
Reglement Congres 109

Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zondag 10 maart 
2019. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het 
Landelijk Bestuur ter vergadering vastgesteld op 27 augustus 2018.

ar  t  i  k  el     1  datum en locatie  
Congres 109 vindt plaats op zondag 10 maart 2019. 

ar  t  i  k  el     2  aankondiging  
De aankondiging en deadlines van dit congres worden op de website gepubliceerd.

artikel 4  wijze van behandelen amendementen 
Voor de behandeling van de amendementen op het concept verkiezingsprogramma voor de 
Europese Verkiezingen geldt een speciale procedure, zoals omschreven in artikel 3.10 van 
het Huishoudelijk Reglement. De Besluitvormingscommissie deelt, op advies van de 
Programmacommissie, de ingediende amendementen in drie categorieën in: 

 tekstuele amendementen:   deze amendementen worden ter verdere beoordeling 
direct doorgestuurd naar de Programmacommissie en worden niet behandeld op het 
congres; 

 amendementen op hoofdpunten  : deze amendementen gaan direct naar het congres 
voor behandeling; 

 amendementen die het programma inhoudelijk wijzigen op overige punten:   deze 
amendementen worden voorzien van een advies van het Landelijk 
Bestuur/Programmacommissie en voorgelegd aan de leden door middel van pre-
voting voorafgaand aan het congres. In de pre-voting wordt aan de leden gevraagd 
of zij voor of tegen het betrefende amendement zijn. Minimaal 1% van de 
stemgerechtigde leden moet aan de specifeke stemming hebben deelgenomen, 
waarbij geldt dat:
 indien meer dan 70% het amendement steunt, het amendement is aangenomen; 
 indien minder dan 30% het amendement steunt, het amendement is verworpen;
 indien meer dan 30% maar minder dan 70% het amendement steunt, het 

amendement alsnog voor behandeling zal worden doorgestuurd naar het 
congres.  

Het is niet mogelijk om met de Besluitvormingscommissie in discussie te gaan over de 
indeling van de amendementen.

artikel 4  termijnen
De termijnen zijn als volgt:

Vanaf / uiterlijk Omschrijving
Uiterlijk zondag 30 december 
2018

Congresvoorstellen – ingediend door ledenvergaderingen
van regio’s, afdelingen of thema-afdelingen – moeten 
door het Landelijk Bestuur ontvangen zijn. 

Maandag 14 januari 2019 Publicatie van voorlopige agenda, openen 
kandidaatstelling vacatures commissies en besturen.

Maandag 21 januari 2019
14.00 uur

Sluiting indiening amendementen Europees 
Verkiezingsprogramma.

Uiterlijk donderdag 31 januari 
2019

Publicatie van wijzigingsvoorstellen Statuten / 
Huishoudelijk Reglement, overige voorstellen Landelijk  
Bestuur, (thema-)afdelingen / Regio’s / LVC, rapportage 
uitvoering besluiten Congres 108.

Dinsdag 12 februari 2019
14.00 uur

Deadline indiening Algemeen Organisatorische Moties 
(AOM), Algemeen Politieke Moties (PM) en 
amendementen op congresvoorstellen.

Maandag 18 februari 2019 Start pre-voting amendementen concept 
Verkiezingsprogramma.
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Maandag 18 februari 2019
14.00 uur

Deadline kandidaatstelling voor vacatures commissies 
en besturen.

Dinsdag 26 februari 2019
12.00 uur

Sluiting pre-voting amendementen concept 
Verkiezingsprogramma.

Donderdag 28 februari 2019
16.00 uur

Deadline indiening Actueel Politieke Moties (APM)

Vrijdag 1 maart 2019 Publicatie uitslag pre-voting amendementen concept 
verkiezingsprogramma op de website.

