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REGLEMENT NVER Pleitwedstrijd 2017
I Algemeen
1. Aan de pleitwedstrijd kunnen alleen personen deelnemen die ten tijde van de pleitwedstrijd als
student aan een juridische opleiding van een Nederlandse universiteit staan ingeschreven. Per
universiteit kan maximaal één team deelnemen.
2. Een deelnemend team moeten zich vóór een door het bestuur van de NVER nader te bepalen datum
opgeven en dient uit minimaal drie en maximaal vijf teamleden te bestaan.
3. Het team kan worden bijgestaan door een (docent)begeleider. De begeleider beperkt zich tot het
aansturen van het deelnemende team en onthoudt zich van iedere bemoeienis met de inhoudelijke
aspecten van de pleitwedstrijd.
4. De organisatie geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVER door een nader
aan te wijzen juridische faculteit in Nederland.
5. Het bestuur van de NVER zorgt voor een deskundig Hof van Justitie/Gerecht van eerste aanleg
(hierna: jury).
6. De pleitwedstrijd kent een hoofdcasus, waarbij voorafgaand schriftelijke stukken dienen te worden
opgesteld en mondelinge verdediging tijdens de pleitrondes plaatsvindt. Eventueel is er een finale
waarbij de mondelinge verdediging centraal staat. De voertaal is Nederlands, zowel in de
schriftelijke ronde, als in de mondelinge rondes.
7. Deelnemende teams worden door de jury beoordeeld op basis van de schriftelijke stukken (40% van
de totale waardering) en de pleidooien tijdens de pleitrondes (60% van de totale waardering).
8. Universiteitsbeoordeling van teamdeelname aan de NVER-pleitwedstrijden wordt aan de betreffende
universiteit overgelaten. De jury noch het NVER-bestuur is hiervoor verantwoordelijk en laat deze
beoordeling uitdrukkelijk aan de universiteiten zelf.
9. Over de uitslag van de pleitwedstrijd wordt door de organisatie niet gecorrespondeerd.
II Hoofdcasus – Schriftelijke ronde
10. De deelnemende teams schrijven inzake een door de organisatie gepresenteerde hoofdcasus de
volgende stukken:
- indien de casus een prejudiciële procedure betreft schrijven de deelnemende teams zowel de
opmerkingen namens de eiser/appellant, als de opmerkingen namens de gedaagde/verweerder.
- indien de casus een rechtstreeks beroep betreft schrijven de deelnemende teams een zowel een
beroepschrift, als een verweerschrift.
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11. In de schriftelijke stukken worden die argumenten gemotiveerd uiteengezet welke in redelijkheid ten
gunste van de ene, respectievelijk de andere partij kunnen worden aangevoerd. Er mag niet worden
afgeweken van de in de casus gegeven feiten.
12. De schriftelijke stukken mogen ieder afzonderlijk in totaal niet langer dan 3.500 woorden zijn,
exclusief voetnoten en bijlagen.
13. De schriftelijke stukken worden ingeleverd vóór een door de organisatie vast te stellen datum. Na
deze datum kunnen geen andere documenten worden ingediend.
14. De schriftelijke stukken worden door de jury beoordeeld op structuur, juridische kwaliteit,
volledigheid, schrijfvaardigheid en originaliteit/creativiteit.
15. Met de schriftelijke stukken kunnen per deelnemend team in totaal 40 punten worden behaald.
III Hoofdcasus - Pleitrondes
16. Er zijn twee pleitrondes. Ieder deelnemend team bepleit één keer het standpunt van de
eiser/appellant/verzoeker en één keer het standpunt van de gedaagde/verweerder.
17. De organisatie van de pleitwedstrijd stelt een pleitschema vast. Bij loting wordt bepaald welke
deelnemende teams tegen elkaar pleiten.
18. De deelnemende teams mogen niet bij de pleidooien van de andere deelnemende teams aanwezig
zijn met uitzondering van de eventuele (troost)finale.
19. Elke zitting kent twee pleidooien, gelegenheid voor re- en dupliek en een gedeelte voor door de jury
te stellen vragen. De jury bepaalt het verloop van de zitting.
20. Het is mogelijk dat één pleidooi wordt gehouden door meerdere, maar maximaal twee, teamleden.
21. Ruim voorafgaand aan de pleitrondes wordt de maximale duur van de individuele pleidooien
vastgesteld. Deze zullen in ieder geval niet langer duren dan 15 minuten.
22. Tijdens de pleitrondes dient men uit te gaan van de feitelijke gegevens die in de casus genoemd zijn.
Het is verboden aanvullende stukken als verklaringen, foto’s e.d. aan de processtukken toe te
voegen. Er worden geen pleitnota’s ingediend of uitgewisseld.
23. De jury let in ieder geval op structuur van het betoog, juridische kwaliteit, originaliteit,
spreekvaardigheid, presentatie en improvisatievermogen.
24. Met de pleitrondes kunnen per deelnemend team in totaal 60 punten worden behaald.
25. De beoordeling beperkt zich tot het team als zodanig, er vindt geen individuele beoordeling per
teamlid plaats.
26. Bij het behalen van een gelijke waardering tussen de deelnemende teams is het hoogste resultaat van
het mondelinge gedeelte van de pleitwedstrijd bepalend.
27. Indien de pleitwedstrijd een finale kent, gaan de deelnemende teams die op de eerste en tweede
plaats zijn geëindigd door naar deze finale. Wanneer daarvoor ruimte in het dagprogramma bestaat,
kunnen de deelnemende teams die op de derde en vierde plaats zijn geëindigd in een ‘troostfinale’
strijden om de uiteindelijke derde plaats.
IV Finale (optioneel)
28. Indien de pleitwedstrijd een finale kent, dient een onderdeel van de hoofdcasus als finalecasus. In het
geval van een prejudiciële procedure kan één van de vragen worden behandeld tijdens de finale.
Deze vraag moet in de schriftelijke ronde door ieder team worden beantwoord. In de pleitrondes
komt deze vraag niet aan bod; pas in de finale wordt die vraag mondeling behandeld.
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29. Op de dag van de pleitwedstrijd wordt na loting bekendgemaakt welk partijstandpunt tijdens de
finale door welk deelnemend team dient te worden verdedigd.
30. Naar eigen keuze van elk deelnemend team wordt de (troost)finale bepleit door één of meer
teamleden. Zolang de jury hiermee instemt kunnen juryvragen door elk lid van het deelnemende
team worden beantwoord.
31. De (troost)finale kent twee pleidooien, een re- en dupliek en een gedeelte voor door de jury te stellen
vragen. De jury bepaalt het verloop van de finale.
32. Het team dat in de finale de jury het meest heeft overtuigd, is de winnaar van de NVERPleitwedstrijd. Het andere team behaalt de tweede prijs. De winnaar van de eventuele ‘troostfinale’
behaalt de derde prijs.
33. De beoordeling beperkt zich tot het team als zodanig, er vindt geen individuele beoordeling per
teamlid plaats.
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