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Inleiding 
Bringing Europeans Together Association Netherlands (BETA NL) is een nieuwe 

jongerenorganisatie die zich erop richt de kloof tussen de Europese politiek en Nederlandse 

jongeren te dichten. De laatste jaren is de politiek in Europa sterk aan het veranderen: veel 

nationale politici voelen de druk van teruglopende economische groei, ondemocratische 

Europese instituten en toenemende migratie naar de EU en willen Europa de rug toekeren. 

Ook onder jongeren in Nederland krijgt deze oproep gehoor: ze zijn steeds minder 

geïnteresseerd in politiek en ze staan ook niet meer achter de Europese Unie. Vaak wordt 

deze desinteresse echter veroorzaakt door een gebrek aan kennis van, of contact met, de EU, 

en dat is zonde want de EU is een unieke organisatie die veel goeds heeft gebracht voor zijn 

burgers. Nergens anders ter wereld werken staten zoveel samen om gemeenschappelijk 

beleid voor alle Europese burgers te maken. Zonder de EU zou de Europese geschiedenis – 

en daarmee ook de Nederlandse – heel anders zijn verlopen. Voor jongeren heeft de EU ook 

heel wat te bieden: jongeren kunnen nu vrij reizen en studeren in de hele Unie. Helaas is de 

EU ook vrij complex en nemen weinig studenten nog de tijd om zich echt te verdiepen of te 

interesseren in diens ingewikkelde structuur. 

Kort gezegd: er is dus behoefte om Nederlandse jongeren meer in contact te brengen met de 

EU, en om een makkelijk inzicht te bieden in hoe de EU werkt. BETA NL gaat hieraan 

bijdragen door het organiseren van politieke simulaties die jongeren vanuit heel Europa in 

Nederland samenbrengen om ze kennis te laten maken met de besluitvorming van de 

Europese Unie. Dergelijke Model European Union (MEU)-simulaties worden al jaarlijks met 

groot succes op meerdere plekken in Europa georganiseerd, waaronder in het Europees 

Parlement te Straatsburg. In Nederland bestaan soortgelijke simulaties wel voor middelbare 

scholieren onder de naam Model European Parliament (MEP), maar nog niet voor studenten, 

die juist een cruciale doelgroep vormen omdat zij wel stemgerechtigd zijn en politiek actief 

kunnen worden. Vanaf volgend jaar gaan wij dit rechtzetten door jaarlijkse MEU-simulaties te 

organiseren in den Haag. Door deel te nemen aan zo’n simulatie krijgen onze deelnemers 

goed inzicht in de instituties van de EU, ontwikkelen ze hun spreek- en 

onderhandelvaardigheden en sluiten ze vriendschappen met jongeren vanuit heel Europa. 

BETA NL is opgericht door drie veteranen van eerdere MEU-edities die de passie hebben om 

deze simulatie ook naar Nederland te brengen. De komende jaren zal de focus van de 

vereniging dan ook voornamelijk liggen op het organiseren van jaarlijkse MEU-simulaties in 

Den Haag, waarvan de eerste begin juli zal plaatsvinden. De taken van de vereniging vinden 

ook voornamelijk plaats binnen het kader van MEU Netherlands: het werven van vrijwilligers 

voor de vereniging en het organisatieteam; contacten leggen met hotels en locaties in Den 

Haag; contacten leggen met fondsen, sponsoren en jongerenorganisaties in Nederland.  

In dit  beleidsplan is de missie, de visie en de strategie van BETA NL beknopt opgesteld. 

Omdat MEU Netherlands de focus van de vereniging zal zijn is een uitgebreide beschrijving 

hiervan opgenomen in het beleidsplan. Ook beschrijft het beleidsplan onze verwachtingen 

voor de toekomst, de organisatie en onze financiële verwachtingen. 
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1.   Missie/visie 
Geïnspireerd door het succes van Model United Nations (MUN) simulaties besloot een groep 

Europese studenten in de lente van 2007 dat er ook een soortgelijke politieke simulatie moest 

zijn voor de EU: de grootste intergouvernementele organisatie ter wereld. Dit gaf de aanzet 

tot de organisatie van de eerste Model European Union, in Straatsburg. Na deze eerste editie 

volgen tot op heden jaarlijkse simulaties aldaar in het Europees Parlement, en op veel locaties 

in Europa. Vlak hierna volgt ook het oprichten van de eerste Bringing Europeans Together 

Association: BETA e.V., opgericht te Mainz. Tot voor kort bestond er echter nog geen 

soortgelijke organisatie in Nederland: daarom besloten drie studenten pasgeleden om het heft 

in eigen handen te nemen, BETA NL op te richten en Europese politieke simulaties in eigen 

land te gaan organiseren.  

