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Vierde wijziging van de Kieswet
GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET
No. 10

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 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 het wenselijk is
in de Kieswet een aantal wijzigingen aan te brengen en onder
meer bepalingen op te nemen niet betrekking tot de boven de
lijsten van candidaten te plaatsen aanduiding ener politieke
groepering;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Gencraal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
In de Kieswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

De artikelen G 1 tot en niet G i l worden genummerd: G 4
tot en met G 14.
B
Voor artikel G 4 (nieuw) wordt een paragraaf ingevoegd,
luidende als volgt:
§ 1. Van de boven de lijsten van candidaten te plaatsen
aanduiding ener politieke groepering
Artikel G 1
1. Een politieke groepering kan ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer aan de Kiesraal
schriftelijk verzoeken, haar naam, een aanduiding daarvan ol
beide in te schrijven in een register, dat door de Kiesraad wordl
bijgehouden. Verzoeken, ingediend binnen zes weken voor dn
dag der candidaatstclling, blijven voor de daarop volgende
verkiezing buiten behandeling.
2. De Kiesraad neemt zo spoedig mogelijk een beslissing,
welke aan de aanvrager wordt medegedeeld en ter openbare
kennis wordt gebracht door plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.
3. De Kiesraad beschikt slechts afwijzend op het verzoek:
a. indien daartoe redenen, verband houdende met de openbare orde of de goede zeden aanwezig zijn;
b. indien de aanduiding meer dan 35 letters bevat;
c. indien de naam der politieke groepering dan wel de aanduiding daarvan geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een
reeds geregistreerde naam of aanduiding ener andere politieke
groepering, en daardoor verwarring te duchten is.
Een afwijzende beschikking wordt met redenen omkleed.
II

4102

10

2
4. Bij inwilliging van het verzoek heeft de politieke groepering de bevoegdheid degene, die een lijst van candidaten inlevert, te machtigen, boven die lijst de naam van de politieke
groepering, mits deze niet meer dan 35 letters bevat, of de aanduiding daarvan, zoals deze is geregistreerd, te plaatsen.
5. Binnen veertien dagen na de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant, waarin de beslissing is opgenomen, kan
een ieder daarvan schriftelijk bij Ons in beroep komen.
6. Onze beslissing, welke zo spoedig mogelijk wordt genomen, wordt, onverminderd het bepaalde bij de wet van
12 December 1861 (Stb. 129), regelende de samenstelling en
de bevoegdheid van de Raad van State, in de Nederlandse
Staatscourant geplaatst en aan de Kiesraad toegezonden, die
voor de uitvoering zorgt.
7. De Kiesraad schrapt de naam en de aanduiding daarvan in het register, wanneer de politieke groepering ophoudt te
bestaan, wanneer zij een desbetreffend verzoek doet of wanneer
voor een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer geen
gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het vierde
lid. Hiervan wordt mededeling gedaan in de Nederlandse
Staatscourant.

5. Binnen veertien dagen na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan een ieder
daarvan schriftelijk bij de Kiesraad in beroep komen.
6. De beslissing van de Kiesraad, zo spoedig mogelijk nadat
het beroep is gedaan, bij een met redenen omkleed besluit te
nemen, wordt aan het centraal stembureau gezonden, dat dit
op de voet van het tweede lid ter openbare kennis brengt en
voor de verdere uitvoering zorgt. De Kiesraad stelt, alvorens
een besluit te nemen, partijen in de gelegenheid, haar standpunt
toe te lichten.
Artikel G 3
Al hetgeen overigens de boven de lijsten van candidaten te
plaatsen aanduiding ener politieke groepering betreft, wordt geregeld bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel G 2
1. Een politieke groepering kan telkens bij een verkiezing
van de leden van de Provinciale Staten of van de gemeenteraad
aan het centraal stembureau binnen acht weken doch uiterlijk
zes weken voor de dag der candidaatstelling schriftelijk verzoeken, voor die verkiezing haar naam, een aanduiding daarvan of beide in te schrijven in een register, dat door het
centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Wanneer deze politieke groepering wenst gebruik te maken van
een naam of aanduiding, welke bij de Kiesraad is geregisteerd,
wordt een verklaring vanwege de rechthebbende groepering
overgelegd, dat de eerst genoemde groepering gemachtigd is,
de inschrijving van naam of aanduiding aan te vragen. Ten
minste negen weken vóór de dag der candidaatstelling brengt,
indien het betreft de verkiezing van de leden der Provinciale
Staten, de burgemeester van de gemeente, waar het hoofdstembureau is gevestigd, en indien het betreft de verkiezing
van de leden van de gemeenteraad, de burgemeester van elke
gemeente de bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, ter openbare kennis.

