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Hoofdstllk I Algemene bepalingen

De Christelijk-Historische Unie, verder te noemen: de Unie, wordt
gevormd d~or de plaatselijke kiesverenigingen, die als grondslag van
samenwerkl~g aanvaarden het program van beginselen, voor het eerst
vastgesteld In de vergadering van afgevaardigden, gehollden te Am-
sterdam op 9 juli 1908 en laatstelijk herzien in de Aigemene Verga-
dering van 23 mei 1970.

De Unie stelt zich ten doel:

a. de kennis. van de ChristeJijk-Historische beginselen en gedachten
te verbrelden en de ontwikkeling en toepassing daarvan naar de
eisen des tijds te bevorderen;

b. de samenwerking van de bij haar aangesloten kiesverenigingen te
bevorderen en te versterken;

c. de verkiezing te bevorderen in de vertegenwoordigende Jichamen
van personen, die lid zijn van de Unie.

Artikel 3

De Unie is samengesteld als voigt:

I. In een plaatseli!ke kiesvereniging verenigen zich degenen, die
h.~t ~ro~~am van beglnselen van de Unie aanvaarden en woonachtig
zl!n In een. ge~een.te of een bepaald deel van een gemeente, al dan
nlet een kleskrlng In de zin van artikel E 1 van de Kieswet vormend.

II. ln~ien in een gemeente s!echts een plaatselijke kiesvereniging
bestaat IS deze tevens gemeentelijke kiesvereniging. In geval in een
g~meente twee of meer plaatselijke kiesverenigingen bestaan, ver.
blnden deze zich tot een gemeentelijke kiesvereniging waarvoor een
afzonderlijk reglement wordt vastgesteld. '

. III. I~dien voor een bovengemeenteJijk orgaan een vertegenwoor-
dlgend '.,.chaam moet worden verkozen, verenigen de daarbij betrokken
plaatsehJke en gemeentelijke kiesverenigingen zich In een bovenge-

meentelijke verenlglng. Op een zodanige bovengemeentelijke vereni·
ging zijn aile bepalingen in deze statuten inzake de statenkringver-
eniging zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

IV. De plaatselijke kiesverenigingen binnen elke kieskring voar de
verkiezing van leden van Provinciale Staten vormen tezamen een sta-
tenkringvereniging.
Indien binnen een statenkring slechts een plaatselijke of een gemeen-
telijke kiesvereniging bestaat is deze tevens de statenkringvereniging.

V. De plaatelijke kiesverenigingen binnen elke kieskring voor de
verkiezing van leden van de Tweede Kamer vormen tezamen een kamer-
kringvereniging.
Indien binnen een kamerkring slechts een plaatselijke of een gemeen-
telijke kiesvereniging bestaat is deze tevens de kamerkringvereniging.

VI. In verband met de verkiezing van leden van de Tweede Kamer
kunnen bovendien kamerkringen in het geval, bedoeld in artikel 18 flub
6 worden verenigd tot groepen. De plaatselijke kiesverenigingen in
een groep vormen dan een groepsvereniging.

VII. Aile plaatselijke kiesverenigingen tezamen vormen de Unie.

VIII. Zij, die woonachtig zijn in een gemeente waar geen kiesver-
eniging bestaat, of in het buitenland, kunnen op hun verzoek door het
Hoofdbestuur a!s bUitengewoon lid van de Unie worden ingeschreven.
Zij hebben het recht de Aigemene Vergadering van de Unie bij te wonen
en aan de beraadslagingen deel te nemen en betalen een jaarlijkse
kontributie aan de Unie van tenminste vijftien gulden.

Elke plaatselijke kiesvereniging is gerechtigd een of meer afgevaar-
digden met stemrecht en hun plaatsvervangers aan te wijzen voor de
stemmingen in de vergaderingen van bovengemeentelijke verenigin-
gen, statenkringverenigingen, kamerkringverenigingen, groepsvereni-
gingen en de Aigemene Vergadering van de Unie.
Deze aanwijzing geschiedt naar verhouding van het aantal leden van
de plaatselijke kiesvereniging en wet als voigt:

bij een aantal leden van minder dan 21, een
bij een aantal leden van 21 tot 50, twee
bij een aanta! leden van 51 tot 100, drie
bij een aantal leden van 101 tot 150, vier
bij een aantal leden van 151 tot 200, vijf

afgevaardigde
afgevaardigden



en zo verder tot en met elk vijftigtal een afgevaardigde meer en met
clien verstande, dat een persoon ten hoogste vier stemmen mag L1it-
brengen.
Een afgevaardigde kan, mits daartoe schriftelijk gemachtigd, oak voor
andere afgevaardigden van plaatselijke kiesverenigingen uit dezelfde
kamerkrlng stemmen, zulks met de beperking in het vorig lid bedoeld.

1. In de vergaderingen van aile organen der Unie en in aile andere
vergaderingen binnen het verband van de Unie spreken en stemmen
de leden naar eigen overtuiging.

2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling
of schriftelijk gestemd.

Aile besluiten over zaken worden bij meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemm en genomen, terwijl bij staken van stemmen het be-
treffende voorstel geacht wordt te zijn verworpen, tenzij bij bijzoncler
reglement anclers is bepaald.
Bij stemmingen over person en zijn de eerste twee stemmingen vrij.
Is een derde stemming noodzakelijk, omclat niemancl de meerclerheid
van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft, clan kan slechts
gekozen worden tussen cle twee personen, die bij de tweede vrije
stemming de meeste stemrnen op zich verenigd hebben. Hebben
evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal
stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie van
hen tot de in de vorige zinsnede bedoelde twee personen moeten wor-
den gerekencl, dan vindt tussen deze personen een tussenstemming
plaats.
Staken bij deze tussenstemrning of bij de derde stemming de stem.
men, dan beslist het lot.

3. Periodiek aftreclende laden van besturen en kommissies zijn,
inclien zij een niet onderbroken periode van twaalf jaren zitting hebben
gehacl, niet herkiesbaar, voorzover bij bijzonder reglement daarvan niet
is afgeweken.
Wel kunnen ze een jaar na hun aftreden opnieuw worden gekozen.

4. Op elke 5 bestuursleden of een gedeelte daarvan is slechts een
lid verkiesbaar van 65 jaar of daarboven.

Hoofdstuk II Van de kiesverenigingen, de statenkringverenigingen en de
kamerkringverenigingen en besturen daarvan

Artikel 6

1. De plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen, de boven-
gemeentelijke vereniging, de statenkring- en kame~kringve:eniging~n
kiezen aIle haar eigen bestuur en stell en haar elgen hUlshoudeliJk
reglement vast met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
Deze reglementen zijn onderworpen aan de goedkeuring van het Hoofd-
bestuur.

2. Voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde reglementen
worden door het Hoofdbestuur modellen vastgelegd.

3. In de vergaderingen van de kamerkring- en de statenkringver-
enigingen zijn stemgerechtigd de gekozen leden van de besturen van
die verenigingen en de afgevaardigden van de plaatselijke kiesvereni-
~jingen, als bedoeld in artikel 4.

Artikel 7

1. De plaatselijke kiesverenigingen bepalen zelf de kontributies
van de leden en doen voor het innen daarvan zorgdragen.

2. De financiele verhouding tussen plaatselijke kiesverenigingen
en de gemeentelijke kiesvereniging wordt geregeld bij het voor de
gemeentelijke kiesvereniging vast te stellen afzonderlijk reglement als
bedoeld in artikel 3, sub II.

3. De plaatselijke kiesverenigingen betalen jaarlijks in de maand
maart ten minste voor elk lid van de kiesvereniging elf en een halve
gulden (f 11,50) aan de Unie, vijftig cent (f 0,50) aan de kamerkring-
vereniging en vijf en twintig cent (f 0,25) aan de statenkring-
vereniging. 1)
Voor dames-Ieden, die tevens zijn aangesloten bij de Centrale van C.-H.
Vrouwengroepen of wier echtgenoten reeds lid zijn van een plaatselijke
kiesvereniging, is de helft van de in dit artikel vermelde bedragen, ver-
schuldigd. Dit laatste geldt evenzo voor de leden van de Christelijk-
Historische Jongeren Organisatie, die tevens lid zijn van een plaatse-
lijke kiesvereniging.
1) De af te stane bedragen f 0,50 en f 0,25 resp. voor I<amerkring en
Statenkring ~tammen uit een ver verleden en zijn in de meeste Kamer-
kringen aanzienlijk hoger. Bij de volgende statutenwijzigingen zal hierin
voorzien moeten worden.



4. Bij niet tijdig betalen van de in dit artikel onder 3 vermelde be.
dragen zal door de afgevaardigden van de betreffende plaatselijke kies.
verenigingen geen stemrecht kunnen worden uitgeoefend zolang niet
het verschuldigde is voldaan, tenzij op een deugdelijk gemotiveerd
verzoek om uitstel van betaling door het betrokken bestuur gunstig
is beschikt.

De plaatselijke kiesverenigingen hebben onder meer tot taak:

a. de kennis van de Christelijk-Historische beginseJen en gedachten
te helpen verbreiden en de ontwikkeling en de toepassing c1aarvan
naar de eisen des tijds te helpen bevorderen;

b, het deelnemen aan de arbeicl van de Unie en van de statenkring-
vereniging, de kamel-kringvereniging, de groepsvereniging en
eventueef van de gemeentelijke kiesvereniging, waarvan zij deel
uitmaken enhet stimuleren van het werk onder de Christelijk-
Historische jongeren;

c. het stelJen van voorlopige kandidaten voor de verkiezingen van de
leden van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten en van
de Gemeenteraad, het proclameren van de definitieve kandidaten
en het naar vermogen bevorderen van hun verkiezing.

1. De besturen van de plaatse/ijke kiesverenigingen doen aan het
Hoofdbestuur en aan de besturen van de gemeentelijke kiesvereniging,
van de statenkringvereniging en van de kamerkringvereniging, waartoe
zij behoren, terstond opgaaf toekomen van wijzigingen in hun sam en-
stelling. Voorts doen zij regelmatig (met een minimum van eenmaal
per drie maanden) aan het Hoofdbestuur opgaaf van wijzigingen in
hun ledenbestand, onder vermelding van naam en adres (bij verhuizing
zowel oud a's nieuw) van de desbetreffende (eden.

2. De besturen van de pJaatselijke kiesverenigingen doen ieder jaar
in de loop van de maand januari aan de besturen van de gemeentelijke
kiesvereniging, waartoe zij behoren, mededeling van het aantaf feden
van hun kiesvereniging op 1 januari van dat jaar.

3. De plaatselijke kiesverenigingen benoemen de afgevaardigden
met stemrecht en hun plaatsvervangers voor de vergaderingen van de

eenteliJ'ke kiesvereniging, de statenkringvereniging, de kamerkring-
gem .. h dvereniging en de groepsvereniging waartoe ZIJ be oren en voor e
algemene vergadering van de Unie.

De gemeentelijke kiesverenigingen hebben tot taak:

voorzover zij tevens de plaatselijke kiesvereniging zijn het ,:.er-
a. vullen van de taken, in de artikelen 8 en 9 voor de plaatselljke

kiesverenigingen gesteld;

b, het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van ~e. gemeebn-
teraad - voorzover zij uit meer plaatselijke kiesverenlgmgen e-
staan met inachtneming van het in artikel 3, sub II vermelde
reglement - het proklameren van die kandidaten, het naar ver-
mogen bevorderen van hun verkiezing en het verzorgen van ~Ie
indiening van de kandidatenlijsten bij de gemeenteraadsverkle-
zingen.

De besturen van de gemeentelijke kiesverenigingen doen aan het
Hoofdbestuur en aan de besturen van de statenkringverenigingen en
van de kamerkringverenigingen, waartoe zij behoren, terstond opgaaf
toekomen van wijzigingen in hun samenstelling.

De statenkringverenigingen hebben tot taak:

a. het mogelijke te doen tot het vormen en versterken van kiesvereni-
gingen binnen de statenkring en het bev?rder.en van de samen-
werking van de kiesvorenigingen binnen die krmg;

b. het bespreken van de voorlopige kanclidaten voor de verkiez!n~. van
leelen van provinciale staten, het proclameren van de defmltleve
kandidaten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk III van deze
statuten gesteld, het zoveel mogelijk bevorderen. van ~~n verkie-
zing, het verzorgen van de indiening van de kandldatenlIJsten vaal'
de verkiezing van leden van Provinciale Staten bij het hoofdst?mb~-
reau in de hoofdplaats van de statenkring en het doen van schnftehj-
ke meeledeling van het centraal stembureau in de hoofdplaats van de



provincie omtrent de eventllele verbinding van de ingeleverde
kandidatenlijst met andere lijsten tot een groep.

De besturen van de statenkringverenigingen doen aan het Hoofdbestuur
en aan het bestuur van de kamerkringvereniging, waartoe zij behoren,
terstond opgaaf toekomen van wijzigingen in hun samenstelling.

