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15 tot en met 18 april 

LIMBURGSE 
MEP CONFERENTIE

De Limburgse MEP Conferentie is een van de belangrijkste 
activiteiten van Stichting MEP Limburg. Tijdens de 
conferentie buigen leerlingen van de deelnemende 
scholen uit het voortgezet onderwijs uit Limburg en 
België zich binnen een modelopstelling van het Europees 
Parlement over verschillende problemen uit de actualiteit 
van de Europese politiek. Van 15 tot en met 18 april 
vond de achtste editie van de jaarlijkse Limburgse MEP 
Conferentie plaats.

Na een teambuilding in Maastricht, een voor de Europese 
Unie niet bepaald onbelangrijke stad, werd koers gezet naar 
conferentieoord Rolduc te Kerkrade, waar de conferentie 
echt van start ging. Na de eerste commissievergaderingen 
volgde de officiële opening in het Gouvernement te 
Maastricht. Naast de introductiespeeches van iedere 
deelnemende school, namen ook Karin Straus (VVD-
Tweede Kamerlid), Guido Wevers (Maastricht Culturele 
Hoofdstad 2018) en Guy Frints (erevoorzitter Stichting MEP 
Limburg) het woord. 

Op dag twee werd gezwoegd door de Europarlementariërs 
in spe om de resoluties te voltooien. ’s Avonds kon echter 
ontspannen worden in SnowWorld, waar de deelnemers 
elkaar beter leerden kennen tijdens sneeuwbalgevechten 
op de piste en vervolgens in de après-ski hut om weer op 
te warmen.

28 maart 

BEZOEK EUROPEES 
PARLEMENT BRUSSEL

Ieder jaar organiseert Stichting MEP Limburg voor haar 
deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie een 
reünie. Deze vindt al jaren plaats in Brussel. Natuurlijk 
is niet zomaar voor Brussel gekozen. Brussel huisvest 
immers al decennia tal van Europese instellingen en wordt 
beschouwd als de facto hoofdstad van de Europese Unie. 
Een stad die een MEP-deelnemer zeker eens bezocht 
moet hebben.

Ook de deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie 
van 2012 reisden af naar Brussel voor een bezoek aan “de 
hoofdstad van de Europese Unie” en het aldaar gevestigde 
Europees Parlement. Europarlementariër Ria Oomen-
Ruijten ontving de deelnemers en sprak met hen over 
actuele Europese onderwerpen. De deelnemers maakten 
goed gebruik van de tijdens de Limburgse MEP Conferentie 
opgedane debat- en spreekvaardigheden: een felle doch 
aangename discussie volgde. Een groepsfoto bekroonde 
de ontmoeting met mevrouw Oomen. De dag was 
echter nog niet ten einde aangezien voor de deelnemers 
nog een rondleiding door Brussel stond gepland. Het 
alom bekende Atomium, de zetels van de verschillende 
Europese instanties, de indrukwekkende Grote Markt en 
meer werden onder begeleiding van een professionele gids 
bezocht. Tijdens het diner bestond voor de deelnemers, 
hoewel formeel gekleed, een informeel moment om bij te 
praten en herinneringen op te halen aan hun Limburgse 
MEP Conferentie. Dit werd voortgezet tijdens de terugreis, 
waarna ook aan de Brusselreis van 2013 een einde kwam. 

Dag drie stond in het teken van voorbereiding op de slotdag 
van de conferentie. De resoluties werden geperfectioneerd 
en de deelnemers poogden de eigen delegaties te 
overtuigen om voor de respectievelijke resoluties te 
stemmen. In de avond werd er gelobbyd bij de andere 
delegaties om stemmen te winnen voor de resoluties of 
juist voor ingediende amendementen op de resoluties. Op 
de laatste dag van de conferentie zou blijken of het harde 
werk van een dag eerder zou uitbetalen. 

Donderdag 18 april stond in het teken van de plenaire 
zitting van het parlement. De commissies verdedigden hun 
resoluties ten overstaande van het parlement in aanloop 
naar het spannendste onderdeel van de gehele week: 
de stemming. Sommige resoluties strandden, sommigen 
werden met een grote meerderheid aangenomen. De 
conferentie werd besloten met de bekendmaking van de 
Limburgse delegatie voor de nationale MEP conferentie 
van 2013. Hierna gingen de 78 deelnemers weer elk hun 
eigen weg om bij te komen van een enerverende week 
waaraan zij hopelijk nog steeds met plezier terugdenken.



