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Inleiding
Dit document is opgesteld als steun bij het schrijven van amendementen en moties. Met een
amendement kun je het politieke programma van PINK! wijzigen. Met een motie kun je iets of
iemand ergens toe oproepen.
Het kan erg moeilijk overkomen en er staat hier veel tekst. Laat dat je niet demotiveren om te
amenderen! Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met het bestuurslid politiek
(politiek@pinkpolitiek.nl). Ook als iets niet helemaal volgens onderstaande regels is ingediend,
nemen we het amendement gewoon in behandeling. Wat je ook doet, lees in ieder geval even de
taalkundige eisen door!
Tot slot: dit document is tot stand gekomen door de wens om amenderen en het indienen van moties
voor iedereen te vergemakkelijken. Heb je feedback? Vragen of opmerkingen? Is er nog iets
onduidelijk? Neem dan contact op met de secretaris (secretaris@pinkpolitiek.nl) of weer het
bestuurslid politiek.
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Theorie
Verschil amendementen en moties
NB: zie helemaal onderaan nog een voorbeeldmotie en extra uitleg over moties specifiek. Hier wordt slechts het verschil toegelicht.

Een amendement is een ‘formele wijziging van een officieel document’. Wil je dus een officieel
document van PINK! wijzigen? Dien dan een amendement in.
Een motie is een ‘oproep tot handelen’. Wil je de vereniging of het bestuur van PINK!, een bepaalde
commissie of Afdeling van PINK! of een ander orgaan van PINK! oproepen om iets te doen? Dien dan
een motie in.

Amendementen & het politieke programma

Zoals aangegeven in het rood, is de dikgedrukte in hoofdletters weergegeven tekst de kop. Onder de
kop kan eventueel een subkop komen, maar dit hoeft niet. Onder de kop(pen) komt altijd een
beleidsmotivering. Daaronder komen dan de beleidspunten die letterlijk met punten worden
weergegeven. Aan de linkerzijde zie je de regelnummers. De regelnummers lopen het hele document
door en beginnen dus nergens opnieuw bij 1. Het onderscheiden van specifiek beleidspunten en
beleidsmotiveringen kan soms moeilijk zijn. Hieronder wordt het toegelicht.
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De kop
De kop geeft aan waar het stuk eronder in grote lijnen over gaat. PINK! heeft op moment van
schrijven niets in haar programma staan over het ‘bestaansrecht van de cactus’. Als jij dus een
amendement wil indienen ter bescherming van het bestaansrecht van de cactus, zul je een nieuwe
kop moeten indienen. Voor de hand ligt dan ‘Bestaansrecht van de cactus’. Vul dit in op het formulier.
Gaat jouw amendement over sport met dieren? Fantastisch! Dat staat al in het politiek programma.
Je hoeft dan geen nieuwe kop te verzinnen.
Het kan moeilijk in te schatten zijn. Soms zal je amendement onder twee kopjes passen of juist net
niet goed onder al bestaande kopjes passen, maar vind je een nieuwe kop misschien ook weer
overdreven. Denk goed na over wat de kern en het doel is van je amendement en wat het precies is
dat je wil wijzigen. Bepaal ook wat het onderwerp is van je beleidspunt. Bijvoorbeeld:
● Studenten krijgen een gratis reisproduct op hun OV-chipkaart.
Gaat het hier om mobiliteit of studenten (onderwijs)? Het gratis reisproduct is bedoeld voor de
studenten, en niet bedoeld ter bevordering van het openbaar vervoer. Daarom past dit beleidspunt
beter bij onderwijs dan bij mobiliteit. Maar hier zit dus geen strikte grens. Als je er niet uitkomt, kun
je altijd contact opnemen met het bestuurslid politiek, om er samen over te sparren.

