichting geldt het motto ‘Voor jongeren, door 

jongeren’ en ook in 2011 zorgde de betrokkenheid van 

oud-deelnemers voor een succesvol schooltraject.

Stichting MEP Limburg biedt graag iedere leerling 

een eerlijke en gelijke kans om zich te bewijzen en 

zorgt ervoor dat de schoolvoorrondes laagdrem-

pelig blijven. Het schooltraject staat er op deze 

manier voor garant dat jongeren kennismaken met 

de wonderen van het debat, politiek en Europa. De 

elf verschillende deelnemende scholen mogen de 

schoolvoorrondes creatief, maar binnen deze kaders 

invullen, jaarlijks met een succesvol resultaat. Hier 

volgt een impressie van de schoolvoorrondes in 2011. 

De Limburgse MEP Conferentie van 2011 vond plaats 

van 9 mei tot en met 12 mei.

Mini-MeP

Het raayland College koos er ook dit jaar weer voor 

deelnemers te selecteren aan de hand van een ‘mini-

MEP’, een kleinschalige simulatie van de heuse con-

ferentie. Plus minus honderd leerlingen uit 4 VWO 

werden door de oud-deelnemers en de schoolco-

ordinatoren, mw. Henny Gooren en dhr. Guido van 

Zon, voorgelicht, zodat de leerlingen zelf een afwe-

ging konden maken of het concept van het MEP ze 

aansprak. Na deze voorlichting meldde een groep 

van maar liefst vijfentwintig enthousiaste leerlingen 

zich aan voor de schoolvoorronde. Deze groep werd 

vervolgens verdeeld over vijf lidstaten en over drie 

opgestelde commissies met bijbehorende vraag-

stukken. Zo besprak de Commissie Milieubeheer, 

Volksgezondheid en Voedselveiligheid de kwestie 

van alcoholgebruik onder jongeren. De uiteindelijke 

bedoeling van debatten was het komen tot een geza-

menlijke resolutie, die uiteindelijk tijdens de plenaire 

zitting aan de andere commissies gepresenteerd zou 

worden. Onder voorzitterschap van en geassisteerd 

door de oud-deelnemers werden er meningsver-

schillen overbrugd en compromissen gesloten. Na de 

vurige plenaire zitting ging het presidium in beraad 

en werden de afgevaardigden gekozen. Kortom: Het 

raayland College wist een geweldige voorbereiding 

neer te zetten voor de deelnemers die tijdens de con-

ferentie Litouwen zouden vertegenwoordigen!

sChooLtrAjeCt
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een algemeen debat voor iedereen

Al enkele jaren wordt de Limburgse MEP Conferentie 

met groot enthousiasme bezocht door de leerlingen 

van het Charlemagne College, het voormalige Col-

lege rolduc. Dit jaar stortten twee oud-deelnemers, 

de schoolcoördinator en verschillende debatexperts 

zich met volle overgave op de schoolvoorronde. Het 

debat werd georganiseerd voor alle 4 VWO’ers, zodat 

iedereen een kans kreeg kennis te maken met het fe-

nomeen ‘debatteren’ en zonder vooroordelen of ver-

plichtingen ervaring op kon doen door middel van dit 

algemene debat. Het algemene debat dat gevoerd 

werd, gebeurde na aanleiding van zeven Europese 

stellingen. Er werden tien teams gevormd, die allen 

één keer tegen elkaar zouden strijden, opdat de ‘jury’ 

elk teamlid individueel kon beoordelen op prestatie. 

Na de selectie bleven er achttien geschikte debaters 

over, die door een oud-deelnemer verder geïnfor-

meerd werden over MEP Limburg. Na deze nadere 

informatie besloten 12 van de 18 overgebleven mo-

gelijke deelnemers graag deel te willen nemen aan 

het MEP. Deze gingen opnieuw met elkaar in discus-

sie en werden tevens opnieuw beoordeeld, zodat er 

uiteindelijk een mondige delegatie uit voortvloeide 

die volgens de jury haar ‘mannetje’ ongetwijfeld zou 

staan tijdens de conferentie. 

Voorbereidingen schooldelegaties

Na het doorstaan van de schoolvoorrondes is de taak 

van de geselecteerde schooldelegaties zich voor te 

bereiden op de deelname aan de Limburgse MEP 

Conferentie. Deze voorbereidingen worden tevens 

begeleid door de schoolcoördinatoren en enkele 

oud-deelnemers. 

tijdens deze besprekingen is het zaak dat de afge-

vaardigden zo goed mogelijk voorbereid worden op 

de Limburgse MEP Conferentie. De schooldelega-

ties dienen zich, alvorens aan de conferentie deel te 

hebben genomen, verdiept te hebben in de te ver-

tegenwoordigen Europese lidstaat. Daarnaast dient 

elk delegatielid zich voldoende te verdiepen in het 

commissievraagstuk dat hem of haar toegewezen 

wordt. Elke afgevaardigde neemt namelijk plaats in 

een van de zes commissies, zodat de lidstaat in iedere 

commissie vertegenwoordigd wordt. Men probeert 

niet alleen meer te weten te komen over het land in 

kwestie, maar gaat daarnaast ook op zoek naar mo-

gelijke problemen die binnen dit land spelen, welke 

oplossingen hiervoor aangedragen kunnen worden 

en welke standpunten men als land en als delegatie 

in wil nemen.

Na de schoolvoorrondes en de nodige voorbereidin-

gen zijn de schooldelegaties optimaal voorbereid 

voor de Limburgse MEP Conferentie.
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Van 9 mei tot en met 12 mei 2011 heeft in Maastricht 

en Kerkrade de zesde Limburgse MEP conferentie 

plaatsgevonden. Het Model European Parliament 

Limburg organiseert deze conferentie jaarlijks om 

jongeren meer inzicht te geven in de werking van 

de Europese unie. Jongeren, afkomstig van scholen 

verspreid over heel Limburg, bootsten deze week het 

Europees Parlement na. Ze hielden zich bezig met ac-

tuele vraagstukken uit de Europese politiek. Op deze 

manier kon eenieder ondervinden hoe een week van 

een Europees politicus eruit ziet. Ieder jaar opnieuw 

ontvangen wij met trots veel enthousiaste reacties 

van de deelnemers en ook dit jaar was de conferentie 

een succes. 

Elke deelnemende school, 11 in totaal, stuurt een de-

legatie bestaande uit zes scholieren naar de confe-

rentie. De scholieren zijn tussen de 15 en 18 jaar oud 

en zitten op het moment van deelname in de vierde 

klas van het VWO. ter voorbereiding op de confe-

rentie vindt op de deelnemende scholen een selec-

tie en voorbereiding plaats. Hieraan wordt met veel 

enthousiasme meegeholpen door oud-deelnemers 

met als resultaat dat de delegatie vol motivatie be-

gint aan de vierdaagse simulatie. Elke delegatie ver-

tegenwoordigt een lidstaat van de Europese unie. 

De delegatieleden worden verdeeld over de zes 

commissies. Gestoken in keurige formele kleding en 

gebruikmakend van de officiële vergadertechnieken 

kunnen de deelnemers aan den lijve ondervinden 

hoe het is om lid van het Europees Parlement te zijn. 

de commissievraagstukken van de Limburgse 

MeP conferentie 2011

De zes commissies richten zich ieder op een ander 

onderwerp. Ieder onderwerp omvat een hoofdstel-

ling met richtlijnen over een actueel Europees vraag-

stuk, waarna het aan de commissie is om problemen 

binnen dit vraagstuk te herkennen en om oplossin-

gen op te stellen. Dit wordt bereikt door twee dagen 

intensief te vergaderen en compromissen te sluiten, 

met in het achterhoofd de visie van het door hen 

vertegenwoordigde land.  De vraagstukken, waar 

de commissieleden van de conferentie van 2011 zich 

over gebogen hebben, zijn:

Commissie economische en monetaire zaken 

Het vraagstuk van de huidige economische problemen 

binnen enkele lidstaten: wat moet de rol zijn van de EU 

om stabiliteit te brengen in de nationale economieën 

van de lidstaten en in hoeverre moeten lidstaten elkaar 

ondersteunen in tijden van economische crisis?

Commissie industrie, onderzoek & energie 

Het vraagstuk van energiebronnen: hoe kan de EU 

minder afhankelijk worden van buitenlandse energie-

LIMBurGse MeP 
ConferentIe
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bronnen met name in Rusland? Zijn kernenergie en/of 

andere alternatieve bronnen van energie een oplossing?

Commissie regionale ontwikkeling 

Het vraagstuk van de Euregio’s: iedere lidstaat draagt 

op zijn manier bij aan de culturele veelzijdigheid van de 

Europese Unie. In hoeverre kan en moet de samenwer-

king in specifieke grensregio’s gestimuleerd worden? 

Commissie cultuur & onderwijs 

Het vraagstuk van de verscheidenheid in het onderwijs: 

in hoeverre kunnen lidstaten samenwerken om het on-

derwijs in de verschillende lidstaten te verbeteren?

