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NOTIM M_  

Naam en Zetel. 

Artikel 1. 
De partij draagt den naam van R.K. Volkspartij 

in Nederland (R.K.V.P.) en is gevestigd te 's-Graven-
hage. Zij is opgericht 30 Dec. 1922. 

Het vereenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met 
het kalenderjaar. 

Grondslag. 

Artikel 2, 

De R.K.V.P. aanvaardt de R,K. beginselen als gel-
dend voor het persoonlijk, maatschappelijk en staat-
kundig leven. 

Doel. 

Artikel 3. 

Het doel en streven van de R,K.VP. wordt omschre-
ven in haar beginselprogram luidende: 

De R.K. Volkspartij beschouwt den arbeid in al zijn 
onderscheiden vormen als de voornaamste oorzaak van 
het welvaren der Staatsgemeenschap en erkent mitsdien 
de rechten van den arbeid onder de eerste en voor-
naamste, waaraan de Staat zijn aandacht heeft te 
wijden. De partij acht, in overeenstemming met de R.K. 
beginselen, den privaat eigendom als nuttig en nood-
zakelijk voor een ordelijke samenleving, doch vermeent, 
dat aan de bezitters van dien eigendom zoodanige ver-
plichtingen behooren te worden opgelegd, dat zij gelijkbe-
rechtigd samenwerken met de arbeiders en dat de vruch-
ten van het bezit mede strekken tot verhooging van het 
algemeen welzijn, volgens de Christelijke gerechtigheid, 
o.m. uitvoeriger omschreven in verschillende Pauselijke 
Encyclieken. 

MMIMM 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. voorlichting in woord en geschrift conform den 

den grondslag; 
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b. het houden van vergaderingen; 
c. het deelnemen aan de verkiezingen voor alle open-

bare lichamen volgens de wettelijke bepalingen; 
d. het richten van verzoekschriften aan vertegen- 

woordigende en besturende lichamen; 
C. positieven strijd te voeren ter verwezenlijking van 

een nieuw economisch stelsel; 
f. alle andere wettelijk geoorloofde middelen, 

Lidmaatschap. 

Artikel 5. 

Tot 't lidmaatschap kan worden toegelaten ieder R.K., 
die van Nederlandsche nationaliteit is, die den leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt en niet van het lidmaatschap 
vervallen is verklaard, mits instemmende met grondslag 
en program der R.K.V.P. 

Alle leden moeten opgegeven en ingeschreven wor-
den bij het Partij-Bestuur. 

Stemgerechtigd zijn de leden, voor wie minstens 4 
weken contributie is afgedragen aan den Partij-Penning-
meester. 

Over toelating beslist het Partijbestuur of het betrok-
ken afdeelingsbestuur, als de vertegenwoordiger daar-
van. 

Beroep tegen deze beslissing staat open op de alge-
meene vergadering. 

Wie bezwaar heeft, om openlijk als lid der R.K,V.P, 
bekend te worden, kan als geheim lid worden inge-
schreven. Dergelijk lidmaatschap kan a'leen door het 
Partijbestuur worden ingeschreven. 

Indeeling. 

Artikel 6, 

Vijf of meer leden kunnen een plaatselijke afdeeling 
vormen. Mits na voorafgegane goedkeuring van het 
Partijbestuur kunnen in één gemeente meerdere plaat-
selijke afdeelingen gevestigd zijn, indien de omstandig-
heden dit wenschelijk maken. 

Artikel 7. 

In eiken kieskring voor de verkiezing van leden der 
Provinciale Staten - in deze statuten als Statenkring 
aangeduid - vormen de plaatselijke afdeelingen tezamen 
een Statenkring-afdeeling. 



5  

Artikel 8. 

In eiken kieskring voor de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer - in deze statuten als Kamerkring 
aangeduid - vormen de plaatselijke afdeelingen een 
Kamerkring-afdeeling, welke zich met andere Kamer-
kring-afdeelingen tot één Kamerkring-groep kan ver-
binden. 