De beleidsmotivering en de beleidspunten en het verschil
De beleidsmotivering motiveert de aankomende beleidspunten. In de beleidsmotivering constateer je
vaak iets, en dan in de beleidspunten zeg je wat moet gebeuren. Een beleidspunt bevat dus vaak
concrete actie. Je beleidspunt begint ook met de zin waarin de concrete actie beschreven wordt. Je
beleidspunt is dus NIET een constatering of een mening.
Even terug naar het voorbeeld met het bestaansrecht voor de cactus.
De beleidsmotivering zou kunnen zijn:
‘De cactus is een fantastische plant die gevoelens kan ervaren en pijnlijke stekels heeft. Deze knakker
moeten we koste wat kost beschermen.’
De beleidspunten zouden kunnen zijn:
● ‘Het rijksbudget voor cactusjachtpreventie wordt 20 procent van het bruto nationaal product’.
● ‘Op middelbare scholen wordt minstens een uur per week onderwezen over de roze
cactus-ziekte van 1873, de verzorging van de cactus en het stekken en verpotten van de
cactus.’
Zie hoe deze beleidspunten een actie omvatten. Het rijksbudget wordt verhoogt, er wordt
onderwezen. Er GEBEURT iets.
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Stel nu dat 20 procent van het bnp eigenlijk heel erg veel geld is en je wil nog even benadrukken dat
dit wel echt nodig is, dan kun je een korte motivering toevoegen aan het beleidspunt zelf. Deze mag
dan wel echt alleen het beleidspunt motiveren.
● ‘Het rijksbudget voor cactusjachtpreventie wordt 20 procent van het bruto nationaal product.
Minstens dit bedrag is nodig volgens het CCC om illegale jacht met 80 procent te
verminderen.’.
Nu is hopelijk het onderscheid tussen de koppen, beleidsmotivering en de beleidspunten wat
duidelijker.

Amenderen in de praktijk
Je kan een compleet nieuwe tekst toevoegen, een al bestaande tekst wijzigen, of iets verwijderen.

Een nieuwe tekst toevoegen
Als je een nieuwe tekst gaat toevoegen zijn er verschillende opties.
- toevoegen nieuw (sub)hoofdstuk (titel + motivering + beleidspunten)
- toevoegen nieuw beleidspunt
- toevoegen tekst aan motivering
Toevoegen nieuw (sub)hoofdstuk
Eigenlijk spreekt het voor zich. Als je vindt dat het politiek programma specifiek aandacht moet geven
aan blauwe cactussen, en er staat nog niets over in het programma, kun je een nieuw subhoofdstuk
maken. We gaan ervan uit dat er al een hoofdstuk is dat ‘cactussen’ heet. Je subhoofdstuk kun je dan
bijvoorbeeld ‘bestaansrecht blauwe cactussen’ noemen. Dan schrijf je de motivering en de
beleidspunten.
Wanneer is het geen subhoofdstuk maar een heel nieuw hoofdstuk? Dit zal niet snel voorkomen,
maar stel dat jij zakdoekjes absoluut fantastisch vindt en het beschermen van zakdoekjes moet één
van de kerntaken van PINK! worden, dan kun je een nieuw hoofdstuk introduceren. Dit past namelijk
niet goed onder één van de andere hoofdstukken.
Toevoegen nieuw beleidspunt
Dit spreekt ook voor zich. Ben je tevreden met iets maar vindt je het niet volledig genoeg? Kies dan
voor ‘toevoegen nieuw beleidspunt’.
Toevoegen tekst aan motivering
Vind je de motivering niet toereikend? Dan kun je tekst toevoegen aan het begin of aan het eind van
de motivering. Het gaat dan om volledig nieuwe zinnen aan de motivering. Als je midden in de tekst
van de motivering dingen wijzigt, is het een wijziging van de motivering, en niet slechts een
toevoeging.
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Een al bestaande tekst wijzigen
Misschien wil je wel alleen iets kleins wijzigen? Stel je voor. Eén van de beleidspunten is
● ‘Op basisscholen worden geen lessen meer aangeboden over genetische manipulatie van
cactussen’.
Misschien vind je wel dat het op middelbare scholen ook niet meer mag. Vul dan in bij ‘eventueel de
nieuwe beleidspunten:
● ´Op basisscholen en middelbare scholen worden geen lessen meer aangeboden over de
genetische manipulatie van cactussen’.
Vul in het formulier bij ‘oude tekst’ in het bovenste beleidspunt en bij ‘nieuwe tekst’ jouw gewijzigde
tekst. We vragen om de oude tekst zodat het verschil makkelijk te zien is.