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnen-

landse zaken I 

Het vraagstuk van de grote toestroom van asielzoekers 

en economische vluchtelingen: hoe moet de EU op dit 

terrein tot een eenvormig beleid komen? In hoeverre 

moet terugkeer naar het land van herkomst worden 

aangemoedigd? Moet de EU een rol spelen bij de inte-

gratie van nieuwkomers in de samenleving? 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnen-

landse zaken II

Het vraagstuk van de verspreiding van de georganiseer-

de misdaad binnen de EU(-regio’s) en de toenemende 

onderlinge verwevenheid van misdaadorganisaties: in 

hoeverre moeten de lidstaten nauwer en voortvarender 

samenwerken?

teambuilding in het Gaiapark

Maandag 9 mei ging de Limburgse MEP Conferen-

tie 2011 van start. In alle vroegte verzamelden de 

commissies zich op station Heerlen. Hier werden ze 

door hun commissievoorzitters welkom geheten en 

werd er voorzichtig kennis gemaakt met de rest van 

de commissie. toen de commissies uiteindelijk com-

pleet in de bus zaten, zette de bus koers naar het 

Gaiapark waar de teambuilding zou plaatsvinden.

Naar traditie was de teambuilding in de vorm van 

een speurtocht. Hierbij was alle gelegenheid om met 

elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen. Met 

twee dagen druk vergaderen in het verschiet is een 

goede kennismaking immers een belangrijke basis. 
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De omgeving van de dierentuin bleek wederom een 

goede ambiance te bieden voor de teambuilding. 

toen de commissies uiteindelijk druk pratend koers 

zetten naar conferentiecentrum rolduc, was duide-

lijk dat de beoogde basis stevig gelegd was. 

de commissievergaderingen

Na het inchecken staken de deelnemers zich in keu-

rige formele kleding: Jasje, dasje voor de heren en 

een mantelpakje voor de dames. Dit om het gevoel 

lid te zijn van een echt parlement te versterken. Na de 

lunch begonnen de commissievergaderingen. Elke 

commissie verzamelde zich in haar conferentieruim-

te en na een inleiding door de commissievoorzitter,  

gingen de vergaderingen van start. Al snel werd er 

vurig gediscussieerd over de problemen binnen de 

vraagstukken en de bijbehorende oplossingen.  Na 

korte tijd zat iedereen volkomen in zijn rol als Euro-

parlementariër en werden de beste debatvaardighe-

den uit de kast gehaald. Quotes, cijfers en stellingen 

vlogen over de tafel met als gevolg al enkele heldere 

formuleringen voor de resolutie.

officiële opening van het MeP

Na de vergaderingen van de eerste dag vertrok het 

Parlement richting Maastricht om hier de officiële 

opening van de Limburgse MEP Conferentie 2011 bij 

te wonen. Deze opening vond plaats in de Provin-

ciale Statenzaal van het Gouvernementsgebouw te 

Maastricht. Naast de imposante uitstraling die deze 

zaal heeft, is dit ook een uitstekende locatie om een 

MEP conferentie te openen. Hier ligt immers de ba-

kermat van de Europese unie, de plek waar het ver-

drag van Maastricht getekend werd in 1992. 

Na het welkomstwoord van dhr. Jasper Piepers (des-

tijds voorzitter van Stichting MEP Limburg), kreeg 

ron Bonekamp (Lid van het College van Bestuur van 

Stichting LVO) het woord. Hij sprak over het belang 

van de vorming van jongeren en benoemde de bij-

drage die het Model European Parliament in zijn 

ogen daar aan levert. Daarna nam raymond Knops 

(Lid tweede Kamer der Staten-Generaal) plaats ach-

ter het spreekgestoelte en benadrukte het belang 

van het hebben en uitspreken van een eigen me-

ning. Iets waarbij het MEP jongeren de kans biedt 

deze vaardigheden te verbeteren. Als laatste was het 

woord aan Guy Frints (oprichter en erevoorzitter van 

Stichting MEP Limburg). Naast zijn bezielende toe-

spraak voor de deelnemers gaf hij aan, blij te zijn om 

te zien dat de organisatie van de Stichting ook na zijn 

afscheid nog steeds in goede handen was. 

Hierop volgde een voor de deelnemers spannend 

moment: de landenspeeches. De leiders van de ver-

schillende delegaties namen het woord en lieten met 

enthousiaste en vooral interessante speeches blijken 

wat het betekent, inwoner te zijn van hun Eu-lidstaat. 

Gemotiveerd schetsten zij een zo volledig mogelijk 

beeld van hun visie op de Europese samenwerking 

en wat hun land hierin kon betekenen voor Europa. 

Hiermee werd het Model European Parliament Lim-

burg 2011 officieel voor geopend verklaard.

Commissievergaderingen op dinsdag

Op dinsdag begon een dag vol vergaderingen voor 

de parlementariërs. Hier werd al snel duidelijk dat de 

tijd die de deelnemers de vorige avond met elkaar 
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door hadden gebracht, gebruikt was om de verga-

deringen informeel voort te zetten. Enkele heikele 

punten van de vorige dag konden op deze manier 

snel opgelost worden. toch stonden nog niet alle 

neuzen dezelfde kant op en moesten de deelnemers 

hun beste beentje voortzetten om tot compromis te 

komen. Dit alles gebeurde onder behoorlijke tijds-

druk, want de resolutie, de opsomming van gesig-

naleerde problemen en afgesproken oplossingen, 

moest aan het einde van de middag af zijn. De ver-

gaderingen werden met een tevreden gevoel afge-

sloten en de commissieleden waren allen trots op de 

door hen samengestelde resolutie. 

Informele avond: het parlement koelt af

Na de vurige debatten van de afgelopen twee dagen, 

stond het parlement op dinsdagavond een koude 

avond te wachten: een avond in de sneeuw. Het par-

lement vertrok naar Landgraaf om hier in het winter-

sportcentrum SnowWorld de avond door te brengen. 

De overhemden en kokerrokken werd vervangen 

door waterdichte broeken en warme winterjassen. 

tijdens de verschillende spellen namen de commis-

sies het fanatiek tegen elkaar op en werden de so-

ciale contacten opnieuw versterkt. Samenwerking 

werd gedurende alle spellen hoog in het vaandel 

gehouden. Na afloop van de spellen was er nog tijd 

voor een gezellige après-ski waarin de delegaties de 

ervaringen van de afgelopen dagen met elkaar kon-

den delen. 

Woensdag: de taakverdeling

Op de derde dag werden de taken voor de plenaire 

vergadering verdeeld: ‘Wie houdt de inleidende 

speech?’ ‘Wie speecht tegen een eventueel amen-

dement?’ ‘Wie mag de eindspeech houden?’ En ook: 

‘Hoe presenteren we onze resolutie aan de rest van 

het parlement?’ ‘Met welke argumenten moeten we 

rekening houden.’ ‘Welke landen zullen we moeten 

overtuigen?’ Dit waren enkele vragen die tijdens 

de laatste commissievergadering behandeld wer-

den. De commissievoorzitters mengden zich hier in 

de discussies als ‘advocaat van de duivel’ om hun 

commissie te testen en waren erg tevreden over de 

overtuiging waarmee de commissieleden hun ‘twij-

fels’ weerspraken. Dit alles ter voorbereiding op de 

Algemene Vergadering die een dag later zou plaats-

vinden. 

Bezoek aan het eurode Business Center en een 

rondleiding door rolduc

Op woensdagochtend bracht het parlement, een 

bezoek aan het Eurode Business Center. De groep 

werd deze ochtend echter opgesplitst voor twee 

activiteiten. De ene helft van het parlement bracht 

een bezoek aan het  Eurode Business Center, met 

wederom een intrigerende speech van de heer 

Kuikman (gemeentesecretaris Kerkrade) en zijn col-

lega’s Cor Chudy en Huub de Haan. Zij spraken over 

grensoverschrijdend werk en de samenwerking tus-

sen Nederland en Duitsland en de belangrijke rol die 

Europa gespeeld heeft in de verbetering van deze 

relatie. Maar ook werden er enkele problemen aan 

de kaak gesteld zoals het beperkte inzicht van Euro-

parlementariërs in regionale problemen en de grens-

overschrijdende hulp- en politiediensten. Dit, terwijl 

de andere helft van het parlement werd rondgeleid 

op rolduc, vanouds een zeer bekend kleinseminarie, 

congrescentrum en school. Verder werd de bekende 

rococobibliotheek van rolduc bezocht. Hierna wis-

selden de groepen om, zodat iedereen de kans kreeg 

om aan beide activiteiten deel te nemen. 
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delegatievergaderingen

Op woensdagmiddag vonden ook de delegatiever-

gaderingen plaats. De deelnemers hadden inmid-

dels de resolutieboeken ontvangen en konden zo 

zien wat de andere commissies bedacht hadden 

tijdens hun vergaderingen. De lidstaten kwamen 

voor het eerste tijdens de conferentie bij elkaar en 

bespraken de resoluties grondig. Naast het bestude-

ren van de resoluties, kregen ze ook de gelegenheid 

om vragen over onduidelijkheden te stellen aan het 

betreffende commissielid. De commissieleden had-

den als opdracht hun delegatie ervan te overtuigen, 

dat de resolutie die voor hen lag, gunstig was voor 

hun lidstaat, om zo hun steun tijdens de algemene 

vergadering zeker te stellen. De standpunten van de 

lidstaten kregen vorm en ook de commissies kregen 

een goede indruk van wat hen de volgende dag te 

wachten stond. Met het begin van de delegatiever-

gaderingen barstte eindelijk het politieke spel los 

en kregen de deelnemers wederom kans zich uitste-

kend in te leven in een nieuw aspect van het politieke 

proces: lobbyen. 

