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LIMBURGSE MEP 
CONFERENTIE  
Hoewel 2020 een jaar was met veel onverwachte 
gebeurtenissen, kunnen we met trots terugkijken op een 
geslaagde Limburgse MEP Conferentie. Covid-19 heeft 
ervoor gezorgd dat de Limburgse MEP Conferentie in een 
geheel nieuwe vorm is gegoten. Waar de conferentie zich 
normaalgezien vooral afspeelde in de vergaderruimtes van 
het idyllische Rolduc, woonden de leerlingen dit jaar de 
vergaderingen bij vanuit hun woon- of slaapkamer.  

Voorafgaand aan de conferentie werden de 
commissievoorzitters en journalisten tijdens de 
voorbereidingsdag klaargestoomd om de leerlingen zo 
goed mogelijk te begeleiden in de nieuwe situatie. Ook deze 
voorbereidingsdag zag er anders uit dan gebruikelijk door de 
opkomst van het virus. Gelukkig was er wel de mogelijkheid 
om de voorzitters en journalisten te ontvangen in Maastricht, 
allicht conform de richtlijnen van het RIVM. De voorbereiding 
was dit jaar nog crucialer dan de jaren hiervoor, wat de 
commissievoorzitters en journalisten niet was ontgaan. 
Na een intensieve voorbereiding kon de langverwachte 
Limburgse MEP Conferentie 2020 van start gaan. 

De opening bestond uit een welkomstwoord van onze 
voorzitter en een interview met Gouverneur Bovens. Na 
deze aanmoedigende woorden gingen alle commissies 
direct aan de slag. Binnen een paar uur waren de eerste 
resultaten van de resoluties dan ook al te zien. Met de 
nodige pauzes, een aantal kleine technische complicaties 
en een enorm doorzettingsvermogen van de commissies 
werden de resoluties diezelfde avond nog ingediend. Niet 
alleen werden de gebruikelijke commissievergaderingen 
online vormgegeven, ook de jaarlijkse lobbysessie bestond 
uit een online alternatief. Ondanks dat de deelnemers de 
sferen van het gemeenteraadshuis in Kerkrade hebben 
moeten inruilen voor een lobby via Microsoft Teams, mocht 
dat het enthousiasme niet benadelen. Er werd fanatiek 
gelobbyd, aan overtuigingskracht kwam niets te kort. Na 
twee dagen vergaderen en lobbyen waren de resoluties en 
deelnemers meer dan klaar voor het fysieke onderdeel van 
de conferentie: de plenaire vergadering in de Statenzaal van 
het Gouvernement. De deelnemers reisden op de laatste 
dag van de conferentie af naar Maastricht om elkaar voor het 
eerst te ontmoeten. 

Op de laatste ochtend van de conferentie druppelde de 
deelnemers al discussiërend het Gouvernement binnen. 
Eindelijk was het moment daar waar iedereen die week naartoe 
had gewerkt. De hele dag werd er vol passie gedebatteerd 
over de resoluties. Dit resulteerde in nieuwe inzichten en 
verschillende resoluties die werden aangenomen. 

Als stichting kunnen we terugkijken op een geslaagde en 
zeer leerzame conferentie. Het bestuur is dan ook trots op het 
succes van deze alternatieve Limburgse MEP Conferentie die 
op zeer korte termijn verwezenlijkt is. Stichting MEP Limburg 
wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze 
conferentie ontzettend bedanken. 

Geschreven door: Viggo van den Berg  
(Commissievoorzitter 2020)

Afgelopen jaar had ik het genoegen om tijdens de 
Nationale MEP Conferentie 2020 commissievoorzitter te 
zijn. Ik heb het als een enorme eer ervaren om Limburg te 
mogen vertegenwoordigen als commissievoorzitter. Na het 
meedoen aan de Limburgse en Nationale Conferentie als 
deelnemer en de Limburgse als commissievoorzitter, had 
ik al de nodige ervaring opgedaan om goed voorbereid te 
zijn op de Nationale MEP Conferentie 2020. Toch bleef het 
spannend om deze grote verantwoordelijkheid te dragen. 
Dit jaar waren wij als provincie Limburg één delegatie en 
één commissie: een zogeheten Del/Com.  