Tekst verwijderen
Dit spreekt ook voor zich. Vind je dat hele gezeik over cactussen maar overdreven? Wil je het allemaal
verwijderen? Gebruik dan het formulier van tekst verwijderen. Geef hierbij duidelijk aan bij welk
regelnummer de ongewenste tekst begint en waar dit eindigt.
Zit er tekst tussen die je wil behouden? Dien dan 2 verschillende moties in met de te verwijderen
tekst.

Taalkundige eisen aan je tekst
Begin je beleidspunt met het punt, en daarna eventueel extra motivering in een nieuwe zin. Gebruik
dus zo min mogelijk bijzinnen. Na je beleidspunt komt dus een punt, met daarachter een nieuwe zin.
X ‘Om de verkoop van cactusgerelateerde producten te stimuleren wordt voorzien in een
belastingverlaging voor deze producten’. D
V ‘De overheid stimuleert de verkoop van cactusgerelateerde producten door middel van
belastingverlaging. Dit stimuleert de verkoop ervan.’
Gebruik zo min mogelijk werkwoorden. Gebruik de tegenwoordige tijd. Vermijd het woordje ‘er’
zoveel mogelijk, zeker aan het begin van de zin.
X ‘Er gaat/moet/dient te worden voorzien in een belastingverlaging voor cactusgerelateerde
producten’
V ‘De overheid stimuleert de verkoop van cactusgerelateerde producten door middel van
belastingverlaging. Dit stimuleert de verkoop ervan.’
Gebruik zo min mogelijk bijzinnen. Na je beleidspunt komt een punt, met daarachter een nieuwe zin.
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X ‘Voorzien wordt in een belastingverlaging voor cactusgerelateerde producten, nu dit de verkoop
ervan stimuleert.’
V ‘De overheid stimuleert de verkoop van cactusgerelateerde producten door middel van
belastingverlaging. Dit stimuleert de verkoop ervan.’

Moties
Wat betekenen alle woorden in een motie?
Moties hebben een standaardopzet.
De eerste regel is “Het PINK! congres bijeen op <data congres>“. Dit laat zien waar en wanneer je de
motie indient.
Daarna volgt “constaterende dat“. Dit betekent eigenlijk dat je feiten die jij ziet gaat opnoemen, die
belangrijk zijn voor jouw motie. Dit gaat vaak over hoe iets nu al geregeld is, je “constateert” het.
Vervolgens “overwegende dat“. Dit betekent dat je argumenten (overwegingen) gaat opnoemen om
het in te vullen. Dit gaat vaak dus meer over hoe iets zou kunnen zijn, hoewel het nu nog niet zo is.
Na het noemen van al jouw argumenten, komt het belangrijkste: de oproep. Deze is altijd in de vorm
van “Roept … op om …“. Op de eerste puntjes moet je invullen wie je oproept: het bestuur, het
congres of een orgaan. Op de tweede puntjes vul je in wat jij wil dat zij gaan doen. Dat is dus je
oproep en daarmee ook het belangrijkste uit de hele motie! Dit gaat namelijk gebeuren als het
congres de motie aanneemt.
En een motie eindigt altijd met “en gaat over tot de orde van de dag“. Dat is een vaste zin, die het
einde van een motie laat zien en daarmee het woord teruggeeft aan de voorzitter van een
vergadering.
Voorbeeldmotie
Het PINK! congres bijeen op 23 en 24 oktober 2021
Constaterende dat
-

Een laag grondwaterniveau een veel voorkomend probleem is;
Cactussen te vaak uitdrogingsverschijnselen vertonen;
PINK! zich inzet voor de bestrijding van cactusdroogte.

Overwegende dat
-

Cactussen met uitsterven worden bedreigd;
Cactussen gevoelens hebben;
Tijdens een congres zo’n 170 liter water door de wc wordt gespoeld.

Roept het bestuur op om
-

Tijdens elk congres het wc-water op te vangen en te storten in de berm aan de straat waar
het congres plaatsvindt;
Een potje neer te zetten waar mensen geld in kunnen stoppen voor het nationaal fonds
cactusdroogtebestrijding.
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