Alhoewel in 2013 mijn voorzitterschap nog niet was 
ingegaan en Raphaël Lepot nog aan het hoofd van Stichting 
MEP Limburg stond, zou ik u toch graag willen inleiden in 
het volledig vernieuwde jaarverslag dat op dit moment 
voor u ligt. 2013 was voor MEP Limburg een belangrijk jaar: 
het jaar van zekerheid en voortzetting alsook burgerschap. 
Deze begrippen hebben in 2013 het beleid van de stichting 
beïnvloed. Zij zullen dan ook de leidraad vormen in het 
beschrijven van dit enerverende jaar, waarin wij gesteund 
door de Provincie Limburg, Gedeputeerde en Provinciale 
Staten, schooldirecties, schoolcoördinatoren en (oud-)
deelnemers wederom hebben kunnen werken aan het 
duurzaam laten voortbestaan van Stichting MEP Limburg. 

Zekerheid was er voor de stichting na een turbulent jaar, 
aangezien zij eindelijk de langdurige financiële steun kreeg 
van de Provincie Limburg waar reeds lange tijd op was 
gehoopt. Steun in de vorm van een subsidiebeschikking 
voor een periode van vier jaar, lopend tot en met 2016. Dit 
zorgde ervoor dat over het bestuur van de stichting als het 
ware een deken van rust daalde en het zich weer voor de 
volle honderd procent kon richten op het organiseren van 
de activiteiten die de stichting zo karakteriseren.

Het logische gevolg van de zeer gewaardeerde zekerheid 
en steun van de Provincie Limburg was de voortzetting 
van onze activiteiten. Het bestuur was in staat om in het 
jaar 2013 een volledig MEP-programma te arrangeren voor 
iedere deelnemende school. Een reis naar Brussel, een reis 
naar de instellingen van de Raad van Europa te Straatsburg, 
een volledig traject aan schoolvoorrondes en natuurlijk 
de Limburgse MEP Conferentie werden ook dit jaar weer 
georganiseerd, tot grote vreugde van  het bestuur.

VOORWOORD

Geachte lezer,

Een week lang in de échte Europese politiek duiken 
en deze aan den lijve ondervinden? Van maandag 21 
tot en met vrijdag 25 januari kreeg een delegatie van 
oud-deelnemers aan het Model European Parliament 
Limburg van 2012 hier de kans toe. Op uitnodiging van 
en in samenwerking met René van der Linden (oud-
voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en 
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa) deed 
een selectie van excellente oud-deelnemers de Europese 
instellingen die Straatsburg en Luxemburg rijk zijn aan, 
sprak zij met invloedrijke politici en onderwierp zij deze 
grootgewichten uit de Europese politiek aan een 
heus vragenvuur.

Het programma van de zogeheten ‘Straatsburgreis’ begon 
in Luxemburg bij het Europees Hof van Justitie met een 
rondleiding door het Hof en werd vervolgd naar Straatsburg, 
waar het verdere programma voornamelijk gevuld was 
met gesprekken met grootse namen binnen de Europese 
politiek in het Palais de L’Europe. In het hoofdkwartier van 
de Raad van Europa werd er onder andere gesproken 
met de heer René van der Linden over de versmelting 
van verschillende culturen, religies, etniciteiten en sociale 

21 tot en met 25 januari

BEZOEK RAAD VAN EUROPA 
STRAATSBURG

Nóg meer MEP Limburg?

Hoewel 2013 en alle destijds georganiseerde activiteiten 
reeds lange tijd voorbij zijn, hoeft jouw deelname aan 
Stichting MEP Limburg niet te stoppen. Inmiddels heeft 
de stichting namelijk een alumni netwerk opgericht. Voor 
onze alumni zullen regelmatig workshops, lezingen en 
netwerkborrels worden gehouden. Ook bezoeken aan 
bedrijven en de bestuurlijke centra van ons democratisch 
bestel worden georganiseerd. Met behulp van deze 
activiteiten tracht Stichting MEP Limburg de Europese 
gedachte bij haar alumni levend te houden.

Meer informatie over het alumni netwerk en zijn activiteiten 
vind je op de website van de stichting. Daar kun je tevens 
direct lid worden van het alumni netwerk. Het bestuur van 
Stichting MEP Limburg verwelkomt jou graag als actieve 
alumnus of alumna!

Dankwoord

Dank gaat uit naar allen die aan de activiteiten van het Model 

European Parliament in Limburg medewerking verlenen, de 

activiteiten mogelijk maken of steunen.