Artikel 9. 
Alle personen, die niet op grond van vorenstaande 

artikelen kunnen worden ingedeeld, worden ingeschre-
ven als lid der landelijke afdeeling. Deze heeft ter 
Algemeene Vergadering een eigen vertegenwoordiging 
en brengt daar haar stem uit op gelijke wijze als de 
plaatselijke afdeelingen. 

Artikel 10, 
De plaatselijke en landelijke afdeelingen, zoowel als 

de Staten- en Kamerkring-afdeelingen ontwerpen hun 
eigen reglementen, waarin geen bepalingen, strijdig met 
deze statuten mogen voorkomen en die voor het inwer-
kingtreden goedkeuring van het Partijbestuur noodig 
hebben. 

Artikel 11. 
De afgevaardigden van de afdeelingen vormen te 

zamen met het Partijbestuur de Algemeene Vergadering 
van de R.K.V.P. 

Stemrecht. 
Artikel 12. 

In de Algemeene Vergadering hebben de plaatselijke 
afdeelingen, zoowel als de landelijke afdeeling voor elk 
20-tal leden of gedeelte daarvan één stem. 

De stemmen der afdeelingen worden uitgebracht door 
den stemhebbenden afgevaardigde, die daarvoor door 
de afdeeling opzettelijk wordt aangewezen en wiens 
mandaat als zoodanig uit zijn geloofsbrief moet blijken. 

Artikel 13. 
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mon-

deling gestemd. Indien bij stemming over personen geen 
volstrekte meerderheid verkregen wordt, heeft herstem-
ming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen ver-
wierven. Bij gelijk aantal stemmen beslist daarna het lot. 

Indien voor eenig voorstel de stemmen staken, wordt 
het geacht daardoor te zijn verworpen. 



Artikel 14. 
Het Partij-Bestuur bestaat uit ten minste 5 leden en 

wordt gekozen door de Algemeene Vergadering uit een 
voordracht opgemaakt door de afdeelingen en bestaande 
uit de candidaten, die uiterlijk drie weken vóór het hou-
den van de Algemeene Vergadering bij den Secretaris 
van het Partij-Bestuur zijn opgegeven. 

De candidaten voor een voorzittersvacature worden 
op de voordracht afzonderlijk vermeld en voor de ver-
vulling van deze functie wordt afzonderlijk gestemd. 
De overige functies worden door het Partijbestuur 
onderling verdeeld. 

Ieder jaar treedt de helft der Partijbestuursleden vol-
gens rooster af. Zij zijn terstond herkiesbaar. Nimmer 
treden voorzitter en secretaris gelijktijdig af. 

Artikel 15. 
Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vormen het 

Dagelijksch Bestuur. Zij vertegenwoordigen de Partij 
zoowel in als buiten rechten en zijn bevoegd in drin-
gende zaken een voorloopige beslissing te nemen, welke 
bij eerstvolgende bestuursvergadering nadere goedkeu-
ring van het geheele Partij-Bestuur behoeft. 

Artikel 16. 
Het Partij-Bestuur heeft de Algemeene leiding van 

de Partij en neemt alle maatregelen, welke aan haar 
bloei bevorderlijk kunnen zijn. 

Algemeene Vergadering. 

Artikel 17. 
Een algemeene vergadering wordt jaarlijks vóór 

1 April gehouden en voorts zoo dikwijls als het Partij~  
Bestuur dit noodig oordeelt, of wel als ten minste vijf 
afdeelingen bij gemotiveerd schrijven dit verzoeken. 

De oproeping met vermelding der dagorde wordt den 
afdeelingen ten minste vier weken te voren toegezonden. 

Voorstellen voor de jaarlijksche Algemeene Vergade-
ring moeten in den loop van de maand Januari, van 
een behoorlijke toelichting voorzien, bij het Partij 
Bestuur worden ingediend. Zij worden uiterlijk vier 
weken voor de Algemeene Vergadering aan de afdee-
lingen bekend gemaakt, al of niet voorzien van een 
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door het Partij-Bestuur daarover uitgebracht prae-
advies, De Jaarlijksche Algemeene Vergadering bepaalt 
telkens de plaats, waar de volgende Jaarlijksche Alge-
meene Vergadering wordt gehouden, waaromtrent Partij-
Bestuur en afdeelingen tijdig voorstellen kunnen in-
dienen. 

