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REGLEMENT VAN DE R. K. STAATSPARTIJ. 

ZETEL. 

Art. 1, 

De zetel van de R. K. Staatspartij is gevestigd te 's-Gravenhage. 

DOEL EN MIDDELEN. 

Art. 2. 

Het doel van de R. K. Staatspartij is de toepassing van de Katho-
liek-staatkundige beginselen in alle deelen van het staatsbestuur. 

In verband daarmee streeft de R. K. Staatspartij naar: 
a. het bevorderen van de staatkundige ontwikkeling der Katho-

lieke kiezers ; 
b. het vaststellen en zoo noodig aanvullen van een Partijprogram 

en van een kort Program van actie 
c. het bevorderen van de verkiezing van leden van de Staatspartij 

in de vertegenwoordigende lichamen. 

Art. 3. 

De R. K. Staatspartij tracht haar doel te bereiken met alle geoor-
loofde middelen, in het bijzonder door 

a. het organiseeren van de R. K. kiezers 
b. het houden van vergaderingen 
c. het instellen van studiecommissiën 
d. het uitgeven van geschriften 
C. het plegen van overleg niet de beide R. K. Kamerfracties der 

Staten-Generaal; 

f. het beleggen van Politieke Landdagen. 

LEDEN. 

Art. 4. \OT/1 '. 

Leden van de R. K. Staatspartij zijn alle kiezere lid zijn van\ 
de erkende R. K. Kiesvereeniging, gevestigd in d gemeete(resp. 

\. 
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de parochie) waar zij woonplaats hebben, of, indien in de gemeente 
(resp. de parochie) hunner woonplaats geen R. K. Kiesvereeniging 
mocht bestaan, van de erkende R. K. Kiesvereeniging eener in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen gemeente (resp. parochie). 

Erkenning van een R. K. Kiesvereeniging vindt plaats door goed-
keuring van haar reglement overeenkomstig het in art. 9 bepaalde. 

R. K. kiezers kunnen niet tot het lidmaatschap van de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde Kiesvereeniging worden toege-
laten, indien zij lid zijn van een andere politieke organisatie. Een-
maal toegelaten worden zij geroyeerd, wanneer zij zulk een lidmaat-
schap aanvaarden, of wanneer eerst na toelating het lidmaatschap 
van een andere politieke organisatie bekend wordt. 

Toelating, weigering of royement geschiedt door het Bestuur der 
betrokken Kiesvereeniging, met beroep op haar Algemeene Ver-
gadering en hooger beroep van de in het ongelijk gestelde partij op 
het Bestuur van de betrokken Rijkskieskringorganisatie telkens 
binnen dertig dagen na den dag, waarop de beschikking is verzonden. 
Partijen worden van iedere beslissing betreffende weigering of roye-
ment onverwijld per aangeteekenden brief in kennis gesteld. De uit-
voering van een besluit tot royement wordt door een ingesteld beroep 
niet opgeschort. Een beslissing in beroep, of hooger beroep, moet 
worden genomen binnen drie maanden, nadat het beroep is ingesteld. 

Onder een andere politieke organisatie als bedoeld in het derde 
lid wordt niet verstaan een door een Kiesvereeniging of Rijkskies-
kringorganisatie opgerichte of een door leden der R. K. Staatspartij 
in een bepaalde gemeente (parochie) gevormde, erkende studieclub 
of propagandaclub. Erkenning van een studieclub of propaganda-
club vindt plaats door goedkeuring van haar reglement overeen-
komstig het in art. 9 bepaalde. 

Het Bestuur van de betrokken Rijkskieskringorganisatie is be-
voegd, in verband met gewestelijke of plaatselijke omstandigheden, 
van het bepaalde in lid I van dit artikel in zooverre afwijking toe 
te staan, dat een Kiesvereeniging zich kan uitstrekken over ver-
schillende gemeenten. 

ORGANISATIE. 

Art. 5. 

Ter bevordering van het doel der R. K. Staatspartij in een be- 
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paalde gemeente (parochie) en ter bevordering van de verkiezing 
van leden der H. K. Staatspartij in den Gemeenteraad werken de 
R. K. kiezers in die gemeente (parochie) samen in een gemeentelijke 
(parochieele) R. K. Kiesvereeniging. 