D
In artikel G 8 (oud: G 5) wordt telkens in plaats van „artikel G 4 " gelezen: artikel G 7.

2. Het centraal stembureau neemt binnen veertien dagen
na het verstrijken van de termijn, gedurende welke ingevolge
het eerste lid een verzoek om inschrijving kan worden gedaan,
een beslissing, welke terstond aan de aanvrager wordt medegedeeld en ter openbare kennis wordt gebracht, indien zij betrekking heeft op de verkiezing van de leden van de Provinciale
Staten door plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en indien
het betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op
de in de gemeente gebruikelijke wijze.
3. Het centraal stembureau beschikt slechts afwijzend op het
verzoek:
a. indien daartoe redenen, verband houdende met de openbare orde of de goede zeden aanwezig zijn;
b. indien de aanduiding meer dan 35 letters bevat;
c. indien de naam der politieke groepering dan wel de aanduiding daarvan geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die
ener andere politieke groepering, waarvan de naam of de
aanduiding daarvan bij de Kiesraad is geregistreerd, of met die,
waarvoor reeds een verzoek is ingediend, en daardoor verwarring te duchten is;
d. indien een machtiging, vereist ingevolge het eerste lid,
ontbreekt.
Een afwijzende beschikking wordt met redenen omkleed.
4. Bij inwilliging van het verzoek heeft de politieke groepering de bevoegdheid degene, die een lijst van candidaten inlevert, te machtigen, boven die lijst de naam van de politieke
groepering, mits deze niet meer dan 35 letters bevat, of de aanduiding daarvan, zoals deze is geregistreerd, te plaatsen.

C
De artikelen G 4 tot en met G 14 (nieuw) vormen een paragraaf, welke als volgt wordt aangeduid:
§ 2. Van de inlevering van de lijsten van candidaten

E
Voor het bestaande lid van artikel G 12 (oud: G 9) wordt
het cijfer 1 geplaatst. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
2. Indien degene, die de lijst inlevert, de machtiging bezit,
bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onderscheidenlijk artikel G 2,
vierde lid, kan hij boven de lijst van candidaten de naam of aanduiding van de desbetreffende politieke groepering plaatsen. De
machtiging wordt overgelegd alsmede, indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, een door de voorzitter van de Kiesraad, en indien het betreft de verkiezing van
de leden van de Provinciale Staten en van de raad ener gemeente, die in kieskringen is verdeeld, een door de voorzitter
van het centraal stembureau afgegeven bewijs van registratie
van de naam of aanduiding der politieke groepering.
F
In artikel H 2 wordt de punt aan het slot van het eeibta lid
vervangen door een komma-punt, terwijl aan dit lid het volgende wordt toegevoegd:
k. dat de naam of aanduiding der politieke groepering niet
in overeenstemming is met die, welke krachtens artikel G 1
onderscheidenlijk artikel G 2 is geregistreerd, dan wel, dat de
machtiging, bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onderscheidenlijk artikel G 2, vierde lid, of het bewijs van registratie,
bedoeld in artikel G 12, tweede lid, ontbreekt.
G
Voor het bestaande lid van artikel H 6 wordt het cijfer 1
geplaatst. Toegevoegd worden twee leden, luidende:
2. Het hoofdstembureau schrapt de naam of aanduiding
ener politieke groepering, indien een daarop betrekking hebbende machtiging, als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onderscheidenlijk artikel G 2, vierde lid, of het bewijs van registratie,
bedoeld in artikel G 12, tweede lid, ontbreekt.
3. Indien de naam of aanduiding ener politieke groepering
niet in overeenstemming is met die, welke voor haar is geregistreerd, brengt het hoofdstembureau deze daarmede ambtshalve
in overeenstemming.
H
In artikel H 10, eerste lid, wordt in plaats van „artikel G 5"
gelezen: artikel G 8.
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In het tweede lid van artikel H 22 wordt telkens na het
woord „nummers" ingevoegd: en, in voorkomend geval, de
namen of de aanduidingen der politieke groeperingen.