Artikel 18. 

Aan de Jaarlijksche Algemeene Vergadering is opge-
dragen: 

1. De bespreking van den politieken toestand en het 
bepalen van het politiek beleid der Partij. 

2. De beslissing over ingediende voorstellen. 
3. De beslissing omtrent samenwerking met andere 

politieke partijen. 
4. De verkiezing der leden van het Partij-Bestuur. 
5. De beslissing in gevallen, waarin leden of afdee-

lingen in beroep zijn gekomen van eenig besluit, 
door het Partij-Bestuur genomen. 

6. De beslissing omtrent eventueele opheffing van 
een afdeeling, die in strijd met de beginselen, de 
belangen of de besluiten van de partij is opge-
treden. 

7. De beslissing, voor zoover noodig, omtrent de 
candidatenlijst van de Partij voor de verkiezing 
van leden der Tweede Kamer, 

8. De bespreking van het Jaarverslag en Financieel 
verslag van Partij-Secretaris en Partij-Penning-
meester, als ook over het financieel beleid van 
het Partij-Bestuur. 

9. Het benoemen van eene financieele commissie, die 
in het volgend jaar de boeken en bescheiden van 
den Partij-penningmeester over het loopende kalen-
derjaar zal nazien en die op de eerstvolgende Alg. 
Vergadering na gehouden contrôle schriftelijk 
verslag van hare bevindingen doet, 

10. Al wat verder in het belang der partij moet ge- 
acht worden. 

Geldmiddelen. 

Artikel 19. 
De leden van het Partij-Bestuur hebben recht op ver-

goeding der 3e klasse reis- en verblijfkosten, wegens 
het bijwonen van vergaderingen of besprekingen in het 
belang der partij. Evenzoo hebben zij desverlangd recht 
op vergoeding van eventueele schade van werkverzuim, 
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berekend over het aantal uren, waarin geen werk kon 
worden verricht. 

Artikel 20. 

Door de afdeelingen wordt aan het Partij-Bestuur 
afgedragen een door de Algemeene Vergadering jaar-
lijks vast te stellen bedrag per lid en per week. Deze 
afdracht geschiedt maandelijks en uiterlijk vóór den 
15den van de maand. Bij weigering om te betalen kun-
nen de leden geroyeerd worden door het Partij- of 
Afdeelingsbestuur. Beroep op de Algemeene Vergade-
ring staat te  alien  tijde open. 

De geldmiddelen worden beheerd door den Partij~  
Penningmeester, onder toezicht van het geheele Partij~  
Bestuur. 

Algemeene Bepalingen. 

Artikel 21. 
De Besturen der plaatselijke afdeelingen: 
dragen zorg voor inning en maandelijksche afdracht 

der verschuldigde contributies; houden register van 
namen en woonplaatsen der leden, benevens van kie- 
zers, die - hoewel geen lid toch geacht kunnen 
worden de candidaten der partij te willen steunen; 

verstrekken desgewenscht deze registers ter inzage 
aan het Partij-Bestuur en aan de Besturen van Staten-
kring- en Kamerkring-afdeeling; 

doen in den loop van Januari aan deze Besturen 
mededeeling van hun eigen samenstelling en van het 
aantal leden der afdeeling; 

geven bij vertrek van een der leden van de afdeeling 
naar elders, kennis zoowel aan het Partij-Bestuur als 
aan den Secretaris der afdeeling, waar het lid zich 
gevestigd heeft, 

Het Partij-Bestuur fungeert tevens als Bestuur der 
landelijke afdeeling en is gehouden alle plichten, welke 
op een afdeelingsbestuur rusten, ten deze na te komen. 

Artikel 22. 

De wijze, waarop de candidaatstelling voor de ver-
tegenwoordigende lichamen plaats heeft, wordt door de 
Algemeene Vergadering bij afzonderlijk kiesreglement 
vastgesteld. 



Artikel 23. 
De candidaten voor de vertegenwoordigende lichamen 

moeten stemgerechtigd lid der P,K.V.P, zijn. Dezelfde 
eisch geldt voor de afgevaardigden naar de algemeene 
vergaderingen der partij. 