De activiteiten van Stichting Model European Parliament Limburg 

worden mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Provincie 

Limburg, Stichting LVO, Stichting SVO|PL, Stichting SOML, Stichting 

Trevianum en alle deelnemende scholen. svo pl

klassen binnen de Europese Unie, de heer Mevlüt 
Çavuşoğlu (voormalig voorzitter Parlementaire Assemblée 
van de Raad van Europa) over het waarborgen van de door 
de Raad van Europa vastgestelde normen en waarden, de 
heer Nils Muižnieks (commissaris van de mensenrechten 
voor de Raad van Europa) over de gesteldheid van de 
Rechten van de Mens in de Europese lidstaten en de heer 
Tiny Kox (Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal en lid van 
de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa) 
over het combineren van nationale en internationale 
problematiek. 

Tijdens de Straatsburgreis woonde de delegatie tevens 
een plenair debat bij van de Raad van Europa waarin een 
kwestie in en rondom Kosovo werd besproken, bezocht 
zij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens alwaar 
zij de heer Johannes Silvis (Nederlandse rechter bij het 
EHRM) ontmoette, bracht zij een bezoek aan het Europees 
Parlement in Straatsburg en sloot zij de reis af met een 
cultureel bezoek aan het charmante Nancy.

Al deze activiteiten werden conform de doelen van de 
stichting georganiseerd met de achterliggende kernwaarde 
van burgerschap: een van de belangrijkste speerpunten. 
In dit proces creëren wij bewustwording onder talentvolle 
Limburgse jongeren over het omgaan met politieke 
processen, het komen tot een gezamenlijke consensus en 
het streven naar Europese eenheid. Ook dit jaar hebben wij 
tot ons uiterste potentieel Limburgse jongeren gemotiveerd 
en geactiveerd om over hun grenzen heen te stappen en te 
kijken naar de wereld om hen heen.

Onze buitengewone dank gaat uit naar alle hierboven 
genoemde betrokkenen die zich elk jaar weer met 
volle overgave storten op de instandhouding van onze 
activiteiten. Zolang wij als Stichting MEP Limburg onze 
waarden in het achterhoofd houden en gesteund blijven 
door onze gewaardeerde betrokkenen, ben ik ervan 
overtuigd dat wij een zonnige toekomst tegemoet gaan. 
Dan zullen wij ook nóg meer jongeren kunnen betrekken bij 
onze activiteiten, zowel in Nederland als in België. 

Raoul Rozestraten
Voorzitter Stichting MEP Limburg

Tijdens de 25ste Nationale MEP Conferentie had Stichting 
MEP Limburg de eer om op te treden als gastprovincie. 
Voor de eerste dagen van de conferentie reisden daarom 
deelnemers uit iedere provincie van het land af naar 
Maastricht om hier in commissieverband te vergaderen. 

Na aankomst op zondag stond een teambuilding op de 
planning om de eigen commissie beter te leren kennen. 
Dit werd in de avond voortgezet onder het genot van 
een drankje in het Stayokay hostel, de thuisbasis van de 
deelnemers te Maastricht. Laat maakten zij het evenwel 
niet, daar het echte werk aanstonds zou beginnen. Voor 
de commissievergaderingen op maandag en dinsdag 
werden bijzondere locaties gearrangeerd. Zo werd er de 
ene dag in het gemeentehuis van Maastricht vergaderd 
en de volgende in het Gouvernement aan de Maas. Op 
deze prominente en inspirerende locaties werd volop 
vergaderd en gewerkt aan de resoluties van de twee 
commissies die zetelden in Limburg. Na twee dagen 
hard te hebben gewerkt waren de resoluties voltooid en 
kon het volgende gedeelte van de conferentie beginnen. 
Op woensdag werd vervolgens afgereisd naar Den Haag, 
alwaar alle commissies tezamen kwamen voor de officiële 
opening van de conferentie in de Eerste Kamer der Staten-
Generaal. Op uitnodiging van Tweede Kamerlid Raymond 
Knops (CDA) dineerde de Limburgse delegatie die avond in 
internationaal perscentrum de Nieuwspoort. De slotdagen 
van de conferentie stonden geheel in het teken van de 
plenaire vergadering. In de plenaire zaal van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal verdedigden de deelnemers 
aan de Nationale MEP Conferentie van 2013 hun resoluties 
te vuur en te zwaard in de hoop de afsluitende stemming 
tot een goed einde te brengen. De conferentie werd 
besloten met de bekendmaking van de delegatie voor de 
Internationale MEP Conferenties die in 2014 plaatsvinden 
te Vilnius en Wenen. Namens de provincie Limburg zal 
de heer Job Heusschen van het Stella Maris College te 
Meerssen de honneurs waarnemen tijdens een van de 
internationale toppen.

29 september tot en met 4 oktober

NATIONALE 
MEP CONFERENTIE

STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 
WORDT GESPONSORD DOOR
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