In artikel 16, tweede lid, wordt de punt aan het slot van de
voorlaatste volzin geschrapt, terwijl aan deze volzin het volgende wordt toegevoegd: alsmede haar nummers en, in voorkomend geval, de namen of de aanduidingen der politieke groeperingen.
K
In het eerste lid van artikel I 19 wordt na het woord „nummer" ingevoegd: en, in voorkomend geval, de naam of de aanduiding der politieke groepering, zoals deze is vermeld in de
in artikel H 22 bedoelde openbaarmaking van de lijsten van
candidaten.
In artikel X 6 wordt telkens in plaats van „artikel G 1" gelezen: artikel G 4.

b. Aan artikel G 7 (oud: G 4) wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal mogen op dezelfde lijst de namen van
ten hoogste dertig candidaten worden geplaatst.

De aanhef van het eerste lid van artikel H 4 wordt gelezen:
Niet vóór de derde dag, doch uiterlijk op de vijfde dag na de
inlevering.
F
In het eerste lid van artikel I 1 wordt in plaats van „drie en
veertigste" gelezen: vijf en veertigste.
Het gestelde in artikel H 6, onder ƒ, wordt vervangen door:
f. van wie een uittreksel uit het register van overlijden dan
wel een afschrift van de akte van overlijden is overgelegd;.
H
In het eerste lid van artikel I 5 wordt in plaats van „vijf uur"
gelezen: zeven uur.

