Zitting 1970-1971 - 10 8 0 6

1

Voorstel van wet van mejuffrouw Haars tot wijziging
van de Kieswet strekkende tot verruiming
van de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen
GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET
Nr. 11

WIJ 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 de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen in de Kieswet
te verruimen;
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 I
De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In de aanhef van artikel I 6, eerste lid, wordt in plaats van
„drie dagen" gelezen „veertien dagen".
B
Artikel K 3 wordt als volgt gelezen:
De Burgemeester brengt tijdig ter openbare kennis dat uiterlijk op de in artikel K 4 eerste onderscheidenlijk vierde lid
bedoelde dag voor die der stemming voor de kiezers gelegenheid bestaat de aldaar bedoelde verzoekschriften in te dienen.
C
Artikel K 4 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het vierde lid wordt genummerd: 5.
h. Ingevoegd wordt een vierde lid, luidende:
4. Het verzoekschrift, bedoeld in het eerste lid, kan uiterlijk op de vijfde dag voor die der stemming worden ingediend,
indien de kiezer die bij volmacht wenst te stemmen zich daartoe persoonlijk vervoegt ter secretarie van de gemeente, in
welker kiezersregister hij op de dag der kandidaatstelling is
opgenomen, vergezeld van de kiezer, die bereid is als zijn
gemachtigde op te treden. De gemachtigde dient op genoemde
dag eveneens in dat kiezersregister te zijn opgenomen.

D
Artikel K 5 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats van „derde
graad" gelezen: vierde graad.
b. Het derde lid wordt genummerd: 4.
c. Ingevoegd wordt een derde lid, luidende:
3. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de kiezer,
die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel K 4, vierde lid.

6
E
Artikel K 7, tweede volzin, wordt als volgt gewijzigd:
Deze kan met inachtneming van de in artikel K 4 vermelde
termijnen op de aldaar aangegeven wijzen mededelingen doen
van de aanwijzing van een andere kiezer, die bereid is als gemachtigde op te treden.
F
Aan artikel K 8, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd,
luidende:
Na ontvangst van het verzoek bedoeld in artikel K 4 , vierde lid, wordt vorenbedoelde beslissing terstond genomen.
G
Artikel K i l , eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
Indien de gemachtigde overlijdt of komt te verkeren in de
toestand als bedoeld in artikel K 1, eerste lid, kan de volmachtgever met inachtneming van de in artikel K 4 vermelde termijnen op de aldaar aangegeven wijzen mededeling doen van de
aanwijzing van een andere kiezer, die bereid is als gemachtigde
op te treden.
Artikel II
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen
tijdstip.
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,

