
 

 

 

 

 

 

Deelnemersinstructie NVER-Pleitwedstrijd 2017  

 

De NVER pleitwedstrijd zal plaatsvinden op donderdag 8 juni 2017 aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Studententeams die aan de pleitwedstrijd wensen deel te nemen, 

dienen zich uiterlijk op vrijdag 3 maart 2017 per e-mail aan te melden via nver@nver.nl.  

 

Schriftelijke ronde 

Ieder deelnemend team stelt twee schriftelijk stukken op: de schriftelijke opmerkingen namens 

eiser/appellant alsmede de schriftelijke opmerkingen namens gedaagde/verweerder. Daarin dient u 

het Hof van Justitie onderbouwd aan te geven hoe het antwoord op de prejudiciële vragen van de 

Nederlandse rechter zou moeten luiden (rekening houdend met de standpunten en belangen van 

de betreffende partijen). 

De schriftelijke stukken mogen ieder afzonderlijk in totaal niet langer dan 3.500 woorden zijn, 

exclusief voetnoten en bijlagen. 

 

De schriftelijke stukken dienen duidelijk de naam en de universiteit van de deelnemende studenten 

te vermelden. Ieder deelnemend team dient een contactpersoon aan te wijzen. Als contactpersoon 

kan, in voorkomend geval, eventueel ook de begeleider van het deelnemende team worden 

opgegeven. De contactgegevens (in ieder geval het e-mailadres) van deze contactpersoon dienen 

te worden vermeld op de schriftelijke stukken.  

 

De schriftelijke stukken moeten uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 vóór 12:00 uur als Word-

bestand zijn ingeleverd per email bij de secretaris van de NVER via nver@nver.nl.  

 

 

Pleitrondes 

Ter voorbereiding op de pleitrondes zullen op maandag 8 mei 2017aan de deelnemende teams de 

schriftelijke stukken worden verstrekt. Deze stukken betreffen: de opmerkingen van 

eiser/appellant opgesteld door een van de andere deelnemende teams en de opmerkingen van 

gedaagde/verweerder opgesteld door een van de andere deelnemende teams. 

 

Op maandag 22 mei 2017 zal het rooster van de pleitrondes bekend worden gemaakt. 

 

De pleitwedstrijden vinden plaats op donderdag 8 juni 2017 aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Tijdens de pleitwedstrijden bepleiten de teams het standpunt van eiser/appellant 

alsmede het standpunt van gedaagde/verweerder voor een deskundig Hof van Justitie van de 

Europese Unie. De deelnemende teams die op de eerste en tweede plaats zijn geëindigd, zullen 

strijden om de eerste plaats in de finale  De laatste prejudiciële vraag die in de casus is 

opgenomen, zal tijdens de finale worden behandeld. Er is dus geen aanvullende finale casus. 

Nadere gegevens over locatie en tijdstip worden op een later moment aan de deelnemende teams 

bekendgemaakt.  
 

Op deze pleitwedstrijd is het Reglement NVER-Pleitwedstrijd van toepassing. Dit reglement kan 

worden geraadpleegd via www.nver.nl.  

http://www.nver.nl/

