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Nieuwe bepalingen betreffende het kiesrecht, enz. (Kieswet)
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NOTA VAN WIJZIGINGEN
(Ingezonden 9 Mei 1951)

VERSLAG

In nevenvermeld wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht:
I
In de artikelen C 1, lid 2, eerste en tweede volzin, C 2, lid 2, eerste
volzin, C 3, lid 2, eerste volzin, P 2, eerste en tweede volzin, en P 4,
lid 2, wordt telkens in plaats van „met de" gelezen: met ingang
van de.
II
In artikel I 37, lid 1, wordt het gestelde sub h. gelezen:
indien het betreft een verkiezing voor de Tweede Kamer of de
Provinciale Staten, de overeenkomstig artikel J 11 ingenomen verklaringen.
III
In artikel U 1, lid 1, eerste volzin, worden de woorden „welke
binnen drie dagen" vervangen door: welke in tweevoud binnen drie
dagen.
IV
Aan artikel U 2, lid 3, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Het bericht aan de benoemde wordt in tweevoud toegezonden.

De Commissie van Voorbereiding voor bovengenoemd wetsontwerp is, na kennis genomen te hebben van de Memorie van Antwoord
op het Voorlopig Verslag nopens dit wetsontwerp, van oordeel, dat
door deze gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging over het
voorstel genoegzaam is voorbereid.

Vastgesteld 22 Mei 1951.
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C. VAN DEN HEUVEL
OUD
VAN DER GOES VAN NATERS
ROMME
STOKVIS

V
In artikel U 8, lid 1, aanhef, wordt in plaats van „Aan de in vorige
artikel" gelezen: Aan de in het vorige artikel.

BEERNINK
TUIN

VI
In de bij het ontwerp behorende tabel B wordt onder GRONINGEN, sub V, in plaats van „Oude-Pekela" gelezen: Oude Pekela.

WELTER
DE GRAAF.

2090 S
Amendement van de heer Beernink c.s.
Ingezonden 22 Mei 1951.

Ondergetekenden hebben de eer het volgende amendement voor
te stellen:
In Artikel I 18 wordt in het tweede lid in plaats van „de inrichting
en de afsluiting der stemhokjes" gelezen: „en de inrichting der stemhokjes", terwijl de komma achter het woord „plaatsing" moet vervallen.
BEERNINK
C. VAN DEN HEUVEL
OUD
TILANUS
VERKERK.
KROL
GROEN
KIKKERT
VAN DE WETERING
WELTER.