De kamerkringverenigingen hebben tot taak:

a. het deelnemen aan de arbeid van de Unie, zowel door het orga-
niseren van bijeenkomsten ter bespreking van staatkundige vraag-
stllkken, als door het bevorderen van de samenwerking van staten-
kringverenigingen en kiesverenigingen binnen de kamerkring;

b. het beslissen, behoudens beroep op het Hoofdbestuur, over toe-
lating tot een kiesvereniging en omtrent afsnijding van leden, waar-
tegen door cle betreffende kiesvereniging bezwaren zijn ingebracht;

c. de verkiezing uit de leden van haar bestllllr van een lid en een
plaatsvervangend lid van het Hoofdbestuur; de verkiezing van een
lid en een plaatsvervangend lid van de Unieraad;

d. het bespreken van de voorlopige kandidaten voor de verkiezing van
leden van de Tweede Kamer, het proklameren van de definitieve
kandidaten overeenkomstig' het bepaalde in Hoofdstuk III gesteld,
het zoveel mogelijk bevorderen van hun verkiezing, het verzorgen
van de indiening van de kandidatenlijsten voor de verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer bij het Hoofdstembureau in de
hoofdplaats van de kamerkring en het doen van de mededeling,
wie als gemachtigde en wie als diens plaatsvervanger tot het ver.
binden van de lijst met andere lijsten van de Unie tot een groep
zijn aangewezen.

1. De besturen van de kamerkringverenigingen doen aan het Hoofd-
bestuur terstond opgaaf toekomen van wijzigingen in hun samenstelling.

2. Voorts doen deze besturen terstond mededeling aan het Hoofd-
bestllllr van elke oprichting en/of ontbinding vaneen plaatselijke of
gemeentelijke kiesvereniging.

Hoofdstuk 11\ De vaststelling van de kandidatenlijsten
Par. I Kandidaatstelling voor de Tweede Kamer

Artike\ 16

1. Voor elke kandidaatstelling voor de Tweede Kamer heeft elke
kiesvereniging het recht ten hoogste drie namen te noemen voor de
groslijst van kandidaten voor de Tweede Kamer.

2. In verband hiermede richt het Dagelijks Bestuur v66r 1 augustus
van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin de leden van .?e T~eede K~-
mer periodiek aftreden, tot aile plaatselijke en gemeentell]ke kle.sverenl-
gingen het schriftelijke verzoek v66r 16 september van dat )aar aan
de secretaris van de Unie vertrollwelijk opgave te doen van ten hoogste
drie personen - geen leden van de .Tweede K~mer - die zij voor het
Iidmaatschap van de Tweede Kamer In aanmerklng wensen te breng~~.
Bij deze opgave moeten worden vermeld ad.res, beroep en zo mogeh)k
geboortejaar en nevenfunkties van de daarln vermelde personen, a~s-
mede de gronden, waarop deze geschikt worden geacht voor het IId-
maatschap van de Tweede Kamer. Bij de vermelding va.n. die gronden
dient onder meer aandacht te worden besteed aan de polltleke en maat-
schappelijke ontwikkeling van de opgegeven personen.

3. Terstond na ontvangst van de hierbove~ sub 2 bedoe~de opgave
vall de kiesverenigingen bericht de secretans van de Ume vertrou-
welijk aan ieder van de daarin vermelde personen, dat zij voor he.~
lidmaatschap van de Tweede Kamer in aanm.~rking zij~ g~bracht. HI]
verzoekt hun daarbij hem zo spoedig mogell)k, doch In .Ieder ge~al
binnen tien dagen, mede te delen of zij een eventuele kandldaatstelltng
wilen aanvaarden,
In geval binnen de voornoemde termijn geen bericht mocht worden
ontvangen, worclt aangenomen, dat de betreffende persoon zich niet
voor een kandidatllur beschikbaar stelt.

4. Het Dagelijks Bestllur stelt een voorlopige alfabetische groslijst
samen van kandiclaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer
met korte toelichting.

Deze groslijst bevat:

a. de namen van de aftredende Christelijk-Historische leden van de
Tweede Kamer, voor zover deze bereid zijn een nieuwe kandidatuur
te aanvaarden;



b. de ~ame.n van de Christelijk-Historische bewindslieden en oud-
bewlndslleden, voor zover deze bereid zijn een kandidatuur te aan-
vaarden.

c. d~ namen van de personen - geen lid van de Tweede Kamer _
?Ie door d~ kie~.verenigingen voor het lidmaatschap van de Kamer
~n aanmerklng zlJn gebracht en die schriftelijk hebben medegedeeld
In een eventuele kandidaatstelling te bewilligen.

Bij el~e naam worden adres, geboortejaar en beroep en eventuele neven
functles van de kandidaat vermeld. Voorts worden bij de aftredende
lede~ van ~.e Tweede Kamer vermeld hun specialisatie in de Kamer-
fractle en blJ de sub b..bedoelde kandidaten een korte samenvatting van
de gronden, wa~rop ZIJdoor de kiesverenigingen voor het Iidmaatschap
van de Kamer In aanmerking zijn gebracht.

. 5.. V66r 16 oktober van het jaar voorafgaande aan dat van de ver-
k~ezmg, zendt het Dagelijks Bestuur de alfabetische groslijst van kan-
dldaten vertrouwelijk aan de leden van het Hoofdbestuur.

. 1. Door een kamerkringvereniging of door meer kamerkringvereni-
gmgen teza.men kan aan het Hoofdbestuur een gemotiveerd verz0ek
worde~ gencht tot het mogen indienen van een afzonderlijke kandi-
datenllJst.

2. OVyr ~et verzoek, in het vorig lid van dit artikel bedoeld, wordt
slechts .be.slist, wanneer het v66r 1 oktober van het jaar, aan dat van
d.~ v.erkle~lng voorafgaande, bij de secretaris van het Hoofclbestulir La!
zlJn Ingedlenu.

1. Het Hoofdbestuur vergadert uiterlijk in de tweede helft van de
maand oktober voor een verkiezingsjaar ter vaststelling van de voor-
lopige alfabetische groslijst.

2. De voorlopige alfabetisGhe groslijst wordt ter vergadering aan-
gevuld met de namen en de overige in artikel 16, lid 4, bedoelde ge-
gevens van de personen, ten aanzien van wie tenminste vijf stemheb-
bend.e leden van het Hoofdbestuur onder vermelding van de in artikel
16, II? 2, bedoelde gegevens en gronden, verldaren dat zij hen voor
het Iidmaatschap van de Kamer in aanmerking wensen te brengen.

De namen van deze personen worden evenwel weer van de groslijst
geschrapt in geval zij niet binnen zeven dagen na een desbetreffend
schriftelijk verzoek van de secretaris van de Unie aan deze schriftelijk
zullen hebben bericht in een eventuele kandidatuur te bewilligen.

