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Verklaring dat er grond bestaat een voorstel 
in overweging te nemen tot verandering in 

de Grondwet, strekkende tot het nader 
regelen van de uitzonderingstoestand om 

terroristische dreiging of activiteit ongedaan 
te maken 
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Het Studentenparlement 2016-2017 wordt 
financieel mogelijk gemaakt door: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 

 

 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal 

www.tweedekamer.nl 

 

 

De Universiteit Utrecht, Departement Rechtsgeleerdheid 

https://www.uu.nl/organisatie/departement-rechtsgeleerdheid 
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1. Voorwoord 
Het Studentenparlement is dé politiek-juridische debatwedstrijd voor rechtenstudenten. Elk tweede 
jaar nemen teams van de verschillende Nederlandse rechtenfaculteiten het tegen elkaar op in deze 
competitie waarbij de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. Inzet van 
de wedstrijd is de Thorbecke-penning, die aan het eind van de plenaire vergadering op 19 mei 2017 
wordt uitgereikt door de deskundige jury. De jury beoordeelt de fracties op basis van het vermogen 
om kennis van het staatsrecht te koppelen aan politieke acties. 

De acht fracties die aan deze editie deelnemen  hebben door loting een politieke kleur en een rol als 
coalitie- of oppositiefractie toebedeeld gekregen. Er zijn in totaal 4 coalitie- en 4 oppositiefracties. 
Het fictieve wetsvoorstel is geschreven door een regering, bestaande uit prof. mr. Aalt Willem 
Heringa (hoogleraar Vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Maastricht), prof. mr. Janneke 
Gerards (hoogleraar Fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht), en dr. Pien van den Eijnden 
(juridisch specialist bij het Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties). 

In het wetsvoorstel voor deze editie van het Studentenparlement staat terrorismebestrijding 
centraal. Het wetsvoorstel beoogt speciale bevoegdheden te creëren voor de regering om een 
terroristische dreiging of activiteit ongedaan te maken. Het wetsvoorstel beoogt een nieuw artikel 
103a aan de Grondwet toe te voegen waardoor de regering in geval van terroristische dreiging of 
activiteit noodzakelijke maatregelen kan nemen om deze dreiging of activiteit ongedaan te maken. 
Dat deze noodzakelijke maatregelen verstrekkend kunnen zijn blijkt ook uit het tweede lid die regelt 
dat de maatregelen zelfs kunnen afwijken van een aantal grondrechten. Daarmee begeeft dit 
wetsvoorstel zich op het spanningsveld tussen veiligheid en mensenrechten. Na het debat op 19 mei 
zal blijken of de leden van het Studentenparlement  het wetsvoorstel aannemen of verwerpen.  

Het optreden van de fracties wordt beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit mr. Herman 
Tjeenk Willink (voormalig lid van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State), 
prof. mr. Erwin Muller (hoogleraar Veiligheid en recht aan de Universiteit Leiden en vicevoorzitter 
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid) en Remko Theulings (politiek verslaggever EénVandaag). 
De fractie die in zowel de schriftelijke ronde als tijdens de plenaire vergadering heeft laten zien 
kennis van het staatsrecht en politiek vakmanschap het beste te kunnen combineren wint de 
prestigieuze Thorbecke-penning.   

De organisatie weet als oud deelnemers als geen ander dat dit een dag is om nooit te vergeten. Zij 
wenst de deelnemers dan ook veel succes en plezier toe tijdens deze fraaie afsluiting van het 
Studentenparlement 2016-2017! 
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2. Programma 19 mei 2017 
 

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. Bijbels Universitair Maatschappelijk Appèl (BUMA), Universiteit van Amsterdam 
2. Verbonden van Boven (VvB), Rijksuniversiteit Groningen 
3. De Gelderse Groenen Radboud Universiteit Nijmegen  
4. Limburgse Vrijheidspartij, Universiteit Maastricht 
5. Democratisch Verbond Utrecht, Universiteit Utrecht 
6. Socialistische Partij Erasmus Universiteit Rotterdam (SPEUR), Erasmus Universiteit 

Rotterdam 
7. Vrije Liberale Unie (VLU) Vrije Universiteit Amsterdam 
8. Sociaal Verbond Leiden (SVL), Universiteit Leiden 

