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Het Studentenparlement 2015 wordt financieel mogelijk gemaakt door: 

 

 De Tweede Kamer der Staten-Generaal   

www.tweedekamer.nl  

 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het Montesquieu Instituut   

www.montesquieu-instituut.nl 

 

 

 

 Capaciteitsgroep Publiekrecht en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht 

www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FdR/Thema/Capaciteitsgroepen/Publiekrecht

/Nieuws.htm 

 

 

 

 

 

http://www.tweedekamer.nl/
http://www.montesquieu-instituut.nl/
http://www.coconorganiseert.nl/
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Sponsoren 
 

De organisatie is de sponsoren zeer erkentelijk voor hun steun. 

De lunch op 29 mei 2015 wordt u aangeboden door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De 

Tweede Kamer stelt verder die dag haar vergaderzaal ter beschikking en draagt zorg voor een 

voorzitter gedurende het plenaire debat. Daarnaast zorgt de Tweede Kamer voor een DVD opname 

van het plenaire debat. 

Na afloop van het plenaire debat wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties een borrel aangeboden in de Statenpassage.  

Het Montesquieu Instituut neemt de kosten voor het drukken van het programmaboekje voor haar 

rekening.  

De resterende kosten worden gedragen door de capaciteitsgroep Publiekrecht en de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.  
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Voorwoord  
 

Het Studentenparlement is dé landelijke politieke pleitwedstrijd voor rechtenstudenten. Om het jaar 

strijden teams van alle Nederlandse rechtenfaculteiten tegen elkaar in de politieke arena. In dit spel 

wordt het staatsrecht in de praktijk gebracht en krijgen studenten een kijkje in de keuken van ‘ de 

Haagse politiek ’. Op 29 mei 2015 vindt de plenaire afsluiting plaats met een debat in de vergaderzaal 

van de Tweede Kamer. Uiteindelijk is het allemaal te doen om de prestigieuze Thorbecke-penning. 

Een zeer deskundige jury zal aan het einde van de dag deze penning uitreiken aan de fractie die 

kennis van het staatsrecht en politiek vakwerk als beste weet te combineren.  

Aan het Studentenparlement 2015 nemen negen fracties deel. Deze fracties hebben na loting een 

politieke kleur toebedeeld gekregen. Een overzicht van de fracties is te vinden op pagina 7 en verder. 

Vijf fracties behoren tot de coalitie en vier fracties tot de oppositie. In het licht van de politieke kleur 

en de positie in de coalitie dan wel de oppositie, gaan de fracties de confrontatie aan. De regering, 

die uit drie wetenschappers bestaat, heeft een wetvoorstel opgesteld waarop de fracties zowel 

schriftelijk als mondeling reageren. De fracties hebben dit gedaan door een bijdrage te leveren aan 

het Verslag, het indienen van amendementen en moties en door op 29 mei 2015 met elkaar en met 

de regering het debat aan te gaan in de Tweede Kamer.   

Het Studentenparlement 2015 draait om een actueel thema: de verhouding tussen de Tweede Kamer 

en de Eerste Kamer. Het studentenparlement behandelt een wetsvoorstel dat beoogt de 

grondwettelijke verdeling van de wetgevende macht tussen beide Kamers te wijzigen. Het doel van 

het voorstel is conflicten tussen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer tot een minimum te 

beperken. Dit wordt bewerkstelligd door de Eerste Kamer voortaan rechtstreeks en gelijktijdig te 

laten kiezen met de Tweede Kamer . Ten tweede wordt een conflictenregeling geïntroduceerd in de 

nieuwe artikelen 85a en 85b van de Grondwet. Wanneer de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft 

aanvaard, kan de Eerste Kamer krachtens artikel 85a de kwaliteit van het wetsvoorstel toetsen en het 

voorstel zo nodig afwijzen met twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Wanneer de Eerste 

Kamer een wetsvoorstel niet aanvaardt, heeft de Tweede Kamer op grond van artikel 85b twee 

mogelijkheden: het wetsvoorstel opnieuw in stemming brengen of de aftocht blazen en het voorstel 

niet meer in stemming brengen. Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel opnieuw in stemming 

brengt, kan zij de Eerste Kamer ‘overrulen’  wanneer het wetsvoorstel met ten minste twee derde 

meerderheid door de Tweede Kamer wordt aangenomen.  