3. Vervolgens wordt beslist op verzoeken, als bedoeld in artikel
17.

4. Het Hoofdbestuur bepaalt vervolgens met inachtneming van de

beslissing bedoeld in het derde lid:

a. het aantal kandidatenlijsten, dat in het gehele land zal worden
ingediend;

b. indien besloten worclt verschillende Jijsten in te dienen, in welke
kamerkring(en) een afzonderlijke lijst en in welke kamerkringen
gelijkluidende lijsten zullen worden ingediend;

c. het aantal kandidaten, dat op iedere lijst zal worden geplaatst;

d. indien besloten worclt met een gelijkluidende koplijst in het gehele
land en met staartlijsten in de achttien kamerkringen uit te kamen,
het aantal namen, dat op de koplijst en het aantal, dat op elke staart-
Iijst zal worden geplaatst;

e. het aantal en de samenstelling van cle groepen, waarin de stemming
over de lijst(en) zal plaats vinden.

5. Indien besloten wordt niet in aile kamerkringen gelijkluidende
lijsten in te dienen, vormen de kamerkringen, 'waarin een gelijkluidende
lijst zal worden ingediend, zoveel mogelijk een groep.

6. Het Hoofdbestuur benoemt tevens in deze vergadering op VDor-
stel van het dagelijks bestuur een commissie ad hoc, bestaancle uit een
oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen leden, niet VDor-
komende op de vastgestelde g~oslijst van kandidaten welke, gehoord
hebbende de voorzitter van de Eerste Kamerfractie, de voorzitter van
de Tweede Kamerfractie en de voorzitter van de Unie, binnen zes we-
ken een advies uitbrengt aan het Hoofdbestuur voor de samenstelling
van de kandidatenlijst(en} als becloeld in art. 19, lid 1.
Na toelichting van dit aclvies in cle eerstvolgende vergadering van het
Hoofdbestuur treedt de commissie terstond af.

7. Het Hoofdbestuur vergadert opnieuw in de eerste helft van de
maand januari van het jaar der verkiezing ter bespreking van de vast-
gestelde alfabetische groslijst.
In de vergadering mogen niet aanwezig zijn die leden en adviserende



leden van het Hoofdbestuur, wier namen zijn vermeld op het in lid 6
bedoelde advies.
In deze vergadering geeft de commissie bedoeld in lid 6 een toelichting
op het door haar uitgebrachte advies.
Het Hoofdbestuur stelt daarna dit advies, al dan niet gewijzigd, vast.

1. De secretaris der Unie zendt v66r 20 januari van het jaar der
verkiezing aan aile plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen en
aan aile kamerkringverenigingen een exemplaar van de groslijst met
een exemplaar van het door of vanwege het Hoofdbestuur opgestelde
advies voor de samenstelling van de kandidatenlijst(enJ.

2. Daarbij wordt mededeling gedaan van de besluiten van het Hoofd-
bestuur, als bedoeld in artikel 18, sub 4 en worden tevens de besturen
van de kamerkringen die een groep vormen, uitgenodigd de dagelijkse
besturen af te vaardigen naar een bijeenkomst om het tijdelijk groeps-
bestuur te constitueren en plaats en uur van de groepsvergadering
vast te stellen. De uitnodiging bevat tevens de aanwijzing van het
kamerkringbestuur, dat de bijeenkomst van de dagelijkse besturen der
kamerkringen zal samenroepen.
Het tijdelijke groepsbestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penr.ingmeester aan en doetdaarvan onverwijld me-
dedeling aan de secretaris der Unie.

3. Het bestuur van een' kamerkring, die ingevolge besluit van het
Hoofdbestuur, als!?edoeld in artikel 18, sub 4, een afzonderlijke lijst
zal inclienen, bepaalt evenzo plaats en uur van de bijeenkomst, waarin
de stemming over de kandidaten zal plaats hebben en doet daarvan
onverwijld mededeling aan de secretaris der Unie.

De kiesverenigingen vergaderen v66r 15 februari van het jaar der ver-
kiezing ter bespreking van de groslijst. Zij wijzen in die vergadering -
zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Statuten
- tevens hun afgevaardigden aan naar de vergadering van de groep
of de kamerkring, waarin de stemming over de kandidatenlijst zal
plaatsvinden.

1. De vergaderingen der groeps- of kamerkringverenigingen tot
stemming over de kandidatenlijst vinden op eenzelfde, c100r het Dage-
lijks Bestuur te bepalen datum in de tweede helft van februari plaats.

2. Het benodigde materiaal aan kandidatenlijsten, stembiljetten en
stemlijsten is voor aile vergaderingen van gelijk model en wordt door
de secretaris der Unie tijdig en in voldoende aantal aan de betrokken
besturen toegezonclen,

3. De vergacleringen der groepsverenigingen wijzen in elke kamer-
kring een lid aan, dat belast wordt met het indienen van de kandidaten-
Iijst, waarop tevens zijn verme!c1 de namen van de personen, door het
Dagelijks Bestuur belast met de verbinding der Iijsten, alsmede een
plaatsvervanger: hiervan wordt onverwijld mededeling gedaan aan de
secretaris der Unie.

1. In deze vergaderingen wordt de samenstelling van de kandidaten-
Iijst besproken aan de hand van het advies van of vanwege het Hoofd-
bestuur, als bedoeld in artikel 19, lid 1 en worden voorts, desgewenst,
de kandidaten een voor een besproken. Een kandidaat, in de vergade-
ring aanwezig, moet deze verlaten, wanneer de bespreking van zijn
kandidatuur aan de orde is.

2. Na afloop van de bespreking wordt over de kandidaten door de
stemgerechtigden gestemd.

3. Stemgerechtigd zijn ten hoogste tien bestuursleden van de
Kamerkringvereniging, respectievelijk van elk der kamerkringverenl-
gingen tot de groep behorende, en de volgens artikel 4 der Statuten
aangewezen stemhebbenele leelen der plaatselijke of gemeentelijke
kiesverenigingen.

4. Elk stembiljet moet, om geldig te zijn, niet minder namen van
op de groslijst voorkomende person en bevatten, dan ingevolge artikel
18, lid 4, sub c, vastgesteld.
V66r de stemming vestigt de voorzitter er de aandacht op, dat aile
biljetten met een kleiner aantalof met 2 of meer gelijkluidende namen
ongeldig zijn.

5. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is gesteld op
de eerste plaats, worden toegekend tien punten plus zoveel punten
als er namen op de kandidatenlijst zullen komen;



de tweede plaats geldt voor een punt minder en zo vervolgens.
De namen vermeld nadat het ingevolge artikel 18, lid 4, sub c, vastge-
stelde aantal is bereikt worden beschollwd als niet geschreven.