Onze missie is om Nederlandse studenten meer te betrekken bij de Europese Unie, ze inzicht 

te bieden in de besluitvormingsprocessen van de Europese Unie, te laten zien hoe de 

Europese Unie effect heeft op hun leven en om hun politieke vaardigheden te ontwikkelen 

door middel van simulatie van de Europese politiek om ze zo op weg te helpen naar een 

mogelijke carrière in de (Europese) politiek. De opkomst van Nederlandse jongeren voor de 

Europese verkiezingen is nog altijd laag in vergelijking met de jongeren van andere landen en 

er is weinig interesse in deze verkiezingen, onder andere door een gebrek aan kennis. Voor 

veel jongeren is Europa nog een ver-van-ons-bed-show; een ingewikkelde bureaucratische 

machine die moeilijk is te overzien en te begrijpen.  

Daarom willen wij Nederlandse jongeren Europa op een nieuwe manier laten ervaren via 

politieke simulatie. Wij laten ze samenwerken met jongeren vanuit heel Europa om zelf 

oplossingen zoeken voor actuele politieke vraagstukken en aan de slag te gaan met 

wetgeving. Dat klinkt misschien als een dikke pil, maar het is een zeer intuïtieve manier om 

de Europese puzzel te verkennen: via de simulatie bekijk je de Europese 

wetgevingsprocedure op een manier die geen hoorcollege je kan leren en krijg je deze veel 

sneller in de vingers. Door zelf de rol van Europarlementariër of raadslid op je te nemen krijg 

je nieuwe waardering voor het politieke belang van wetgeving en hoe die wordt gemaakt. 

In onze activiteiten wil BETA NL deelnemers de volgende dingen meegeven: 

- Kennis van de EU-instituten. In MEU Netherlands simuleren we de ‘trias politica’ van 

de EU: de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europese 

Parlement. Dit zijn drie verschillende instituten met verschillende samenstellingen, 

rechten en politiek gewicht die toch met elkaar samenwerken om Europese wetgeving 

te schrijven. Over deze ‘politieke driehoek’ worden hele boeken vol geschreven, maar 

de beste manier om te leren hoe ze samenwerken is om dit via simulatie in de praktijk 

te ervaren. 

- Affiniteit met EU-wetgeving. Omdat we werken met nieuwe wetsstukken worden 

deelnemers geacht zich in die wetten te verdiepen, en aldoende leert men! Op deze 

manier met wet omgaan maakt het wetgevingsproces van de EU toegankelijk voor al 

onze deelnemers: beginners maar ook ervaren rechtenstudenten. Bovendien maakt 

het ook duidelijk waar de politieke pijnpunten in wetsvoorstellen liggen. 

- Politieke vaardigheden. In MEU NL moeten deelnemers met elkaar debatteren en 

onderhandelen om wetswijzigingen voor te stellen die hun rol vereist. Gaandeweg 

ontwikkelen ze daarbij ook sterke politieke vaardigheden in de onderhandeling: welke 

voorstellen kunnen we wel of niet uitspreken, wat kan ik beter niet zeggen, welke 

partijen of raadsleden kan ik bij mijn coalitie betrekken om mijn doelen te bereiken? 
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- Europese vrienden. Aan MEU’s doen deelnemers mee vanuit heel Europa en 

daarbuiten. De groep deelnemers is daarom meestal heel divers: in nationaliteit, in 

gender en in studie-achtergrond. Vriendschappen gesloten tijdens een MEU blijven 

vaak lang bestaan en geven deelnemers een nieuw netwerk in Europa. 

- Welsprekendheid. Door actieve deelname aan debatten in de Raad en het Parlement 

zullen deelnemers vanzelf beter worden in het geven van speeches in het Engels en 

zich steeds beter verstaanbaar kunnen maken in het Engels. 

- Interesse in de politiek. Wij willen Nederlandse jongeren laten zien hoe belangrijk zij 

zijn voor de (Europese) politiek: jongeren hebben de toekomst en de opkomst onder 

deze groep is vaak laag. BETA NL wil ze inspireren, motiveren en aanzetten om actief 

deel te nemen aan het politiek leven van Nederland en Europa. 

