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REGLEMENT NEDERLANDS STUDENTENPARLEMENT 2018-2019 

 

1. Het Nederlands Studentenparlement 2018-2019 wordt georganiseerd op initiatief van de 

Staatsrechtkring, die tot dit doel een werkgroep van docenten van alle rechtenfaculteiten 

(inclusief de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit) heeft aangezocht 

om de organisatie op zich te nemen (hierna: de organisatie). De uitvoering van de meeste 

(praktische) zaken rondom de organisatie van het Studentenparlement 2018-2019 ligt in 

handen van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

2. Het is iedere juridische faculteit in Nederland toegestaan een fractie af te vaardigen. Alle 

faculteiten zijn uitgenodigd deel te nemen. Per universiteit kan slechts één fractie worden 

afgevaardigd. 

 

3. Een fractie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 8 studenten. 

  

4. De deelnemende studenten dienen zo ver in hun studie gevorderd te zijn dat zij een grondige 

kennis van het staats- en bestuursrecht bezitten. 

 

5. De fracties kunnen worden begeleid door één of meer docenten van de desbetreffende 

faculteit. Begeleidende docenten maken geen deel uit van de regering of de jury. 

 

6. a. Elke fractie wijst uit haar midden een fractievoorzitter en een secretaris aan, en bepaalt 

het fractieadres. 

b. Uiterlijk 3 december 2018 doet iedere deelnemende fractie de organisatie 

(studentenparlement@rug.nl) een lijst toekomen met de namen van de fractieleden, de 

fractievoorzitter, de fractiesecretaris, de begeleider(s), de gekozen naam van de fractie 

en het fractieadres (incl. e-mailadres). 

c. De coalitie wordt zodanig samengesteld dat zij een geloofwaardige steunpilaar is voor 

het regeringsvoorstel. Door middel van loting worden door de organisatie de politieke 

kleuren van de fracties verdeeld. Middels toewijzing wordt uitgemaakt welke fracties 

als regerings- en welke als oppositiepartijen zullen optreden. De organisatie maakt de 

uitslag van de loting en toewijzing tijdig bekend. 

 

7. Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (RvOTK) is, voor 

zover mogelijk en niet bij dit reglement of nader besluit van de organisatie anders wordt 

bepaald, van overeenkomstige toepassing op de te volgen procedures. 

 

8. Aanvullingen c.q. afwijkingen van het RvOTK: 

a. Het wetsvoorstel doorloopt de gang van een normaal wetsvoorstel, met dien verstande 

dat geen advies van de Raad van State wordt uitgebracht, de schriftelijke 

gedachtewisseling beperkt blijft tot een Verslag en een Nota naar aanleiding van het 

verslag, en geen mondelinge gedachtewisseling tussen de regering en het 

Studentenparlement plaatsvindt vóór of na 24 mei 2019 (i.e. de dag waarop de plenaire 

behandeling wordt gehouden). 

b. De bijdragen aan het schriftelijke verslag mogen per fractie maximaal 4000 woorden 

beslaan. De bijdragen moeten worden opgemaakt in Word (Times New Roman, 12 pt) 

en elektronisch aan de organisatie (e-mailadres: studentenparlement@rug.nl) worden 

gezonden.  

c. Indiening van initiatiefwetsvoorstellen is niet toegestaan. 
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d. Amendementen en moties mogen slechts door één of meer fracties als geheel worden 

ingediend (ondertekening door de fractievoorzitter onder vermelding van fractienaam 

en universiteitsstad). Amendementen worden ingediend via het Bureau Wetgeving van 

de Tweede Kamer. Het Bureau Wetgeving voorziet amendementen van een 

ondernummer en een indieningsdatum, en verspreidt ze vervolgens onder de fracties, de 

regering, de jury en de organisatie. Alleen amendementen die door het Bureau 

Wetgeving zijn verspreid, gelden als ingediend. Medeondertekening door andere 

fracties (op dezelfde wijze) is onbeperkt toegestaan. Na 22 april 2019 mogen geen 

nieuwe amendementen meer worden ingediend, behoudens de hierna volgende 

uitzondering. Op 24 mei 2019 mag per fractie één nieuw amendement worden 

ingediend. Medeondertekening van amendementen van andere fracties is onbeperkt 

toegestaan. Ook de op 24 mei 2019 ingediende amendementen zijn pas geldig, nadat het 