Op zondag 20 september begon de Nationale MEP 
Conferentie 2020. De Del/Com Frankrijk/AFCO 
(Constitutionele Zaken) verzamelde in Maastricht, waar 
wij de rest van de conferentie zouden verblijven. We 
begonnen de conferentie met een teambuildingsdag. De 
commissieleden leerde mij en elkaar kennen tijdens een 
fotospeurtocht door het centrum.

Op maandag gingen de commissievergaderingen van start. 
Ik was erg benieuwd hoe de Commissie Constitutionele 
Zaken het vraagstuk ‘Waar liggen de kansen voor de 
toekomst van Europa? En meer specifiek voor het Europa 
van de jeugd’ zou beantwoorden. Ik was onder de indruk 
van de resolutie die de commissieleden hebben weten op 
te stellen, zeker omdat het geen gemakkelijk vraagstuk 
betrof. Ik merkte dat de commissieleden helemaal in het 
vraagstuk opgingen, iets wat mij herinnerde aan mijn eigen 
deelname in 2019. 

Op woensdag 23 september vond de officiële opening van 
de Nationale conferentie 2020 plaats via een livestream. 
Jammer genoeg konden we dit jaar door Covid-19 de 
conferentie niet meemaken in politiek Den Haag. Na de 
opening was er opnieuw een commissievergadering waarin 
we alle resoluties grondig hebben doorgenomen.

De volgende dag was een lange dag vol vergaderingen 
en telefoongesprekken met andere commissies, die 
zich elders in het land bevonden. ‘s Ochtends kregen we 
bezwaren en aanvullingen op onze resolutie. We konden 
contact opnemen met andere commissies en vragen 
waarom zij de aanvullingen hadden gegeven en uitleggen 
waarom we het al dan niet met hun eens waren. Dit leverde 
intensieve gesprekken op waarbij het hard tegen hard ging. 
Ik vond het geweldig om te zien hoe mijn commissie haar 
resolutie verdedigde of juist in staat was om compromissen 
te sluiten met anderen. 

Tot slot brak de laatste dag van de conferentie aan.  
De dag van de Algemene Vergadering waarop de resoluties 
werden besproken en er werd gestemd. Erna volgde de 
officiële sluiting van de Nationale MEP Conferentie 2020. 

Ik vond het geweldig om commissievoorzitter te mogen zijn 
tijdens deze bijzondere conferentie. Het is een ervaring die 
ik nooit zal vergeten. Ik ben dan ook blij dat er ondanks de 
situatie een alternatief is geboden. Ik denk dat ik namens 
alle deelnemers spreek als ik zeg dat het een enorm 
leerzame week is geweest. Ik kijk terug op een geweldige 
“MEP-carrière” waarin ik veel vrienden heb gemaakt, dingen 
heb geleerd en ervaringen heb opgedaan die ik meeneem 
voor de rest van mijn leven. 

20 t/m 25 september 

NATIONALE MEP CONFERENTIE  



Geachte lezer,

Het is mij wederom een waar genoegen om het jaarverslag 
aan u voor te leggen namens het bestuur van Stichting 
Model European Parliament Limburg. Het betreft een 
uitzonderlijk jaar, waarin wij de nodige aanpassingen hebben 
moeten doorvoeren in verband met Covid-19. Ondanks de 
beperkingen hebben we dit jaar onze activiteiten op een 
bijzondere manier weten te verwezenlijken. Graag geven 
wij hier een impressie van middels deze speciale uitgave. 

Begin dit jaar vond nog de jaarlijkse reis naar Straatsburg en 
Luxemburg plaats, waar een groep afgevaardigden van de 
Limburgse MEP Conferentie van 2019 een bezoek bracht 
aan verscheidene internationale instellingen als de Raad 
van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Helaas zijn reizen zoals deze momenteel onmogelijk 
als gevolg van het coronavirus. Om die reden hebben wij 
de Brusselreis, die in het teken staat van het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, moeten annuleren.

