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Wijziging van de Kieswet
GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET
No. 7

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE G O D S , 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 enige wijzigingen aan te brengen in de Kieswet (Stb. 1951,
290);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Statcn-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Kieswet wordt gewijzigd en aangevuld als volgt:
§ 1
Aan artikel D 3 wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:
7. Eveneens kunnen als kiezersregister worden aangemerkt en als zodanig worden gebezigd de ponskaarten en
metalen plaatjes, welke deel uitmaken van een register, bevattende gegevens van alle in het bevolkingsregister opgenomen
personen, voor zover deze kaarten en plaatjes op kiezers betrekking hebben. Het gestelde in het eerste tot en met vierde lid
is alsdan niet van toepassing.
§ 2

Artikel D 4 wordt gewijzigd als volgt:
a. Het tweede lid wordt gelezen:
2. Gehuwde vrouwen en weduwen worden in het kiezersregister vermeld, hetzij met de naam van haar echtgenoot
onderscheidenlijk overleden echtgenoot, onder toevoeging van
haar eigen naam, voorafgegaan door het woord „geboren" of
een afkorting van dit woord, hetzij met haar eigen naam, gevolgd door de woorden „echtgenote van" onderscheidenlijk
„weduwe van" of een afkorting van deze woorden en de
naam van haar echtgenoot onderscheidenlijk overleden echtgenoot.
b. Het vijfde lid vervalt.
§ 3
In artikel G 6 vervallen de woorden „de voorzitter van".
§ 4
Aan het einde van artikel G 7, tweede lid, wordt de punt
vervangen door een komma, terwijl dit lid wordt vervolgd met
de woorden: tenzij het betreft een vrouwelijke candidaat met
een adellijke titel of praedicaat.
§ 5
Artikel G 8 wordt gewijzigd als volgt:
a. Aan het einde van de eerste volzin van het vijfde lid
wordt de punt vervangen door een komma, terwijl deze volzin
wordt vervolgd met de woorden: tenzij hij zijn woonplaats naar
het Rijk in Europa heeft verplaatst. Hij geeft van deze inII
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trekking schriftelijk of telegrafisch kennis aan de voorzitter
van het centraal stembureau.
b. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:
(>. Een overeenkomstig het eerste lid overgelegde schrifteliike verklaring van bewilliging kan niet worden ingetrokken.
§ 6
In artikel G i l , tweede lid, wordt na het woord „hoofdstembureau" ingevoegd: of het door d e » aangewezen lid.
§ 7

Aan het einde van artikel H 2, eerste lid, onder d, wordt de
komma-punt vervangen door een komma, terwijl deze alinea
wordt vervolgd met de woorden: tenzij het betreft een vrouwelijke candidaat met een adellijke titel of praedicaat.

§ 20

In artikel K 5 wordt tussen de woorden „moet" en „zijn"
ingelast: op de dag der candidaatstelling.
§ 21
In artikel K i l , eerste lid, worden de woorden „tot veertien
dagen voor de dag" gelezen: uiterlijk op de veertiende dag
voor die.
§ 22

Aan artikel K 12, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd,
luidende: De herinnering aan de verplichting, opgelegd bij
artikel I 9. blijft hierbij achterwege.
§ 23

§ 8
In artikel H 5, onder a, wordt na het woord „hoofdstembureau" ingevoegd: of het door deze aangewezen lid.

In artikel L i l , tweede lid, eerste zinsnede, wordt het woord
„onverwijld" vervangen door: binnen veertien dagen na de
dag der stemming.

§ 9
Aan hel einde van artikel H 6, onder b, wordt de kommapunt vervangen door een komma, terwijl deze alinea wordt
vervolgd met de woorden: tenzij het betreft een vrouwelijke
candidaat met een adellijke titel of praedicaat.

§ 24
Artikel M 1, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
a. De woorden „Onze Commissaris in de provincie" worden gelezen: de voorzitter.
b. Aan dit lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De
voorzitter zendt ten spoedigste bericht van de verdaging aan
het centraal stembureau.

§ 10
Artikel H 19, tweede lid, eerste volzin, wordt gelezen:
Is gebruik gemaakt van de bevoegdheid, vermeld in artikel
H 14, tweede lid, dan wordt aan het nummer, dat aan de voor
het voorkeurnummer aanbevolen lijst is toegekend, toegevoegd
de letter A, terwijl dat nummer eveneens wordt toegekend aan
de daarmede verbonden lijst met toevoeging van de letter B.
§ 11
In artikel I 39, eerste lid, laatste volzin, vervallen de
woorden: en aan Onze Commissaris in de provincie.
§ 12

In artikel J 3 worden de woorden „tot veertien dagen voor
de dag" vervangen door: uiterlijk op de veertiende dag voor
die.
§ 13
In artikel J 4, eerste lid, worden de woorden „ten minste
veertien dagen voor de dag" gelezen: uiterlijk op de veertiende
dag voor die.
§ 14
In artikel J 6, eerste lid, wordt na de woorden „de burgemeester" ingevoegd: of de door deze aangewezen ambtenaar.
§ 15
In artikel J 14 worden de woorden „tot veertien dagen voor
de dag" vervangen door: uiterlijk op de veertiende dag voor
die.
§ 16
In artikel J 15, eerste lid, worden de woorden „ten minste
veertien dagen voor de dag" gelezen: uiterlijk op de veertiende
dag voor die.
§ 17
In artikel J 16, eerste lid, wordt na de woorden „de burgemeester" ingevoegd: of de door deze aangewezen ambtenaar.
§ 18
In artikel K 3 worden de woorden „tot veertien dagen voor
de dag" vervangen door: uiterlijk op de veertiende dag voor
die.
§ 19
In artikel K 4, eerste lid, wordt in plaats van de woorden
„ten minste veertien dagen voor de dag" gelezen: uiterlijk op
de veertiende dag voor die.