Indien een candidaat gesteld is en deze ten opzichte 
van eenig programpunt bezwaar maakt, moet het Partij-
Bestuur hiermede onverwijld in kennis worden gesteld, 
hetwelk dan daarna zoo spoedig mogelilk over zijn toe-
laatbaarheid beslist. 

Partij-blad. 
Artikel 24. 

De Partij geeft zoo mogelijk een blad uit, dat ten-
minste éénmaal per week verschijnt. Het draagt den 
naam: ,,Onze Vaan", Het is hoofdorgaan, en bevat alle 
door het Partij-Bestuur ingezonden officiëele mededee-
lingen. De jaarlijksche algemeene vergadering benoemt 
den persoon of de personen, die door de Partij met 
redactie en administratie van het blad wordt of worden 
belast en die daarvoor aan de Partij verantwoordelijk 
is of zijn. 

Slotbepalingen. 

Artikel 25. 
Ter uitvoering en handhaving dezer statuten kan de 

Algemeene Vergadering zoo noodig een Huishoudelijk 
Reglement vaststellen, dat niets mag bevatten in strijd 
met de statuten. 

Het kan ook bepalingen bevatten, welke niet uit-
drukkelijk door de statuten worden vereischt. 

Artikel 26. 

In alle gevallen, waarin Statuten of Reglementen niet 
voorzien, beslist het Partij-Bestuur, tenzij de Algemeene 
Vergadering een hoogere beslissing neemt. 

Artikel 27. 
Opheffing der. partij of wijziging der Statuten is 

slechts mogelijk, wanneer een opzettelijk daarvoor op-
geroepen Algemeene Vergadering hiertoe besluit met een 
meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen. 

Indien in een Algemeene Vergadering, die over op-
heffing der partij of wijziging der Statuten moet beslis-
sen, niet tenminste de helft der afdeelingen op wettige 



wijze vertegenwoordigd is, wordt de vergadering ver-
daagd en binnen vier weken een nieuwe vergadering 
uitgeschreven, welke alleen behoeft te voldoen aan de 
voorwaarde, genoemd in de eerste alinea van dit artikel. 

Artikel 28. 

Voor de orde der werkzaamheden in alle vergade-
ringen gelden de bepalingen van het Reglement van 
Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
tenzij deze Statuten anders beslissen. 

Aldus vastgesteld in de Algemeene Ver-
gadering der R.K. Volkspartij, gehouden te 
Zwolle op 3 en 4  Oct,  1931. 

C. D. WESSELING, Voorzitter. 
J. HOUTSMA, Secretaris, 
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Van de afdeelingen van de Roomsch-Katholieke 
Volkspartij in Nederland. 

§ 1. GRONDSLAG, DOEL EN MIDDELEN. 

ART. 1. De afdeeling ......der R,K.V.P. aan-
vaardt als grondslag, doel en middelen dezelfde als zijn 
neergelegd in de artt. 2, 3 en 4 van de Statuten der 
R.K.V.P. 

§ II. LIDMAATSCHAP.  

ART. 2, Tot het lidmaatschap kan worden toege-
laten ieder R.K., die van Nederlandsche nationaliteit is, 
die den leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet van 
het lidmaatschap vervallen is verklaard, mits instem-
mende met grondslag en program der R.K.V.P. 

Alle leden moeten opgegeven en ingeschreven wor-
den bij het Partij-Bestuur. 

Stemgerechtigd zijn de leden, voor wie minstens 4 
weken contributie is afgedragen aan den Partij-Penning-
meester. 

Over toelating beslist het Partijbestuur of het betrok-
ken afdeelingsbestuur, als de vertegenwoordiger daarvan. 

Beroep tegen deze beslissing staat open op de alge-
meene vergadering. 

Wie bezwaar heeft, om openlijk als lid der R.K.V.P. 
bekend te worden, kan als geheim lid worden inge-
schreven. Dergelijk lidmaatschap kan alleen door het 
Partijbestuur worden ingeschreven. 

§ III. GELDMIDDELEN.  