In die gemeenten, waar parochieele kiesvereenigingen bestaan, 
werken deze samen ter bevordering van de verkiezing van leden 
der H. K. Staatspartij in den Gemeenteraad. 

Het Bestuur van de betrokken Rijkskieskringorganisatie is be-
voegd van het bepaalde in de beide vorige leden ontheffing te ver-
leenen of afwijking toe te staan. 

Art. 6, 

Ter bevordering van de verkiezing van leden der R. K. Staats-
partij in de Provinciale Staten werken de in een provincialen kieskring 
gevestigde gemeentelijke (parochieele) kiesvereenigingen samen in 
een Provinciale Kieskringorganisatie. 

De Algemeene Vergadering van de betrokken Rijkskieskringorga-
nisatie is bevoegd de samenwerking bedoeld in het vorig lid Rijks-
kieskringsgewijs te regelen. 

Art. 7. 

Ter bevordering van de verkiezing van leden der R. K. Staats-
partij in de Tweede Kamer der Staten-Generaal werken de in één 
Rijkskieskring gevestigde gemeentelijke (parochieele) kiesvereeni-
gingen, al dan niet in Provinciale Kieskringorganisaties, samen in een 
Rijkskieskringorganisatie. 

Art. 8. 

Ter bevordering van de verkiezing van leden der R. K. Staats-
partij in de Eerste Kamer der Staten-Generaal werken de leden 
van de R. K. Staatspartij, die leden zijn van de Provinciale Staten, 
samen in een Kiesvereeniging ten behoeve van de verkiezing van leden 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Art. 9. 

De reglementen van de gemeentelijke (parochieele) Kiesvereeni-
gingen en van de Provinciale Kieskringorganisaties behoeven de 
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goedkeuring van het Bestuur van de Rijkskieskringorganisatie in 
den Rijkskieskring waartoe zij behooren. Beroep staat open bij de 
Algemeene Vergadering van de betrokken Rijkskieskringorganisatie. 

De reglementen van de Rijkskieskringorganisaties en van de 
Kiesvereeniging ten behoeve van de verkiezing van leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal behoeven de goedkeuring van 
het Bestuur der R. K. Staatspartij. Beroep staat open bij den Partij-
raad. 

De reglementen van een door een gemeentelijke (parochieele) 
Kiesvereeniging opgerichte of erkende studieclub of propagandaclub 
behoeven de goedkeuring van het Bestuur der betrokken Kies-
vereeniging. Beroep staat open bij de Algemeene Vergadering der 
betrokken Kiesvereeniging, en hooger beroep bij het Bestuur van 
de betrokken Rijkskieskringorganisatie. 

De reglementen van een door een Rijkskieskringorganisatie opge-
richte of erkende studieclub of propagandaclub behoeven de goed-
keuring van het Bestuur van de betrokken Rijkskieskringorganisatie. 
Beroep staat open bij de Algemeene Vergadering dier Rijkskies-
kringorganisatie. 

In elk der genoemde gevallen moet het beroep (resp. hooger 
beroep) ingesteld worden binnen dertig dagen na den dag, waarop 
eene beslissing verzonden is ; de beslissing wordt telkens en onver-
wijld aan de betrokkenen per aangeteekenden brief medegedeeld. 

Een exemplaar van alle goedgekeurde Reglementen wordt door 
den Secretaris van de betrokken organisatie aan den Secretaris der 
R. K. Staatspartij toegezonden. 

STUDIECLUBS. 

Art. 10. 

De in art. 9 lid 3 en 4 omschreven goedkeuring mag slechts dan 
aan het reglement eener studieclub worden onthouden, indien daar-
uit niet blijkt, dat de studieclub aan de volgende voorwaarden zal 
voldoen 

a. dat ieder lid der betrokken gemeentelijke (parochieele) Kies-
vereeniging of van de betrokken Rijkskieskringorganisatie, die 
daartoe het verlangen te kennen geeft, als lid der studieclub worde 
toegelaten 
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b. dat in de studieclub slechts personen worden toegelaten, die 
lid zijn van de betrokken gemeentelijke (parochieele) Kiesvereeniging, 
of van de betrokken Rijkskieskringorganisatie 