6. Het bestuur telt de punten samen en zendt het proces-verbaal der
stemming onverwijld aan de secretaris der Unie.

1. Zodra de processen-verbaal van aile groepen en kamerkringen
zijn ingekomen, vergadert het Dagelijks Bestuur der Unie. Het telt voor
elke kandidaat het aanta! punten samen, dat c1eze voor plaatsing op
een bepaalde lijst heeft verkregen en rangschikt vervolgens op elke
lijst de kandidaten naar het c100r hen voor die lijst verkregen punten-
tal.

2. Op een kandiclatenJijst worden gepJaatst, tot een aantal als be-
doelcl in artikel 18, lid 4, sub c, zij, die bij de stemming voor de Iijst
het hoogste aantal punten hebben verkregen.
Bij gelijk aantal punten beslist het lot.
Ais een cler kandidaten mocht bedanken, worclt de kanclidatenlijst vol-
tallig gehouden door opschuiving der namen, die op zijn naam volgen.

3. Indian het Dagelijks Bestuur van oord881 mncht liin. d!3t p.An
wijziging in de aJdus samengestelde lijst clringend geboclen is, worat
h3t Hoofclbestuur onverwijld bijeengel'Oepen. Blijkt dit met twee derde
der uitgebrachte stemmen het oordeel van het Dagelijks Bestuur te
delen, dan worclt aan de kiesverenigingen in de betrokken kamerkrin-
gen een gemotiveerd wijzigin9svoorstel toegezonden met uitnodiging
binnen een termijn van veertien clagen na de datum van verzenden
van het wijzigingsvoorstel haar oordeel daarover aan het Dagelijks
Bestuur schriftelijk mede te delen.
Het wijzigingsvoorstel wardt geacht te zijn aanvaard. indien niet ten
minste een derde van ret aantal kiesverenigingen in de betrokken
kamerkringen binnen gemelcle termijn van veertien dagen zich schrif-
telijk tegen c1atvoorstel heeft verklaard.

4. De kandidatenlijsten met vermelding cler eerstvolgende kandi-
daten als reserve worden in de C.-H.-pers openbaar gemaakt en aan de
kiesverenigingen toegezonden.

5. Indien door kiesverenigingen bezwaren mochten worden inge-
bracht tegen de gepubliceerde kandidatenlijst op grond van vermeende
onregelmatigheid. zo is de beslissing aan het Hoofdbestuur.

6. Het Dagelijks Bestuur doet zorgdragen voor de verbinding der
kandidatenlijsten.

Bij verkiezingen, volgencle op ontbinding van de Tweede Kamer, vindt
het bovenstaande overeenkomstige toepassing.
De aan te wijzen dagen en termijnen worden dan door het Dagelijks
Bestuur bepaald.

1. In het jaar van periodiek aftreden van leden van de Eerste Kamer
richt het Dagelijks Bestuur v66r 1 april tot de Christelijk-Historische
Statenleden alsmecle tot de kamerkringbesturen in de betrokken pro-
vincies het verzoek om uiterlijk v66r een door c1it bestuur te bepalen
datum aan de secretaris van cle Unie vertrouwelijk opgave te c10envan
ten hoogste drie personen, die zij voor het lidmaatschap van de Kamer
in aanmerking wensen te brengen.
Bij deze opgave moeten worden vermeld adres, veroep en zo mogelijk
geboortejaar en nevenfunkties van de daarin vermelde personen. als-
mede de gronden, waarop deze geschikt worden geacht voor het Iid-
maatschap van de Eerste Kamer. Bij de vermelding van die gronden
client onder meer aanclacht te worden besteed aan de politieke en maat-
schappelijke ontwikkeling van de opgegeven personen.

2. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 1 bedoelde opgaven
bericht de secretaris van de Unie vertrouwelijk schriftelijk aan ieder
van de daarin vermelde personen, dat zij voor het Iidmaatschap van
de Eerste Kamer in aanmerking zijn gebracht. Hij verzoekt hun daarbij
hem 20 spoedig mogelijk. doch in ieder geval binnen tien dagen schrif-
telijk mede te delen, of zij een eventuele kandidaatstelling zullen aan-
vaarden.
In geval binnen de voornoemde termijn geen schriftelijk bericht mocht
worden ontvangen. wordt aangenomen, dat de betreffende persoon
zich niet voor een kandidatuur beschikbaar stelt.

3. Het Dagelijks Bestuur stelt een alfabetische voorlopige groslijst
samen van eventuele kandidaten voor het lidmaatschap van de Eerste
Kamer met korte toelichting ..



a. de namen van de aftredende Christelijk-Historische leden van de
Eerste Kamer, voor lOver deze bereid zijn een nieuwe kandidatuur
te aanvaarden;

b. de namen van de personen - geen lid van de Eerste Kamer -
die door de Christelijk-Historische Statenleden en door de kamer-
kringbesturen overeenkomstig het sub 1 in dit artikel bepaalde
voor het Iidmaatschap van die Kamer in aanmerking zijn gebracht
en die tijdig schrittelijk hebben medegedeeld in een eventuele kan-
didaatstelling te bewilligen.
Bij elke naam worden adres, geboortejaar, beroep en eventuele
nevenfunkties van de betrokkene vermelcl. Voorts worden bij de
aftredende leden van de Eerste Kamer vermeld hun specialisatie in
de Kamertractie en bij de sub b bedoelde person en een korte samen-
vatting van de gronden, waarop zij voor het lidmaatschap van de
Kamer in aanmerking zijn gebracht.

4. Het Hootdbestuur vergadert op korte termijn ter bespreking van
de personen, wier namen op de voorlopige groslijst voorkomen, ot die
door tenminste vijt leden van de vergadering tot aanvulling van de
Iijst worden aanbevolen en stelt de groslijst vast.
Personen, ter vergadering aanwezig, wier namen op de groslijst voor-
komen, verlaten tijdens de bespreking van hun persoon de vergadering.

5. Vervolgens steft het Hoofdbestuur een advies vast, dat aan de
_betrokken Christelijk-Hi.storische Statentrakties ter overweging wordt
aangeboden.

6. Het Dagelijks Bestullr c10et aan de betrokken Christelijk-Histori-
sche Statentrakties een voorstel omtrent tijd en plaats, waarop die
Statenfrakties uit de betrokken provincies zullen samenkomen ter
vaststelling van de kanclidatenlijst en ter regeling van de werkzaam-
heden aan het inclienen van die Iijst verbonden, alsmede omtrent de
aanwijzing van de Statenfraktie, die de frakties van de tot een groep
behorende provincies zal bijeenroepen, alsook omtrent de voorzitter
van die bijeenkomst.
Bij deze voorstellen zal als richtlijn gelden, dat het samenroepen van
de bijeenkomst der Statenfrakties bij toerbeurt door de verschillende
Statenfrakties in de betrokken groepen, voor zover die meer dan een
provincie omvatten, dient te geschieden en dat als voorzitter van die
bijeenkomst der Statenfrakties steeds dient te worden voorgesteld een
lid van de Statentraktie, die voor het samenroepen van die bijeenkomst
wordt voorgesteld.