 

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. Vrije Liberale Unie (VLU) Vrije Universiteit Amsterdam 
2. Sociaal Verbond Leiden (SVL), Universiteit Leiden 
3. Democratisch Verbond Utrecht, Universiteit Utrecht 
4. Socialistische Partij Erasmus Universiteit Rotterdam (SPEUR), Erasmus Universiteit 

Rotterdam 
5. De Gelderse Groenen Radboud Universiteit Nijmegen  
6. Limburgse Vrijheidspartij, Universiteit Maastricht 
7. Bijbels Universitair Maatschappelijk Appèl (BUMA), Universiteit van Amsterdam 
8. Verbonden van Boven (VvB), Rijksuniversiteit Groningen 

 

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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3. Fracties en begeleiders 
Coalitie

Vrije Liberale Unie (VLU) 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Fractieleden 
Marcel Beekman (voorzitter) 
Paula Mulders (secretaris) 
Nadia Ben Larbi  
Joyce Duin 
Richard Prins 
Ingo Quellhorst 
Martijn Verbeek 
Dana van Weerden 
 
Begeleider(s) 
Valerie Smit 
Frank van Ommeren 
 
Contactadres: 
vu.stupa@gmail.com 
 
 
Bijbels Universitair Maatschappelijk Appèl 
(BUMA) 
Universiteit van Amsterdam 
 
Fractie 
Sophie Meijer (voorzitter)  
Eva Schierbeek (secretaris)  
Cheryll Bute 
Nina de Jong 
Lisa Lemmen 
Stefan Wirken 
Tessel van Zwieten de Blom 
 
 
Begeleider(s) 
Jan-Herman Reestman 
 
 
Contactadres:  
buma.uva@gmail.com 
 

Democratisch Verbond Utrecht 
Universiteit Utrecht 
 
Fractie 
Thijs van Duffelen (voorzitter) 
Lisa van ’t Hof (secretaris) 
Hadis Abdolbaghai 
Meryem Eddini 
Iza Ham 
Maureen Schrijen 
Narmina Zendedel 
 
 
Begeleider(s) 
Wytze van der Woude 
Jan Willem van Rossem 
 
Contactadres:  
democratischverbondutrecht@gmail.com 
 
 
De Gelderse Groenen  
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
 
Fractie 
Rowin Jansen (voorzitter) 
Milou Janssen (secretaris) 
Abdullah Al-Musawi 
Loes van Dijk 
Dineth de Graaf 
Manon Hermans 
Lisa Münchow 
Belle Vulto 
 
Begeleider(s) 
Joost Sillen 
Suzanne Poppelaars 
 
Contactadres:  
degeldersegroenen@gmail.com 
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Oppositie 
 
Socialistische Partij Erasmus Universiteit 
Rotterdam (SPEUR) 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
 

Fractie 
Eline van Leeuwen (voorzitter)  
Max Albers (secretaris) 
Nandi Grijs  
Paul Hogeweg  
Sharon Nederhoff  
Siham Ouaj  
 
 
 
Begeleider(s)  
Nick Efthymiou  
 
 
Contactadres:  
socialistischepartijeur@gmail.com 
 
 
Limburgse Vrijheidspartij 
Maastricht University 
 
Fractie 
Nisrine Lkoundi  (voorzitter) 
Rik Kroese (secretaris) 
Melissa van den Berg 
Phoebe Cox 
Jeroen Niederer 
Robin Reichrath 
Birgit Verbeek 
 
Begeleider(s) 
Sofie Wolf 
 
Contactadres:  
limburgsevrijheidspartij@gmail.com 
 

 
 

 
Verbonden van Boven (VvB)  
Rijksuniversiteit Groningen  
 
 
Fractie 
Sietske de Wijs (voorzitter) 
Maret van Straalen (secretaris) 
Dorien Bakker 
Arte Brueren 
Maaike Feenstra 
Maarten van der Laan 
Wybrand van der Meulen 
Sophie Perlot 
 
Begeleider(s) 
Solke Munneke 
Hans Engels 
 
Contactadres:  
verbondenvanboven@gmail.com 
 
 
Sociaal Verbond Leiden (SVL) 
Universiteit Leiden 
 
Fractie  
David Weekenstroo (voorzitter) 
Kim Lam (secretaris) 
Kaisa de Bel 
Matthijs Bouthoorn 
Lieke Broekhuizen 
Rosa van der Velde 
Mitchell Verbraeken 
 