1.2  Doelstelling 
Samengevat heeft BETA NL de volgende doelstelling: om jongeren in contact te brengen met 

de Europese politiek en hun politieke vaardigheden ontwikkelen via interactieve simulaties. 

Dit gaan wij bereiken door het organiseren van de eerste Model European Union Netherlands 

(MEU NL) en daaropvolgende jaarlijks terugkerende edities en het organiseren van 

nevenactiviteiten in verband met de Europese Unie in Nederland. 

1.3  Strategie 
In 2019 gaat BETA NL de eerste editie van MEU NL organiseren, van 7 tot 12 juli in den Haag. 

Hiernaast gaan we ons ook richten op het voortbestaan van de vereniging, door het 

aantrekken van verenigingsleden, het organiseren van verenigingsactiviteiten en het leggen 

van contacten met jongerenverenigingen en politieke organisaties in Nederland en Europa 

waar we voor langere tijd mee samen kunnen werken. Van de eerste MEU NL-editie is een 

uitgebreide beschrijving opgenomen in hoofdstuk 2. 

Voorlopig verwachten we een bescheiden ledental te hanteren, aangezien dit een vrij nieuwe 

vereniging is. Ten tijde van MEU NL ‘19 willen we ongeveer 10-20 leden hebben: genoeg om 

besluiten te kunnen nemen en leden te werven voor bestuursfuncties of als onderdeel van het 

organisatieteam voor de eerstvolgende MEU NL. Onze doelgroep voor leden zijn 

enthousiaste, politiek geëngageerde jongeren met MEU-ervaring. Hoewel we in onze 

zoektocht naar actieve leden primair op zoek zullen gaan naar Nederlandse jongeren, zijn alle 

Europese nationaliteiten welkom als lid van BETA NL. 

Naast MEU NL wil de vereniging zich ook gaan richten op het organiseren van andere 

activiteiten in het kader van de Europese Unie. Hierbij zal het bestuur zich inzetten om 

toenadering te zoeken tot andere politieke organisaties of jongerenverenigingen. Jaarlijks 

zullen wij een algemene ledenvergadering beleggen om verenigingszaken voor te leggen aan 

de leden. De eerste algemene ledenvergadering zal in maart 2019 plaatsvinden. Op deze 

vergadering worden het huishoudelijk reglement, het bestuurswisselrooster en het 

lidmaatschapsgeld door de leden vastgesteld. Speciale aandacht is er voor de aankomende 

verkiezingen van het Europees Parlement. Door de recente oprichting van de organisatie is 

hier geen speciale campagne voor georganiseerd, maar er wordt wel naar samenwerking 

gezocht om mee te werken aan het promoten van de verkiezingen in combinatie met 

organisaties zoals bijvoorbeeld JEF NL of ELSA NL. 
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2.   Model European Union Netherlands 2019 (MEU NL ‘19) 
De eerste editie van Model European Union Netherlands, MEU NL ‘19, zal volgend jaar 

plaatsvinden van zondag 7 tot vrijdag 12 juli in den Haag. Tijdens deze simulatie maken de 

deelnemers op een unieke wijze kennis met de Europese politiek door de rol van 

Europarlementariër, minister in de Europese raad, lobbyist of journalist op zich te nemen en 

het gewone besluitvormingsproces van de EU na te bootsen. Hierbij willen we zo dicht 

mogelijk bij de realiteit komen: zo worden de debatten voorgezeten door een voorzitter (zowel 

in het Parlement als in de Raad) en zijn er deelnemers als lobbyisten aanwezig die de 

standpunten van belangenorganisaties aan Parlementariërs en raadsleden doorgeven. 

Professionaliteit staat hoog in het vaandel: sprekers worden geacht respect te tonen voor de 

instituten van de EU en andere deelnemers in hun taalgebruik, en alle ingediende 

wetswijzigingen worden door het team gecontroleerd op juridische juistheid. 

Deelnemers aan MEU NL ’19 gaan onderhandelen en debatteren over twee wetsvoorstellen 

van de Europese Commissie. Deze worden op dit moment nog uitgezocht, maar vaak wordt 

er gekozen voor actuele, aansprekende onderwerpen zoals klimaatbeleid of migratiebeleid 

die veel voer tot discussie opleveren. Tijdens het kiezen van de onderwerpen houden we 

rekening met moeilijkheidsgraad (een van de onderwerpen is vaak makkelijker zodat dit 

inzichtelijk is voor onervaren deelnemers) en de verschillende beleidsinstrumenten van de 

Europese Unie. Zo kiezen we meestal voor een Europese richtlijn (EN: Directive) en een 

Europese verordening (EN: Regulation), omdat deze anders geïmplementeerd moeten 

worden in nationale wetgeving en dus heel andere effecten op nationaal beleid hebben.  