7. In geval van ontbinding van de Eerste Kamer vindt het in dit
artikel bepaalde overeenkomstige toepassing.

1. In verband met elke verkiezing van leden van Provinciale Staten
bepaalt het Dagelijks Bestullr voor elk van de provincies GeJderJand,
Noord-Holland, Noord·Brabant en Zuid·HoJland het tijdstip, waarop de
kamerkringbesturen in die provincies zullen bijeenkomen tot het vor-
men van een tijdelijk provinciaal groepsbestllllr: het Dagelijks BestulIr
wijst daarbij voor elk van die provincies het I<amerkringbestullr aan,
dat het initiatiet dient te nemen tot het bijeenroepen van de kamerkring-
besturen voor die bijeenkomst. De secretaris van de Unie c10et van
deze besilliten van het Dagelijks Bestuur onverwijld schriftelijk mede-
deling aan aile betrokken kamerkringbesturen.

2. Het tijdelijk provinciaal groepsbestullr wijst lIit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan en doet daarvan
onverwijld schriftelijk mededeling aan de secretaris der Unie.

3. In de provincies, die een kamerkring vormen, treedt het kamer-
kringbestuur op als tijdelijk provinciaal groepsbestuur.

Het Dagelijks BestllLlr bepaalt voorts tijdig de volgende data:

a. de datum v66r welke door de secretaris van het tijdelijk groeps-
bestuur het schriftelijk verzoek, als bedoeld in artikel 28 lid 1, tot
de plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen in de betreffende
provincie moet zijn gericht;

b. cle datum v66r welke door de kiesverenigingen namen van kandi-
daten, op de voet van het artikel 28, lid 1 bepaalde, aan de secre-
taris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur kunnen worden op-
gegeven;

c. de datum v66r welke de tijdelijke provinciale groepsbestllren met de
kamerkringbesturen en met de statenkringbesturen moeten hebben
vergaderd ter bespreking van de alfabetische Iijst van kandidaten,
in artikel 28, lid 3 bedoeld, en ter vaststelling van de groslijst van
kandidaten;



d. de datum v66r welke de groslijst van kandidaten aan de plaatse-
lijke- en gemeentelijke kiesverenigingen moet zijn ingezonden;

e. de datum v66r welke de kiesverenigingen ter bespreking van de
groslijst van kandidaten en tat het aanwijzen van afgevaardigden
maeten hebben vergaderd;

t. de datum van de vergadering van de groepen of statenkringvereni-
gingen, waarin aver de kandiclatenlijst worclt gestemcl.

Artikel 28

1. De secretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur richt
v66r de door het Dagelijks Bestuur ingevolge artikel 27, sub a te bepa-
len datum het schriftelijk verzoek tot aile plaatselijke en gemeentelijke
kiesverenigingen in zijn provincie om v66r de door het Dagelijks Bestuur
bepaalde datum, als becloeld in artikel 27, sub b, aan zijn aclres ver-
trouwelijk opgave te doen van ten hoogste drie personen - geen leden
van Provineiale Staten - in aanmerking wensen te brengen. Bij deze
opgave moeten worden vermeld adres, beroep en zo mogelijk geboorte-
jaar en nevenfunkties van de daarin vermelde personen, alsmede de
gronden, waarop deze geschikt worden geacht voor het lidmaatschap
van Provinciale Staten. Bij de vermelcling van c1iegronclen client onder
meer aanclacht te worden besteecl aan de politi eke en maatschappelijke
ontwikkeling van de opgegeven persanen.

2. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 1 becloeldeopgaven
van de kiesverenigingen bericht de secretaris. van het tijdelijk provin-
eiaal groepsbestuur vertrouwelijk aan ieder van de daarin vermelde
personen, dat zij voar het lidmaatsehap van Provinciale Staten in aan-
merking zijn gebracht. Hij verzoekt hun daarbij hem zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen tien dagen, mede te delen of zij een even-
tuele kandidaatstelling zullen aanvaarden. In geval binnen de voor-
noemde termijn geen bericht mocht worden ontvangen, wordt aange-
nomen dat de betrettende persoon zich niet voor een kandidatuur be-
sehikbaar stelt.

3. Het tijdelijk provinciaal groepsbestuur stelt een voorlopige alfa-
betische groslijst samen van kandidaten voor het lidmaatschap van
de Provinciale Staten met korte toelichting.

Deze voorlopige groslijst bevat:

a. de namen van de aftredende Christelijk-Historische leden van
Provinciale Staten, voor zover deze bereid zijn een nieuwe kandi-
datuur te aanvaarden;

b. de namen van de person en - geen lid van Provinciale Staten -
die door de kiesverenigingen voor het lidmaatschap van Pravinciale
Staten in aanmerking zijn gebracht en die schriftelijk hebben mede-
gedeeld in een eventuete kandidaatstelling te bewilligen.

Bij elke naam worden adres, geboortejaar en eventuele nevenfunkties
van de kandidaat vermeld. Voorts worden bij de aftredende leden van
Provinciale Staten vermeld hun specialisatie in de Statenfraktie en
bij de sub b bedoelde kandidaten een karte samenvatting van de gron-
den, waarop zij door de kiesverenigingen voor het Iidmaatschap van
Provinciale Staten in aanmerking zijn gebracht.

4. De voorlapige alfabetische groslijst wordt door de secretaris
van het tijdelijk provinciaal groepsbestllur onverwijld toegezonden aan
de leden van het kamerkringbestllur. respektievelijk van de kamer-
kringbesturen en aan de leden van de statenkringbesturen.

1. Elk tijdelijk provineiaal groepsbestuur vergadert met de kamerkring-
besturen en met de statenkringbesturen v66r de datum, bedoetd in
artiket 27, sub c, ter bespreking en ter vaststelling van de groslijst.

2. De voarlopige grostijst wordt ter vergadering aangevuld met
de namen en de overige in artikef 28, lid 3 bedoelde gegevens van de
personen, ten aanzien van wie ten minste vijf deelnemers aan de ver-
gadering onder vermelding van de in artikel 28, lid 1 bedaelde gegevens
en gronden verklaren, dat zij hen voar het lidmaatschap van Provinciale
Staten in aanmerking wensen te brengen. De namen van deze personen
worden evenwel weer van de groslijst geschrapt in geval zij niet binnen
zeven dagen na een desbetreffend sehriftelijk verzoek van de secretaris
van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur; terstand na de vergadering
te verzenden, aan deze schriftelijk zullen hebben bericht in een even-
tuele kandidatuur te bewilligen.