Lobbysessies

Na het diner in Kerkrade werd het parlement ontvan-

gen op het raadhuis in Kerkrade. Hier werd hen de 

fijne kneepjes van het lobbyproces geleerd. Na een 

bondige uitleg door Luc Evers (Coördinator Confe-

rentie) en raph Stijns (directeur bestuursdienst ge-

meente Kerkrade) werd hen op het hart gedrukt om 

niet alleen hun eigen resolutie te promoten, maar 

vooral om te luisteren naar anderen en hun harde 

werk te respecteren. Nu had het parlement de kans 

om met ieder parlementslid over iedere resolutie te 

praten. Steun voor amendementen werd vergaard, 

meningen werden gepeild en de resoluties werden 

grondig onder de loep genomen. Menigeen werd 

overtuigd door een doeltreffend betoog van een 

medeparlementariër. De lobbysessies zetten zich 

informeel voort in de kelderbar van het Conferentie-

centrum rolduc. tot diep in de nacht werden spee-

ches geschreven en amendementen verspreid. Het 

beloofde een interessante Algemene Vergadering te 

worden.
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de Algemene Vergadering: het hoogtepunt van 

de conferentie

Op de ochtend van de laatste conferentie dag vertrok 

het voltallige parlement naar Maastricht. Ook de Al-

gemene Vergadering zou in de Provinciale Statenzaal 

plaatsvinden. De spanning hing, ondanks de vroeg-

te, duidelijk in de lucht. Sommige parlementariërs 

liepen vol vertrouwen het Gouvernementsgebouw 

in, andere waren iets zenuwachtiger. De hele confe-

rentie draaide immers om deze dag: het presenteren 

van de resolutie waar zolang over vergaderd was. 

Na een voorzichtig begin werden de debatten in de 

loop van de dag steeds vuriger en het publiek kon 

zien welke transformatie de jongeren hadden door-

gemaakt. Van een normale middelbare scholier aan 

het begin van de week, waren de jongeren aan het 

eind van de week veranderd in echte Europarlemen-

tariërs. Het vergaderprotocol werd perfect toegepast 

en de opgedane communicatieve vaardigheden wer-

den in de strijd gegooid. De landenbordjes gingen 

vaak de lucht in en het was voor het presidium niet 

altijd even gemakkelijk om te beslissen welk land 

wanneer aan de beurt kwam om haar standpunten 

te verdedigen. Het publiek genoot van een echte 

plenaire vergadering, zoals deze ook in Brussel en 

Straatsburg gehouden wordt. 

de commissie economische & Monetaire zaken 

beet het spits af van deze belangrijke dag

Na een sterke openingsspeech van de commissie 

werd het Model European Parliament uitgenodigd 

voor het open debat. De liberale operatieve clausules 

(de oplossingen) werden door de medeparlementari-

ers onder de loep genomen met als doel de huidige 

economische situatie in de Europese unie te verbe-

teren. Dit met het oog op de economische crisis. Het 

creëren van noodplannen in tijden van crisis en het 

verlagen van de uitkeringen waren enkele oplossin-

gen van de commissie. Ook de huidige situatie werd 

niet vergeten; er bevonden zich namelijk lidstaten in 

het parlement die een grote lening hadden bij de Eu-

ropese unie waardoor het debat scherp en actueel 
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bleef. Een bevlogen eindspeech werd gevolgd door 

een stemming waarbij de resolutie werd aangeno-

men.

Hierna kwam de commissie regionale Ontwikkeling 

aan bod. Duidelijke taal in de commissie regionale 

Ontwikkeling; geen luxeproblemen,  maar samen-

werking en eerste levensbehoeften verdienen vol-

gens deze commissie de prioriteit van het parlement. 

Niet alleen het individu wordt op waarde geschat 

maar ook de belangen van bedrijven worden in acht 

genomen. ‘Voor ieder conflict moet een oplossing 

komen’ is de leus. De commissie legt dan ook de 

nadruk op het dialoog en ziet de commissie als een 

‘mediator’ om escalatie te voorkomen. Het belang 

van de euroregio’s wordt niet uit het oog verloren en 

met vrijwel alle scenario’s wordt rekening gehouden. 

Hoewel het debat op onenigheid leek uit te lopen, 

vond de meerderheid van het parlement het uitein-

delijk toch een goede resolutie. Zo mocht er ook aan 

het einde van deze resolutie geklapt worden.

Vervolgens was het de beurt aan de commissie Cul-

tuur en Onderwijs: Volgens hen is het belangrijk dat 

Europa moet staan voor kennis. ‘Onderwijs moet 

beter en universeler, maar mét behoud van een 

eigen cultuur’. Het parlement laat haar bereidheid 

merken mee te werken aan de resolutie door een 

amendement (wijzing of aanvulling) aan de resolutie 

toe te voegen. De commissieleden zien dit als een 

verrijking en het amendement wordt unaniem aan-

genomen. Desondanks werd een speech tegen de 
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resolutie ingediend die enkele punten in een kritisch 

daglicht zette. tijdens het open debat werd hier ver-

der over gedebatteerd. Helaas werd ook deze resolu-

tie verworpen.

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnen-

landse Zaken II was de volgende commissie die naar 

voren mocht komen. De commissie maakt meteen 

in de eerste speech al duidelijk dat hun oplossingen 

vooruitgang garanderen.  De parlementariërs laten 

hun coöperatieve kant zien door een amendement 

aan deze resolutie toe te voegen en ook deze com-

missie ziet het amendement als een waardevolle toe-

voeging. Zij waren dan ook blij dat het amendement 

met een meerderheid van stemmen werd aangeno-

men. Controversiële punten zoals het verzamelen 

van biomedische gegevens en het legaal wapenbezit 

kwamen ter sprake in het open debat.  Maar ondanks 

de verschillen en het inhoudelijk moeilijke debat 

heeft het parlement toch besloten dat deze resolu-

tie een verbetering zal zijn op de huidige situatie. We 

konden dan ook deze commissie feliciteren met hun 

aangenomen resolutie. 

toen kwam de commissie Burgerlijke Vrijheden, Bin-

nenlandse Zaken en Justitie I aan bod. De procedure 

over immigratie is en blijft, zoals de commissie zelf 

ook vermeldt, een controversieel onderwerp.  De vi-

sies van de lidstaten werden te allen tijden in het oog 

gehouden met de nadruk op het beschermen van de 

buitengrenzen van de Europese unie. De commissie 

achtte een eenduidig Europees beleid noodzakelijk. 

Ook bij deze commissie was er sprake van een amen-

dement,  maar het parlement vond dit geen verbe-

tering en het werd dan ook niet aangenomen.  Alle 

typen vluchtelingen en immigranten komen aan de 

orde en de commissie laat zien dat ze over iedere 

groep hebben nagedacht. Helaas was het parlement 

niet helemaal overtuigd van de oplossingen die de 

commissie bood op deze zeer complexe problema-

tiek. Ondanks de uitvoerige operatieve clausules, is 

de resolutie toch verworpen.

ten slotte was het de beurt aan de commissie Indus-

trie, Onderzoek en Energie. De laatste loodjes wegen 

het zwaarst, maar dat leek niet te gelden voor het 

parlement en de commissie.  In het open debat werd 

het gebruik van kernenergie en fossiele brandstof-

fen bediscussieerd. De gemoederen liepen hoog op, 

vooral omtrent de veiligheid. De commissie zag voor-

al de onwetendheid over kernenergie als een pro-

bleem, terwijl het parlement zich meer zorgen maakt 

over het milieu en de financiële kant van het verhaal. 

uiteindelijk wordt deze laatste resolutie toch met 

toevoeging van een amendement, aangenomen.

de officiële sluiting van het Model european Par-

liament Limburg 2011

tot slot sprak bestuursvoorzitter Jasper Piepers alle 

deelnemers toe. Hij prees de deelnemers voor hun 

inzet en de geweldige ontwikkeling die ze gedu-

rende deze week hadden doorgemaakt en was ver-

heugd over het feit dat dit jaar zo’n gemotiveerd par-

lement had voortgebracht. De vele complimenten 

waren zeker op hun plek. Hierna wachtte de deelne-

mers nog een spannend moment: de bekendmaking 

van de Limburgse delegatie voor de Nationale MEP 

Conferentie 2011 die zou plaatsvinden van zondag 18 

t/m vrijdag 23 september 2011 in Den Haag. 

Om half zes galmde het laatste applaus voor alle 

deelnemers door de Statenzaal in Maastricht; de Lim-

burgse MEP Conferentie 2011 zat erop. Na de korte 

carrière als Europarlementariër zal het voor de mees-

ten wel even wennen zijn weer terug te keren naar 

het ‘normale’ schoolleven. De opgedane ervaring 

komt echter vast en zeker in de toekomst goed van 

pas, ongeacht of er een politieke carrière in het ver-

schiet ligt. 

de Limburgse MeP Conferentie, meer dan politiek!