De fracties zullen door de jury worden beoordeeld op basis van de schriftelijke en mondelinge 

inbreng. De jury zal daarbij niet enkel de staatsrechtelijke aspecten mee laten wegen, maar ook de 

wijze waarop een fractie het politieke spel speelt en inbreng heeft geleverd voor het Verslag, 

participeert in het plenaire debat en succesvol is in haar strategie. De jury houdt rekening met de rol 

die elke fractie toebedeeld heeft gekregen (zoals de positie binnen de coalitie dan wel oppositie en 

de politieke kleur). 

De organisatie wenst alle deelnemers veel succes toe en hoopt op een fraaie afsluiting van deze 

editie van het Studentenparlement!  
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Programma 29 mei 2015 
 

Vanaf 8:45u:  Aankomst en ontvangst in de Tweede Kamer1 

 

10:00u – 10:15u:  Opening in plenaire zaal door de Voorzitter van het Studentenparlement 

 

10:15u – 12:15u:  Eerste termijn mondelinge behandeling (4 minuten spreektijd per fractie2). 

De fracties spreken in de volgende volgorde: 

 

1. Christen-Democratisch Leiden (CDL), Universiteit Leiden 
2. Volkse Democraten Amsterdam (VDA), Universiteit van Amsterdam 
3. Groninger Groene Fractie (GGF), Rijksuniversiteit Groningen 
4. Liberale Democraten Zuid (LDZ), Universiteit Maastricht 
5. Verenigde Unie der Sociaal Democraten (VUSD), Vrije Universiteit Amsterdam 
6. Rotterdamse Socialistische Partij (RSP), Erasmus Universiteit Rotterdam 
7. De Syb Talma Partij (STAP), Open Universiteit & Universiteit van Tilburg 
8. Nijmeegse Gereformeerde partij (NGP), Radboud Universiteit Nijmegen 
9. Domstad Liberaal (DL), Universiteit Utrecht 

 

12:15u – 13:15u:  Lunch in Ledenrestaurant 

 

13:15u – 14:00u:  Reactie van de regering op de 

eerste termijn 

 

14:00u – 14:20u: Overlegpauze3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Houd rekening met de veiligheidscontroles en de incheckprocedures en kom ruim op tijd en zeker niet later 

dan niet later dan 9:20u. 
2
 Interrupties gaan niet ten koste van de spreektijd. Het aantal interrupties kan door de Voorzitter worden 

beperkt.  
3
 Na 14:20u kunnen er geen amendementen meer worden ingediend. 
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14:20u – 15:20u:  Tweede termijn mondelinge behandeling (3 minuten spreektijd per fractie4)  

 

1. Domstad Liberaal (DL), Universiteit Utrecht 
2. Nijmeegse Gereformeerde partij (NGP), Radboud Universiteit Nijmegen 
3. De Syb Talma Partij (STAP), Open Universiteit & Universiteit van Tilburg 
4. Rotterdamse Socialistische Partij (RSP), Erasmus Universiteit Rotterdam 
5. Verenigde Unie der Sociaal Democraten (VUSD), Vrije Universiteit Amsterdam 
6. Liberale Democraten Zuid (LDZ), Universiteit Maastricht 
7. Groninger Groene Fractie (GGF), Rijksuniversiteit Groningen 
8. Volkse Democraten Amsterdam (VDA), Universiteit van Amsterdam 
9. Christen-Democratisch Leiden (CDL), Universiteit Leiden 

 

15:20u – 15:40u:  Theepauze in het Ledenrestaurant 

 

15:40u – 16:10u:  Reactie regering op de tweede termijn5 

 

16:10u – 16:30u:  Pauze 

 

16:30u – 17:00u:  Stemmingen 

 