In de simulatie bootsen wij de gewone wetgevingsprocedure van de Europese Unie zo goed 

mogelijk na door twee wetsvoorstellen tegelijkertijd te bespreken. Het Parlement zal beginnen 

door het ene wetsvoorstel te bespreken, wijzigingen voor te stellen en daarover te stemmen, 

en de Raad houdt zich bezig met het andere voorstel. Halverwege de simulatie wisselen de 

twee organen de gewijzigde wetsvoorstellen uit en herhaalt het proces zich, waarna beide 

kamers definitief stemmen over de tweemaal gewijzigde wetsvoorstellen. Ondertussen wordt 

er ook druk overlegd tussen de Raad en het Parlement tijdens zogeheten trilogue-meetings, 

waarbij vertegenwoordigers van beide instituten en de Eurocommissarissen aanwezig zijn. 

2.1  Organisatie van MEU NL ‘19 
Het organiseren van een uitgebreide simulatie is niet mogelijk zonder de steun van onze 

vrijwilligers. Voor MEU NL ‘19 vertrouwen wij op een uitgebreid team van zo’n 15-20 

vrijwilligers die verschillende taken zoals content, fondsenwerving en PR uitvoeren 

gecoördineerd door een centraal bestuur. Deze vrijwilligers werken onder het mandaat van 

het bestuur van de vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Dit is de eerste editie van 

MEU in Nederland, dus voor veel functies zijn we op zoek gegaan naar oud-deelnemers van 

eerdere MEU-edities elders, om op hun ervaring te kunnen bouwen. Op het moment van 

schrijven zijn we klaar met de eerste sollicitatieronde en hebben wij de 

hoofdverantwoordelijken van verschillende teams kunnen vinden. Enkele teams worden 

hieronder kort toegelicht. 

2.1.1 Centraal bestuur 
Het overkoepelende bestuur (EN: Directorate-General, of DG) is opgebouwd uit een Director-

General (DG, Casper Kroes), een Deputy Director-General (DDG, Frank Cornelisse) en 

Treasurer (Koen Schrier). Het DG is tijdens deze editie samengesteld uit de bestuursleden 

van BETA NL maar in volgende edities is dit niet meer zo. Het DG heeft als taak om de 
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onderliggende teams te coördineren en draagt algehele verantwoordelijkheid voor het project. 

Daarnaast dragen de leden verschillende portefeuilles: de DG is verantwoordelijk voor het 

organiseren van locaties voor de simulatie en het coördineren van fondsenwerving, PR en 

logistiek, de DDG is verantwoordelijk voor content en deelnemers en de treasurer is 

verantwoordelijke voor de fondsenwerving en de financiering van het project.  

2.1.2 Content 
Een MEU kan niet zonder spraakmakende wetsvoorstellen van de Europese Commissie: aan 

het content-team de taak om deze te vinden. De voornaamste taak van ons content-team is 

om twee wetsvoorstellen te vinden waar de instituten van de Europese Unie op dit moment 

aan werken en deze inzichtelijk te maken voor onze deelnemers. De Europese Unie maakt 

beleid op allerlei verschillende terreinen en het is de taak van het content team om 

controversiële beleidsstukken te vinden die scherpe politieke discussies opleveren in de Raad 

en in het Parlement. Bij voorkeur zijn deze stukken ook relevant voor de Nederlandse politiek. 

Naast het vinden van de wetsvoorstellen schrijft het content team een content guide om 

deelnemers kennis te laten maken met het wetsvoorstel en inzicht te geven in de standpunten 

van politieke groeperingen in het Europees Parlement en lidstaten in de Raad van de 

Europese Unie. Ook hebben sommige leden van het content-team een taak in de simulatie, 

hetzij als Eurocommissaris of als Legal Support Officer. 

2.1.3 Fondsenwerving 
Voor de financiering van MEU NL zijn we grotendeels afhankelijk van fondsen. Een Head of 

Fundraising en eventuele Fundraising Officers zijn hierbij onmisbaar. Samen met de 

penningmeester gaan zij op zoek naar sponsors in Nederland en Europa die bij willen dragen 

aan MEU NL ‘19, in financiële of materiële vorm. Het fondsenwervingsteam legt ook contact 

met zittende (Nederlandse) Europarlementariërs en politieke organisaties die onze simulatie 

willen steunen door het geven van lezingen of andere sponsoring. 