De Limburgse MEP Conferentie is het belangrijk-

ste project van Stichting MEP Limburg en fungeert 

als basis voor haar andere projecten. Jongeren uit 

Limburg krijgen door deze simulatie ieder jaar de 

kans om zelf te ervaren hoe het Europees Parlement 
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werkt. De deelnemers leven zich volledig in, in het 

leven van een Europarlementariër, van de keurig 

gestrikte stropdas tot het formeel taalgebruik. De 

deelnemers vergaren op deze manier kennis over de 

manier waarop de Europese unie besluiten neemt, 

welke problemen er op Europees niveau spelen en 

vooral welke oplossingen Europa kan bieden als we 

allemaal samenwerken. 

Het leren begrijpen van de Europese unie is niet het 

enige doel van de conferentie. Stichting MEP Lim-

burg wil jongeren ook de kans geven om hun sociale 

en communicatieve vaardigheden te verbeteren en 

slaagt hier zonder enige twijfel in. Het MEP is inmid-

dels een welbekend begrip binnen Limburg. 
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LIMBurG &   
de nAtIonALe   
MeP ConferentIe

Jaarlijks worden van de meer dan duizend deelne-

mers aan de provinciale zittingen van het MEP in Ne-

derland de 150 beste deelnemers afgevaardigd naar 

de Nationale Conferentie. De conferentie voor de 

provinciale uitblinkers waarin elke provincie de kans 

krijgt in de huid te kruipen van een Europese lidstaat. 

Limburg werd ook in 2011 sterk vertegenwoordigd 

door de enthousiaste geselecteerde jongeren. De 

Nationale Conferentie vond plaats van zondag 18 t/m 

vrijdag 23 september.

de Limburgse delegatie voor de nationale MeP 

Conferentie

Onder begeleiding en het toeziend oog van Jasper 

Piepers, raphaël Lepot en Mark Buck nam onder-

staande Limburgse afvaardiging deel aan de Natio-

nale MEP Conferentie in 2011:

tijdens de Nationale MEP Conferentie vertegen-

woordigt elke provincie een lidstaat die toebehoort 

aan de Europese unie. Voorafgaand aan de plenaire 

vergaderingen in het centrum van de Nederlandse 

politiek, Den Haag, vinden er verspreid over heel 

Nederland commissievergaderingen plaats. In drie 

dagen tijd krijgen de deelnemers de kans om tot 

vernieuwende oplossingen te komen voor de Euro-

pese vraagstukken. Eenmaal een resolutie gevormd 

hebbende, komt het voltallige parlement samen in 

Den Haag voor de Algemene Vergadering. In de Al-

gemene vergadering probeert iedere deelnemer het 

parlement van zijn gelijk, zijn visie en zijn ideeën te 

overtuigen, zijn land en commissie vertegenwoordi-

gend.

Mieke roosen (Sint-Maartens College) Buitenlandse zaken

Florian Maassen (trevianum SG) Ontwikkelingssamenwerking

Noah de Groot (Sintermeertencollege) Economische en Monetaire Zaken

Pien Goutier (Bouwens van der Boijecollege) Werkgelegenheid en Sociale Zaken (I)

roger Prudon (Porta Mosana College) Werkgelegenheid en Sociale Zaken (II)

Jim Gulpen (Charlemagne College) Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Lana Moss (raayland College) Industrie, Onderzoek en Energie

Wouter Schiphorst (Graaf Huyn College) Cultuur en Onderwijs

Indy rozenboom (Sophianum SG) Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

Ghada Abo El Enin (Philips van Horne SG) (Delegatieleider) Rechten van de vrouw en Gendergelijkheid

Stefan Broers (Stella Maris College) Gemengde Delegatie

Maartje Joosten (Philips van Horne SG) Commissievoorzitter
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Voorbereidingen

Alvorens de conferentie kreeg elk delegatielid een 

commissie toebedeeld. In de verschillende com-

missies kwamen tijdens de conferentie actuele pro-

blemen aan bod, problemen die ook in de politieke 

hoofdsteden als Brussel en Straatsburg besproken 

worden. tijdens de voorbereidingen was het de taak 

van de deelnemers om zich te verdiepen in de actua-

liteiten binnen de Europese politiek, de standpunten 

van het te vertegenwoordigen land en de problemen 

die er op dat moment speelden. 

Verder vond er ter voorbereiding op de Nationale 

Conferentie zondag 11 september zowel een team-

building als een delegatievergadering plaats. Deze 

teambuilding, onder begeleiding van Jasper Piepers 

(provinciaal coördinator Limburg) en Maartje Joos-

ten (Commissievoorzitter), had als doel de deelne-

mers dichter bij elkaar te brengen en een gedach-

tewisseling over de verschillende vraagstukken op 

gang te brengen. De teambuilding vond plaats op 

een zeer ongewone locatie, namelijk 40 meter onder 

de grond in de Valkenburgse groeves. Door middel 

van opdrachten, raadsels en een beetje hulp van 

de gids zocht de delegatie haar weg door de groe-

ves. De delegatie wist zich een weg te banen door 

de smalle gangen door gebruik te maken van ieders 

kwaliteiten en goede samenwerking. Na de team-

building was het tijd voor het formele onderdeel van 

het programma: de delegatievergadering. In deze 

vergadering werden de puntjes op de ‘i’ gezet en de 

praktische zaken besproken. De deelnemers werden 

geïnformeerd over het programma, stelden het de-

finitieve standpunt van de delegatie als geheel vast 

en werkten aan hun presentatie- en debatvaardig-

heden. Na een lange dag was er een hechte, sterke 

Limburgse delegatie gevormd, klaar om de belangen 

van Zweden te vertegenwoordigen.
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de nationale MeP Conferentie

De eerste drie dagen van de Nationale MEP Confe-

rentie stonden geheel in het teken van commis-

sievergaderingen. De jonge Europarlementariërs 

storten zich, verspreid over verschillende steden in 

Nederland, opnieuw op de Europese politiek. Zon-

dagmiddag, de eerste dag van de conferentie, stond 

er direct een teambuilding op de planning. Het doel 

van deze teambuilding was elkaar beter te leren 

kennen om zo de productiviteit tijdens de commis-

sievergaderingen te bevorderen. De twee daarop 

volgende dagen stonden grotendeels in het teken 

van de alom bekende commissievergaderingen. De 

commissies gaven alles om tot innovatieve, overtui-

gende en sterke resoluties te komen. Dit, in de hoop 

tijdens de Algemene Vergadering in Den Haag het 

gehele parlement te kunnen inpakken. Natuurlijk be-

stonden de lange dagen niet enkel uit formaliteiten. 

’s Avonds was er voldoende tijd voor ontspanning en 

ruimte om de conferentie op informele wijze voort 

te zetten. Na drie dagen hard werken, maar ook ge-

nieten, was het de hoogste tijd om de resoluties af te 

ronden en in te leveren, in afwachting van de Alge-

mene Vergadering.

de officiële opening 

De vierde dag van de conferentie was het dan ein-

delijk zo ver, de jonge politici verzamelden zich in de 

Eerste Kamer der Staten Generaal te Den Haag voor 

de officiële opening van de Nationale MEP Conferen-

tie. Commissievoorzitter Maartje Joosten heette alle 

leden van het parlement van harte welkom en sprak 

verheugd over de betrokkenheid van jongeren in de 

politiek. tevens spraken Dhr. De Graaf, Voorzitter van 

de Eerste Kamer der Staten Generaal, Z.E. Dr. Janusz 

Józef Stánzczyk, ambassadeur van Polen, en dhr. 

D’Hondt, bestuursvoorzitter van het Montesquieu 

Instituut. De rode draad door de speeches van deze 

politici was het onderstrepen van het belang van 

jongeren voor de toekomst van de Europese unie. 

Na de officiële opening kwamen de landenspeeches 

van de delegatieleiders aan bod, voor Limburg werd 
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deze verzorgd door Ghada Abo El Enin als verte-

genwoordiging van Zweden. In de landenspeeches 

werden de vertegenwoordigde landen aan het parle-

ment geïntroduceerd, de belangrijkste problemen in 

kaart gebracht en creatieve oplossingen aangekaart.

een intensieve plenaire vergadering 

Donderdagochtend werd in de Oude Vergaderzaal 

van de tweede Kamer der Staten Generaal het start-

sein gegeven voor twee dagen intensief vergaderen. 

Alvorens de behandeling van de resoluties werden 

de deelnemers toegesproken door de voorzitter van 

de tweede kamer, mevrouw Verbeet. Aan het einde 

van haar toespraak gaf mevrouw Verbeet de deelne-

mers de kans om enkele vragen te stellen, een van de 

vele privileges waarvan MEP-leden mogen genieten. 