Bureau Wetgeving er een ondernummer aan gegeven heeft. De organisatie kan, als het 

aantal amendementen – zowel per fractie als in totaal – te groot wordt, amendementen 

weigeren. Vanaf het begin van de tweede termijn van de mondelinge behandeling 

kunnen geen amendementen meer worden ingediend. 

e. Op 24 mei 2019 mag per fractie en alleen in de tweede termijn één motie worden 

ingediend. Ondertekening door één of meer fractievoorzitters onder vermelding van 

fractienaam en universiteit(sstad) is vereist. Ondersteuning van moties van andere 

fracties is onbeperkt toegestaan. Een motie wordt in het geheel voorgelezen en daarna 

via een Kamerbode overhandigd aan de Voorzitter. De griffier geeft er een 

ondernummer aan. Vervolgens wordt de motie door een Kamerbode gekopieerd en 

rondgedeeld in de plenaire zaal. Na afloop van de tweede termijn kunnen er geen moties 

meer worden ingediend.  

f. Op 24 mei 2019 vindt geen artikelsgewijze behandeling plaats. Wél wordt er 

artikelsgewijs gestemd. 

g. De spreektijden bedragen per fractie 5 minuten in de eerste termijn en 3 minuten in 

tweede termijn (exclusief interrupties). Er zijn per fractie maximaal twee 

woordvoerders: één in de eerste termijn en één in de tweede termijn. Dat mag ook 

dezelfde persoon zijn. Interrupties kunnen daarentegen ook door andere personen dan 

de woordvoerders worden gedaan. 

h. De Voorzitter van de plenaire vergadering van het Studentenparlement kan het aantal 

interrupties beperken. 

i. Bij de stemmingen stemt de fractie als geheel, waarbij de stem van de fractie wordt 

uitgebracht door de fractievoorzitter door middel van handopsteken. De organisatie kan 

in het belang van realistische stemverhoudingen tot gewogen stemmingen besluiten. 

j. Er kunnen geen stemverklaringen worden afgelegd. 

k. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats in twee termijnen. In beginsel 

is behandeling in een derde termijn is niet toegestaan.  

 

9. Bij het opstellen en indienen van amendementen dienen fracties rekening te houden met 

hetgeen is vastgelegd in de Handleiding amendering die door het Bureau Wetgeving van de 

Tweede Kamer is opgesteld en door de organisatie onder de fracties wordt verspreid.  

 

10. a.  De organisatie zorgt voor een deskundige en onpartijdige jury. 

b. De jury heeft tot taak bij haar beoordeling zowel de schriftelijke als de mondelinge 

inbreng mee te wegen, waarbij zowel op vakinhoudelijke kwaliteit als op de beheersing 

van het 'politieke spel' wordt gelet. 

c. De jury let bij haar beoordeling op de rollen die de fracties toegewezen hebben gekregen 

(politieke kleur, regerings- of oppositiepartij). 
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11. Tijdschema* 

 

Maandag 15 oktober 2018 Fracties ontvangen het wetsvoorstel 

inclusief toelichting en reglement. Ook 

wordt dan bekend gemaakt wat de uitslag 

van de loting (politieke kleur) is. 

 

Maandag 3 december 2018 

 

Fracties: uiterste datum voor toezending aan 

de organisatie van de definitieve 

namenlijsten van de fracties. 

Maandag 10 december 2018 

 

De organisatie verspreidt de fractieadressen 

Januari 2019 

 

Informele bijeenkomst van alle 

fractievoorzitters en fractiesecretarissen. 

Maandag 11 februari 2019 

 

Fracties: uiterste datum voor toezending aan 

de organisatie van bijdragen van de fracties 

aan het Verslag. 

Maandag 18 februari 2019 

 

Regering en fracties ontvangen het Verslag. 

Woensdag 27 maart 2019 

 

Regering: uiterste datum voor toezending 

aan de organisatie van de Nota naar 

aanleiding van het verslag. 

Maandag 8 april 2019 

 

Fracties ontvangen de Nota naar aanleiding 

van het verslag. 

Maandag 22 april 2019 

 

Fracties: uiterste datum voor toezending aan 

de organisatie van amendementen en van de 

namen van fractieleden, begeleiders en 

supporters. Tevens uiterste datum van 

aanmelding van de fractievoorzitters en de 

woordvoerders in eerste en tweede termijn. 

Vrijdag 24 mei 2019 

 

 

Plenaire behandeling o.l.v. de Voorzitter 

van de Tweede Kamer danwel haar 

vervanger als Kamervoorzitter. 

 

 

 

                                                           
*    De deadlines die regering en fracties in acht dienen te nemen, zijn onderstreept.  