In het vorige jaarverslag wierp het bestuur een blik op 
de toekomst die in het teken zou staan van continuïteit 
en duurzaamheid. Hoewel Covid-19 voor de nodige 
beperkingen heeft gezorgd, hebben we alsnog de 
Limburgse MEP Conferentie en de daaropvolgende 
Nationale Conferentie, die deze keer in de regio plaatsvond, 
weten te organiseren. Onder normale omstandigheden 
verblijven honderden leerlingen uit Nederlands en 
Belgisch Limburg in conferentieoord Rolduc om zich voor 
te bereiden op een simulatiezitting van het Europees 
Parlement. De fysieke vergaderingen en workshops 
werden deze keer echter vervangen door videomeetings; 
de hedendaagse realiteit. De deelnemers hebben op deze 
manier ervaren hoe cruciaal samenwerken is, vooral in 
crisistijd. Ter afsluiting vond de plenaire zitting toch plaats 
in de historische Statenzaal van de Provincie Limburg, 
ditmaal met mondkapje en op 1,5 meter afstand. Ongeacht 
de omstandigheden is er continue aandacht geschonken 
aan het betrekken van de leerlingen en hun persoonlijke 
ontwikkeling. Zodoende werden er toch nieuwe sociale 
contacten gelegd tijdens een tijdperk van social distancing. 

27 t/m 31 januari

STRAATSBURGREIS 
 
Begin dit jaar vond de jaarlijkse reis naar Straatsburg 
en Luxemburg plaats. Op maandagochtend 27 januari 
vertrokken de 21 enthousiaste deelnemers van station 
Sittard naar Luxemburg om een begin te maken aan de 
vijfdaagse reis. Tijdens de busreis werden herinneringen 
opgehaald van vorige MEP-activiteiten en werd er 
gepassioneerd gesproken over de Europese instanties 
die de groep die week zou gaan bezoeken. 

De eerste stop was bij het Hof van Justitie in Luxemburg. 
Deze instantie houdt toezicht op de wet- en regelgeving 
binnen de lidstaten van de Europese Unie. De deelnemers 
waren onmiddellijk onder de indruk van het moderne 
gouden gebouw. Eenmaal binnen genoot de groep van 
een indrukwekkende bezichtiging en een leerzame 
presentatie over de geschiedenis en de doelstellingen 
van het Hof. Na een kort fotomoment zette de groep de 
reis naar Straatsburg voort. 

Dinsdagochtend bezocht de groep het Historisch 
Museum gelegen in het centrum van Straatburg. Na 
een rondleiding en presentatie over de geschiedenis 
van de stad, werd de dag voortgezet met een bezoek 
aan de Raad van Europa. Hier kregen de deelnemers de 
kans om in gesprek te gaan met verschillende sprekers, 
waaronder Paul Lemmens, rechter aan het Europees Hof 
van de Rechten voor de Mens en Eerste Kamerleden Ria 
Oomen en Petra Stienen. 

Tijdens deze reis kon een bezoek aan het Europees 
Parlement uiteraard niet ontbreken. Na een warm 
ontvangst op woensdagochtend werd er een rondleiding 
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Ondanks de beperkingen van Covid-19, heeft de situatie 
ook veel goeds te weeg gebracht. Het heeft ervoor gezorgd 
dat we als organisatie scherp blijven, ontdekken hoe er 
voortdurend geïnnoveerd kan worden en hoe doelen 
op een creatievere wijze gerealiseerd kunnen worden. 
In samenwerking met de provincie, de scholen en de 
schoolcoördinatoren is het gelukt het waardevolle MEP-
netwerk voort te zetten. Onze uitdrukkelijke waardering 
gaat specifiek uit naar de steun van de Provinciale en 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, de 
leden van het Comité van Aanbeveling, de Raad van 
Advies, Model European Parliament Nederland, de 
scholenstichtingen, de directies, de schoolcoördinatoren 
van de deelnemende scholen en de (oud)deelnemers. 
Deze crisis heeft aangetoond wat de waarde is van 
deze samenwerkingen en hoe cruciaal deze zijn voor de 
organisatie en verwezenlijking van de activiteiten van 
onze stichting. Het doet dan ook deugd dat de stichting 
ondersteund wordt door een krachtig netwerk waarbij 
generatie op generatie bemoedigd wordt. 

Ten slotte was, en is digitalisatie nog steeds, onmisbaar 
in deze turbulente tijden. Zo is er aanzienlijk geïnvesteerd 
in het bereik van onze sociale media kanalen en hebben 
we geprobeerd om ook in deze tijd de behoefte van 
deelnemers en alumni aan (digitaal) sociaal contact 
tegenmoet te komen. Met trots presenteerden we dan 
ook begin december ons nieuwe community platform. 
Een platform waar alumni elkaar ontmoeten en onderlinge 
kennis gedeeld wordt, maar vooral een plek waar ruimte 
is om elkaar te enthousiasmeren en te stimuleren voor 
verdere persoonlijke groei. Deze manier van netwerken 
zorgt ervoor dat we de begeerde stap van continuïteit naar 
optimalisering maken.  