Artikel II
In de Kieswet worden voorts de volgende wijzigingen aanI
gebracht:
A
Artikel 110 wordt gelezen:
1. Iedere werkgever is verplicht te zorgen, dat iedere werkIn het eerste lid van artikel B 3 worden de volgende wijzinemer, die bij hem in dienstbetrekking is en bevoegd is tot de
gingen aangebracht:
mede te werken, voorzover deze niet buiten de tijd van
a. De zinsnede „zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uit- keuze
dienstbetrekking aan de verkiezingen kan deelnemen, daarspraak tot een gevangenisstraf van meer dan één jaar zijn ver- zijn
oordeeld, gedurende drie jaren, nadat hun straf is volbracht, toe de gelegenheid krijgt.
2. De verplichting, in het vorige lid bedoeld, geldt niet ten
en levenslang, indien voor de tweede maal een dergelijke straf
aanzien van de werknemers, die uit hoofde van hun dienstis opgelegd" wordt gelezen:
zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak tot een ge- betrekking binnen de voor de stemming bepaalde tijd niet vervangenisstraf van meer dan één jaar zijn veroordeeld, gedu- toeven in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen
rende een tijdvak, de duur der straf drie jaren te boven gaande, deelnemen, of in een aangrenzende gemeente, tenzij zij om
en levenslang, indien voor de tweede maal een dergelijke straf aan de stemming deel te nemen niet meer dan gedurende twee
is opgelegd, met dien verstande, dat de uitsluiting begint op achtereenvolgende uren verhinderd zullen zijn, hun arbeid te
de dag, waarop de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. verrichten.
b. De zinsnede „zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens bedelarij of landloperij zijn veroordeeld, geduArtikel 111 wordt gelezen:
rende drie jaren, nadat hun straf is volbracht, gedurende zes
Iedere werkgever, die door personen van drie en twintig
jaren nadat de straf is volbracht, indien de straf voor de tweede
maal, en levenslang, indien de straf voor de derde maal is jaren en ouder arbeid doet verrichten in fabrieken of werkplaatsen, is verplicht te zorgen, dat in elk arbeidslokaal geduopgelegd" wordt gelezen:
rende ten minste twee werkdagen vóór, en op de dag der stemzij, die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens ming op zichtbare wijze is opgehangen een door of namens
bedelarij of landloperij zijn veroordeeld, gedurende een tijdvak, hem ondertekende lijst, waarop ten aanzien van de kiezers, aan
de duur der straf drie jaren te boven gaande, gedurende een wie ingevolge het vorige artikel gelegenheid wordt gegeven aan
tijdvak, de duur der straf zes jaren te boven gaande, indien ék de stemming deel te nemen, de tijd daarvan vermeld staat.
straf voor de tweede maal, en levenslang, indien de straf voor
de derde maal is opgelegd, met dien verstande, dat de uitsluiting
K
begint op de dag, waarop de uitspraak in kracht van gewijsde
In het derde lid van artikel I 41 wordt in plaats van „vijf
is gegaan.
uur" gelezen: zeven uur.
B
In het eerste lid van artikel F 1 wordt in plaats van „de
tweede Dinsdag van Mei" gelezen: de tweede Dinsdag van
In het tweede lid van de artikelen J 4, J 15 en K 4 wordt
April.
onder a in plaats van „voornamen" gelezen: voornamen of
voorletters.
In het eerste lid van artikel F 4 wordt in plaats van „de
M
tweede Dinsdag van April" gelezen: de tweede Dinsdag van
In artikel K 5 wordt het tweede lid genummerd 3. Ingevoegd
Mei.
wordt een nieuw tweede lid, luidende:
2. Het vorige lid is niet van toepassing op de kiezer, wiens
a. Het tweede lid van artikel G 7 (oud: G 4) wordt ge- beroep of werkzaamheden medebrengen, dat hij herhaaldelijk
lezen:
of althans gedurende het gedeelte van het jaar, waarin de stem2. Op dezelfde lijst mogen voor de verkiezing van de leder, ming gewoonlijk valt, werkzaam pleegt te zijn buiten de gevan de Provinciale Staten en van de gemeenteraden de namen meente, in welker kiezersregister hij is opgenomen, mits zijn
afwezigheid, indien hij gedurende het tijdvak of de tijdvakken,
van ten hoogste twintig candidaten worden geplaatst.

4
waarin hij aldus werkzaam is, een of meermalen in die gemeente terugkomt, als regel telkens langer dan drie dagen
duurt, alsmede op zijn echtgenote, voorzover zij met hem, in
verband met zijn beroep of werkzaamheden, afwezig pleegt
te zijn.
N
In het derde lid van artikel K 8 vervallen de woorden „en
de gemachtigde".
O
In het tweede lid van artikel K 11 en het eerste lid van artikel K 14 wordt in plaats van „voornamen" gelezen: voornamen
of voorletters.
P
In het eerste lid van artikel L i l wordt in plaats van „binnen
twee dagen na de dag der stemming" gelezen: onmiddellijk na
beëindiging der werkzaamheden.
Q
Artikel M 1 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt in plaats van „tweede dag" gelezen: derde dag, terwijl de woorden „des voormiddags te
10 uur" worden vervangen door: op een door de voorzitter te
bepalen uur.
b. In het tweede lid wordt in plaats van „de derde" gelezen:
de vierde.

R
In artikel R 4 wordt de laatste zinsnede genummerd: g, terwijl daarvoor wordt ingevoegd:
ƒ. van wie een uittreksel uit het register van overlijden dan
wel een afschrift van de akte van overlijden is overgelegd.
S
De aanhef van het tweede lid van artikel W 2 wordt gelezen:
Hij bericht dit schriftelijk aan.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, met uitzondering van Artikel II, onder B, dat in werking
treedt op 1 Januari 1957.
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

De Minister van Binnenlandse

Zaken,