Daarnaast kregen de deelnemers in de pauzes iets 

mee van de Algemene Politieke Beschouwingen, het 

was immers Prinsjesdag die week!

een kijkje achter de schermen

Op donderdagavond, na afloop van een lange, in-

tensieve dag van vergaderen, kreeg de Limburgse 

delegatie de kans om een kijkje achter de schermen 

te nemen van de tweede kamer met een rondlei-

ding. Aansluitend werd de delegatie ontvangen in 

Nieuwspoort door Ger Koopmans, Limburgs tweede 

Kamerlid namens het CDA en lid van het Comité van 

Aanbeveling van Stichting MEP Limburg. Een erva-

ring op zich, ten slotte dineer je niet elke avond tus-

sen een zwerm aan bekende politici. Zo maakte de 

Limburgse delegatie onder andere kennis met Henk 

Bleker, Staatssecretaris van Economische zaken, 

Landbouw en Innovatie, ruth Peetoom, bestuurs-

voorzitter van het CDA, en Melanie Schultz van Hae-

gen, Minister van Infrastructuur en Milieu.

de officiële sluiting

De laatste avond van de Nationale MEP Conferentie 

2011 vond de officiële sluiting plaats. Drs. J. Sargen-

tini, lid van het Europees Parlement, bedankte de 

deelnemers voor hun inzet met lovende woorden 

en sprak haar hoop uit voor de toekomst. Vervolgens 

was het woord aan de heer Koopmans die zeer onder 

de indruk was van de debat- en presentatiekwalitei-

ten van de jonge Europarlementariërs. Hij stuurde 

zelfs een tweet waarin hij schreef dat het echte par-

lement veel van de jongeren kon leren. Een daad 

die ervoor zorgde dat deze politicus de harten van 

de deelnemers stal. Mevrouw van Sminia-Meijerink, 

Secretaris-Generaal van Stichting Model European 

Parliament Limburg, had de eer en het genoegen het 

parlement als laatste toe te spreken en sloot af met 

haar befaamde uitspraak dat de deelnemers aan het 

MEP ‘het neusje van de zalm zijn’!

tijdens het afscheidsdiner in de tweede Kamer werd 

de Nederlandse delegatie voor de Internationale 

MEP Conferentie van 2011 bekend gemaakt. Pien 

Goutier, afgevaardigde namens het Bouwens van der 

Boijecollege te Panningen, kreeg de eer om Limburg 

in het Macedonische Skopje te vertegenwoordigen.  

Verderop in het jaarverslag kunt u lezen over haar er-

varingen van de Internationale MEP Conferentie!
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Elk jaar opnieuw worden in samenwerking met en 

onder coördinatie van het secretariaat-generaal te 

Den Haag verschillende Internationale MEP Conferen-

ties gehouden: Conferenties waaraan alle 27 Europese 

lidstaten en enkele kandidaat-lidstaten deelnemen. 

Van zondag 30 oktober tot en met zondag 6 novem-

ber had Pien Goutier (Bouwens van der Boijecollege) 

de eer en het genoegen om deel te nemen aan de 

Internationale MEP Conferentie in het Macedonische 

Skopje. Samen met verscheidene afgevaardigden uit 

heel Europa stortte zij zich opnieuw op de Europese 

politiek. Hieronder kunt u haar enthousiast weekver-

slag lezen.

de ervaringen van Pien Goutier.

Al vanaf het moment dat de Nationale MEP Conferen-

tie was afgelopen, had ik naar deze reis uitgekeken. 

En zondag 30 oktober was het dan eindelijk zover: 

ik mocht naar het Macedonische Skopje afreizen om 

Limburg te vertegenwoordigen bij de internationale 

MEP conferentie. Samen met zes andere enthousi-

aste Nederlandse MEP’ers en een begeleider stapte 

ik in Amsterdam op het vliegtuig om ’s avonds in 

Skopje aan te komen. Het korte tussenverblijf in het 

Servische Belgrado werd ervaren als een aangename 

onderbreking van de heenreis.

de ontvangst

Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen door 

de Nederlandse ambassadeur, mevrouw Schuurman. 

Een vriendelijke en gastvrije ambassadeur die haar 

grote ambtswoning beschikbaar stelde voor onze 

hele Nederlandse groep. De hele week mochten we 

gebruik maken van het statige verblijf en alle bijbe-

horende faciliteiten. Daarbij deden ook de echtge-

noot en kinderen van de ambassadeur hun uiterste 

best om het ons in de schaarse vrije uurtjes zo goed 

mogelijk naar de zin te maken. We konden ons geen 

fijner verblijf wensen.

Bij de officiële opening van de conferentie in de 

Congress Hall van de Macedonische regering deed 

mevrouw van Sminia-Meijerink, Secretaris-Generaal 

van het MEP, het welkomstwoord waarna er en-

kele hoog geplaatste politici uit Macedonië aan het 

woord waren. Zo hielden de minister-president van 

Macedonië en de burgemeester van Skopje een 

speech. Daarna volgden de landenspeeches van de 

30 delegaties: een tijdrovende maar interessante 

aangelegenheid. In de middag was er tijd vrij voor 

teambuilding. De commissie Civil Liberties, Justice 

and Home Affairs (I) waar ik onderdeel van was, be-

stond uit scholieren uit Italië, Estland, Denemarken, 

Litouwen, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Bulgarije, 

Macedonië, Frankrijk, Cyprus en Polen. Met dit bij-

zonder gemengde gezelschap gingen we de stad in 

LIMBurG &  
de InternAtIonALe  
MeP ConferentIe
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en genoten we van een drankje op een terras, wat 

erg gezellig was. Daarnaast ging het communiceren 

in het Engels makkelijker dan verwacht. 

de commissievergaderingen

De volgende twee dagen waren volledig gereser-

veerd voor de commissievergaderingen. Op die 

dagen was de vergaderzaal van het Eu-Information 

Center in Skopje voor onze commissie gereserveerd. 

twee dagen lang discussieerden we over IC’s en OC’s 

rondom de vrijheid en de kwaliteit van media. Dit was 

niet altijd even plezierig; de overvloed aan verschil-

lende meningen zorgde voor langgerekte discussies.

Gelukkig kregen we de gelegenheid tot ruime pau-

zes, waarbij de spanningen als sneeuw voor de zon 

leken te verdwijnen. Daarnaast zorgde het diner-

feestje bij de Nederlandse ambassadeur voor de no-

dige ontspanning. Na twee dagen vergaderen had-

den we een resolutie gecreëerd waar we allemaal 

mee konden leven, dus we besloten onszelf te belo-

nen met een avondje stappen in Skopje.

Op donderdag moesten we weer vroeg uit de veren: 

een excursie naar het toeristische stadje Ohrid in 

zuidwest Macedonië stond op het programma. Dit 

stadje is rijk aan monumenten en is opgenomen op 

de werelderfgoed-lijst van unesco. De busreis was 

lang, maar zeker de moeite waard. De prachtige uit-

zichten over het meer, de indrukwekkende gebou-

wen en de aangename temperatuur maakten het 

een bijzonder en leuk uitstapje. In de avond was er 

gelegenheid tot lobbyen. De amendementen vlogen 

over de tafel en de kritiekpunten gonsden in de hele 

ruimte, wat zowel tot onrust als verbeteringen rond-

om de resoluties leidde.

de plenaire vergadering

Op vrijdag en zaterdag mochten we plaatsnemen in 

de officiële vergaderzaal van het Macedonische Par-

lement. Daar werden alle resoluties in de plenaire ver-

gadering behandeld. De discussies liepen hoog op 

en geregeld werd er een resolutie verworpen. Mijn 

commissiegenoten en ik waren erg teleurgesteld 

toen onze resolutie werd afgewezen. toch had ik een 

voldaan gevoel: ik 

had een grote bijdra-

ge kunnen leveren 

aan het verdedigen 

van onze resolutie. 

Ook was mijn speech 

tegen een andere 

resolutie goed in de 

smaak gevallen en 

kon ik met trots een 

complimentje van 

mevrouw van Sminia 

in mijn zak steken.

de officiële sluiting

Op zaterdag vond de officiële sluiting van de inter-

nationale MEP conferentie plaats. Iedereen had een 

zware week achter de rug en was lichtelijk vermoeid. 

Desalniettemin was het afscheidsfeest in Club Mid-

night een klap op de vuurpijl. Niemand wilde terug-

keren naar huis; er waren hechte vriendschappen. 

Het definitieve afscheid viel zwaar, maar was warmer 

dan ooit. Er werden al allerlei plannen gesmeed voor 

een toekomstige reünie.

Diverse leerkrachten zeiden vooraf al dat je als deel-

nemer aan het MEP meer opdoet dan dat je mist 

door je afwezigheid van school. Met de hand op mijn 

hart kan ik zeggen dat die uitspraak helemaal klopt. 

Ik kan terugkijken op een onvergetelijke, unieke en 

erg leerzame ervaring. Bij deze wil ik de mensen be-

danken die de organisatie voor hun rekening hebben 

genomen, want zonder hen had ik deze kans niet ge-

kregen.
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eXtrA ACtIVIteIten  
MeP LIMBurG

Naast het ‘basistraject’, bestaande uit de schoolvoor-

ronde, de Limburgse MEP Conferentie, de Nationale 

MEP Conferentie en de Internationale MEP Confe-

rentie, biedt Stichting MEP Limburg haar deelne-

mers – mede afhankelijk van de actualiteit – extra 

vervolgtrajecten aan. De Limburgse MEP Conferentie 

brengt dus niet alleen met zich mee dat Limburg is 

opgenomen binnen de nationale en internationale 

vertegenwoordiging, tevens vormt dit parlement 

een basis van waaruit wisselende projecten en extra 

activiteiten aangeboden kunnen worden. Op deze 

manier houdt het MEP voor onze deelnemers niet op 

na de conferentie; wij bieden gemotiveerde deelne-

mers de unieke kans zich op een leuke manier verder 

te verdiepen in de Europese politiek.