§ 25
In artikel M 5, tweede lid, wordt tussen de woorden „alle"
en „leden" ingevoegd: ter zitting aanwezige.
§ 26
Aan artikel N 19, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd,
luidende: Behoudens ten aanzien van de verkiezing van de
leden van de gemeenteraden met zeven of elf leden, blijft
deze rangschikking achterwege, voorzover het betreft lijstengroepen, stellen gelijkluidende lijsten en op zich zelf staande
lijsten, waarop geen candidaten zijn gekozen verklaard.
§ 27

In artikel N 22, tweede lid, wordt tussen de woorden „alle"
en „leden" ingevoegd: ter zitting aanwezige.
§ 28
In de aanhef van artikel P 2 worden de woorden: „Bij ontbinding van de Eerste Kamer bepaalt het lot" vervangen door:
In de eerste vergadering van de Eerste Kamer na een verkiezing tengevolge van ontbinding dier Kamer, wordt door
het lot bepaald.
§ 29
Aan het einde van artikel O 5, tweede lid, wordt de punt
vervangen door een komma, terwijl dit lid wordt vervolgd met
de woorden: tenzij het betreft een vrouwelijke candidaat met
een adellijke titel of praedicaat.
§ 30
Aan artikel Q 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Een overeenkomstig het eerste lid overgelegde schriftelijke verklaring van bewilliging kan niet worden ingetrokken.
§ 31
Aan het einde van artikel Q 7, tweede lid, eerste volzin, wordt
de punt vervangen door een komma, terwijl deze volzin wordt
vervolgd met de woorden: tenzij hij zijn woonplaats naar het
Rijk in Europa heeft verplaatst. Hij geeft van deze intrekking
schriftelijk of telegrafisch kennis aan de "voorzitter van het
centraal stembureau.

§ 32
Aan het einde van artikel R 1, derde lid, onder c, wordt de
komma-punt vervangen door een komma, terwijl deze alinea
wordt vervolgd met de woorden: tenzij het betreft een vrouwelijke candidaat met een adellijke titel of praedicaat.
§ 33
Aan het einde van artikel R 4, onder b, wordt de kommapunt vervangen door een komma, terwijl deze alinea wordt
vervolgd met de woorden: tenzij het betreft een vrouwelijke
candidaat met een adellijke titel of praedicaat.
§ 34
Artikel T 17 wordt gelezen:
Het centraal stembureau kan, hetzij ambtshalve, hetzij naar
aanleiding van een met opgave van redenen gedaan verzoek
van een of meer leden van de Staten ener provincie, tot een
nieuwe opneming van stembiljetten uit een of meer provinciën
overgaan.
§ 35
In artikel U 1, eerste lid, eerste volzin, wordt na de woorden „de uitslag van de verkiezing" ingevoegd; of na de benoemdverklaring.
§ 36
Artikel W 1, eerste lid, wordt gelezen:
Zodra blijkt, dat een lid van een vertegenwoordigend lichaam
een der vereisten van het lidmaatschap niet bezit of dat hij
een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult,
houdt hij op lid te zijn.
§ 37
Artikel W 4 wordt gewijzigd als volgt:
a. In het eerste lid worden de woorden „een der vereisten
van het lidmaatschap verliest" vervangen door: komt te verkeren in een van de gevallen, genoemd in het eerste lid van
artikel W 1.
b. In het tweede lid worden de woorden „een der vereisten
van het lidmaatschap heeft verloren" gelezen: verkeert in een
van de gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel W l .
§ 38
Artikel W 5 wordt gewijzigd als volgt:
a. In het eerste lid worden de woorden „een der vereisten
van het lidmaatschap verliest" vervangen door : komt te verkeren in een van de gevallen, genoemd in het eerste lid van
artikel W 1.

b. In het tweede lid worden de woorden „een der vereisten
van het lidmaatschap heeft verloren" gelezen: verkeert in een
van de gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel W 1.
§ 39
Artikel W 6 wordt gewijzigd als volgt:
a. In het eerste lid worden de woorden „een der vereisten
van het lidmaatschap verliest" vervangen door: komt te verkeren in een van de gevallen, genoemd in het eerste lid van
artikel W 1.
b. In het tweede lid worden de woorden „een der vereisten
van het lidmaatschap heeft verloren" gelezen: verkeert in een
van de gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel W 1.
§ 40
In artikel Y 3, eerste lid, worden de woorden „In de benoeming" vervangen door: De benoemdverklaring. In plaats
van „wordt voorzien" wordt gelezen: geschiedt.
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

De Minister van Binnenlandse

Zaken,