ART. 3, De geldmiddelen der afdeeling bestaan uit: 
a. contributies; 
b. andere baten. 
De contributie bedraagt tenminste 10 cent per week. 

Van dit bedrag wordt 4 cent afgedragen voor het abon-
nement op het partij-orgaan en 2 cent aan het Partij-
bestuur, Zijn uit een gezin meerdere huisgenooten lid der 
afdeeling, dan betaalt alleen het hoofd van het gezin 
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10 cent, de andere huisgenooten 6 cent per week. Aan 
het gezin wordt slechts 1 abonnement op het partij-
orgaan verschaft. 

"tij 

ART. 4. Het Bestuur der afdeeling bestaat uit ten-
minste 3 leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Zij worden uit en door de leden bij volstrekte meerder-
heid gekozen en verdeelen de functies onderling met dien 
verstande, dat de voorzitter als zoodanig rechtstreeks 
door de leden wordt aangewezen. Zij treden jaarlijks 
voor een derde af volgens een rooster, door het bestuur 
zelf opgemaakt. Zij zijn terstond herkiesbaar. 

De Voorzitter. 

ART. 5. De voorzitter leidt de vergaderingen en de 
algemeene werkzaamheden. Hij heeft het recht alle 
bijeenkomsten van commissies voor de propaganda, voor 
de verkiezingen enz, bij te wonen en hem dient tijdig 
van dergelijke bijeenkomsten kennis te worden gegeven. 
Bij ontstentenis voorziet het bestuur in zijn plaatsver-
vanging. 

De Secretaris. 

ART. 6. De secretaris houdt notulen der bestuurs-
en algemeene vergaderingen; hij voert de briefwisseling 
der afdeeling en treedt op als correspondent van het 
partij-orgaan. Hij houdt een nauwkeurig register van 
de leden bij en geeft van alle veranderingen daarin 
onmiddellijk kennis aan den Partij-secretaris en bij ver-
huizing van een lid aan den secretaris der betrokken 
afdeeling. Jaarlijks brengt hij verslag uit der werkzaam-
heden, van welk verslag hij een afschrift toezendt aan 
den Partij-secretaris. 

De Penningmeester, 

ART. 7. De penningmeester houdt nauwkeurig boek 
van alle inkomsten en uitgaven. Hij int de contributies 
en zorgt, dat geregeld de bijdragen voor de partijkas aan 
den Partij-penningmeester en de abonnementsgelden voor 
partijblad aan hem of aan de uitgeefster worden overge-
maakt. Hij geeft van adresverandering onmiddellijk ken-
nis aan de administratie van 't partijblad. Jaarlijks doet 
hij rekening en verantwoording aan de ledenvergadering 
en zoo dikwijls hem dit gevraagd wordt aan 't afdeelings 



bestuur, Van zijn jaarlijksche overzicht zendt hij, nadat 
deze door de vergadering is goedgekeurd, onmiddellijk 
een afschrift aan den Partij-penningmeester. 

Aanvulling van het Bestuur en instelling van Commissies. 

ART. 8. Als de omvang der afdeeling of andere 
omstandigheden zulks noodig of wenschelijk maken, kan 
het bestuur andere dan bovengenoemde functies instel-
len en de daaraan verbonden werkzaamheden regelen. 
Het bestuur kan zich ook door commissiën uit de leden 
laten bijstaan. Het regelt dan dezer werkzaamheden. 
Alles onder goedkeuring van eene algemeene leden-
vergadering. 

ART. 9. Eenmaal per jaar uiterlijk ultimo Maart 
wordt eene algemeene ledenvergadering gehouden, de 
z.g. jaarvergadering. In deze vergadering wordt aan de 
orde gesteld: 

a. het jaarverslag van den secretaris; 
b. de rekening en verantwoording van den penning-

meester, welke wordt nagezien door eene commissie 
van 3 leden; 

c. bestuursverkiezing; 
d. behandeling van den beschrijvingsbrief van de 

jaarlijksche partijvergadering (congres); 
C. verkiezing van afgevaardigden; 
[, voorstellen van bestuur en/of leden aan het con-

gres te doen. 
De datum van deze jaarvergadering wordt altijd zoo~  

danig vastgesteld, dat de door het Partijbestuur voor-
geschreven termijnen kunnen worden in acht genomen. 