In 2011 zijn er door Stichting MEP Limburg een drie-

tal extra activiteiten georganiseerd, waarvan u in het 

volgende gedeelte een impressie kunt vinden. De 

eerste extra activiteit was een bezoek aan het Euro-

pees Parlement in Brussel voor deelnemers aan de 

Limburgse MEP Conferentie 2010. Daarnaast werd in 

2011 weer een bezoek gebracht aan de Europese in-

stellingen in Straatsburg, gedurende een vijfdaagse 

reis. tot slot werd in Maastricht voor de eerste keer 

een Euregiodag georganiseerd waaraan verschil-

lende scholen uit de Euregio Maas-rijn deelnamen.
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De Euregio wordt voor Limburg steeds belangrijker. 

Ook stichting MEP Limburg speelt hier op in en or-

ganiseert een aantal activiteiten rondom dit thema. 

Onder het mom ‘Samen staan we sterk’ probeert 

MEP Limburg  zelf van betekenis te zijn in het bevor-

deren en aansterken van de banden binnen de Eu-

regio. Om zelf een stap in de goede richting te zet-

ten, wijdt Stichting MEP Limburg een hele dag aan 

euregionalisering: De Euregiodag. Een dag waarop 

Nederlandse, Duitse en Belgische scholieren samen-

komen om grenzen te verleggen, banden aan te ster-

ken en de handen in elkaar te slaan.

de eerste euregiodag in de geschiedenis van MeP 

Limburg

Maandag 21 november 2011 organiseerde Stichting 

MEP Limburg voor het eerst een Euregiodag. Op 

deze dag werden Duitse, Nederlandse en Belgische 

scholieren uitgenodigd in het Gouvernement van 

Maastricht. Maastricht is bij een dergelijk project ui-

termate geschikt aangezien hier de bakermat van de 

Europese unie ligt met het Verdrag van Maastricht 

in 1992. Het doel van deze dag is het samenbrengen 

van jongeren uit de Euregio om deze kennis te laten 

maken met het Model European Parliament en het 

Europese debat. Zo hoopt het MEP jongeren te sti-

muleren om grenzen te overbruggen, samenwerking 

aan te gaan en contacten te leggen met mensen die 

een andere nationaliteit of cultuur meedragen. 

de voorbereiding voorafgaande aan het debat 

De dag begon vroeg met een rondleiding door het 

imposante Gouvernementsgebouw te Maastricht. 

Vanzelfsprekend leidde de gids de deelnemers 

langs de gracieuze Statenzaal, waar het Verdrag van 

Maastricht in 1992 werd getekend. Ook vertelde de 

gids over de vele kunst die in het Gouvernement te 

vinden is: met uitzondering van één kunstwerk zijn 

alle kunstobjecten afkomstig van Limburgse kunste-

naars! De locatie aan de Maas maakt het Gouverne-

ment in Maastricht tot een interessant en bijzonder 

gebouw.

Na de informatieve rondleiding door het gouver-

nementsgebouw, vertrokken de deelnemers naar 

de chique balzaal van het Grand Hotel L’Empereur, 

waar de rest van de dag ingevuld zou worden. Nadat 

de deelnemers voorzien waren van koffie en thee, 

namen de jongeren aan tafel plaats en begon de de-

battraining. De training werd gegeven door thomas 

Beerthuis, professioneel debattrainer van debat.nl. 

Dhr. Beerthuis werkt voor een organisatie die ook 

trainingen voor politici en bedrijfsmensen verzorgd, 

waardoor hij de studenten een goed beeld kan ver-

schaffen van het verloop van en de regels voor een 

goed debat. De sfeer zat er meteen goed in toen dhr. 

eureGIonALIserInG
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Beerthuis de groep in tweeën verdeelde en ze liet na-

denken over actuele onderwerpen onder het mom 

van: “Are you the next Obama?” toen de training na 

anderhalf uur werd afgesloten, was het voor ieder-

een duidelijk dat de debattraining een groot succes 

was en de leerlingen goede handvatten hadden ge-

kregen voor de debatten die later die dag gevoerd 

zouden worden.

het debat 

In L’Empereur kregen de deelnemers tijdens de 

lunch de kans om elkaar beter te leren kennen en de 

probleemstellingen te bespreken. Met een gevulde 

maag en nieuw gelegde internationale contacten 

mochten de deelnemers de debattraining in prak-

tijk brengen. Onderwerpen als ‘Kunstsubsidie moet 

door de staat afgeschaft worden’ en ‘Positieve discri-

minatie moet gestimuleerd worden op universiteiten 

om diversiteit onder studenten te vergroten’ werden 

ter discussie gesteld. De studenten storten zich vol 

overgave in de Engelstalige debatten om hun tegen-

stander van hun gelijk te overtuigen en hun nieuw 

verworven ‘skills’ in de strijd te gooien. Aan het eind 

van deze debatrondes werden er twee winnende 

teams gekozen.

De eerste Euregiodag in de geschiedenis van het 

Model European Parliament werd afgesloten met 

een informeel diner bij Kiwi te Maastricht, waar de 

deelnemers de kans hadden om de dag met elkaar 

te bespreken en gezamenlijk af te sluiten. We mogen 

wel stellen dat zowel de deelnemers als de organisa-

tie met volle teugen heeft genoten van de interna-

tionale debatten die plaats mochten vinden in onze 

provincie.
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‘Oorlog kunt u met me voeren, maar ik ben niet de 

soldaat, ik ben de generaal.’ Wijze, krachtige woor-

den waarmee Europarlementariër ria Oomen-ruijten 

de delegatie aan oud-deelnemers van de Limburgse 

MEP Conferentie welkom heette in de Europese 

hoofdstad Brussel. Dinsdag 31 mei 2011 vertrok 

Stichting MEP Limburg wederom met een delegatie 

naar het Europees Parlement te Brussel. Dit bezoek is 

naast een gezellige reünie, ook een leerzame en in-

drukwekkende ervaring. Na een week in de huid van 

een parlementariër te kruipen tijdens de conferentie 

in 2010 zien de oud-deelnemers het parlement nu in 

het echt. Wat zij een week lang gesimuleerd hebben, 

is hier de dagelijkse realiteit.

Aangekomen in het Europees Parlement werd de de-

legatie hartelijk ontvangen door de beleidsmaker en 

politiek adviseur van ria Oomen-ruijten, Jeroen Le-

naers. Meneer Lenaers vertelde over het werk van ria 

Oomen-ruijten. Mevrouw Oomen-ruijten is in Lim-

oP BeZoeK BIj het  
euroPees PArLeMent  
te BrusseL
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burg geboren en getogen en als gedelegeerde van 

het CDA representeert zij sinds 1989 Nederland in het 

Europees Parlement. Als rapporteur van kandidaat-

lidstaat turkije en lid van de rusland-delegatie bin-

nen het Parlement, vervult mevrouw Oomen-ruijten 

haar taken met verve. De deelnemers kregen de kans 

om zowel meneer Lenaers als mevrouw Oomen-ruij-

ten het hemd van het lijf te vragen voor wat betreft 

de werkzaamheden in en rondom het Europees Par-

lement en hun visie op de toekomst en uitbreiding 

van Europa.

Na een vurige vragenronde en enkele pittige, eerlijke 

antwoorden vertrok ria Oomen-ruijten weer naar 

haar Limburgse thuisbasis en werd de delegatie naar 

de lunch begeleid. Een stevige lunch later was de de-

legatie klaar om het indrukwekkende parlementsge-

bouw te bezichtigen. Het Europees Parlement is het 

centrum van het wetgevingsproces in Europa, houdt 

toezicht op de activiteiten van de Eu en controleert 

de Europese Commissie. In het parlement staan de 

belangen van de burgers voorop. De plenaire verga-

derzaal is het imponerende centrum van het parle-

mentsgebouw.  Hier vergaderen de Europarlementa-

riërs maar een aantal keer per jaar, aangezien ze elke 

maand een week naar Straatsburg vertrekken om 

aan de plenaire vergaderingen deel te nemen. Voor 

het vertrek uit het Parlementsgebouw werd er nog 

een statige groepsfoto bij de Europese vlaggen ge-

maakt.

Ondanks het regenachtige en onbetrouwbare weer 

volgde er een wandeling door Brussel. Een gids ver-

telde de delegatie alles over de geschiedenis van 

Brussel. De delegatie bewonderde onder andere het 

stadspaleis, het Koninklijk paleis, de Koninklijke kas-

sen, de winkelstraat, het Jubelpark, de triomfboog, 

het musea van het Verre Oosten en het wereldbe-

roemde Atomium – waar uiteraard een groepsfoto 

werd gemaakt. De rondleiding eindigde op de Grote 

Markt en daar ging de delegatie op zoek naar een ge-

zellig restaurant om lekker te eten.