c. dat het doel der studieclub geen ander zij dan studie 
d. dat de studieclub slechts worde aangeduid met het bijzonder 

studie-doel waartoe zij werd opgericht, en met den naam van de 
betrokken gemeentelijke (parochieele) Kiesvereeniging of Rijks-
kieskringorganisatie 

e. dat een door het Bestuur van de betrokken gemeentelijke 
(parochieele) Kiesvereeniging of Rijkskieskringorganisatie uit zijn 
midden aan te wijzen lid in de club zitting hebbe met adviseerende 
stem en bevoegd zij alle vergaderingen van de club en van haar 
bestuur bij te wonen. 

Leden der R. K. Staatspartij, in wier gemeente (parochie), geen 
studieclub bestaat met het bijzonder studiedoel door deze leden 
gewenscht, kunnen zich aansluiten bi] een studieclub met het door 
hen gewenschte studiedoel in een naburige gemeente (parochie), 
gelegen in denzelfden Rijkskieskring. 

KLACHTEN, 

Art. 11.  

Ieder lid der R. K. Staatspartij is bevoegd bij de in het volgende 
lid aangewezen organen een schriftelijke klacht in te dienen. 

Indien de klacht betreft een gemeentelijke (parochieele) Kiesver-
eeniging of een Provinciale Kieskringorganisatie, moet zij worden 
ingediend bij het Bestuur der Rijkskieskringorganisatie ; indien zij 
betreft een Rijkskieskringorganisatie of de Kiesvereeniging ten be-
hoeve van de verkiezing van leden der Eerste Kamer, bij het Bestuur 
der R. K. Staatspartij. 

De klacht is niet ontvankelijk, indien zij niet duidelijk is om-
schreven, met redenen omkleed, gedagteekend en onderteekend. 

Tegen de beslissing van het Bestuur der Rijkskieskringorganisatie 
kan hij, die de klacht heeft ingediend, in beroep komen bij de Alge-
meene Vergadering der betrokken Rijkskieskringorganisatie ; tegen 
de beslissing van het Bestuur der R. K. Staatspartij bij den Partij-
raad ; telkens binnen dertig dagen na den dag, waarop de beslissing 
genomen is van iedere beslissing krijgt de klager onverwijld per 
aangeteekenden brief mededeeling. 
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PARTIJRAAD. 

Art. 12. 

De Algemeene Vergadering der R. K. Staatspartij heet Partijraad. 
Voorzitter van den Partijraad is de Voorzitter van de R. K. Tweede-

Kamerfractie. 
De Partijraad is samengesteld uit 
A. Stemgerechtigde leden. 
Als zoodanig treden op de afgevaardigden der Rijkskieskring- 

organisaties. 
B. Adviseerende leden. 
Als zoodanig treden op 
1. de leden van het Bestuur der R. K. Staatspartij 
2. de leden der R. K. Kamerfracties der Staten-Generaal 
3. de leden van het Bestuur der Kiesvereeniging ten behoeve 

van de verkiezing van leden van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal 

4. de navolgende gekwalificeerde personen, die leden van de R. K. 
Staatspartij moeten zijn 

a. drie door den Senaat aan te wijzen hoogleeraren der R. K. 
Universiteit 

b. één der - door hen uit hun midden aan te wijzen - R. K. 
hoogleeraren aan de Openbare Universiteiten en Hoogescholen; 

c. vijf professoren der Seminaries, uit elk Bisdom één, aan te wijzen 
door de gezamenlijke professoren van ieder Seminarie 

d. één persoon, aangewezen uit en door het cloceerend personeel 
der R. K. Leergangen 

e. de directeur van het R. K. Centraal Bureau voor Onderwijs 
en Opvoeding; 

ij 

/. één persoon, aangewezen uit en door den Schoolraad voor R. K. 
Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs; 

g. één persoon, aangewezen uit en door de vereeniging van R. K. 
Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs ,,St. Bonaventura" ; 

h. één persoon, aangewezen uit en door de Federatie van Alge-
meene Diocesane Vereeniging van R. K. bijzondere onderwijzers 
in Nederland 

i. één persoon, aangewezen uit en door de Canisius- Federatie van 
P. K. Onderwijzers; 
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j. twee personen, aangewezen uit en door de Algemeene R. K. 
Werkgeversvereeniging 

