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Reglement Congres 113
Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 Congres van zaterdag 27 februari 2021.
Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur
vastgesteld op 14 december 2020.
Artikel 1
Datum en locatie
Congres 113 vindt plaats op zaterdag 27 februari 2021. In verband met coronamaatregelen is er een
reële kans dat een groot deel van het debat online plaatsvindt. Daarnaast zal de besluitvorming ook
digitaal plaats kunnen vinden.
Artikel 2
Aankondiging
De aankondiging en deadlines van dit Congres worden op de website gepubliceerd.
Artikel 3
Termijnen
De termijnen voor het Congres zijn in onderstaand overzicht weergegeven. De genoemde data zijn uiterste
termijnen.
Vanaf / uiterlijk
Uiterlijk zaterdag 19 december
2020

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

Maandag 11 januari

Start kandidaatstelling vacatures besturen en commissies

Woensdag 20 januari

Publicatie congresvoorstellen / wijzigingsvoorstellen
Statuten & Huishoudelijk Reglement. Publicatie van
voorlopige congresagenda.

Vrijdag 22 januari 2021

Deadline indiening Algemeen Organisatorische Moties en
Algemeen Politieke Moties.

Vrijdag 5 februari

12.00 uur

Deadline indiening moties en amendementen op
congresvoorstellen.

Maandag 8 februari 2021

Sluiting kandidaatstelling besturen en commissies

Donderdag 18 februari 2021

Deadline indiening Actueel Politieke Moties (APM).

Uiterlijk dinsdag 23 februari 2021

Publicatie amendementen en moties (behalve de APM’s) die
op Congres behandeld worden en kandidaten voor
commissies en besturen op de congreswebsite publiceren.

Uiterlijk donderdag 25 februari
2021

Publicatie Actuele Politieke Moties (APM’s)

Uiterlijk dinsdag 2 maart 2021

Publicatie aangenomen amendementen en moties proces
verbaal besluitvorming congres.

12.00 uur

12.00 uur

12.00 uur
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Artikel 4
Financiële consequenties
Bij voorstellen met financiële consequenties voor de partij dient een budgettair neutraal amendement op
de begroting te worden ingediend.

Artikel 5
Aanvullende regels
1. Artikelen 3.1 t/m 3.18 van het Huishoudelijk Reglement zijn specifiek van toepassing op het
Congres.
2. Voor de behandelwijze in eventuele online sessies stellen de Besluitvormingscommissie en
het Landelijk Bestuur nadere regels vast. Deze worden tijdig gepubliceerd.
3. De congresleiding heeft de bevoegdheid om staande het Congres aanvullende regels te
stellen.
Artikel 6
Mogelijkheid tot indienen amendementen en moties
Conform artikel 3.9 van het Huishoudelijk Reglement is het mogelijk om op alle congresvoorstellen
moties en/of amendementen in te dienen, behoudens de jaarrekening van de Partij. Het is voor leden
ook mogelijk om op gebruikelijke wijze algemene en actuele moties in te dienen.
Artikel 7
Behandeling van amendementen en moties
1) Moties en amendementen met betrekking tot een congresvoorstel worden tezamen
behandeld met het betreffende voorstel.
2) De behandeling van moties en amendementen kan grotendeels online plaatsvinden door
middel van online discussiesessies en online stemmingen.
Artikel 8
Slotbepaling
In situaties waarin door dit reglement en/of het Huishoudelijk Reglement niet is voorzien beslist de
Congresleiding.
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TOELICHTING BIJ HET CONGRESREGLEMENT
Ter inleiding voor het voorjaarscongres 2021
Het voorjaarscongres van 2021 zal zeer waarschijnlijk weer anders dan een regulier congres zijn. We
hebben nog steeds te maken met coronamaatregelen, waarbij we gehouden zijn aan de actualiteit
van de dag. Dit betekent dat het Landelijk Bestuur en de Besluitvormingscommissie voor alsnog
uitgaan van grotendeels online discussie en besluitvorming, zodat behandeling van de ingediende
moties en amendementen door kan gaan. Ook als onverhoopt maatregelen verscherpt moeten
worden.

Op dit moment liggen er meerdere scenario’s voor het Congres klaar. In alle scenario’s is de
congresplanning werkbaar en geeft het leden ruimte moties en amendementen in te dienen.
Welk scenario ook werkelijkheid wordt er komt weer een flinke druk op de congresagenda. Het vraagt
van leden en de organisatie meer tijd om uiteindelijk tot een geslaagd congres te komen.
Het indienen van een motie of amendement
Het indienen van moties en amendementen en het verzamelen van ondersteuningsverklaringen
gebeurt via MijnD66.

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” of een ‘’oproep’’;
• een opdracht aan de Permanente Programmacommissie wordt omgevormd tot een opdracht
aan het Landelijk Bestuur (LB) en;
• een opdracht aan de Van Mierlo Stichting wordt omgevormd tot een opdracht aan het
Landelijk Bestuur (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 de Delegatie in het
Europees Parlement.
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 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden nodig;
voor alle overige moties en amendementen zijn hetzij 25 ondersteuningsverklaringen van
stemgerechtigde leden, hetzij de ondersteuning 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 het benodigd aantal
ondersteuningsverklaringen op de gestelde deadline compleet moeten zijn.
Ondersteuningsverklaringen van leden worden verzameld via MijnD66.
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Definitie Actuele politieke moties
Conform artikel 1.1 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement is de definitie van Actuele Politieke Moties
als volgt:

‘een politieke motie betreffende een zaak, waarbij zich tussen 2 dagen voor sluiting van de gewone

politieke moties en 5 dagen voor het congres, een onvoorzien politiek feit heeft voorgedaan en
waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot het volgende 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 via MijnD66.
Bezwaar
Tegen de besluiten genomen door het Landelijk Bestuur in dit congresreglement staat bezwaar open.
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze besluiten, neem dan contact op met het Landelijk
Bureau via 070-356 60 66 of per e-mail via landelijkbestuur@d66.nl.

Bent je van mening dat een besluit in dit reglement onjuist genomen is, dan kun je 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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