Met een voldaan gevoel, nieuw opgedane politieke 

ervaring en meer kennis over de stad Brussel bracht 

de bus de delegatie om half acht terug naar station 

Sittard. Hier nam de delegatie na een lange, maar 

enerverende dag afscheid en beloofde elkaar snel 

weer zien. Dit is het MEP: Een hechte groep jonge-

ren, die de balans tussen plezier en politiek weet te 

vinden en geniet van de mogelijkheden die ze aan-

gereikt krijgt.
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“De reis heeft veel indruk op mij gemaakt. Je wordt mee-

genomen in de politieke wereld van Europa, dat gebeurt 

niet dagelijks! Plots spreek je met heel veel mensen die 

veel betekenen in de politiek, je hoort hun ervaringen 

aan en je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen.”  - 

Nicky Beckers, Porta Mosana College

Van 3 tot en met 7 oktober 2011 organiseerde stich-

ting MEP Limburg voor de derde maal een reis naar 

Straatsburg. Het hoofddoel van deze reis was kennis 

maken met de raad van Europa en haar instellingen, 

maar onderweg moest natuurlijk wel gestopt wor-

den bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg 

en het Europees Parlementsgebouw in Straatsburg. 

Op de terugweg werd ook het prachtige Franse 

Nancy aangedaan. In totaal werden er 16 deelne-

mers aan de Limburgse MEP Conferentie van 2011 

geselecteerd om deel te nemen aan dit bijzondere 

project. Zij kregen de kans om de hoofdgebouwen 

van de Europese samenwerking te aanschouwen en 

belangrijke spelers binnen het Europees politiek spel 

te spreken. Opnieuw hebben de deelnemers veel 

bijgeleerd over hoe Europese samenwerking in el-

kaar steekt en welke verschillende organen hiervoor 

verantwoordelijk zijn. We mogen terugkijken op een 

zeer succesvolle reis met louter positieve reacties van 

de deelnemers.

extra aandacht voor de raad van europa 

Binnen het VWO wordt veel aandacht besteed aan de 

nationale en Europese politiek.  Helaas gaat dit voor-

namelijk over de Europese unie en haar organen. De 

raad van Europa wordt daarbij vaak vergeten. En dat 

terwijl haar bestaan van onnoemelijk belang is.

Dit was voor rené van der Linden (Voormalig voorzit-

ter van de Parlementaire Assemblee van de raad van 

Europa) in samenwerking met MEP Limburg dan ook 

de reden voor een eerste bezoek aan de raad van Eu-

ropa in 2007. Gezien het succes van deze reis werd 

deze door MEP Limburg opnieuw georganiseerd en 

hebben we inmiddels de derde reis naar Straatsburg 

achter de rug. 

Als jongeren aan de reis beginnen, hebben ze nau-

welijks kennis van de raad van Europa in relatie tot 

de Europese unie. Na afloop zullen ze dit verschil 

echter niet meer vergeten en zullen ze deze kennis 

ook verspreiden onder kennissen en familie. De raad 

van Europa telt maar liefst 47 Europese landen – al-

leen Wit-rusland en Vaticaanstad zijn nog geen lid 

– en de drie pijlers van deze organisatie zijn demo-

cratie, mensenrechten en rechtsstaat. Haar twee be-

langrijkste organen zijn de Parlementaire Assemblee 

en het Europees Hof van de rechten van de Mens. 

De raad van Europa wil Europa ’s eenwording bevor-

deren door het zeker stellen van de democratie, de 

rechtsstaat en de mensenrechten in Europa. Verder 

helpt ze bij het structureren en stabiliseren van de-

mocratie in landen zowel in als buiten Europa. 

het programma in het kort

De kern van de Straatsburgreis is het bezoeken van 

de verschillende instellingen van de raad van Euro-

pa. Dit gebeurt tijdens één van de vier weken waarin 

de Parlementaire Assemblee vergadert. De gebou-

wen die de deelnemers betreden zijn onder andere 

het Palais de l’Europe, waar de Parlementaire As-

oP BeZoeK BIj de rAAd VAn 
euroPA In strAAtsBurG
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semblee bijeenkomt, maar ook het Europees Hof van 

de rechten van de Mens, het Europees Parlement te 

Straatsburg en het Hof van Justitie in Luxemburg. 

Een rondleiding door historische Straatsburg valt 

ook niet weg te denken in zo’n week. Op de terug-

weg werd Nancy aangedaan waar de deelnemers het 

prachtige Place Stanislas bewonderden. Kortom: een 

reis met veel politiek en veel cultuur waar de deelne-

mers naast een geweldige ervaring ook veel nieuwe 

kennis mee naar huis namen. 

Het meest bijzondere aan de reis waren de vele pro-

minente politici die een plek in hun drukke agenda 

vonden om de jongeren toe te spreken en hen de ge-

legenheid gaven om vragen te stellen. tal van politici 

verleenden hun medewerking aan dit project. Dit 

maakte het voor de deelnemers des te makkelijker 

om zich in te beelden hoe de Europese politiek eruit 

ziet; ze konden het first-hand meemaken. Wij zijn de 

betrokken politici uiteraard heel dankbaar voor hun 

medewerking. 

straatsburg dag 1: het belooft een geweldige reis 

te worden!

Maandag 7 oktober arriveren de deelnemers volledig 

voorbereid op het station in Sittard. Vanuit daar zette 

de bus koers naar Luxemburg. Deze stad behoort 

samen met Brussel en Straatsburg tot het centrum 

van de Europese politiek. Na allen succesvol door de 

security in het Eu Hof van Justitie gekomen te zijn, 

kwam de groep uit in de galerij: een lange ontmoe-

tingshal van het Hof van Justitie. Onder leiding van 

een gids bezochten ze enkele rechtszalen en verkre-

gen ze nuttige informatie over de geschiedenis en 

de architectuur  van het glazen gebouw dat symbool 

staat voor de openheid die de Eu wil benadrukken. 

Het bezoek werd vervolgd met een film over het Hof 

van Justitie. ten slotte werd er een presentatie gege-

ven door dhr. r. van Lambalgen, assistent binnen het 

kabinet van de Nederlandse rechter bij het Gerecht 

van het Hof van Justitie. 
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straatsburg dag 2: een dag vol bijzondere ont-

moetingen

Op dinsdag werden de deelnemers al vroeg verwacht 

in het Palais de l’Europe. Opnieuw gestoken in pak en 

stropdas betraden de deelnemers het gebouw waar 

de Parlementaire Assemblee van de raad van Europa 

die week bijeenkwam. Hier maakten de jongeren 

kennis met de raad van Europa dankzij een infor-

matieve film. De rondleiding werd vervolgd naar de 

vergaderzaal van de Parlementaire Assemblée waar 

de deelnemers de unieke kans kregen om een deel 

van de vergadering bij te wonen. Op dat tijdstip werd 

net vergaderd over het al dan niet toekennen van de 

status ‘partner in democratie’ aan Palestina. Later deze 

dag zou hierover de beslissing genomen worden. 

De deelnemers viel daarna de eer te beurt om te 

spreken met dhr. Kosachev, de russisch delegatielei-

der. Hij benadrukte de wederzijdse afhankelijkheid 

van Europa en rusland en de waarde van de samen-

werking binnen de raad van Europa. Hij ziet de raad 

van Europa als noodzakelijk voor het bevorderen van 

de democratie in rusland. Hierna spraken de deel-

nemers met dhr. Franken, lid van de Parlementaire 

Assemblée en tevens hoogleraar informatierecht. Hij 

sprak niet alleen zijn enthousiasme over het bezoek 

uit, maar vertelde ook van alles over informatierecht 

en cybercriminaliteit. 

Het middaggedeelte van de dag begon met een ge-

sprek met dhr. Kleijssen, Director of Human rights 

and Legal Affairs. Dhr. Kleijssen vertelde interessante 

wetenswaardigheden, variërende van (het gebrek 

aan) privacy op Facebook tot het budget van de raad 

van Europa. 

De laatste persoon die de delegatie toesprak was 

dhr. de Vries, voormalig minister en lid van de Parle-

mentaire Assemblée. Vanwege de vele functies die 

hij heeft bekleed, varieerde het gespreksonderwerp 

van zijn oud-ministerschap tot zijn huidige werk-

zaamheden bij het benoemen van Europese rech-

ters tot zijn gemiddelde dagindeling in Straatsburg.
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straatsburg dag 3: Van het oude stadshart tot het 

moderne hof van de rechten van de Mens

Na de afgelopen dagen midden in de Europese po-

litiek te zijn geweest, wachtte de delegatie deze 

ochtend een cultuur uitstapje: een rondleiding door 

het historische Straatsburg. De rondleiding begon 

met een busrit door Straatsburg begeleid door een 

Engelstalige gids. Zij vertelde over de turbulente 

geschiedenis van Straatsburg en de constante strijd 

tussen de Fransen en Duitsers om deze stad te ver-

overen. De stad Straatsburg is gekozen als een van 

de Europese middelpunten omdat de vrede tussen 

Duitsland en Frankrijk, ooit aartsvijanden, symbool 

staat voor samenwerking binnen Europa. Om deze 

reden zijn de raad van Europa en de Europese unie 

vertegenwoordigd in Straatsburg. Na deze busrit 

werd de tour te voet vervolgd, om cultuur te snuiven 

in het pittoreske wijkje ‘Petite France’. Ook de Saint 

thomas werd bezocht, de eerste protestantse kerk 

van Frankrijk. 