Ic. twee personen, aangewezen uit en door den Nederlandschen 
R. K. Boeren- en Tuindersbond; 

1. twee personen, aangewezen uit en door den Nederlandschen 
R. K. Middenstandsbond; 

m. zes personen, aangewezen uit en door het R. K. Werklieden- 

n. twee personen, aangewezen uit en door de Federatie van R. K. 
Vrouwenbonden; 

o. drie personen, aangewezen uit en door de Nederlandsche Katho-
lieke Journalistenvereeniging 

p. één persoon, aangewezen uit en door de Centrale van R. K. 
Burgerlijk Overheidspersoneel 

. één persoon, aangewezen uit en door de Algemeene R. K. 
Officierenvereeniging 

r. één persoon, aangewezen uit en door de R. K. Artsenvereeniging; 
s. twee personen, aangewezen uit en door de Vereeniging tot bet 

bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken 
van Nederland; 

t. één persoon, aangewezen uit en door de Apologetisckve Ver-
eeniging ,,Petrus Canisius" 

u. de directeur van het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale 
Actie in Nederland 

v. de directeur van het Centraal Bureau van ,,Sobrietas", Federatie 
van R. K. Diocesane Bonden ter bevordering der Christelijke matig-
heid en tot bestrijding van het alcoholisme; 

w. één persoon, aangewezen uit en door den R. K. Bond van 
Groote Gezinnen; 

x. de directeur van het Centraal Bureau van het Hoofdbestuur 
van de Vereeniging Voor Eer en Deugd in Nederland 

y. één persoon, aangewezen uit en door den R. K. Vredesbond 
in Nederland 

z. één persoon, aangewezen uit en door de Indische Missie-ver-
eeniging. 

De Partijraad is bevoegd het aantal gekwalificeerde leden naar 
behoefte uit te breiden. 



Voor ieder lid van den Partijraad bedoeld onder letter A wordt 
een plaatsvervanger aangewezen, die bij verhindering van het lid 
in diens functie treedt. 

De onder letter B sub 3 en 4 bedoelde personen genieten vergoeding 
van reis- en verblijfkosten uit de kas der Staatspartij volgens een 
door het Bestuur vast te stellen reisbesluit. 

Art. 13.  

Voor zoover de gekwalificeerde personen, die deel uitmaken van 
den Partijraad, niet onmiddellijk door hun hoedanigheid zijn aan-
gewezen, zal de aanwijzing geschieden voor de tijdsruimte, ver-
loopende tusschen twee periodieke verkiezingen voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, en wel telkenmale nadat die ver-
kiezingen hebben plaats gehad. 

Art. 14. 

De afgevaardigden der Rijkskieskringorganisaties bedoeld in art. 12 
ondetrtter A, en hun plaatsvervangers, worden door de Algemeene 
Vergaderingen dier organisaties, al of niet uit haar midden, gekozen 
op de wijze in de reglementen dier organisaties aangegeven. 

Vóór de goedkeuring dezer reglementen onderzoekt het Bestuur 
der R. K. Staatspartij in het bijzonder de waarborgen voor een veel-
zijdige samenstelling van het stemgerechtigd deel van den Partij-
raad. 

De afgevaardigden, en hun plaatsvervangers, worden aangewezen 
voor de tijdsruimte, verloopende tusschen twee periodieke verkie-
zingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en wel telken-
male nadat die verkiezingen hebben plaats gehad en dan vóór de 
jaarvergadering van den Partijraad. 

Het aantal afgevaardigden van elke Rijkskieskringorganisatie 
wordt bepaald naar den grondslag der contributie-afdracht inge-
volge art. 20, in dien zin, dat 

twee afgevaardigden worden benoemd, indien de Rijkskieskring 
5000 of minder leden der R. K. Staatspartij telt, en vervolgens voor 
elk begonnen 5000-tal bovendien één afgevaardigde. 
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Art. 15. 

De Jaarvergadering van den Partijraad heeft plaats in de maand 
November. 

