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Beknopte handleiding 

Moties & amendementen 
 
 
MOTIE 

 
Een motie is een politiek middel. Met een motie geef je je mening over een bepaald 
onderwerp en geef je een opdracht of doe je een verzoek. Een motie is niet bindend. 
Een motie ziet er altijd ongeveer zo uit: 
• Titel (het is handig als je daaraan in 1x kunt zien wat de motie doet) 
• Overwegingen  
• Argumenten 
• Oproep/opdracht 
 
Zie ook het voorbeeld op pagina 2 en deze video’s: 
• Wat is een motie? (YouTube-video) 
• Gemeente Velsen over De Motie (YouTube-video) 
 
 
AMENDEMENT 

 
Een amendement is een wijzigingsvoorstel. Je kunt hiermee de tekst van 
bijvoorbeeld een wet, een beleidsplan, het huishoudelijk reglement of een 
verkiezingsprogramma wijzigen. Dat wijzigen kan op drie manieren: 
• door het schrappen van (een stukje) tekst 
• door het toevoegen van (een stukje) tekst 
• door het vervangen van (een stukje) tekst door een andere tekst 
 
Een amendement is bindend en moet dus uitgevoerd worden.  
Een amendement ziet er altijd ongeveer zo uit: 
• Titel (het is handig als je daaraan in 1x kunt zien wat het amendement doet) 
• Paginanummer, en (als dat er is) regelnummer 
• Tekst zoals die nu is 
• Tekst zoals die moet worden 
• Toelichting op je wijzigingsvoorstel (waarom wil je dit op deze manier wijzigen) 
 
Zie ook het voorbeeld op pagina 3 en deze video: 
• Wat is een amendement? (YouTube-video) 
 
Voor beide soorten voorstellen heb je natuurlijk een meerderheid nodig. 
Tip: schrijf zo kort en bondig mogelijk.  

http://arnhem.d66.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-Eylz5AJ1HE
https://www.youtube.com/watch?v=ye6LvoUulEk
https://www.youtube.com/watch?v=xWmpZ0pvqxI
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