
 
 
Procedure amendementen Verkiezingsprogramma VVD 2021 - Liberaal Groen 
(Versie 15-10-2020) 
 
Op 6 november a.s. maakt de VVD het concept Verkiezingsprogramma VVD 2021 bekend. Tot en met 
20 november kunnen amendementen ingediend worden. Liberaal Groen maakt uiteraard van die 
gelegenheid gebruik. Liberaal Groen wil maximaal 10 krachtige, duidelijke amendementen indienen: 
daarmee verwachten we het meest effectief invloed te kunnen hebben op het programma. Iedereen 
die vóór 1 november 2020 lid is van Liberaal Groen, kan bijdragen.  
 
In deze notitie staat de procedure van Liberaal Groen voor het opstellen, bespreken en indienen van 
amendementen voor het verkiezingsprogramma 2021. We willen jullie vragen rekening te houden 
met de planning in de periode 6 t/m 20 november. 
 
Belangrijke momenten voor indienen en behandelen van amendementen door Liberaal Groen: 
 

Vrijdag 6 november Publicatie concept verkiezingsprogramma (actie VVD) 
Woensdag 11 november 23:59 Deadline indienen amendementen bij Liberaal Groen, via 

mail: secretaris@liberaalgroen.vvd.nl  
Vrijdag 13 november  
 

Publicatie ingebrachte amendementen, incl. volgorde en 
timing van behandeling (actie bestuur Liberaal Groen) 

Zaterdag 14 november 14.00-16.00 Amendementenvergadering Liberaal Groen, via Zoom (actie 
bestuur Liberaal Groen). 
Opgeven voor deelname: secretaris@liberaalgroen.vvd.nl  

Vrijdag 20 november - Indienen amendementen (actie Liberaal Groen) 
- Sluiting periode indienen van amendementen (actie 

VVD) 
Zaterdag 12 december AV VVD voor vaststellen verkiezingsprogramma (actie VVD) 

 
Op 12 december zal het bestuur van Liberaal Groen onze ingediende amendementen toelichten en 
verdedigen in de digitale AV.  
 
Template voor amendementen 
 
- De VVD bereidt een template voor voor de amendementen (met o.a.: namen of netwerk indie-

ners; zinnummers van-tot en met; originele tekst; voorgestelde actie; tekstvoorstel indiener; 
toelichting indiener). 

- Alle amendementen dienen ingediend te worden conform dit template. 
 
Voorbereiding van bestuur Liberaal Groen van amendementenvergadering 14 november 14.00-16.00 
 
- Het bestuur voorziet alle amendementen van een nummer en een categorie. 
- Categorieën zijn: “inhoudelijk”, " redactioneel" of "buiten scope".  
- Het bestuur beoordeelt ook welke amendementen identiek zijn (slechts verschillen van redactio-

nele aard of andere toelichting) of overeenkomstige strekking hebben (wat maakt dat de behan-
deling op 14 november gediend kan zijn door samenvoeging, splitsing of vervanging). 

- De categorie “buiten scope” wordt toegekend aan amendementen die niet met Liberaal Groen te 
maken hebben. Deze categorie wordt op 14 november als laatste behandeld.  

 



 
 
Spelregels amendentenvergadering Liberaal Groen op 14 november 2020 
 
- Het bestuur bepaalt de volgorde waarop de amendementen besproken worden. De categorie 

“buiten scope” wordt besproken als de andere categorieën afgehandeld zijn.  
- Timebox: er wordt afhankelijk van het aantal amendementen een maximale tijd per amende-

ment in acht genomen. Het bestuur stelt dit op 13 november bekend. 
- Indien er voldoende tijd en ruimte is voor goede discussie, moedigen we dat aan. 
- Indien het vol zit, zullen we strak op de tijd zitten. De voorzitter vraagt dan actief om kern-

argumenten. Het gaat hier niet om het individu maar om Liberaal Groen, dat het amendement 
straks moet indienen. Dus het netwerk moet het amendement dragen.  

 
- Het kan zijn dat er veel steun is voor de strekking van een amendement, maar niet voor de tech-

nische uitwerking van een amendement. Dan stuurt de voorzitter aan op: "besluit om strekking 
te steunen, bewoording wordt uitgewerkt". Bij dit besluit worden twee mensen aangewezen 
(een voor- en tegenstander) die samen uit de beste bewoording moeten komen. Als de vergade-
ring hiermee in kan stemmen, dan wordt geaccepteerd dat een door hen opgestelde acceptabele 
tekst met dezelfde strekking ingediend wordt namens het netwerk. 

- Andere besluiten kunnen zijn om een amendement te verwerpen, ineens aan te nemen, of er kan 
ter plekke ingestemd worden met een nieuw voorstel voor de letterlijke tekst OF toelichting. 
Merk op dat dit laatste ook heel belangrijk is. Er komen in korte tijd honderden amendementen 
op de commissie af, en een goede toelichting is belangrijk. De amendementenvergadering beslist 
over het geheel (dus tekstvoorstel én toelichting). 

- Als de voorzitter zelf ook een amendement indient, dan neemt een ander bestuurslid het tech-
nisch voorzitterschap voor de behandeling van dit specifieke amendement over. 

- De secretaris houdt nauwkeurig per amendement bij wat er besloten is 
- indien er onvoldoende tijd is worden eventuele amendementen in de categorie "buiten scope" 

niet meer behandeld. 
- Het bestuur coördineert en werkt samen met indieners van amendementen die qua strekking 

geaccepteerd zijn maar nog verbeterd moesten worden. Het bestuur ziet erop toe dat recht 
gedaan wordt aan de besluiten hierover uit de amendementenvergadering. 

 
Input voor Verkiezingsprogramma van Liberaal Groen (juni 2020) 
 
De stukken die we tot nu toe hebben ingediend bij de verkiezingsprogramma commissie zijn te 
vinden op onze website. Zie: Inbreng Liberaal Groen. 