3. Nadat de personen, op de groslijst vermeld, zullen zijn besproken,
wordt de groslijst vastgesteld. Een kandidaat, in de vergadering aan-
wezig, moet deze verlaten 'Nsnneer de bespreking van zijn kandidatuur
aan de orde is.

4. De vergadering bepaalt voorts:

a. het aantal kandidatenlijsten, dat zal worden gevormd, zulks met dien
verstande, dat in de statenkring, waarvan tenminste de helft van
de aanwezige bestuursleden zulks ter vergadering verzoeken. in
elk geval een afzonderlijke lijst ingediend zsl worden;



b. indien het ter vergadering besprokene en beslotene ertoe leidt, dat
niet in aile statenkringen een gelijkluidende lijst zal worden inge-
diend, in welke statenkringen een afzonderlijke lijst zal worden inge-
diend, een en ander met inachtneming van het sub a bepaalde;

c. het aantal kandidaten, dat op iedere lijst zal worden geplaatst;

d. het aantal en de samenstelling van de groepen, waarin de samen-
stelling van de gemeenschappelijke lijst door ineen schuiven van de
afzonderlijke lijsten zal geschieden en hoe dit zal plaats vinden;

e. het eventuele advies omtrent de namen, welke naar het oordeel
van de vergadering op de kandidatenlijst(en) behoren te worden ge-
plaatst;

f. indien een voorstel daartoe als agendapunt op de convocatie
voorkomt of gebruik zal worden gemaakt van de bevoegdheid ver·
meld in artikel 35.

1. De secretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur zendt
voor de door het Dagelijks Bestuur bepaalde datum, als bedoeld in
artikel 27, sub d, een exemplaar van de groslijst met een exemplaar
van het advies, als bedoeld in artikel 29, lid 4, sub e, zo dit mocht zijn
vastgesteld, aan de kiesverenigingen.

2. Tegelijkertijd worden de besturen van de statenkringen, die een
groep vormen, als bedoeld in artikel 29, lid 4, sub d, door de secretaris
van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur uitgenodigd onverwijld de
dagelijkse besturen af te vaardigen naar een bijeenkomst om het tijde-
lijk groepsbestuur te konstitusren en plaats en tijd van de groepsver-
gadering vast te stellen. De uitnodiging bevat tevens de aanwijzing
van het statenkringbestuur, dat de bijeenkomst vande dagelijkse
besturen van de betrokken statenkringen zal samenroepen.

3. Het tijdelijk groepsbestuur wijst uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester aan en doet daarvan onverwijlcl
mededeling aan de secretaris der Unie.

De kiesverenigingen vergaderen v66r de datum, door het Dagelijks
Bestuur bepaald, als bedoeld in artikel 27, sub e, ter bespreking van
de groslijst. Zij wijzen in die vergadering - zulks met inachtneming

van het bepaalde in artikel 4 van deze Statuten - tevens hun afge-
vaardigden aan naar de vergadering van de groep of statenkring, waar
de stemming over de kandidatenlijst zal plaats vinden.

1. De vergadering van de groep(en) van statenkringverenigingen
respektievelijk Van de statenkringverenigingen, waar de stemming over
de kandidatenlijst zal plaats vinden, worden gehouden op eenzelfde
door het Dagelijks Bestuur bepaalde datum als bedoeld in artikel 27,
sub f.

2. Het benodigde materiaal aan kandidatenlijsten, stembiljetten
en stemlijsten wordt vervaardigd overeenkomstig het door het Unie-
bureau te verstrekken model en wordt door de secretaris van bet
tijclelijk provinciaal groepsbestuur tijdig en in voldoende aantal aan de
betrokken besturen toegezonden.

3. De vergaderingen der groepsverenigingen wijzen in elk der
statenkringen een lid aan, dat belast wordt met het indienen van de
kandidatenlijst en de verbinding ervan, alsmede een plaatsvervanger;
hiervan wordt onverwijld mededeling gedaan aan de secretaris van
het tijdelijk provinciaal groepsbestuur en aan de secretaris der Unie.

1. In de vergaderingen, in artikel. 32 bedoeld, wordt de samen-
stelling van de kandidatenlijst besproken, eventueel aan de hand van
het advies van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur, als bedoeld in
artikel 29, lid 4, sub e en worden voorts, desgewenst, de kandidaten een
voor een besproken. Een kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet
deze verlaten, wanneer de bespreking van zijn kandidatuur aan de
orde is.

2. Na afloop van de bespreking wordt over de kandidaten door de
stemgerechtigden gestemd.

3. Stemgerechtigd zijn ten hoogste tien bestuursleden van de sta-
tenkringvereniging, respectievelijk van elk der statenkringverenigingen
tot een groep behorende en voorts de volgens artikel 4 van deze
Statuten aangewezen stemhebbende leden van de plaatselijke of ge-
meentelijke kiesverenigingen.

4. Elk stembiljet moet. om geldig te zijn, niet minder namen van



op de groslijst voorkomende personen bevatten, dan ingevolge artikel
29, lid 4, sub c, is vastgesteld. Voor de stemming vestigt de voorzitter
er de aandacht op, dat aile bi Ijetten met een kleiner aantal of met 2 of
meer gelijkluidende namen ongeldig zijn.

5. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is gesteld op
de eerste plaats, worden toegekend zaveel punten als er namen op de
kandidatenlijst zullen komen; de tweede plaats geldt voor een punt
minder en zo vervolgens. De namen, vermeld na die, waaraan een punt
is toegekend, worden beschouwd als niet geschreven.

6. Het bestuur telt de punten samen en zendt het proces-verbaal
van de stemming onverwijld aan de secretaris van het tijdelijk provin-
ciaal groepsbestuur.

1. Zodra de processen-verbaal van aile groepen en statenkringen
zijn ingekomen, vergadert het tijdelijk provinciaal groepsbestuur.

2. Het stelt voor elke kandidaat het aantal punten vast,dat deze
voor plaatsing op een bepaalde lijst heeft verkregen en rangschikt
vervolgens op elke Iijst de kandidaten naar het door hen voor de lijst
verkregen puntental.

3. Op een kandidatenlijst worden geplaatst tot een aantal als be-
doeld in artikel 29, lid 4, sub c, zij, die bij de stemming voor de lijst het
hoogste aantal punten hebben gekregen. Bij gelijk aantal punten be-
slist het lot. Ais een der kandiclaten mocht bedanken, worclt de kandi-
datenlijst voltallig gehouden door opschuiving der namen, die op zijn
naam volgen.

