Zitting 1972-1973 - 12 2 0 9
Wijziging van de Kieswet, strekkende tot wijziging van
het nummeren van de lijsten van kandidaten voor de
verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, van de provinciale staten en van
de raden der gemeenten
KONINKLIJKE BOODSCHAP
Nr. 1
ONTWERP VAN WET
Nr. 2

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van
Wet tot wijziging van de Kieswet, strekkende tot wijziging van
het nummeren van de lijsten van kandidaten voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de provinciale staten en van de raden der gemeenten.
De toelichtende memo.ie, dis het Wetsontwerp vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Soestdijk, 22 december 1972.
JULIANA.

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERI-ANDEN, 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 ten behoeve van het nummeren van de lijsten
der kandidaten voor de verkiezingen van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de provinciale staten
en van de raden der gemeenten een aantal wijzigingen aan te
brengen;
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
In de Kieswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
De laatste volzin van artikel G 9, derde lid, vervalt.
B
Voor de tekst van artikel H 1, wordt het nummer: 1 geplaatst.
Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
2. Op de dag na de kandidaatstelling doet het hoofdstembureau aan het centraal stembureau afschriften van de ingeleverde lijsten toekomen.
C

Artikel H 10 wordt als volgt gewijzigd:
De laatste volzin van het eerste lid vervalt.
In de laatste volzin van het tweede lid wordt in plaats van
„artikel H 11, eerste lid," gelezen: artikel H 23, eerste lid.
D
Artikel H 11 vervalt.
Artikel H 12 wordt genummerd: H 11.
In het eerste lid wordt in plaats van „Binnen vier dagen na
de openbare kennisgeving van de voorzitter van het centraal
stembureau, dat van alle hoofdstembureaus de opgaven betreffende de geldige lijsten van candidaten zijn ontvangen", gelezen: Gedurende vier dagen voor en op de dag der kandidaatstelling.
F
De artikelen H 13 en H 14 worden genummerd: H 12 en
H13.
G
„Par. 3. Van het nummeren van de lijsten" wordt gelezen:
Par. 3. Van de aanbeveling voor een voorkeurnummer.
Aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal

H
Artikel H 17 wordt geplaatst na artikel H 13 (nieuw) en genummerd: H 14.
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In het eerste lid wordt in plaats van „kunnen binnen de
termijn, in artikel H 12 gesteld," gelezen: kunnen gedurende
vier dagen voor en op de dag der kandidaatstelling.
De laatste volzin van het tweede lid vervalt.

of een of meer op zich zelf staande lijsten ongeldig zijn verklaard, heeft deze ongeldigverklaring geen gevolg ten aanzien
van de aan de overige lijstengroepen, stellen gelijkluidende
lijsten en aan op zich zelf staande lijsten toegekende nummers.

I
Artikel H 18 wordt geplaatst na artikel H 14 (nieuw) en
genummerd: H 15.

O
"Par. 4. Van het openbaarmaken van de lijsten" wordt genummerd: par. 5.

Na artikel H 15 (oud: H 18) wordt ingevoegd: Par. 4. Van
het nummeren van de lijsten.

Artikel H 22 wordt genummerd: H 23, terwijl het eerste lid
wordt gelezen:
Nadat van alle hoofdstembureaus de in artikel H 10, eerste
lid, eerste volzin, bedoelde mededeling is ontvangen, maakt de
voorzitter van het centraal stembureau met inachtneming van
het bepaalde in artikel H 22, de lijsten onverwijld openbaar.
„Par. 5 Slotbepaling" wordt genummerd: par. 6.

K
Aritkel H 15 wordt genummerd: H 16, terwijl het artikel als
volgt wordt gelezen:
Op de tweede dag na de kandidaatstelling nummert het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten.
De artikelen H 16, H 19, H 2 0 en H21 worden genummerd
onderscheidenlijk: H 17, H 18, H 19 en H 20.
M
Na artikel H 2 0 (oud: H21) wordt een nieuw artikel H21
ingevoegd, luidende:
Artikel H 21. 1. Onmiddellijk nadat de nummering heeft
plaatsgevonden, maakt de voorzitter van het centraal sternbureau openbaar, welk nummer aan de onderscheidene lijsten
is toegekend.
2. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer of van de provinciale staten, geschiedt de kennisgeving in de Nederlandse Staatscourant.
N
Na artikel H21 (nieuw) wordt ingevoegd een nieuw artikel
H 22, luidende:
Artikel H 22. 1. De aan een lijstengroep of aan een stel
gelijkluidende lijsten toegekende nummers blijven gehandhaafd,
indien uit de in artikel H 10, eerste lid, eerste volzin, bedoelde
mededeling van de voorzitter van het hoofdstembureau blijkt,
dat een of meer daartoe behorende lijsten ongeldig zijn verklaard.
2. Indien uit de in het eerste lid bedoelde mededeling blijkt,
dat een of meer lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten,

Artikel H 23 wordt genummerd: H 24.
In het eerste lid wordt in plaats van „H 15" gelezen: H 16.
In het tweede lid wordt in plaats van „H 15" gelezen: H 16.
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,