Andere algemeene vergaderingen worden gehouden 
zoo dikwijls het bestuur zulks noo.dig oordeelt of op 
schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste 
10 leden, In het laatste geval moet het bestuur zoodanige 
vergadering uitschrijven binnen 3 weken nadat het ver-
zoek is binnengekomen, 

§  VI.  STEMMINGEN. 

ART. 10. Alle leden zijn bevoegd aan de stemmin-
gen deel te nemen, mits door hen tenminste 4 weken 
contributie voldaan is. 

ART. 11. Stemmingen over personen geschieden 
met ongeteekende, door het Bestuur gewaarmerkte brief- 
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jes, tenzij de vergadering zich unaniem met de voorge-
stelden vereenigt en niemand, ondanks uitdrukkelijk en 
herhaald verzoek van den Voorzitter, stemming verlangt. 

Indien bij de eerste stemming de volstrekte meerder-
heid door eenig persoon niet is verkregen, wordt tot een 
tweede vrije stemming overgegaan. Is ook bij deze stem-
ming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan komen 
voor herstemming in aanmerking twee candidaten voor 
elke vacature, en wel zij, die bij de tweede stemming de 
hoogste stemmenaantallen op zich vereenigd hebben. 

Hebben bij de tweede vrije stemming meerdere per-
sonen 'n gelijk aantal stemmen verkregen, dan komen 
in herstemming allen, die aldus de meeste stemmen heb-
ben erlangd. 

Indien bij herstemming een gelijk aantal stemmen 
wordt verkregen, beslist het lot. 

Blanco- en andere ongeldige stemmen worden niet 
medegerekend. 

De ledenvergadering beslist bij volstrekte meerderheid 
van stemmen of bij meerdere vacature's telkens in één 
of meerdere tegelijk wordt voorzien. 

De ledenvergadering is bevoegd, bij volstrekte meer-
derheid van stemmen in bepaalde gevallen telkens bij 
afzonderlijk besluit van bovenstaande wijze van stemmen 
over personen af te wijken, mits de stemming over per-
sonen schriftelijk geschiedt en bij volstrekte meerder-
heid, 

De stemming over zaken geschiedt bij zitten of opstaan 
en hij meerderheid van stemmen. Zij geschiedt monde-
ling, indien het bestuur of ten minste 3 leden dit ver-
langen. 

Voor schriftelijke stemmingen benoemt de Voorzitter 
ten minste 2 der aanwezige leden buiten het bestuur als 
stemopnemers, tenzij de ledenvergadering anders beslist. 
In geval van twijfel omtrent de geldigheid van een stem-
biljet, beslissen de stemopnemers met den Voorzitter, 

§ VII, CANDIDAATSTELLINGEN, 

ART. 12. Alle candidaatstellingen voor publieke 
lichamen worden gehouden overeenkomstig de regelen 
neergelegd in het Kiesreglement der partij. 

§  VIII.  GESCHILLEN EN ONVOORZIEN. 

ART, 13, Alle geschillen over uitlegging van dit 
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reglement of van anderen aard worden onderworpen aan 
het oordeel van het Partijbestuur. In gevallen, waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist het afdeelingsbestuur. 

Aldus vastgesteld in de algemeene leden-
vergadering van ...... 

De Voorzitter, 
De Secretaris. 

Goedgekeurd door het Partijbestuur op... 
De Voorzitter, 
De Secretaris, 

*) Op het Congres, Zwolle 3 en 4  October  1931, 
is aan het Partijbestuur gevraagd, om een model-huis-
houdelijk reglement te ontwerpen, waarvan alle afdee-
lingen zooveel mogelijk gebruik zouden kunnen maken. 
Dit is bedoeld als een uniforme handleiding, terwijl de 
afdeelingen natuurlijk naar behoefte kunnen wijzigen. 
Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen, 

HET PARTIJBESTUUR. 



§ I; ALGEMEENE BEPALINGEN. 