17:00u – 18:00u:  Einde plenaire behandeling; juryberaad; prijsuitreiking; borrel in de grote 

hal bij uitgang Lange Poten. 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
4
 Interrupties gaan niet ten koste van de spreektijd. Het aantal interrupties kan door de Voorzitter worden 

beperkt. 
5
 Na 15.20 uur kunnen er geen moties meer worden ingediend of gewijzigd. Wel kunnen tijdens de tweede 

termijn van de regering nog moties worden ingetrokken. Dat kan via interruptie. 
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Fracties en begeleiders 
Coalitie 

Domstad Liberaal (DL) 
Universiteit Utrecht 
 
Fractie 
Casper Dekker (voorzitter) 
Arie Vonk Noordegraaf (secretaris) 
Hans Balfoort 
Manon Julicher 
Emma van der Ploeg 
Jimmy Rijken 
Sybren Straatsma 
 
Begeleiders: 
Jan Willem van Rossem 
Wytze van der Woude 
 

Verenigde Unie der Sociaal Democraten (VUSD) 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Fractie 
Margriet Risselada (voorzitter)  
Sanne Verschoor (secretaris)  
Erik Boot  
Johan Oosterhagen  
Lisanne van Boven  
Thom Rijs  
 
Begeleiders 
Solke Munneke 
Lisanne Groen 
 

Christen-Democratisch Leiden (CDL) 
Universiteit Leiden 
 
Fractie 
Youssef Ballin (voorzitter) 
Matthijs de Meer (secretaris) 
Ayla Maas 
Jorick van Erp 
Morad el Houari 
Rosalie Bach 
Robin Janssen 
Michelle Verheij 
 
Begeleider 
Geerten Boogaard 
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Groninger Groene Fractie (GGF) 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Fractie 
Harold Westendorp (voorzitter) 
Jentze Crom (secretaries) 
Jelle Roelfsema 
Anneloes Heynneman 
Dominique de Haas 
Gerrit Nagel 
 
Begeleider 
Douwe Jan Elzinga 
 
De Syb Talma Partij (STAP) 
Universiteit van Tilburg & Open Univesiteit 
 
Fractie  
Garrick Richardson (UvT) (voorzitter) 
Marije de Joode (UvT) (secretaris) 
Tjing Au (UvT)  
Marya Dols (OU)  
Riorgean Windster (UvT)  
Remco van Dooren (UvT) 
 
Begeleiders 
Karsten Meijer (UvT) 
Gert-Jan Leenknegt (UvT)  
Irene Broekhuijse (OU) 
Ine van Haaren-Dresens (OU) 
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Oppositie 
 
Rotterdamse Socialistische Partij (RSP) 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Fractie 
Matthijs Willemse (voorzitter) 
Michiel Wijting (secretaris) 
Zozan Aslan  
Anne-Babette de Groote  
Louisa Fofie  
Abdunasir Mao  
Ashni Nandpersad  
Agoneta Zukaj  
 
Begeleider  
Nick Efthymiou  
Farshida Zafar 
Roel de Lange 
 
 
Nijmeegse Gereformeerde partij (NGP) 
Radboud Universiteit Nijmegen 
  
Fractie 
Jeanne Pruijn (voorzitter) 
Niels Honkoop (secretaris) 
Wouter de Vries 
Koen Notenboom 
Joost Franssen 
Ruben van Dijken  
Jorn Kloostra 
Teun Bens 
 
Begeleiders 
Joost Sillen 
Suzanne Poppelaars 
 
 
Volkse Democraten Amsterdam (VDA) 
Univesiteit van Amsterdam 
Fractie 
Jeroen Sijrier (voorzitter) 
Isabelle Wever (secretaris) 
Sara Al Wendi 
Niels Dutij 
Niels Graaf 
Caroline van Kleef 
Juanita van Lunen 
 
Begeleider 
Jan-Herman Reestman 
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Liberale Democraten Zuid (LDZ) 
Universiteit Maastricht 
 
Fractie  
Marieke Nass (voorzitter) 
Roelof Bruls (secretaris) 
Matija Lujić 
Sanne Snel 
Bram Vos 
 
Begeleider  
Aalt Willem Heringa 
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Organisatie 
 
 
Voorzitter studentenparlement 2015 
Dhr. Michel Rog (lid Tweede Kamer CDA) 
 
