
AMENDEMENTENPROCEDURE
Het indienen en steunen van amendementen is mogelijk tot 1 januari om 12.00 uur 2022 bij het congrespresidium via moties@
groenlinks.nl. Amendementen die na de deadline binnenkomen zullen niet in behandeling worden genomen. Gebruik voor het 
indienen het ‘format voor een amendement’ dat is gedeeld op de congrespagina van de site van GroenLinks.

INDIENEN AMENDEMENTEN

Waarop kunnen amendementen worden ingediend?
Amendementen kunnen worden ingediend op de statuten en het huishoudelijk reglement van GroenLinks en op de 
wijzigingsvoorstellen van het partijbestuur. 

WIE KUNNEN AMENDEMENTEN INDIENEN?

Ieder lid van GroenLinks kan amendementen indienen en steunen. Alleen amendementen die gesteund worden door minimaal 25 
leden worden in behandeling genomen door het congrespresidium. (Statuten artikel 7 lid 2).
Ook als werkgroep of afdeling moet je die 25 steunbetuigingen verzamelen, namens de afdeling of werkgroep indienen is niet 
voldoende. Je mag het natuurlijk wel aangeven als je het amendement indient namens een afdeling of werkgroep.

HOE KAN IK AMENDEMENTEN INDIENEN?

Amendementen kunnen worden ingediend door gebruik te maken van het ingevulde format inclusief ondersteuningsverklaringen te 
versturen naar moties@groenlinks.nl. 

RICHTLIJNEN INDIENEN AMENDEMENTEN

Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat voor amendement je indient. Anders is het voor het congrespresidium niet duidelijk 
wat je voorstelt. Er zijn drie verschillende soorten amendementen:

1. Tekst toevoegen aan een bestaand artikel 
2. Een (deel van) een artikel vervangen door andere tekst
3. Een (deel van) een artikel schrappen

In het format kan je met de volgende opties aangeven wat voor soort amendement je indient: 
• ‘Toevoegen’: kies deze optie als je alleen tekst toevoegt en niets schrapt
• ‘Vervangen’: kies deze optie als je zowel tekst schrapt als toevoegt
• ‘Schrappen’: kies deze optie als je alleen tekst schrapt en niets toevoegt

Een nieuw artikel toevoegen: als lid mag je ook nieuwe artikelen voorstellen, je maakt dan gebruik van de optie ‘toevoegen’.



WAT IS DE ROUTE DIE INGEDIENDE AMENDEMENTEN DOORLOPEN?
Als je amendement is ingediend doorlopen we nog verschillende stappen tot aan het congres.

1. SLUITING INDIENINGSTERMIJN AMENDEMENTEN

Amendementen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 januari 12.00 uur. Dit is ook de sluitingsdatum voor het ondersteunen van
amendementen.

2. PREADVISERING DOOR HET PARTIJBESTUUR

Alle amendementen die op tijd zijn ingediend en minimaal 25 steunbetuigingen hebben worden door het partijbestuur voorzien van 
een preadvies. Dit heeft de vorm “Overnemen” of “Niet overnemen” en wordt voorzien van een motivatie. 

3. CATEGORISERING DOOR HET CONGRESPRESIDIUM

Het presidium zal vervolgens amendementen in zogenaamde categorieën indelen (zie ook het Huishoudelijk Reglement Artikel 4). 
Van deze indeling is het afhankelijk op welke manier een amendement verder wordt behandeld: 

Categorie 1: wordt niet besproken op het congres. Dit zijn kleine wijzigingen, vaak van redactionele aard of een goede 
aanvulling in een opsomming. Er wordt bij de behandeling van verkiezingsprogramma’s dan ook niet gestemd over 
amendementen met categorie 1. Over reglementswijzigingen moet altijd worden gestemd. In dit geval worden dus ook 
amendementen in categorie 1 in stemming gebracht. De indiener en het partijbestuur krijgen geen spreektijd. 

Categorie 2: amendementen die wel op verschillen duiden maar niet leiden tot herziening op hoofdpunten van het 
voorliggende congresstuk. Deze amendementen worden op het congres besproken en erna in stemming gebracht. 
Wanneer het amendement het advies ‘niet overnemen’ heeft gekregen van het partijbestuur, krijgt de indiener 
spreektijd om het amendement toe te lichten. Het partijbestuur reageert hier dan op. Wanneer het amendement het 
advies ‘overnemen’ heeft gekregen dan krijgt de indiener geen spreektijd.De tijd die de indiener krijgt wordt door het 
congrespresidium bepaald en is afhankelijk van het aantal te bespreken amendementen. Andere congresdeelnemers 
mogen niet spreken bij amendementen met categorie 2.

Categorie 3:  dit is de zwaarste categorie voor de stevigste discussiepunten. Amendementen in deze categorie 
beogen fundamentele veranderingen aan te brengen. Naast indiener en partijbestuur mogen ook andere 
congresdeelnemers spreken over deze amendementen en kunnen zich dan voor of tegen het amendement uitspreken.

4. OVERZICHT VAN AMENDEMENTEN NAAR ALLE INDIENERS

Het overzicht met de ingediende amendementen inclusief het preadvies en de categorisering wordt omstreeks 10 januari per mail 
verstuurd naar alle indieners van amendementen. 
Het kan zijn dat er al een amendement is ingediend dat gelijk is aan of sterk lijkt op jouw voorgenomen amendement. In dat geval 
kan het congrespresidium contact met jou en de indiener van het andere amendement opnemen om te kijken of jullie tot een 
gezamenlijke formulering kunnen komen. 

5. DEFINITIEVE ADVISERING DOOR HET PARTIJBESTUUR

Als er amendementen zijn samengevoegd of gewijzigd wordt er een nieuw/aangepast advies van het partijbestuur over uitgebracht.  

6. BEPALEN ROUTING (VOLGORDE VAN BEHANDELING) DOOR HET CONGRESPRESIDIUM

Het congrespresidium bepaalt vervolgens in welke volgorde de amendementen op het congres in stemming moeten komen. 
Daarbij wegen zij af wat de meest logische volgorde is (objectief t.o.v. de inhoud). Het kan voorkomen dat als op een bepaald 
punt één amendement wordt aangenomen, een ander niet meer in stemming komt; als er bijvoorbeeld een amendement om 
punt x geheel te schrappen wordt aangenomen is erna een amendement om in datzelfde (net geschrapte) punt een woord toe 
te voegen of te wijzigen zinloos geworden. In het definitieve document met alle amendementen zie je dit terug onderaan de 
amendementsteksten (bijvoorbeeld: “indien aangenomen verder met amendement nummer...”) 

7. PUBLICATIE IN DE CONGRESKRANT

Op 29 januari wordt de congreskrant gepubliceerd, dit gebeurt online. 

8. CONGRES

Het congres zal plaatsvinden op zaterdag 12 februari. Meer informatie over praktische zaken aangaande het congres volgt 
binnenkort op de website. Tijdens het congres zal gestemd worden over de amendementen (categorie 2 en 3) en zullen de 
(geamendeerde) stukken de statuten en het huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

VRAGEN?
Neem bij andere vragen contact met ons op via moties@groenlinks.nl.