Uiterlijk woensdag 6 maart 2019 Publicatie amendementen en moties (behalve de APM’s) 
die op Congres behandeld worden en van kandidaten 
commissies en besturen in digitale congreskrant 
congres.d66.nl  

Uiterlijk vrijdag 8 maart 2019 Publicatie Actuele Politieke Moties (APM’s) in de digitale 
congreskrant congres.d66.nl 

Uiterlijk woensdag 20 maart 
2019

Publicatie teksten aangenomen moties en 
amendementen en proces verbaal besluitvorming op 
congres.

ar  t  i  k  el   5    fnanciële consequuenties  
Bij voorstellen met financiële consequenties voor de partij dient een budgettair neutraal 
amendement op de begroting te worden ingediend.

ar  t  i  k  el   6    aanvullende regels  
De congresleiding heeft de bevoegdheid ten congresse aanvullende regels te stellen. 
Bovendien zijn de artikelen 3.1 t/m 3.18 van het Huishoudelijk Reglement specifek van 
toepassing op het congres.

artikel 7  behandeling van moties
Conform artikel 3.9 van het Huishoudelijk Reglement, zal de motiebehandeling als volgt 
gedaan worden:

 Algemeen Organisatorische Moties worden plenair behandeld en vervolgens in 
stemming gebracht;

 Actueel Politieke Moties worden plenair behandeld en vervolgens in stemming 
gebracht;

 Algemeen Politieke Moties worden in deelsessies behandeld en, indien tijdens de 
deelsessie besloten, in de plenaire sessie direct in stemming gebracht.



artikel 8  deelsessies behandeling moties
De behandeling tijdens de deelsessies vindt als volgt plaats:

 De Besluitvormingscommissie bepaalt de indeling van de algemeen politieke moties 
in de deelsessies. Deze indeling wordt in de digitale congreskrant gepubliceerd; 

 De congresvoorzitters vormen eveneens de sessievoorzitters;
 De Besluitvormingscommissie stuurt per sessie een afvaardiging die belast is met de

bewaking van de procedures;
 De congresvoorzitter beslist hoeveel tijd er per motie is voor de behandeling.

Na iedere inhoudelijke behandeling besluiten de aanwezigen over de verdere plenaire 
behandeling:

 Indien de motie door meer dan 70% van de aanwezigen wordt gesteund, dan wordt 
aan de plenaire vergadering voorgesteld deze motie zonder verdere behandeling in 
stemming te brengen;

 Indien de motie door minder dan 30% van de aanwezigen wordt gesteund, dan wordt
aan de plenaire vergadering voorgesteld deze motie zonder verdere behandeling in 
stemming te brengen;
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 Indien meer dan 30% maar minder dan 70% van de aanwezigen de motie steunt, 
dan zal de motie in de plenaire sessie behandeld worden, voordat deze in stemming 
wordt gebracht.  

Nadat er in de deelsessie besloten is over een motie, kan de tekst van een motie niet meer 
worden aangepast. 

Het Landelijk Bestuur kan, beargumenteerd, voorstellen om een motie in de plenaire sessie
alsnog te behandelen. 

artikel 9  plenaire behandeling moties
De plenaire behandeling van de moties geschiedt conform artikel 3.18 van het Huishoudelijk
Reglement, met als aanvulling:

 De algemeen organisatorische moties, actueel politieke moties en de algemeen 
politieke moties die door de deelsessies voor verdere behandeling aan de plenaire 
sessie zijn aangeboden worden inhoudelijk behandeld, alvorens zij in stemming 
worden gebracht;

 In situaties waarin door dit reglement en/of het Huishoudelijk Reglement niet is 
voorzien beslissen de congresvoorzitters in overleg met de 
Besluitvormingscommissie.  
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BELANGRIJK: TOELICHTING BIJ HET CONGRESREGLEMENT
De in het congresreglement vermelde deadlines zijn uitersten. Moties en amendementen 
die na de deadline zijn ingediend zullen door de Besluitvormingscommissie niet in 
behandeling worden genomen. De Besluitvormingscommissie stelt eerdere toezending 
bijzonder op prijs. Het indienen van moties en amendementen kan door het online formulier
(via https://d66.nl/congres) in te vullen en de verdere instructies te volgen. 