Het Bestuur bepaalt de plaats van de vergaderingen. 
In de maand Augustus wordt aan de Rijkskieskringorganisaties 

een voorloopige kennisgeving gezonden en daarbij gevraagd of, en 
zoo ja, welke voorstellen zij op de agenda van werkzaamheden voor 
die vergadering wenschen geplaatst te zien. 

Het antwoord wordt vóór 1  October  bij het Bestuur der R. K. 
Staatspartij ingezonden. 

De oproepingsbrieven voor de vergaderingen van den Partijraad 
worden vastgesteld door het Bestuur, in overleg met den Voorzitter 
van den Partijraad. Zij worden tenminste drie weken vóór den da-
tum dier vergadering verzonden en bevatten, behalve de voorstellen 
van het Bestuur en van den Voorzitter van den Partijraad, die, welke 
door de Rijkskieskringorganisaties ter behandeling zijn opgegeven. 

Amendementen moeten uiterlijk drie dagen te voren door het 
Bestuur eener Rijkskieskringorganisatie bij het Bestuur der R. K. 
Staatspartij worden ingezonden. 

Amendementen, staande de vergadering ingediend, moeten, om 
in behandeling te kunnen komen, door ten minste vier afgevaar-
digden van tenminste twee Rijkskieskringorganisaties worden on-
dersteund. 

In het jaar, voorafgaande aan het jaar der periodieke verkiezingen 
voor de Tweede Kamer, wordt in de vergadering van den Partijraad 
het Program voor de nieuwe wetgevende periode behandeld. Het 
ontwerp daarvan wordt door het Bestuur vastgesteld op voorstel van 
het Dagelijksch Bestuur, dat daaromtrent overleg pleegt met den 

) Voorzitter van den Partijraad. Dit ontwerp wordt vervolgens in de 
Pers openbaar gemaakt en aan de Rijkskieskringorganisaties toege-
zonden. De Rijkskieskringorganisaties hebben de taak dit program 
door de gemeentelijke (parochieele) Kiesvereenigingen te doen 
behandelen. De amendementen der Rijkskieskringorganisaties moe-
ten één maand vóór den datum der vergadering van den Partijraad 
bij het Bestuur der R. K. Staatspartij worden ingezonden. Amende-
menten van gemeentelijke (parochieele) Kiesvereenigingen, die 
in de Provinciale Kieskringorganisatie of in de Algemeene Vergade- 
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ring van den Rijkskieskring geen meerderheid mochten verwerven, 
worden niettemin door het Bestuur der Rijkskieskringorganisatie 
aan het Bestuur der R. K. Staatspartij toegezonden en door dit Be-
stuur in den oproepingsbrief medegedeeld. Deze amendementen 
worden als gewone amendementen door den Partijraad in behandeling 
genomen, indien vier afgevaardigden van ten minste twee Rijks-
kieskringorganisaties dit wenschen. 

Voor het vaststellen van nieuwe punten voor het Program is een 
meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt. 

De behandeling van staatkundige vraagstukken in den Partij-
raad geschiedt, zoo mogelijk, onder voorlichting van bevoegde 
praeadviseurs. 

Art. 16. 

Het Bestuur is verplicht een vergadering van den Partijraad 
bijeen te roepen in geval van ontbinding der Eerste en (of) Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Bovendien wordt een vergadering van den Partijraad gehouden, 
indien tenminste vijf afgevaardigden van tenminste drie Rijkskies-
kringorganisaties of indien de Fracties van Eerste of Tweede Kamer 
of vijftien gekwalificeerde personen dit verlangen. 

BESTUUR, DAGELIJKSCH BESTUUR EN VOORZITTER. 

Art, 17. 

Het Bestuur der R. K. Staatspartij bestaat uit 
a. den voorzitter of een ander door het kringbestuur aangeweze* 

bestuurslid der Rijkskieskringorganisaties, niet dien verstande, dat 
voor de in het voorlaatste lid van dit artikel aangewezen periode de 
voorzitter of een ander bestuurslid wordt aangewezen ; wordt een 
ander bestuurslid dan de voorzitter aangewezen, dan treedt de 
voorzitter als plaatsvervanger op, en omgekeerd. 