 
Regering 
Prof. mr. R. (Remco) Nehmelman (hoogleraar Publiek organisatierecht Universiteit Utrecht ) 
Prof. mr. A.C.M. (Anne) Meuwese (hoogleraar Europees en vergelijkend publiekrecht, Universiteit 
van Tilburg)  
Prof. mr. G.J. (Gert Jan) Veerman (em. hoogleraar wetgeving en wetgevingskwaliteit, Universiteit 
Maastricht) 
 
 
Jury 
Prof. mr. M.J. (Job) Cohen (bijzonder hoogleraar 'leer van de gemeente en provincie als bestuurlijk, 
politiek en juridisch systeem', Thorbecke-leerstoel, Universiteit Leiden) 
Prof. mr. M.E. (Marc) Chavannes (redacteur NRC Handelsblad en emeritus hoogleraar journalistiek, 
Rijksuniversiteit Groningen)  
Mr. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck (lid van de Raad van State).  
 
 
Werkgroep Studentenparlement 
De begeleiders van de fracties en Sofie Wolf (docent Staatsrecht Universiteit Maastricht) 
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Dankwoord 
 
Het Studentenparlement 2015 kon gerealiseerd worden dankzij de ruimhartige ondersteuning van 
een groot aantal personen. De organisatie wil hen allen hartelijk danken voor hun bijdrage.  
 
In het bijzonder zijn wij de Tweede Kamer en het presidium dankbaar dat het Studentenparlement 
wederom in de plenaire vergaderzaal van de Tweede kamer heeft mogen plaatvinden.  
 
Dhr. Rog danken wij voor het optreden als voorzitter van de plenaire vergadering van het 
Studentenparlement. 
 
Veel dank gaat uit naar Liselotte Boeve, Caroline Bošnjaković en Eveline de Kler van de vaste 
commissie OCW. Zij hebben zeer veel werk verzet om deze editie van het Studentenparlement een 
succes te laten zijn. De organisatie is hen bijzonder erkentelijk voor hun inzet.  
 
Bas Houtman, Laura Clifford Kocq van Breugel en Valérie Smit van Bureau Wetgeving van de Tweede 
Kamer danken wij voor de verleende ondersteuning aan de fracties. Zij hebben een haast 
onophoudelijke stroom aan amendementen ontvangen en deze allen op een deskundige wijze 
getoetst. Daarmee hebben zij een grote bijdrage aan de kwaliteit van amendementen en het 
Studentenparlement geleverd.  
 
Raymond Ruitenburg en Carlissa Remmerswaal van Bureau Evenementen danken wij voor het in 
goede banen leiden van het Studentenparlement binnen de Tweede Kamer.  
 
Veel dank zijn wij eveneens verschuldigd aan de leden van de regering: Anne Meuwese, Remco 
Nehmelman en Gert Jan Veerman. Zij zijn erin geslaagd om een zeer urgent en veelzijdig 
wetsvoorstel op te stellen. Dankzij hun inbreng is het staatsrechtelijk niveau van het 
Studentenparlement onverminderd hoog gebleven.  Ook verdient vermelding dat de regering dit 
studie jaar een zeer lijvig Verslag heeft doorgenomen om daarop een Nota naar aanleiding van het 
Verslag in te dienen. 
 
Veel lof en erkentelijkheid gaan ook uit naar de leden van de jury: Yvonne Timmerman-Buck, Marc 
Chavannes en Job Cohen. Zij hebben alle schriftelijke stukken van de fracties doorgenomen en zullen 
ook vandaag de optredens van de fracties beoordelen om uiteindelijk een winnaar aan te wijzen. Een 
zeer tijdrovende klus die hogelijk wordt gewaardeerd. 
 
Tot slot danken wij alle sponsoren voor hun financiële bijdragen. De totstandkoming van het 
Studentenparlement 2015 is mogelijk gemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Montesquieu Instituut, de 
capaciteitsgroep Publiekrecht en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. 
 
De in dit programmaboekje opgenomen foto’s zijn gemaakt tijdens de vorige editie van het 
Studentenparlement in 2013. 
 
Namens de werkgroep Studentenparlement 2015, 
 
Sofie Wolf 
Universiteit Maastricht 
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