Het indienen van een motie
De Besluitvormingscommissie acht het haar bevoegdheid om zonder overleg met de 
indiener de volgende wijzigingen in ingediende moties en amendementen aan te brengen:

 een “opdracht” aan (leden van) een vertegenwoordigend lichaam of aan 
bewindslieden wordt vervangen door een “verzoek”,

 een opdracht aan de Permanente Programmacommissie wordt omgevormd tot een 
opdracht aan het Landelijk Bestuur (LB) en een opdracht aan het Kenniscentrum 
wordt omgevormd tot een opdracht aan het LB om de Mr. Hans van Mierlo Stichting 
te verzoeken.

Als de motie/het amendement ‘de fractie’ verzoekt iets te doen of te laten, graag erbij 
vermelden, welke fractie wordt bedoeld: Eerste Kamerfractie, Tweede Kamerfractie of 
Eurofractie.

De omvang van de tekst van het voorstel van de motie wordt beperkt tot 300 woorden, dit 
zijn 2400 karakters. Het tekstblok laat meer karakters eenvoudigweg niet toe. Als u toch 
verder gaat met de tekst in het blok ‘Toelichting’, dan wordt de tekst in dat blok Toelichting 
geschrapt.

Indienen namens een groep individuele leden
Voor actuele politieke moties zijn 15 handtekeningen van stemgerechtigde leden nodig; 
voor alle overige moties en amendementen zijn hetzij 25 handtekeningen van 
stemgerechtigde leden, hetzij de handtekeningen van voorzitter en secretaris van het 
bestuur van de afdeling/regio/thema-afdeling, waarin de ledenvergadering de moties en 
amendementen vaststelde, nodig.

Voor moties en amendementen geldt dat zowel de digitale tekst als de handtekeningen op 
de gestelde deadline binnen moeten zijn. Gescande handtekeningen of e-
mailhandtekeningen worden door de Besluitvormingscommissie geaccepteerd als zijnde 
originele handtekeningen.

Actuele politieke moties
Conform artikel HR 1.1 lid 4 is de defnitie van Actuele Politieke Moties als volgt: ‘een 
politieke motie betrefenne een zaak, waarbij zich tussen 2 nagen voor sluiting van ne 
gewone politieke moties en 5 nagen voor het congres, een onvoorzien politiek feit heeft 
voorgenaan en waarbij ne behanneling van ne motie niet kan wachten tot het volgenne 
congres’.

Het bewijs voor beide criteria dient door de indiener te worden aangedragen in de 
overwegingen van de motie. De Besluitvormingscommissie beoordeelt of aan deze eisen is 
voldaan. Zo nee, dan bericht zij de indieners binnen 24 uur na sluiting van de 
indieningstermijn.

Vacatures besturen en commissies
Een overzicht van de in te vullen vacatures voor besturen en commissies wordt uiterlijk op 
de in dit reglement vastgestelde datum gepubliceerd. Kandidaten kunnen zich binnen de 
gestelde termijn kandideren door het online formulier bij de vacatures in te vullen en de 
verdere instructies te volgen.

Zaken rond het congres zijn geregeld in hoofdstuk 3 van het Huishoudelijk Reglement. Dit 
congresreglement vormt hier een aanvulling op. 

4 van 5

https://d66.nl/congres


Reglement Congres 109

Bezwaar
Tegen de besluiten genomen door het Landelijk Bestuur in dit congresreglement staat 
bezwaar open. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze besluiten, neem dan 
contact op met het Landelijk Bureau via 07-356 60 66 of per e-mail via 
landelijkbestuur@d66.nl. 

Bent u van mening dat een besluit in dit reglement onjuist genomen is, dan kunt u binnen 
vier weken na publicatie van dit congresreglement een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het Geschillencollege van D66 via geschillencollege@d66.nl.  
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