
 

 1 

 
12 augustus 2016 
Tom Groot  

 

Amendementen TA-Duurzaam op het verkiezingsprogramma 
De belangrijkste informatie op een rijtje gezet 
 
Er zijn twee manieren voor D66-leden om amendementen op het verkiezingsprogramma in te dienen:  
 

1. Het amendement is door een ledenvergadering van een regio (ARV), afdeling (AAV) of thema-afdeling (ALV) 
met meerderheid van stemmen aangenomen.  

2. Het amendement wordt door 25 of meer stemgerechtigde leden ondersteund door middel van een 
handtekening (15 handtekeningen bij Actuele Politieke Moties).  
 
Het TA Duurzaam-bestuur gaat dit jaar in samenwerking met het Landelijk Bestuur een e-voting procedure 
organiseren voor het indienen van amendementen op de duurzaamheidsparagraaf van het 
verkiezingsprogramma.   

 
1.Tijdspad 
 
Concept verkiezingsprogramma  
Zaterdag 26 augustus   Publicatie concept-verkiezingsprogramma 
Zaterdag 26 augustus   Openstelling indienen amendementen 
 
Verkiezingsbijeenkomst D66 Duurzaam  
Zondag 11 september, 16.00-21.00  In discussie met D66-leden en prominenten 
 
Amendementen Thema-afdeling D66 Duurzaam 
Zaterdag 26 aug t/m ma 12 sept 18.00 Indienen amendementen bij bestuur TA  
Woensdag 14 sept   Landelijk Bestuur zet ingediende amendementen in e-voting tool 
Donderdag 15 sept   Alle TA-leden ontvangen van LB een mail met stemcode 
Donderdag 15 sept t/m zondag 18 sept Stemmen TA-leden op ingediende amendementen 
Maandag 19 september 15.00  Sluiting indienen amendementen 
 
E-voting 
Maandag 10 oktober   Start e-voting amendementen 
Woensdag 19 oktober 12.00  Sluiting e-voting amendementen 
Donderdag 20 oktober   Publicatie uitslag e-voting 
 
Congres 104 
Zaterdag 29 en zondag 30 oktober  Congres 104- verkiezingscongres 
     Behandeling amendementen en vaststellen verkiezingsprogramma 
 
Meer informatie is te vinden op https://d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/   
 

2.Hoe dien ik een amendement in? 
 
Amendementen kunnen worden ingediend via het formulier dat te vinden is op d66.nl/tweede-
kamerverkiezingen/verkiezingsprogramma/. Het formulier is beschikbaar wanneer het concept 
verkiezingsprogramma wordt gepubliceerd.  

 
In de periode tussen zaterdag 26 augustus en maandag 12 september 18.00 kunnen leden van de TA Duurzaam 
amendementen indienen bij de thema-afdeling Duurzaam, naar het mailadres: info@D66Duurzaam.nl    
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3.Waar moet ik op letten? 
 

 Alleen volledig ingevulde amendementen worden door bestuur TA-Duurzaam in de 
e-voting meegenomen. 

 Houd teksten zo kort mogelijk, denk na over de haalbaarheid van het voorstel en regel een inspreker 
op het congres (mocht het besproken worden). 

 Korte stemperiode van vier dagen voor TA Duurzaam-leden van donderdag 15 sept t/m zondag 18 
sept. TA-leden ontvangen een persoonlijke mail met stemcode vanuit Landelijk Bestuur.  

 Bij meerderheid van stemmen wordt amendement overgenomen door TA-bestuur en ingediend bij 
Landelijk Bestuur 

 

4. E-voting en congres 104 
 
Amendementen die een meerderheid van de stemmen hebben, zullen door middel van e-voting aan alle leden 
van D66 worden voorgelegd. Dit zal gebeuren in de periode van maandag 10 t/m woensdag 19 oktober. Na de 
e-voting stelt de Besluitvormingscommissie de uitslag vast. Indien meer dan 70% voor het amendementen 
heeft gestemd, dan is het amendement aangenomen. Heeft minder dan 30% voor het amendement gestemd, 
dan is het amendement verworpen. Heeft meer dan 30%, maar minder dan 70% voor het amendement 
gestemd, dan wordt het amendement alsnog behandeld op het congres. 

 
5. In gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie 
 
Naar aanleiding van het conceptprogramma zal de Verkiezingsprogrammacommissie het concept in diverse 
steden bespreken: 
 
Amsterdam:   maandag 29 augustus 
Rotterdam:    dinsdag 30 augustus 
Eindhoven:   woensdag 31 augustus 
Utrecht:    donderdag 1 september 
Groningen:   maandag 5 september 
Digitale inhoudelijke avond: dinsdag 6 september 
Nijmegen:   zaterdag 10 september 
 
Meer informatie is te vinden op https://d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/ingesprekmetvpc/  

https://d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/ingesprekmetvpc/