Afgelopen jaar was een jaar vol leermomenten. Met de 
kennis van vandaag zal er de komende jaren optimaal 
ingezet worden voor een bestaan van de stichting dat past 
binnen de tijd van nu. Het bestuur zet zich gestaag in met 
veel wilskracht en motivatie voor een Limburgse regio 
waar jongeren de kans krijgen om zichzelf te ontplooien, te 
informeren en sociale contacten aan te gaan ongeacht de 
omstandigheden. 

Wij wensen u veel moed en gezondheid toe in deze 
onzekere tijd en hopen elkaar binnenkort weer in goede 
gezondheid te mogen ontmoeten. 

Hoogachtend, 

Nawal Amhaouch

VOORWOORD

december 2020

MEP COMMUNITY PLATFORM

De Combinatie van de veranderende omstandigheden als 
gevolg van Covid-19 en de behoefte aan een vloeiende 
manier van netwerken heeft ervoor gezorgd dat MEP 
Limburg een Community Platform heeft gelanceerd. Een 
platform wat toegankelijk is voor iedere MEP-alumnus 
of deelnemer. Het is een MEP Limburg 2.0 waar niet 
alleen wij als Stichting MEP Limburg content delen met 
betrokkenen, maar er ook onderling inhoud gedeeld kan 
worden en ruimte is om elkaar vragen te stellen. Op deze 
manier hoopt de stichting het waardevolle netwerk te 
versterken en MEP-alumni nóg meer met elkaar in contact 
te brengen. Een veelbelovende stimulans aan mogelijke 
kansen en een ieders persoonlijke groei.

Dankwoord

Dit jaar gaat onze uitdrukkelijke dank naar 
de Provincie Limburg, die er steevast voor 
heeft gezorgd dat onze activiteiten ook in 
onzekere tijden gesteund worden. Ook is 
er speciale aandacht voor de kracht van de 
deelnemers van het afgelopen jaar en hun 
bijzonder groot aanpassingsvermogen. 

door het parlementaire gebouw verleend en was er de 
gelegenheid om vragen te stellen over de werking van 
de Europese Unie. In de middag stond een wandeling 
door het oude centrum van Straatsburg op de planning. 
Onder leiding van een gids kwamen de deelnemers 
meer te weten over de geschiedenis van Straatsburg, 
de bijzondere architectuur in de binnenstad en kregen 
zij tips voor het vinden van de beste delicatessen in 
de stad. Op donderdag keerde de groep terug naar 
de Raad van Europa om debatten van de Plenaire 
Vergadering bij te wonen. Voorafgaand aan de debatten 
kregen de leerlingen een documentaire te zien over 
het functioneren, de missies en doelen van de Raad  
van Europa. 

Vrijdagochtend vertrokken de leerlingen weer huiswaarts. 
Op de terugweg werd er tijdens een bezoek aan 
de Amerikaanse begraaf- en herdenkingsplaats in 
Luxemburg nog stilgestaan bij het feit dat de Europese 
samenwerking niet vanzelfsprekend is. Tijdens een 
gezamenlijk diner in hartje Luxemburg werden ieders 
indrukken van de onvergetelijke week uitgewisseld en 
werd de reis afgesloten. 

De deelnemers kijken terug op een geslaagde week 
waarin vele vriendschappen zijn gevormd en uitgebreide 
kennis is opgedaan over Europese samenwerking op 
verschillende niveaus. 

Het platform wordt momenteel, naast het vergaren 
van kennis, ook gebruikt om activiteiten, die spijtig 
genoeg niet door kunnen gaan wegens Covid-19, te 
vervangen door aanvullende mini-colleges en educatieve 
stukken. Deze manier van werken werd voor het eerste 
toegepast op de geannuleerde Frankfurtreis, waarbij 
de Europese Economische en Monetaire Unie centraal 
staat. Stichting MEP Limburg zal de komende jaren het 
gebruik van het platform intensiveren en actief bezig 
blijven met het verbinden van jongeren en overige alumni.   

Nieuwsgierig naar het platform?  
Neem een kijkje op platform.meplimburg.nl


