ZITTING 1953—1954 — 3 3 1 8
Derde wijziging van de

Kieswet

GEWIJZIGD ONTWKRP VAN Wl I
No. 7

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN OER N E D E R LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te
weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Kieswet,
gewijzigd bij de wetten van 18 Maart 1953 (Slh. 113) en van
30 Juli 1953 (Slh. 303), onder meer op het stuk van stemmen
bij volmacht nadere wijziging behoeft;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De Kieswet wordt gewijzigd en aangevuld als volgt:
§ 1
Aan artikel G 5 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Is een gemeente met meer dan 20 000 zielen niet in
kieskringen verdeeld, dan mogen op een lijst, welke door ten
minste tien leden van de raad voor een voorkeurnummer wordt
aanbevolen, de namen van ten hoogste veertig candidaten
worden geplaatst. In afwijking van het bepaalde in artikel H 17
dient de aldaar bedoelde aanbeveling voor het voorkeurnummer
tegelijk met deze candidatenlijst te worden ingeleverd.
§ 2

Aan het slot van artikel H 2, eerste lid, wordt de punt vervangen dooreen komma-punt. Toegevoegd wordt:
/. dat. indien het betreft een verkiezing van de leden van
de raad ener gemeente met meer dan 20 000 zielen, welke niet
in kieskringen is verdeeld, bij een lijst met meer dan twintig
namen niet is ingeleverd een door ten minste tien leden van
de raad ondertekende aanbeveling voor een voorkeurnummer.
§ 3

In artikel H 6 wordt de laatste zinsnede genummerd: g,
terwijl daarvoor wordt ingevoegd:
/. van wie een door de ambtenaar van de burgerlijke stand
afgegeven verklaring van overlijden is overgelegd:.
§ 4

Aan het eerste lid van artikel H 10 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Hij voegt bij die mededeling de ingevolge artikel G 5, derde
lid, ingeleverde aanbeveling.
§ 5
In artikel H 14 vervalt het tweede lid alsmede het cijfer 1
voor het eerste lid.
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§ 6
In artikel H 19 verval) het tweede lid alsmede het cijfer 1
voor het eerste lid.

hij een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult,
geeft de voorzitter van dat lichaam daarvan onverwijld kennis
aan de voorzitter van het centraal stembureau.

§ 7

§ 15
Aan artikel U 13 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien
de raad wegens herhaalde staking van stemmen, of wegens
staking van stemmen in een voltallige vergadering over een
voorstel omtrent toelating geen beslissing heeft genomen.

Artikel K 1 wordt gelezen:
1. Aan de kiezer, die mededeelt vermoedelijk niet in staat te
zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen, kan op
zijn met redenen omkleed verzoek worden toegestaan bij volmacht te stemmen.
2. Het verzoek wordt slechts afgewezen, indien aangenomen
moet worden, dat de kiezer in de gemeente, in welker kiezersregister hij op de dag der candidaatstelling is opgenomen, in
persoon aan de stemming kan deelnemen, dan wel indien hij
gebruik kan maken van de regeling voor het stemmen in een
andere gemeente.
§ 8
Artikel K 4 wordt als volgt gewijzigd:
a. Tn het derde lid vervallen de woorden „ , behalve de in
artikel K 1 bedoelde verklaring en zo nodig bescheiden tot
staving daarvan,".
b. In het vierde lid vervallen de woorden „en van de verklaringen".
§ 9
VrSóY de tekst van artikel K 5 wordt het cijfer 2 geplaatst.
Ingevoegd wordt een eerste lid, luidende:
1. Als gemachtigde kan slechts worden aangewezen de echtgenoot of echtgenote, een der bloed- of aanverwanten in de
eerste tot en met de derde graad, de echtgenoot van een schoonzuster of de echtgenote van een zwager, dan wel een der huisgenoten van de volmachtgever.

§ 16
In artikel U 15 wordt in plaats van de woorden „en aan de
niet-toegelatene" gelezen: aan de niet-toegelatene, alsmede aan
degene, die het bezwaarschrift heeft ingediend.
§ 17
Artikel U 16, vierde lid, wordt gelezen:
4. Gedeputeerde Staten maken van de bevoegdheid, bedoeld
in het eerste lid, gebruik, indien de raad wegens herhaalde
staking van stemmen, of wegens staking van stemmen in een
voltallige vergadering over een voorstel omtrent toelating geen
beslissing heelt genomen. Zij brengen binnen veertien dagen
na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in artikel U 13,
derde lid, hun uitspraak, met redenen omkleed, ter kennis van
de raad en van de benoemde.
§ 18
Artikel U 17 wordt gelezen:
1. Ingeval Gedeputeerde Staten een overeenkomstig artikel
U 14 ingediend bezwaarschrift ongegrond hebben verklaard,
kan degene, die het bezwaarschrift heeft ingediend, gedurende
veertien dagen, te rekenen van de dagtekening van de verzending der uitspraak van Gedeputeerde Staten, hiervan bij
Ons in beroep komen.

§ 10
De eerste volzin van artikel K 7 wordt gelezen:
Voldoet de kiezer, die als gemachtigde is aangewezen, niet
aan de voorwaarden, vermeld in artikel K 5, of mag hij op
grond van het in artikel K 6 benaalde de aanwijzing niet aannemen, dan geeft de burgemeester daarvan onverwijld kennis
aan de kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen.

2. Ingeval Gedeputeerde Staten ambtshalve uitspraak hebben
gedaan, dan wel een overeenkomstig artikel U 14 ingediend
bezwaarschrift gegrond hebben verklaard, kan de raad, de niettoegelatene, elk lid van de raad, en zo de burgemeester geen
lid is, ook deze. gedurende de in het voorgaande lid genoemde
termijn bij Ons in beroep komen.

§ 11
Tn artikel M 3. eerste lid. wordt in plaats van de woorden
..Het hoofdstembureau kan" gelezen: Het hoofdstembureau
kan op de in artikel M 1 genoemde zitting.

§ 19
Aan het derde lid van artikel W 8 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Hun beslissing wordt terstond aan de belanghebbende en aan
de raad medegedeeld.

§ 12

Tn artikel R 3. onder a. wordt na de woorden ..Onze Commissaris in de provincie" ingevoegd: of het aangewezen lid van
Gedeputeerde Staten.
§ 13

Tn artikel U 4. tweede lid. wordt na de woorden ..akte van
bekendheid" ineevoegd: . afgeseven door de bureemeester van
zijn eeboorteplaats of woonplaats, op de verklaring van vier
getuigen.

Artikel II
Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na
de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

§ 14

Artikel U i l wordt gelezen:
Indien het lichaam, waarvoor de benoeming is geschied, heelt
besloten de benoemde niet als lid toe te laten op grond, dat
hij niet voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap of dat

De Minister van Binnenlandse

Zaken,