2.1.4 Logistieke organisatie 
De eerste editie van MEU NL kan niet zonder een toegewijd organisatieteam, bestaande uit 

oud-MEU deelnemers met veel interne contacten in den Haag. De voornaamste taak van het 

organisatieteam is om contacten te leggen met locaties in den Haag, zoals Leiden University 

College maar ook andere politiek relevante locaties. Samen met onze DG gaan zij op zoek 

naar spannende locaties voor simulatiedagen, excursies en recepties, om MEU NL goed 

onder te brengen in de Haagse politieke wereld. 

2.1.5 PR 
Onze PR-officer ontwerpt voor ons de website in samenspraak met de DG, houdt de social 

media-accounts van MEU NL ‘19 bij en is ons aanspreekpunt naar de buitenwereld. Het PR 

team is belangrijk voor het werven van deelnemers en het verbeteren van de zichtbaarheid 

van ons project voor potentiële sponsoren en partners. 

2.1.6 Deelnemerscoördinator 
Voor MEU NL ‘19 hopen we ongeveer honderd deelnemers aan te trekken: circa 80 

Europarlementariërs, en zo’n 20 ministers in de Europese Raad. Het is een flinke taak om al 

deze deelnemers goed deel te laten nemen aan de simulatie: daarom is een toegewijde 

deelnemerscoördinator hard nodig. Deze coördinator is ons informatiepunt naar de 

deelnemers toe en helpt ze bij het regelen van vervoer, visa of onderkomen in Nederland, als 

ze daar behoefte aan hebben. Daarnaast is de coördinator het steunpunt voor deelnemers 

tijdens de simulatie. 
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2.1.7 Design 
De design-officer heeft een belangrijke taak in onze simulatie en binnen onze organisatie, 

omdat een goed ontworpen stijl heel belangrijk is in professionele communicatie. Het design-

team ontwerpt ons logo, onze communicatie naar de deelnemers en de buitenwereld en 

ontwerpt tenslotte de deelnemerscertificaten voor deelname aan de simulatie. 

2.1.8 Simulatie 
Naast het voorbereidende werk van de bovenstaande teams hebben we ook vrijwilligers nodig 

om de simulatie zelf in goede banen te leiden. Zo zoeken we tenminste een voorzitter, 

vicevoorzitter en secretaris voor het Europees Parlement en de Raad, twee 

Eurocommissarissen en twee Legal Support Officers voor de simulatieweek. Deze vrijwilligers 

zijn cruciaal om het niveau van de simulatie te verhogen en orde aan te brengen in de 

discussies en wetswijzigingen ingediend door deelnemers. Ze zijn verantwoordelijk voor het 

inhoudelijke verloop van de simulatie zelf, samen met de Head of Content.  

Eurocommissarissen hebben een speciale rol, want ze zijn ook de ‘experts’ op het gebied van 

bepaalde beleidsdossiers. Daarom zijn ze nauw betrokken bij het werk van ons content-team 

en het begeleiden van deelnemers. De commissarissen geven onze deelnemers meer 

inzichten in de onderwerpen door het nakijken van deelnemersessays, korte content-

workshops te geven en informeel te lobbyen tijdens de simulatie. Eurocommissarissen zijn 

eigenlijk deelnemers met een speciale rol: ze vertegenwoordigen de rol van de auteur van 

bepaalde dossiers, en ze willen hun dossiers zo ongewijzigd mogelijk door het Parlement en 

de Raad loodsen. Hier hebben ze heel wat tact en geduld voor nodig, omdat het Parlement 

en de Raad graag hun eigen stempel op het dossier drukken, maar het is een belangrijke taak 

die ook goed duidelijk maakt hoe echte Eurocommissarissen hun werk uitvoeren. 
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2.2  Opzet van de simulatie 
Tijdens MEU NL ‘19 willen we de gewone wetgevingsprocedure van de EU zo goed mogelijk 

nabootsen om deelnemers inzicht te geven in de besluitvorming van de EU. Hier richten we 

onze simulatie dan ook op in, waarbij we een grof model gebruiken wat in de meeste MEU’s 

gebruikt wordt. Beknopt omschreven ziet dat er als volgt uit: we gebruiken twee 

wetsvoorstellen van de Europese Commissie (“Wet A” en “Wet B”) die zojuist door de 

Commissie zijn ingediend en nu door de Raad en het Parlement worden gekeurd. De Raad 

en het Parlement gaan afzonderlijk met de wetsvoorstellen aan de slag: eerst buigt het 

Parlement zich twee dagen over Wet A, dient er amendementen voor in en stemt hiervoor 

terwijl de Raad zich buigt over Wet B. Na twee dagen worden de wetsvoorstellen met 

ingestemde amendementen uitgewisseld tussen de twee instituten, en herhaalt het proces 

zich voor nog twee dagen. Ten slotte wordt er op de vijfde dag formeel gestemd over de 

tweemaal gewijzigde wetsvoorstellen in hun geheel, en worden ze daarna ‘als Europese wet 

aangenomen’ en is de simulatie teneinde. 