b. de leden van het Dagelijksch Bestuur, voorzoover niet reeds 
behoorende tot de onder a. vermelde personen; 

c. een bezoldigd Secretaris, gekozen door het Bestuur. 
Het Dagelijksch Bestuur der R. K. Staatspartij bestaat uit 
1. vijf personen, onder wie tenminste twee leden uit het onder 

a. genoemde deel van het Bestuur, gekozen door de afgevaardigden 
der Rijkskieskringorganisaties in den Partijraad 
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2. den onder c. bedoelden Secretaris. 
De afgevaardigden der Rijkskieskringorganisaties in den Partij-

raad kiezen uit de leden van het Dagelijksch Bestuur den Voor-
zitter. De overige functies, n.l. Ondervoorzitter en Penningmeester, 
worden door het Dagelijksch Bestuur onderling verdeeld. Wanneer 
de Voorzitter als zoodanig bedankt, houdt hij op lid van het Dage-
lijksch Bestuur te zijn. 

De leden van het Dagelijksch Bestuur worden gekozen voor een 
tijdsruimte, verloopende tusschen twee periodieke verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en wel telkenmale 
nadat de verkiezing van de afgevaardigden der Rijkskieskringorga-
nisaties heeft plaats gehad. De onder a bedoelde bestuursleden 
worden door de Besturen der Rijkskieskringorganisaties voor dezelfde 
tijdsruimte aangewezen. 

De Secretaris der R. K. Staatspartij wordt door het Bestuur uit 
een door het Dagelijksch Bestuur opgemaakte voordracht van drie 
personen gekozen. Hij heeft in de vergaderingen van Partijraad, 
Bestuur en Dagelijksch Bestuur een adviseerende stem. Hij geniet 
een door het Bestuur te bepalen salaris. Zijn instructie wordt door 
het Bestuur vastgesteld. 

Art. 18. 

De Voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur en van het 
Dagelijksch Bestuur. Hij is plaatsvervangend voorzitter van den 
Partijraad. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door den Ondervoor-
zitter en bij diens afwezigheid door het in leeftijd oudste lid van het 
Dagelijksch Bestuur. 

De Secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen en voert, 
onder toezicht van het Dagelijksch Bestuur, de correspondentie. 

De Penningmeester zorgt voor de inning der bijdragen, is belast 
met het beheer der geldmiddelen en doet jaarlijks rekening en verant-
woording aan den Partijraad. 

De vergaderingen van den Partijraad worden opgeroepen door het 
Bestuur in overleg met den voorzittervan dien raad, de vergaderingen 
van het Bestuur door het Dagelijksch Bestuur, de vergaderingen van 
het Dagelijksch Bestuur door den Voorzitter. 

De leden van het Bestuur genieten vergoeding van reis- en verblijf-
kosten uit de kas der Staatspartij, 
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STEMRECHT EN STEMMINGEN. 

Art. 19. 

Het stemrecht in den Partijraad wordt uitgeoefend door de afge-
vaardigden der Rijkskieskringorganisaties. Ieder afgevaardigde 
brengt één stem uit ; hij stemt zonder lastgeving. 

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes. 
Indien bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid door eenig 
persoon niet is verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming 
overgegaan. Is ook bij deze stemming geen volstrekte meerderheid 
verkregen, dan komen voor herstemming in aanmerking twee candi-
daten 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 personen een gelijk 
aantal stemmen verkregen, dan komen in herstemming allen, die 
aldus de meeste stemmen hebben erlangd. 

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

De stemming over zaken geschiedt mondeling en bij meerderheid 
van stemmen, behalve in het geval bedoeld in artikel 15 voorlaatste 
lid en artikel 23 van dit Reglement. 

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen. 

FINANCIEN. 

Art. 20. 

De Besturen der Rijkskieskringorganisaties dragen jaarlijks in 
de maand Maart aan den Penningmeester van de Staatspartij af een 
bedrag van drie cent (of zooveel meer als de Partijraad vooraf mocht 
hebben bepaald) voor ieder die op 31 December van het voorafgaande 
jaar lid was van een erkende gemeentelijke (parochieele) Kiesver-
eeniging binnen het ressort van den betrokken kieskring. 

MAATREGELEN TEGEN NALATIGEN EN BESLISSING 
VAN GESCHILLEN. 

