
Hoe schrijf je een goed amendement? 
 
Het kan gebeuren dat je het concept huishoudelijk reglement (hierna: HR) leest en denkt: 
‘hier ben ik het niet mee eens’, of ‘hier mist iets belangrijks.’ Om daar wat mee te doen, kun 
je een amendement indienen. Dit document helpt je hiermee. Met vragen over de 
amendementenprocedure kun je terecht bij huishoudelijkreglement[at]dwars.org. 
 
Waar te beginnen? 
Het eerste wat je moet weten, is wat voor soort amendement je wilt indienen. Hiervoor zijn 
er drie opties: 
1. Wordt er iets helemaal niet genoemd wat volgens jou wel in het HR hoort, of moet een 
punt volgens jou worden uitgebreid? Dan dien je een amendement met een toevoeging in. 
2. Wordt er iets genoemd wat volgens jou niet in het HR hoort, of staat er iets waar je het 
niet mee eens bent, maar ook geen alternatief voor hebt? Dan dien je een amendement in 
om dat punt te schrappen. 
3. Wordt er iets genoemd waar je het niet mee eens bent, en wil je een alternatief 
voorstellen? Dan dien je een amendement in om de tekst te vervangen. 
Als je weet wat je precies wil doen, is het tijd om de tekst van je amendement op te stellen. 
 
Hoe stel je een amendement op? 
Een amendement bevat altijd een titel, de indieners, het voorstel, en een toelichting. 
Hieronder wordt per onderdeel kort uitgelegd wat dit inhoudt. Aan het eind van dit 
document vind je van alle drie de soorten amendementen een voorbeeld. 
 
Titel 
Met je titel wil je meteen duidelijk maken wat het doel van je amendement is. Een goede 
titel is pakkend, maar geeft ook duidelijk het onderwerp van je voorstel aan. 
 
Indiener(s) 
Je kunt in je eentje een amendement indienen, maar door al van te voren meer steun te 
verzamelen, kun je laten zien dat je idee breder wordt gedragen. Probeer daarom vooral 
samen met andere DWARSers amendementen in te dienen. Je eigen naam en de namen 
van de andere ondertekenaars schrijf je hier op. 
 
Voorstel 
Wat moet er volgens jou worden veranderd aan het HR? Let op dat je heel precies aangeeft 
wat je aangepast wil hebben. Geef altijd aan welk hoofdstuk, welk artikel, en welk lid je wil 
aanpassen. Houd er ook rekening mee dat bij een aangenomen amendement de exacte 
tekst die je voorstelt in het nieuwe HR komt. Het is dus verstandig om je schrijfstijl aan te 
passen op de rest van het HR. 
 
Extra aandachtspunten per type amendement: 
1. Toevoeging: geef duidelijk aan voor/na welk bestaand artikel en lid of voor/na welke zin 
je nieuwe tekst moet komen, en wat de exacte tekst is die je voorstelt. 



2. Verwijdering: als je een heel punt verwijdert, is hoofdstuk, artikel en lid genoeg. Bij het 
verwijderen van een deel van een lid is het belangrijk om te citeren (minimaal eerste twee, 
laatste twee woorden) wat je precies wil schrappen. 
3. Bij vervangen is het altijd nodig om te citeren (minimaal eerste twee, laatste twee 
woorden) wat je wil schrappen en de exacte tekst te noemen die daarvoor in de plaats 
komt. 
 
Toelichting 
Waarom moet dit volgens jou worden toegevoegd/verwijderd/vervangen? Leg hier kort uit 
waarom anderen je voorstel zouden moeten steunen. De HR-commissie reageert op deze 
motivatie in hun advies. 
 
Tot slot 
Het beste amendement schrijf je samen. Vraag daarom vooral andere DWARSers om met je 
mee te kijken of te helpen je amendement te perfectioneren. Je kan ook altijd vragen over 
de procedure of over hoe je het beste je amendement opstelt sturen naar 
huishoudelijkreglement[at]dwars.org. 
 
Voorbeelden 
Toevoegen: 
Titel: DWARSe bomen planten 
Indieners: Sigrid Oosterwegel, Nol van Gerven, Anne van Gemst, Martijn Staal 
Voorstel tot toevoegen hoofdstuk 13. Liefdadigheid (artikel 30, na lid 2): ‘DWARS plant elk 
jaar voor elk lid een boom.’  
Toelichting: Om een beetje aardig te zijn voor de aarde en te compenseren voor onze CO2-
uitstoot, stellen wij voor om voor elk lid elk jaar een boom te planten. 
 
Schrappen: 
Titel: Liefdadigheid uit vrije wil 
Indieners: Nol van Gerven, Anne van Gemst, Sigrid Oosterwegel, Hessel Hoekstra 
Voorstel tot verwijderen hoofdstuk 13. Liefdadigheid (artikel 30, lid 5):  ‘Elk bestuurslid is 
verplicht om 10% van hun bestuursbeurs aan een goed doel te schenken’ 
Toelichting: Geld geven aan een goed doel is natuurlijk sympathiek, maar dat aan de 
bestuursleden opleggen lijkt ons  niet verstandig. Daarnaast is het voor bestuursleden al 
moeilijk om rond te komen: laten we dat vooral niet erger maken. 
 
Vervangen: 
Titel: Milieuvriendelijk vliegen bestaat niet 
Indieners: Nol van Gerven, Anne van Gemst, Sigrid Oosterwegel, Judith Scherpenisse 
Voorstel tot vervangen hoofdstuk 12. Duurzaam DWARS (artikel 27, lid 1):  
Huidige tekst: ‘De jaarlijkse buitenlandse reis van DWARS mag alleen met de bus of het 
vliegtuig, als de CO2-uitstoot daarvan voldoende wordt gecompenseerd.’ 
Nieuwe tekst: ‘De jaarlijkse buitenlandse reis van DWARS mag niet met het vliegtuig. Reizen 
met de bus is mogelijk, maar alleen als de CO2-uitstoot daarvan voldoende wordt 
gecompenseerd.’ 
Toelichting: De enorme uitstoot van een vliegreis kun je niet afkopen. Het duurt vaak te 



lang voor de uitgestoten CO2 weer uit de atmosfeer is gehaald. Reizen met de bus is helaas 
vaak beter betaalbaar dan de trein, en moet dus wel mogelijk blijven. 
 