Wij gebruiken deze opzet omdat die een goed inzicht geeft in de procedures binnen bepaalde 

EU-instituten maar ook tussen EU-instituten onderling. Binnen de gewone 

wetgevingsprocedure zijn het Europees Parlement en de Raad gelijk in hun status als 

wetgever. Dit betekent dat deelnemers in de rol van Europarlementariër of nationale minister 

rekening zullen moeten houden met de verhoudingen binnen hun instituut om wijzigingen aan 

te brengen aan de voorstellen van de Europese Commissie, maar daarbij ook moeten 

anticiperen op hoe het andere instituut met deze wetswijzigingen om zal gaan. Kort gezegd, 

de Raad moet rekening houden met het Parlement, et vice versa, omdat beide instituten 

tenslotte formeel moeten instemmen met het gewijzigde wetsvoorstel. Het spreekt vanzelf dat 

dit formele proces nogal tot wat problemen heeft geleid; daarom wordt er binnen de EU nu 

veel van tevoren gladgestreken en onderhandelt via zogeheten ‘trilogues’, met 

afgevaardigden van het Parlement, de Raad en de Commissie. Deze informele trilogues 

hebben het wetgevingsproces van de EU een stuk efficiënter gemaakt door interne conflicten 

in een eerder stadium uit te vechten. Daarom organiseren wij ook informele trilogues tijdens 

MEU NL ‘19 waar deelnemers uit het Parlement en de Raad bruggen slaan tussen hun posities 

over de wetsvoorstellen, daarbij geleid door de Eurocommissaris. 

2.2.1 Europees Parlement (EP) 
Het Europees Parlement bestaat uit 751 Europarlementariërs, afkomstig uit alle lidstaten van 

de EU, die nationale partijen vertegenwoordigen (e.g. VVD), maar ook meestal lid zijn van een 

overkoepelende Europese politieke groep binnen het EP (e.g. VVD bij ALDE). Van links naar 

rechts telt het EP nu acht politieke groepen: GUE/NGL, Greens-EFA, S&D, ALDE, EPP, ECR, 

EFDD, ENF; waarvan EPP (centrumrechts) en S&D (centrum-links) in het huidige achtste 

parlement de grootste groepen zijn met samen een nipte meerderheid. Na de Europese 

verkiezingen in mei 2019 zullen de verhoudingen echter heel anders zijn omdat naar 

verwachting ALDE en de extreemrechtse partijen groter zijn, wat een heel andere dynamiek 

geeft aan de onderhandelingen - en aan MEU NL ‘19.  

Binnen MEU NL ‘19 is het Europees Parlement een zeer dynamisch instituut, waar vaak zeer 

creatieve discussies ontstaan. Alle Europarlementariërs kunnen wetswijzigingen indienen mits 

ze de steun hebben van parlementariërs uit andere groepen: ze zullen dus veel moeten 

samenwerken en lobbyen om hun wetswijzigingen met meerderheid door het Parlement 

goedgekeurd te krijgen. Hierbij is ook een speciale rol weggelegd voor de voorzitters van de 

acht politieke groepen die vaak het standpunt van de partij als eerste neerzetten en onderling 

veel onderhandelen. Nog een speciale rol is er voor drie rapporteurs, die door het EP worden 
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ingestemd om het EP als geheel te vertegenwoordigen in informele trilogues met 

afgevaardigden van de Raad en de Eurocommissarissen. 

2.2.2 Raad van Ministers (Europese Raad) 
De Raad van Ministers is de co-wetgever samen met het Europees Parlement, bestaande uit 

28 afgevaardigden uit de lidstaten van de EU. Officieel bestaat de raad uit tien verschillende 

configuraties die voor verschillende beleidsterreinen verantwoordelijk zijn. Deze configuraties 

worden dan bijgewoond door nationale ministers wiens portefeuille aansluit op het 

beleidsonderwerp. Om het simuleren van de Raad echter iets te versimpelen, wordt 

aangenomen dat deelnemers de nationale afgevaardigde voor de twee besproken 

wetsvoorstellen zijn, hoewel dit in de echte Raad meestal dus twee verschillende ministers 

zijn. 

