
83. 17. 
Wijziging en aanvulling van de kieswet, de provinciale wet en de gemeentewet. 

83. 17. 

ONTWEBP VAN WET, 
gelijk het luidt na de daarin tot en met 

22 Maart 1935 gebrachte wijzigingen. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat wijziging en 
aanvulling van de kieswet, de provinciale wet en de gemeente
wet noodig is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

A. 

De kieswet wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

Artikel I. 

Achter artikel 37 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 37a. 

Indien het betreft de verkiezing van de leden der Tweede 
Kamer, wordt op naam van een der onderteekenaars van de lijst 
een som van f 250 in de consignatiekas gestort. 

De Rijksambtenaar, te wiens kantore de consignatie is ge
schied, geeft daarvan,.behalve het bewijs vermeld in artikel 4, 
vierde lid, der wet van 11 Juli 1908 (Staatsblad n°. 226), een 
schriftelijke verklaring af, waarvan de vorm en de inrichting 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Na de vaststelling van den uitslag der verkiezing door het 
centraal stembureau wordt de som aan hem, te wiens name 
zij gestort is, teruggegeven, indien de lijst niet is ingeleverd of 
indien het stemcijfer van die lijst of van de lijstengroep of het 
stel gelijkluidende lijsten, waarvan de lijst deel uitmaakt, gelijk 
is aan of hooger is dan 75 percent van den kiesdeeler, bedoeld 
in artikel 99, tweede lid. Is dit stemcijfer lager dan 75 pet. 
van den kiesdeeler, dan vervalt de som aan den Staat. 

Voorschriften ter nadere uitvoering van dit artikel worden, 
voor zooveel noodig, bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gesteld. 

Artikel I I . 

1. Aan het eerste lid van artikel 39 wordt een tweede zin 
toegevoegd, luidende: 

Indien het betreft de verkiezing van de leden der Tweede 
Kamer, wordt mede overgelegd de schriftelijke verklaring, ver
meld in artikel 37a, tweede lid. 

2. In het tweede lid van artikel 39 wordt tusschen de 
woorden „de r " en „schriftelijke" ingevoegd het woord: eerst
bedoelde. 

3. Aan het slot van artikel 39 worden de volgende twe<* 
nieuwe leden als vierde en vijfde lid toegevoegd: 

Indien het betreft de verkiezing van de leden der Tweede 
Kamer, wijst de candidaat, wiens woonplaats, vermeld bij de 
candidaatstelling, buiten het Rijk in Europa gelegen is, in de 
verklaring van bewilliging tevens een in Nederland wonenden 

gemachtigde aan, met vermelding van diens naam, voorletters 
en woonplaats. De aldus aangewezen gemachtigde zal, met uit
sluiting van den candidaat zelf, bevoegd zijn tot de handelingen, 
bedoeld in de artikelen 129, 131 en 132. 

De candidaat is niet bevoegd de gegeven volmacht in te trek
ken. Bij overlijden van den gemachtigde geeft de candidaat 
daarvan schriftelijk of telegraphisch kennis aan den voorzitter 
van het centraal stembureau, met vermelding van den naam, 
voorletters en woonplaats van een nieuwen gemachtigde. 

Artikel I I I . 

In artikel 41, tweede lid, wordt in plaats van „ontbreekt een 
verklaring als vermeld in artikel 35, derde lid, of in artikel 39" 
gelezen: ontbreken een of meer der verklaringen vereischt inge
volge artikel 35, derde lid, en artikel 39. 

Artikel IV. 

In artikel 43, onder a, wordt de komma-punt vervangen door 
een komma en worden de volgende woorden ingevoegd: en, 
indien het betreft de verkiezing van do leden der Tweede Kamer, 
mede van den tweeden zin van het eerste lid van artikel 39; 

Artikel V. 

In artikel 44, onder b, wordt in plaats van „vermeld in arti
kel 3 9 " gelezen: vereischt ingevolge het bepaalde in artikel 39, 
eerste lid, eersten zin, derde en vierde lid; 

Artikel VI. 

Achter artikel 49 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 49a. 

Wanneer het betreft de verkiezing van de leden van den raad 
van eene gemeente, die niet in kieskringen is verdeeld, brengt 
het hoofdstembureau, zoodra de termijn voor beroep, bedoeld 
in artikel 47, is verstreken, of in geval van beroep, zoodra het 
besluit van Gedeputeerde Staten aan het hoofdstembureau is 
medegedeeld, dit ter openbare kennis. 

Artikel VII . 

1. In het eerste lid van artikel 50 worden de woorden: „het 
vorig artikel" vervangen door: artikel 49. 

2. Het vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste lid van arti
kel 50 worden vervangen door de navolgende bepalingen: 

Onmiddellijk na afloop van den termijn, gesteld iii het eerste 
lid, nummert het centraal stembureau in een voor de kiezers 
toegankelijke zitting de lijsten. Bij deze nummering gelden de 
lijsten, welke tot een groep zijn verbonden, benevens de niet tot 
een groep verbonden lijsten, waarop dezelfde candidaten, in 
gelijk getal en in dezelfde volgorde gerangschikt, zijn geplaatst 
(stel gelijkluidende lijsten), als één lijst. 

Een of meer der zitting hebbende leden van het lichaam, voor 
hetwelk de verkiezing geldt, kunnen binnen den termijn, in het 
eerste lid gesteld, bij het centraal stembureau eene schriftelijke 
door hen onderteekende verklaring inleveren, waarbij zij een 
groep van lijsten, een stel gelijkluidende lijsten, of een op zich
zelf staande lijst voor een voorkeurnummer aanbevelen. Ieder 
lid mag slechts één zoodanige verklaring onderteekenen. Heeft 
hij meer dan één verklaring onderteekend, dan is zijn ondertee
kening onder alle verklaringen ongeldig. 

Elke verklaring moet worden rnede-onderteekend, indien het 
betreft de verkiezing van de leden der Tweede Kamer, door den 
griffier der Kamer, de verkiezing van de leden der provinciale 
staten door den Commissaris der Koningin in de provincie, en 
de verkiezing van de leden van den gemeenteraad door den 
burgemeester. 
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