Na de lunch vertrok de delegatie naar de raad van 

Europa voor een gesprek met dhr. tiny Kox. Hij is de 

fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer en 

fractievoorzitter van het Verenigd Links in de Par-

lementaire Assemblée. tevens was hij rapporteur 

voor Palestina en heeft hij er in deze functie aan bij-

gedragen dat Palestina de dag ervoor partner was 

geworden van de raad van Europa. Na een aantal 

vragen over deze interessante en recente ontwikke-

ling schetste dhr. Kox een goed en eerlijk beeld van 

hoe het eraan toegaat bij de raad van Europa; hij 

praatte ook open en duidelijk over de verbeterpun-

ten. Samenwerken met 47 lidstaten is volgens hem 

niet altijd even gemakkelijk, maar ondanks al deze 

verschillende belangen, wordt er zeker vooruitgang 

geboekt.
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Het laatste programmaonderdeel van de dag was 

een ontmoeting met dhr. Egbert Myjer, Nederlands 

rechter bij het Europees Hof voor de rechten van 

de Mens. Dhr. Myjer ontving de delegatie in een van 

de imposante rechtszalen die het  gebouw kent. Hij 

vertelde dat het doel van het Hof het beschermen 

van de mensenrechten is. Verder gaf hij uitleg over 

de procedure van dit rechtscollege. De beslissingen 

van het Hof kunnen grote gevolgen hebben voor 

de lidstaten. De arresten kunnen namelijk leiden tot 

wetswijzigingen in het desbetreffende land. Iedere 

burger op Europees grondgebied kan een klacht in-

dienen tegen het land dat hun mensenrechten heeft 

geschonden. Dit heeft er echter ook voor gezorgd 

dat  de constante stroom van klachten nauwelijks bij 

te houden is. Dit gold echter ook voor het aantal vra-

gen dat dhr. Myjer van de jongeren kreeg en het be-

zoek werd aan beide kanten met een voldaan gevoel 

afgesloten. De dag werd afgesloten met een sfeervol 

diner aan het prachtige ‘Place de la Cathédrale’. 

straatsburg dag 4: een ontmoeting met de president

Een van de belangrijkste ontmoetingen van de week 

stond op donderdagochtend gepland. De presi-

dent van de Parlementaire Assemblee, dhr. Mevlüt 

Cavusoglu ontving de delegatie hartelijk. Dhr. Ca-

vusoglu is de eerste turkse én islamitische President 

van de Parlementaire Assemblée. Na een beetje 

aftasten van beide kanten en een korte uitleg over 

zijn verantwoordelijkheden als president, werd het 

vragenvuur geopend. Na dit intrigerende gesprek 

werd de delgatie door dhr. Cavusoglu zelfs uitgeno-

digd voor een foto op de trappen van het Palais de 

l’Europe.

Vervolgens werden de jongeren verwacht voor een 

ontmoeting met dhr. thomas Hammarberg, Commis-
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saris voor de rechten van de Mens. Bij het gesprek 

met dhr. Hammarberg werd er veel duidelijk over de 

rol van dit onafhankelijk college dat mensenrechten 

promoot in alle 47 lidstaten. Ook interessant aan 

deze conversatie was het feit dat dhr. Hammarberg 

gisteren nog een ontmoeting had met onze minister 

van Integratie en Asiel, dhr. Gerd Leers. Dit leidde na-

tuurlijk tot de nodige vragen over dit onderwerp.

In de pauze woonde de delegatie nog een deel van 

het debat van de Parlementaire Assemblée bij. Later 

die dag zou de Parlementaire Assemblée de Presi-

dent van Palestina, dhr. Mahmoud Abbas, ontvan-

gen. De reden van zijn bezoek was natuurlijk het feit 

dat Palestina toegetreden was als  ‘partner in demo-

cratie’, eerder die week. 

Hierna werden de jongeren door hun persoonlijke 

gids van het Palais de l’Europe naar de volgende con-

ferentiezaal geleid, waar ze een ontmoeting hadden 

met mevr. Ellen Berends en dhr. Jan rademaker. Bei-

den zijn lid van de Permanente Vertegenwoordiging 

van Nederland bij de raad van Europa en meer spe-

cifiek bij het Comité van Ministers. Door dit gesprek 

werd er veel duidelijk over de Permanente Vertegen-

woordiging en de verantwoording die ze moeten af-

leggen aan de Nederlandse regering.

toen de delegatie na de ontmoeting het Palais de 

l’Europe verliet, werd er een prachtige rode loper 

uitgerold. Dit alles in het teken van het bezoek van 

Mahmoud Abbas. Vervolgens werd er koers gezet 

naar het centrum van Straatsburg waar kort genoten 

werd van het historisch centrum van deze mooi stad. 

Na de middagpauze was er een gesprek met Maud 

de Boer-Buquicchio. Zij is plaatsvervangend Secreta-

ris-generaal van de raad van Europa. Daaropvolgend 

werd gezamenlijk gedineerd en stond er nog een 

boottocht door Straatsburg gepland.
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straatsburg dag 5: Au revoir straatsburg!

Het laatste officiële programmaonderdeel was het 

bezoek aan het Europees Parlement. Aangekomen 

bij dit indrukwekkende gebouw werd de delegatie 

compleet overrompeld door de schoonheid ervan. 

De gids vertelde ons over het ontwerp van het ge-

bouw en de symboliek die erin verwerkt is. Een van 

de hoogtepunten van het gebouw was toch wel de 

plenaire zaal waar de 736 Europees Parlementariërs 

bijeenkomen. Na de rondleiding was er nog gele-

genheid om aan een van de medewerkers van het 

Europees Parlement de laatste brandende vragen te 

stellen, waar natuurlijk gretig gebruik van werd ge-

maakt.  

’s Middags werd er koers gezet richting Nancy. De 

groep struinde door het prachtige centrum van deze 

stad. Het afscheidsdiner vond plaats in een restau-

rant aan het imposante Place de Stanislas. 

Na deze schitterende week vol leerzame momenten, 

was de Straatsburgreis 2011 bij aankomst in Sittard 

toch echt ten einde. Er werd afscheid genomen en 

iedereen ging weer richting huis. Het waren zonder 

twijfel vijf dagen vol bijzondere personen, ontmoe-

tingen en ervaringen. Er wordt teruggekeken op een 

fantastische week waarin oude vriendschappen zijn 

verstevigd en de jongeren zich opnieuw een week in 

de Europese politiek hebben genesteld. 
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Voor Stichting MEP Limburg is het belangrijk dat er 

in Limburg voldoende draagvlak bestaat. We streven 

dan ook naar zo veel mogelijk bekendheid. Door ge-

bruik te maken van verschillende media hopen we zo 

veel mogelijk geïnteresseerden te bereiken. 

MeP Limburg op het web 

MEP Limburg probeert veelvuldig actief te zijn in de 

Social Media. Zo verschijnen er regelmatig updates 

op onze Hyves, twitter en Facebook van activiteiten, 

foto's en verslagen. Ook de website van MEP Limburg 

wordt regelmatig bijgewerkt. MEP Limburg probeert 

via deze online activiteiten tevens een sociaal plat-

form te zijn voor de deelnemers aan onze activitei-

ten. Op deze manier hoopt de Stichting dat jongeren 

contact kunnen blijven houden.

nieuwsbrief 

Dat er veel belangstelling voor onze activiteiten be-

staat, blijkt uit het grote aantal abonnees op onze 

nieuwsbrief: meer dan 700 geïnteresseerden worden 

momenteel regelmatig per mail door MEP Limburg 

geïnformeerd over alles wat met het MEP te maken 

heeft: van impressies van de recentste projecten tot 

toekomstplannen van de stichting. We zijn vereerd 

door de grote interesse en hopen dat de nieuwsbrief 

kan bijdragen aan de betrokkenheid van geïnteres-

seerden bij onze stichting.  

de ‘Model european Press’

tijdens de Limburgse MEP Conferentie van 2011 wer-

den wederom regelmatig MEP-krantjes uitgebracht 

die onder het motto ‘door jongeren, voor jongeren’ 

tot stand kwamen. Dankzij de inspanningen van een 

aantal parlementaire journalisten, onder leiding van 

werkgroepslid Jasper Verstappen werden de parle-

mentariërs helemaal op de hoogte gehouden van de 

laatste MEP-nieuwtjes. 

Ook publiceerden de jonge journalisten een aantal 

korte interviews met onder andere ron Bonenkamp 

en tweede kamer lid raymond Knops. De krant-

jes werden niet alleen zeer gewaardeerd door de 

deelnemers zelf, ook voor andere geïnteresseerden 

geven de maar liefst 12 uitgaven van de ‘Model Eu-

ropean Press’ een heel compleet beeld van de gang 

van zaken tijdens de conferentie. Alle uitgaven van 

de ‘Model European Press’ en de ‘Modern European 

Press’ werden ook gepubliceerd op onze website. 

MuLtIMedIA
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