ART. 1. De R.K. Volkspartij in Nederland, hare afdeelingen 
en leden volgen bij de voorbereiding der verkiezing van Leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, der Provinciale Staten 
en der Gemeenteraden de regelen in dit Kiesreglement neergelegd. 

ART. 2. De in één gemeente gevestigde afdeelingen vormen 
te zamen een Gemeentekieskring, die in ééne provincie een Ver-
eenigde Statenkieskring, die in een Rijkskieskring een Kamerkies-
kring. 

ART, 3. De besturen der in Art. 2 bedoelde afdeelingen vormen 
te zamen het bestuur der kieskringen en vormen bij verkiezingen 
uit hun midden een kiesbureau van tenminste 3 leden, Deze kies-
bureaux  regelen alle aangelegenheden, welke op de verkiezing in 
hun kring betrekking hebben, zooals het stellen der candidaten, het 
indienen der candidatenlijsten, de propaganda voor de candidaten, 
enz. enz. 

ART. 4. Bij geschillen onderling of betreffende de toepassinq 
van dit reglement onderwerpen betrokkenen die onmiddellijk aai 
het oordeel van het Partijbestuur, dat ten spoedigste eene beslia'  
sing  neemt, die voor allen bindend is. 

ART. 5. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorzit, 
beslist eveneens het Partijbestuur. 

§  II.  VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 

ART. 6. Tijdig vóór I Januari van het jaar, waarin periodeke 
verkiezing voor de Tweede Kamer aan de orde komt, vergadert 
het Partijbestuur, om een algemeen advies voor de eventieele 
samenvoeging van Rijkskieskringen op te maken, benevens een 
algemeen plan voor de candidaatstelling. Dit algemeen advies .vordt 
uiterlijk in de eerste helft van Januari in alle afdeelingen am de 
orde gesteld en de besturen der Kamerkieskringen rapporeeren 
daarover vóór ultimo Januari aan het Partijbestuur, dat am de 
hand der ingekomen rapporten ten spoedigste de algemeeie ge-
dragslijn der RK.V.P. vaststelt •en aan de besturen der  Lamer-
kieskringen toezendt, Bij tusschentijdsche Kamerverkiezing landelt 
het Partijbestuur op dezelfde wijze onmiddellijk nadat tot  tamer-
ontbinding zal zijn besloten. 

ART. 7. Zoo spoedig de algemeene gedragslijn ter kenlis van 
de afdeelingen is gebracht, vergaderen deze ten behoeve van de 
candidaatstelling. Het bestuur van de Kamerkieskring nceert de 
namen der gestelde candidaten met het op dezen uitgebracite stem-
menaantal en maakt daaruit een voordracht op in rvo1grde der 
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uitgebrachte stemmen voor het Partijbestuur, hetwelk uit deze voor-
drachten een definitieve candidatenlijst voor het geheele land of 
meerdere lijsten voor samengevoegde Rijkskieskringen opstelt. 

ART. 8. Bij Kamerverkiezing berust de leiding bij het Partij-
bestuur, dat echter de wijze van uitvoering van alle maatregelen 
aan de besturen der Kamerkieskringen opdraagt. 

: ART. 9. Bij verkiezingen voor de Provinciale Staten wordt op 
gelijke wijze gehandeld als in vorige artikelen is omschreven, met 
dien verstande, dat in plaats van het Partijbestuur dient te worden 
gelezen Vereenigde Statenkieskringbestuur. 

ART, 10. Bij Raadsverkiezingen treedt het bestuur der ge-
meentekieskring als leider op en gelden naar verhouding dezelfde 
bepalingen als in voorgaande artikelen neergelegd. 

§ III, CANDIDAATSTELLING, 

ART. 11. Bij Kamerverkiezingen heeft het Partijbestuur be-
voegdheid, om tegelijk met het algemeen advies, bedoeld in art, 6, 
een of meer wenschelijke candidaturen onder de aandacht der af-
deelingen te brengen, 

Bij Statenverkiezingen geldt ditzelfde voor het bestuur der Ver-
eenigde Statenkieskring. 