Art. 21,  

Indien eenig orgaan der R. K. Staatspartij (daaronder begrepen 
de studieclubs en propagandaclubs) handelt in strijd met bepalingen 
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van dit Reglement of met besluiten van den Partijraad, of nalatig 
is in het verleenen van medewerking aan de uitvoering van besluiten 
van hoogere organen, is het Dagelijksch Bestuur der Partij bevoegd 
ter zake de maatregelen te nemen, die het noodig acht. Het betrokken 
orgaan heeft beroep op den Partijraad binnen dertig dagen na den 
dag, waarop de beslissing per aangeteekenden brief is verzonden. 

Geschillen tusschen organen der R. K. Staatspartij worden door 
het Dagelijksch Bestuur beslist, eveneens met beroep op den Partij-
raad. Hetzelfde geldt voor geschillen over de uitlegging van dit 

Reglement. 

CANDIDAATSTELLING VOOR DE TWEEDE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Art. 22. 

De regelen, geldende voor de candidaatstelling van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, worden neergelegd in een 
afzonderlijk Reglement, dat door den Partijraad wordt vastgesteld. 

In dit reglement zal de bepaling worden opgenomen, dat aan stem-
mingen uitsluitend mogen deelnemen de leden der R. K. Staats-
partij, die het lidmaatschap reeds bezaten op 31 December van het 
voorafgaande jaar en dat bij de eindstemming geen andere stem-
biljetten mogen worden gebezigd, dan die door het Bestuur der 
R. K. Staatspartij worden verstrekt naar den grondslag der contri-
butie-afdracht volgens art. 20. 

WIJZIGING VAN HET REGLEMENT 

Art. 23.  

Geen veranderingen kunnen in dit Reglement worden aangebracht 
dan met twee derden der in den Partijraad uitgebrachte stemmen, 
nadat de voorgestelde veranderingen vooraf in de oproepingsbrieven 
zijn bekend gemaakt. 

OVERGANGSBEPALINGEN, 

Art. 24. 

In afwijking van het bepaalde in art. 15, eerste lid heeft in 1026 
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de vergadering van den Partijraad plaats in de maand  October.  
Het bestaande Bestuur van den Bond van R. K. Rijkskieskring-
organisaties in Nederland treedt af op den dag, waarop bedoelde 
vergadering wordt gehouden. 

De aanwijzing van de afgevaardigden der Rijkskieskringorgani-
saties (art. 14), van de in art. 17, lid 1, sub a bedoelde bestuursleden 
en, voor zooveel noodig, van de gekwalificeerde personen (art. 12 
sub B. 4) heeft vóór deze vergadering plaats. Deze aanwijzing is 
van kracht tot na de eerstvolgende periodieke aftreding van de leden 
der Tweede Kamer van de Staten-Generaal. 

De aftredende Voorzitter van den Bond van R. K. Rijkskieskring-
organisaties in Nederland leidt de eerste vergadering van den Partij-
raad. 

Op deze vergadering wordt het Dagelijksch Bestuur en de Voor-
zitter gekozen. 

Zoo spoedig mogelijk benoemt het Bestuur vervolgens den Secre-
taris. 

Art. 25. 

De organisatie van de Kiesvereeniging ten behoeve van de ver-
kiezing van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal treedt in 
werking op I Januari 1928. 

Art. 26. 

De reglementen, bedoeld in art. 9, lid I en 2 van dit Reglement, 
moeten vóór I Januari 1927 ter goedkeuring worden ingezonden bij 
de daarvoor aangewezen organen. 

Art. 27.  

Indien een Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Gelderland be-
staat, wordt deze, met afwijking in zooverre van het bepaalde in 
art. 17, in het Bestuur der R. K. Staatspartij vertegenwoordigd door 
den voorzitter en een ander door het Hoofdbestuur van dien Bond 
aangewezen bestuurslid, ofwel door twee door dat Hoofdbestuur 
aangewezen bestuursleden, terwijl als plaatsvervangers twee door het 
Hoofdbestuur van dien Bond aan te wijzen bestuursleden optreden. 
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ADDITIONEEL ARTIKEL. 

Zoolang het in art. 22 omschreven reglement niet door den Partij-
raad is vastgesteld, worden de bestaande studieclubs niet aange-
merkt als een andere politieke organisatie als bedoeld in art. 4, 
lid 3. 
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