Deelnemers in de Raad krijgen een lidstaat toebedeeld, en moeten dan in de Raad met elkaar 

onderhandelen om het wetsvoorstel van de Europese Commissie zo goed als mogelijk aan te 

passen aan het mandaat opgesteld door de eigen regering. Dit kan vaak veel conflict 

opleveren, bijvoorbeeld als de regering van een lidstaat het niet eens is met bepaalde 

voorzieningen, of met het gehele wetsvoorstel. Belangrijk hierbij is dan ook hoe de Raad zijn 

beslissingen neemt: met unanieme stemming of met gekwalificeerde meerderheid (EN: 

qualified majority voting, oftewel QMV) waarbij sommige lidstaten gepasseerd kunnen 

worden, of juist een blokkerende minderheid kunnen vormen. Ten slotte moet de Raad ook 

rekening houden met de Europarlementariërs en onderhandelen ze hiermee door 

afgevaardigden te sturen naar informele trilogues. 

2.2.3 Journalisten en lobbyisten 
Daarnaast zijn er nog twee rollen die deelnemers op zich kunnen nemen tijdens MEU NL ‘19: 

de rol van een lobbyist of journalist, beide bijgestaan door een coördinator in het 

organisatieteam. Bij het politieke proces in de Europese Unie is beeldvorming ontzettend 

belangrijk en vaak doorslaggevend, omdat de beeldvorming veel invloed uit kan oefenen op 

hoe Europese parlementariërs en nationale ministers met bepaalde dossiers omgaan. Voor 

deze beeldvorming zijn altijd journalisten aanwezig op MEU’s die op verschillende manieren 

verslag geven van de stand van zaken, bijvoorbeeld via het schrijven van artikelen of 

nieuwsbulletins, maar ook altijd op zoek zijn naar schandalen en de draak steken met 

deelnemers door memes van ze te maken. 

Lobbyisten zijn ook deel van de besluitvorming van de Europese Unie, omdat ze een direct 

kanaal zijn voor bepaalde groepen om druk uit te oefenen op het beleid van de EU. Bij 

lobbyisten wordt vaak gedacht aan spindoctors in dienst van het grote geld maar dit is een 

vertekend beeld, want lobbyisten zijn ook vaak afkomstig van vrijwilligersorganisaties zoals 

mensenrechtenorganisaties of consumentengroepen. Lobbyisten in de EU spelen een 

belangrijke rol in het overbrengen van informatie: Europarlementariërs hebben simpelweg niet 

de tijd om uitgebreid onderzoek te doen naar alle domeinen waarover ze beslissen en 

lobbyisten kunnen ze hierin bijstaan. Lobbyisten in MEU NL ’19 zijn vertegenwoordigers van 

verschillende fictieve belangenvertegenwoordigingsorganisaties die wetgevingsvoorstellen 

willen aanpassen aan de eisen van hun achterban, bijvoorbeeld door het verwijderen van 

specifieke artikelen of het introduceren van wijzigingen. Lobbyisten kunnen zelf echter niet 

stemmen, dus ze zullen hun best moeten doen om MEP’s en raadsleden voor hun karretje te 

spannen.  
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3.   Toekomst 
Na het organiseren van onze eerste Model European Union in juli 2019 gaat de vereniging op 

zoek naar een nieuw DG dat MEU NL ’20 gaat organiseren. Tijdens de huidige, eerste editie 

is het verenigingsbestuur gelijk aan het DG voor MEU NL ’19, maar de intentie is dat het 

verenigingsbestuur zich gaandeweg meer gaat richten op het overzicht houden over projecten 

van de vereniging, en niet zelf meer optreden als organisator van verdere MEU’s. Door het 

organiseren van MEU’s te delegeren aan andere vrijwilligers kan het verenigingsbestuur zijn 

werkzaamheden verbreden en meerdere projecten tegelijkertijd oppakken die niet alleen 

gebonden zijn aan MEU NL. Zo kan de vereniging zich in de toekomst ook inzetten voor het 

organiseren van andere activiteiten die jongeren in Nederland betrekken bij de Europese Unie. 

Na het organiseren van de eerste editie van MEU NL zal het bestuur van de vereniging zich 

richten op het definiëren en behalen van de langetermijndoelen van de vereniging. 

