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Aanleiding 

De partijcongressen waarop het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, zijn doorgaans een "lange 

zit". De laatste keer, in 2012 werden meer dan 200 amendementen behandeld. Het Landelijk Bestuur 

heeft naar aanleiding hiervan de vraag gesteld, wat een verstandige manier van behandeling van deze 

amendementen is. 

Gezocht is naar een procedure die 

 ruimte schept voor dialoog, door tijd te gunnen aan onderwerpen waarover een duidelijk 

verschil van mening is en tijd te ontzeggen aan onderwerpen waarover iedereen het wel eens 

lijkt te zijn en 

 het gehele programma aantrekkelijker maakt voor niet- of weinig ingewijden. 

Opzet congres 26 november 2016 

Gekozen is voor de volgende oplossing:  

 het congres bestaat uit een breed toegankelijk, plenair gedeelte (latere ochtend, zie hiervoor 

het programma); 

 amendementen zonder positief pre-advies van het Landelijk Bestuur worden per thema in 

deelsessies besproken (vroegere ochtend) en gefilterd op de mate waarin er discussie over is 

en 

 over de amendementen wordt in de middag gestemd: 

o amendementen waarover geen of weinig discussie is, worden per hamerslag ineens 

aangenomen dan wel verworpen 

o amendementen waarover discussie is, worden plenair besproken en individueel in 

stemming gebracht. 

Het proces naar al dan niet discussie 

1. Tot maandag 14 november, 9u00 hebben lokale afdelingen en groepen leden van minimaal 10 

leden de gelegenheid om amendementen in te dienen, via een speciaal formulier. 

2. In de week van 14 november zal het Landelijk Bestuur zich beraden op de ingediende 

amendementen en een (voorlopig) pre-advies formuleren. 

3. Vrijdag 18 november is er een bijeenkomst van een afvaardiging van het Landelijk Bestuur en 

de programmacommissie met de indieners van amendementen. Exacte plaats en 

aanvangstijdstip volgen. Dit hangt mede af van de hoeveelheid amendementen en indieners, 

maar houd rekening met Amersfoort en ca. 18u00. Mogelijke uitkomsten van deze avond zijn: 
 amendementen met een positief pre-advies - deze komen op het partijcongres in principe als 

hamerstuk aan de orde (dit wordt ook als zodanig naar de leden gecommuniceerd), 

 amendementen met een negatief pre-advies - deze worden op het partijcongres behandeld, 

 amendementen met een neutraal pre-advies - deze worden op het partijcongres behandeld, 

 amendementen die worden aangepast (zodat ze alsnog een positief pre-advies krijgen), 

 amendementen die worden samengevoegd en 

 amendementen die worden ingetrokken 

4. Op zaterdag 19 november vindt de laatste redactie en opmaak plaats van de amendementen 

en pre-adviezen. Deze worden dan in de loop van zaterdag online gezet; reeds aangemelde 

congresbezoekers worden hiervan op de hoogte gebracht. 
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5. Amendementen die van een negatief of neutraal pre-advies zijn voorzien, worden per thema 

in deelsessies besproken, onder leiding van een externe voorzitter, in aanwezigheid van een 

lid van de verkiezingsprogrammacommissie en van een lid van het Landelijk Bestuur. Na de 

bespreking van een amendement  

 wordt de steun daarvoor gepeild (deze peiling zal via handopsteking gaan), 

 wordt het amendement bij een grote meerderheid voor, dan wel tegen (ca. 75%) als 

hamerstuk (“aangenomen” resp. “verworpen”) in de middag niet nader plenair 

besproken of behandeld en 

 wordt het amendement bij een onduidelijke of betwistbare meerderheid als 

bespreekstuk plenair behandeld en besproken op het congres (in de middag). 

 

 