Begeleider(s)  
Hans-Martien ten Napel 
Laura Pierik 
 
Contactadres:  
sociaalverbondleiden@gmail.com 
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4. Organisatie 
 

Voorzitter studentenparlement 2017 
mr. Fatma Koşer Kaya (oud Tweede Kamerlid D66) 
 
Regering 
Minister-President, Minister van Algemene Zaken 
prof. mr. A.W. Heringa (hoogleraar vergelijkend constitutioneel en administratief recht Universiteit 
Maastricht) 
 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Minister van Defensie a.i. 
dr. P.M. van den Eijnden (juridisch specialist bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) 
 
Minister van Veiligheid en Justitie 
prof. mr. J. H. Gerards (Hoogleraar fundamentele rechten Universiteit Utrecht) 
 
Jury 
mr. H.D. Tjeenk Willink (voormalig lid van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad 
van State); 
Prof. mr. dr. E.R. Muller  (hoogleraar Veiligheid en recht en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid); 
Remko Theulings (politiek verslaggever EénVandaag). 
 
Organisatie Studentenparlement 
dr. Paulien de Morree (universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Utrecht) 
mr. Lucas Brouwers (docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Utrecht)  
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5. Dankwoord 
Een prachtevenement als het Studentenparlement zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van een 
groot aantal mensen. De organisatie wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie 
van het Studentenparlement dan ook hartelijk bedanken. 

Speciale dank gaat uit naar de Tweede Kamer en het presidium voor het wederom mogelijk maken 
dat de plenaire vergadering in de vergaderzaal van de Tweede Kamer plaats heeft mogen vinden. 

Daarnaast willen wij uiteraard Fatma Koşer Kaya bedanken voor het optreden als voorzitter van de 
plenaire vergadering. 

Anouschka Verbruggen-Groot danken wij immens voor het namens Bureau Wetgeving van de 
Tweede Kamer ondersteunen van de fracties. Zowel door het organiseren van een workshop 
amenderen en het verwerken van een enorme hoeveelheid amendementen heeft Bureau Wetgeving 
bijgedragen aan de goede kwaliteit van het Studentenparlement. 

De organisatie wil ook Sandor Loeffen, adjunct-griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en 
Justitie van de Tweede Kamer, enorm bedanken voor zijn inzet in het organiseren van het 
Studentenparlement vanuit de Tweede Kamer. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de leden van de regering: Pien van den Eijnden, Janneke Gerards 
en Aalt Willem Heringa. De regering is verantwoordelijk geweest voor het schrijven van het 
wetsvoorstel, het reageren op het Verslag middels de Nota naar aanleiding van het verslag en 
natuurlijk de bijdrage aan het plenaire debat. Middels hun expertise en professionaliteit heeft de 
regering een belangrijke bijdrage aan het Studentenparlement geleverd. 

Eveneens is de organisatie de jury zeer erkentelijk. Herman Tjeenk Willink, Erwin Muller en Remko 
Theulings hebben alle schriftelijke stukken doorgenomen en waren ook op de dag zelf aanwezig om 
te zorgen voor een deskundig oordeel over de deelname van de fracties. Een klus van formaat die 
niet onderschat mag worden. 

De foto’s zijn dit jaar, evenals de foto’s van voorgaande edities waarvan u in dit programmaboekje 
een aantal voorbeelden ziet, gemaakt door Peter van der Meer van Speer Fotografie. Wij zijn Speer 
Fotografie dankbaar voor de continue samenwerking de afgelopen jaren. 

Tot slot danken wij alle sponsoren voor hun financiële bijdragen. De totstandkoming van het 
Studentenparlement 2017 is mogelijk gemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het departement Rechtsgeleerdheid van 
de Universiteit Utrecht. 

Ten slotte natuurlijk een dankwoord aan alle studenten, begeleiders en toeschouwers die ook dit jaar 
weer gezorgd hebben voor een mooi spektakel. 

Namens de organisatie Studentenparlement 2017, 

 

Paulien de Morree & Lucas Brouwers 
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