3.1  Erasmus + subsidie 
Van bijzonder belang hierbij is het verkrijgen van Erasmus+ subsidies, waarvan onze 

projecten grotendeels afhankelijk zijn. Helaas moeten we uit soortgelijke ervaringen van 

simulaties in andere landen constateren dat het steeds moeilijker wordt om aanspraak te 

maken op deze subsidies. Daarom is het belangrijk dat het verenigingsbestuur in BETA NL 

de ontwikkelingen op de voet blijft volgen en de nodige expertise biedt om deze subsidie voor 

onze projecten binnen te halen. Daarnaast zullen we voor onze evenementen ook altijd blijven 

kijken naar sponsoring uit andere bronnen, zoals uit de private sector. 

4.   Organisatie 
BETA NL zal de volgende organen kennen: een uitvoerend bestuur bestaande uit ten minste 

een voorzitter, penningmeester en secretaris, een kascontrolecommissie en een algemene 

ledenvergadering. 

4.1 Gegevens 
KVK-nummer:  73077836  

ANBI-status:   wordt momenteel aangevraagd 

Adres:    Arthur van Schendelplein 12 

2624CM Delft 

E-mail:   c.kroes@beta-europe.org 

Telefoonnummer:  +31623738131 

4.2  Bestuur 
Het bestuur van BETA NL is onbezoldigd, zij voeren hun taken vrijwillig uit. Het bestuur bestaat 

uit de volgende personen: 

 Voorzitter:  dhr. C.C. Kroes 

Penningmeester: dhr. K. Schrier 

Secretaris:  dhr. F. Cornelisse 

Er bestaan geen familiebanden op enkele wijze binnen het bestuur. Het bestuur en de 

voorzitter kunnen onafhankelijk werken. 

mailto:c.kroes@beta-europe.org
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5.  Financiën 

5.1  Inkomsten 
Het grootste gedeelte van onze inkomsten zal komen uit subsidies en fondsenwerving voor 

onze evenementen, waaronder MEU NL. Aan deelnemers van dit evenement zal ook de 

mogelijkheid gegeven worden om lid te worden van onze vereniging. Aangezien op dit 

moment geen realistische inschatting gemaakt kan worden van de ontwikkelingen van ons 

ledenbestand zijn in onze begroting geen lidmaatschapsgelden meegenomen. 

Voor het werven van fondsen wordt er gekeken naar politieke organisaties, subsidies en 

particuliere fondsen die raakvlakken hebben met onze evenementen. Sponsoring kan 

sponsoring zijn in financiële middelen of via materiële steun, bijvoorbeeld door het vergoeden 

van maaltijden of locatiehuur tijdens onze evenementen. 

5.2  Uitgaven 
De meeste uitgaven van de vereniging zijn gerelateerd aan ons eerste evenement, MEU NL 

’19. Daarnaast maken wij tijdens de oprichting administratieve kosten, waaronder de 

inschrijving bij de KvK, het aanvragen van een nieuwe bankrekening voor de vereniging en 

het huren van een boekhoudprogramma. 

5.3  Vermogen 
Op het moment van het schrijven van dit beleidsplan is er nog geen vermogen. In de komende 

jaren zal de vereniging een vermogen opbouwen zodat er in het vervolg al aanbetalingen voor 

hostels e.d. gedaan kunnen worden en om volgende edities van MEUNL te kunnen 

waarborgen. Eventuele inkomsten gemaakt in 2019 worden gebruikt om toekomstig vermogen 

op te bouwen. 

5.4  Begroting 2018-2019 
Bij de oprichting van de vereniging is besloten om het boekjaar in te laten gaan op 1 januari 

en te laten eindigen op 31 december. Aangezien we in 2018 zeer weinig onkosten maken 

(lees: geen MEU organiseren) is besloten om de boekjaren voor 2018 en 2019 eenmalig 

samen te voegen in een begroting. Het boekjaar eindigt op 31-12-2019. 

(z.o.z. voor de begroting) 
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5.5  Vergoedingen 
(Bestuurs-)leden en vrijwilligers van de vereniging kunnen aanspraak maken op financiële 

vergoeding van de vereniging, maar alleen voor onkosten gemaakt bij het uitvoeren van taken 

voor de vereniging die in lijn zijn met onze doelstelling. De vereniging verstrekt geen 

vacatiegeld en leden kunnen op geen enkele andere manier dan bovengenoemde 

onkostenvergoedingen aanspraak maken op de financiën van de vereniging. 


