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Wijzigingsvoorstellen en moties
• Wijzigingsvoorstellen kunnen tot donderdag 12 november 12:00 uur worden ingediend via congres@sp.nl.
• De ingediende wijzigingsvoorstellen en moties worden voorzien van een advies van de congrescommissie en 

vrijdag 20 november op SPnet geplaatst.
• De wijzigingsvoorstellen en moties die zijn ingediend namens een afdeling worden automatisch in stemming gebracht 

tijdens het congres, wijzigingsvoorstellen van individuele leden wanneer zij ondersteund worden door 50 SP-leden. 
Wijzigingsvoorstellen kunnen via SPnet worden ondersteund.

• Wijzigingsvoorstellen kunnen altijd worden ingetrokken door de indieners. Indien dat voor het congres bekend is, dient 
daar uiterlijk donderdag 26 november 12:00 uur via congres@sp.nl melding van te worden gemaakt bij de congres-
commissie. Uiteraard kunnen wijzigingsvoorstellen ook tijdens het congres door de indieners worden ingetrokken.

Procedure overgenomen wijzigingsvoorstellen en moties
• Over wijzigingsvoorstellen en moties die door de congrescommissie zijn overgenomen wordt niet gestemd tenzij ten minste 

10 afdelingen dit gezamenlijk uiterlijk donderdag 26 november 12:00 uur via congres@sp.nl hebben aangevraagd onder 
vermelding van het wijzigingsvoorstel/motie en de betrokken afdelingen. 

• Als wijzigingsvoorstellen/moties sterk op elkaar lijken gaat de congrescommissie ervan uit dat het overnemen van één 
van deze voorstellen ertoe leidt dat de overige, minder vergaande, voorstellen niet meer in stemming hoeven te worden 
gebracht.  

• Op de dag van het congres wordt voorafgaand aan de stemming bekend gemaakt welke overgenomen wijzigingsvoorstellen 
en moties alsnog in stemming komen.
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Spreekrecht tijdens het congres
• Tijdens het congres kunnen stemgerechtigde afgevaardigden namens de afdeling of zichzelf spreken over de congres-

voorstellen, ingediende wijzigingsvoorstellen en moties. 
• Sprekers dienen uiterlijk dinsdag 24 november 12:00 uur via congres@sp.nl bij de congrescommissie te worden aangemeld.
• De spreektijd is beperkt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We gaan uit van een spreektijd van 1,5 of 2 minuut per 

spreker in de eerste termijn en 1 minuut in de tweede termijn.
• Het is sterk aan te raden de inbreng vooraf op papier te zetten. Vuistregel is dat het voorlezen van een half A4 twee minuten 

vergt. Sprekers zullen dus kort en bondig moeten formuleren.
• Afdelingen wordt dringend geadviseerd de inbreng te clusteren zodat kan worden volstaan met één spreker per afdeling.
• Alleen diegenen die in eerste termijn hebben gesproken, kunnen zich aanmelden voor spreken in de tweede termijn.  

Moties over actuele zaken
• Moties die het congres om een uitspraak vragen over een actuele kwestie dienen uiterlijk op donderdag 26 november  

12:00 uur via congres@sp.nl ingediend te worden bij de congrescommissie. 
• Als een kwestie na donderdag 26 november actueel wordt, kan daar uiteraard een motie over worden ingediend. Dit dient 

van tevoren telefonisch gemeld te worden bij algemeen secretaris Hans van Heijningen: 06-22101830.
• De dagvoorzitters van het congres beoordelen het spoedeisende karakter van moties en besluiten over het al dan niet in 

stemming brengen van de moties.

Mededelingen van huishoudelijke aard
• De stembussen sluiten 15 minuten na aanvang van de lunchpauze. Zorg er dus voor dat je je stembiljet op tijd inlevert! 
• Roken is in het hele gebouw niet toegestaan. Roken kan buiten.
• De SP-winkel in de hal is de hele dag geopend.