Bij Raadsverkiezingen voor het Bestuur der Gemeentekieskring. 
Daarnaast kunnen de leden der afdeelingen candidaten opgeven. 

Gin op de voorloopige groslijst geplaatst te worden moet hun can-
didatuur echter door 5 leden worden ondersteund. Over de voor-
loopige groslijst, waarop de namen der candidaten in alphabetische 
volgorde gesteld zijn, wordt in de afdeelingsvergadering gestemd 
met gesloten briefjes, teneinde een definitieve nummering op te 
maken in volgorde der behaalde stemmen. Behalen meerdere personen 
hetzelfde aantal stemmen, dan beslist het lot over de volgorde. Bij 
Statenverkiezing worden deze candidatenlijsten aan het Vereenigde 
Statenkieskringbestuur doorgegeven, dat daaruit een algemeene can-
didatenlijst opstelt. Bij Kamerverkiezingen handelt het Partijbestuur 
eveneens voor het geheele land of voor de betrokken groepen van 
Kamerkieskringen. 

ART. 12. Iedere candidaat teekent een schriftelijke verklaring, 
dat hij zijn candidatuur aanvaardt en genoegen neemt met de door 
hem behaalde plaats op de groslijst. 

§ IV. DE  VERKIEZING.  

j ART. 13. Bij verkiezing zorgt het betrokken kringbestuur voor 
richtige indiening der candidatenlijst(en) én regelt en leidt alle 
werkzaamheden, aan de verkiezing verbonden, 

§ V. DE GEKOZENEN. 

ART, 14. De gekozenen hebben tot plicht, om naar best ver-
mogen, het program der partij te helpen verwezenlijken. Bij verschil 
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van inzicht roepen zij het advies van het Partijbestuur in. Zij nemen 
geen ontslag alvorens het Partijbestuur over hun voornemen gekend 
te hebben. 

§  VI.  WIJZIGING. 

ART. 15. Dit reglement zal slechts gelden tot na de Kamer-
verkiezing van 1933. Daarna zal het aan herziening onderworpen 
worden in één der eerstvolgende partijvergaderingen. 

Aldus vastgesteld door het Partij-congres in zijn 
vergadering van 2 en 3 April 1932 te Nijmegen, 

C. D. WESSELING, Voorzitter. 
J. HOUTSMA, Secretaris 

Aanhangsel 
van het Kiesreglement der R.K.V.P. 

Wijze van Stemming. 

In aansluiting aan de artt, 7 en 11 van het Kiesreglement wordt 
in de afdeelingen volgens besluit van het Nijmeegsche congres 1932 
op de volgende wijze gestemd over de volgorde der candidaten. 

ART. 1. 

Indien 5 candidaten gesteld zullen worden dan geldt voor nr. 
1, het totaal aantal malen, dat hij (of zij) als nr. 1 gesteld is, 
vermenigvuldigd met 5. 

Voor nummer 2 is de formule ... X 4. 
3,,,, ,, ...X3. 
4 ,, ,, ,, ...X2. 
5,,,,  ...XI.  

Het hoogste aantal punten beslist de volgorde nr, 1 enz. 

ART. 2. 

De uitslag der stemming wordt toegezonden, wat betreft de 
candidaatstelling voor de 2e Kamer, aan het Partijbestuur, bij 
Staten-verkiezing aan het bestuur der Vereenigde Statenkieskring. 
Het procesverbaal der stemming moet bevatten: 

le. het aantal punten, uitgebracht op iederen candidaat afzon-
derlijk, als nr. 1, 2, 3 enz. benevens het totaal dier punten. 

2e. Het totaal der uitgebrachte punten der geheele groslijst-
stemming. 

Bij het proces-verbaal worden overgelegd de turflijsten alsmede 
een duidelijke presentielijst van de leden, die aan de stemming 
hebben deelgenomen. 

Een opgave van het aantal der aanwezige leden is niet vol-
doende en maakt den stemmingsuitslag ongeldig. 

3e. Een kort verslag van het verloop der stemming, alsmede 
vermelding van eventueel plaats gehad hebbende onregelmatig-
heden en klachten betreffende de stemming. 
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