4. Indien het tijclelijk provinciaal groepsbestuur van oordeel mocht
zijn, dat een wijziging in de alclus samengestelde lijst dringend gewenst
is, wordt een vergadering van kamerkringbestuur (besturen) en staten-
kringbesturen bijeengeroepen. Blijkt deze met twee derde der uitge-
brachte stemmen de mening van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur
te delen, zo worden de betrokken kiesverenigingen uitgenodigd binnen
een termijn van veertien dagen schriftelijk hun mening over het wijzi-
gingsvoorstel te geven. Het wijzigingsvoorstel zal geacht worden te
zijn aanvaard, indien niet meer dan een derde van deze kiesverenigingen
binnen de gemelde termijn schriftelijk zich tegen dat wijzigingsvoorstel
zal hebben verktaard.

5. De kandidatenlijsten met vermelding van de eerstvotgende kan-
didaten als reserven, worden in de C.-H-pers openbaar gemaakt en aan
de kiesverenigingen toegezonden.

6. Indien door kiesverenigingen, op grond van vermeende onregel-
matigheid, bezwaren mochten worden ingebracht tegen de gepubli·
ceerde kandidatenlijsten, za is de beslissing aan de vergadering van
kamerkring- en statenkringbesturen.

De in artikel 29 bedoelde vergadering is bevoegd voor een statenkring,
waarin een afzonderlijke Iijst zal worden ingediend of voor meer staten-
kringen, waarin een gelijkluidende lijst zal worden ingediend, een van
de artikelen 33 en 34 afwijkend stelsel van stemmen toe te staan, l11i1's
een voorstel daartoe als agendapunt op de convocatie voorkomt.

Voor de verkiezing van leden van vertegenwoordigende lichamen in
bovengemeentelijke organ en zijn de bepalingen voor verkiezing van
leden van Provinciale Staten zoveel mogelijk van overeenkomstige toe-
passing.
De hierbij betrokken kiesverenigingen stell en onder goedkeuring van
het Hoofdbestuur een reglement samen.

Het Dagelijks Bestuur geeft tijdig aanwijzingen aan de kiesverenigingell
om de voorbereiding van de kandidaatstelling ter hand te nemen.

1. In gemeenten, waar slechts een kiesvereniging bestaat, nodigt
het bestuur de leden tijdig L1itv66r een bepaalde datum aan de secre-
taris vertroLlwelijk schriftelijk opgave te doen van ten hoogste twee
personen, die zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in aan-
merking wensen te brengen. Bij deze opgave moeten worden vermeld
adres, geboorteiaar, beroep en nevenfunkties van de daarin vermetde
personen, alsmede de gronden, waarop deze geschikt worden geacht



voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Bij de vermelding van die
gronden dient onder meer aandacht te worden besteed aan de politieke
en maatschappelijke ontwikkeling van de opgegeven personen.

2. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 1 bedoelde opgave
bericht de secretaris van de kiesvereniging vertrouwelijk aan ieder
van de daarin vermelde personen, dat zij voor het lidmaatschap van de
gemeenteraad in aanmerking zijn gebracht.
Hij verzoekt hun daarbij hem zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien dagen, mede te delen of zij een eventuele kandidaatstelling
zullen aanvaarden. In geval binnen de voornoemde termijn geen bericht
mocht worden ontvangen, wordt aangenomen, dat de betreffende per-
soon zich niet voor een kandidatuur beschikbaar stelt.

3. Het bestuur plaatst de opgegeven namen, met de namen van de
aftredencle gemeenteraadsleclen, die zich desgevraagd bereid hebben
verklaard een nieuwe kandidatuur te aanvaarden, in alfabetische volg-
orde op een voorlopige groslijst, waarop zoveel mogelijk de in de op-
gaven der leden vermelde gegevens omtrent de voorgestelde kandi-
daten worden vermeld.

4. De alza samengestelde voorlopige groslijst wordt onverwijld aan
de leden toegezonden.

De ledenvergadering bepaalt:

1. in gemeenten met meer kiesdistrikten, of een gelijkluidende
Iljst of afzonderlijke lijsten zullen worden ingediend;

2. het aantal kandidaten, dat op iedere lijst zal worden geplaatst;

3. indien afzanderlijke lijsten zullen worden ingediend, op. welke
wijze deze zullen worden samengesteld.

1. In een minstens een week na toezending van de groslijst te
houden ledenvergadering worden de kandidaten wier namen op de
groslijst voorkomen, elk afzonderlijk besproken. De groslijst wordt ter
vergadering aangevuld met de namen en verdere gegevens, in artikel
37 bedoeld, van de personen, die aldaari door ten minste vijf van de ter
vergadering aanwezige stemgerechtigtle leden voor een kandidatuur
worden voorgedragen, mits vaststaat, dat zij een eventuele kandidatuur
zullen aanvaarden.

2. Een kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet deze verlaten
wanneer de bespreking van zijn kandidatuur aan de orde is.

3. Na afloop van de bespreking wordt over de kandidaten door de
stemgerechtigden gestemd.

4. Stemgerechtigd zijn de leden van de kiesvereniging, die op
1 februari van het jaar van kandidaatstelling in het register van de
kiesvereniging zijn ingeschreven.

5. Elk stembiljet moet, om geldig te zijn, niet minder namen van
op de groslijst voorkomende personen bevatten, dan ingevolge artikel
38, lid 2, is vastgesteld. V66r de stemming vestigt de voorzitter er de
aandacht op dat aile biljetten met een kleiner aantal namen of met
2 of meer gelijkluidende namen ongeldig zijn.

6. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is gesteld op
de eerste plaats, worden toegekend zaveel punten als er namen, ~p
de kandidatenlijst zullen voorkomen; de tweede plaats geldt voor een
punt minder en zo vervolgens. De namen, vermeld na die, waaraan een
punt is toeg'ekend, worden beschouwd als niet geschreven.

7. Het bestuur stelt voor elke kandidaat het aantal punten vast,
dat deze voor plaatsing op de lijst heeft verkregen en rangschikt ver-
vol gens de kanclidaten naar het door hen verkregen puntental.

8. Op een kandidatenlijst worden geplaatst tot een aantal bedoeld
in artikel 38, lid 2, zij, die bij de stemming voor de lijst het hoogste
aantal punten hebben verkregen; bij gelijk aantal punten beslist het lot.
Ais een der kandidaten mocht beclanken, worclt de kandiclatenlijst
voltallig gehouden door opschuiving der namen, die op zijn naam volgen.
Het bestuur doet, zo nodig, zorgclragen voor de verbinding der lijsten.

Artikel 40

De kiesvereniging is bevoegd een van artikel 39 afwijkend stelsef van
stemmen toe te passen.

In gemeenten met meer clan een plaatselijke kiesvereniging, d.le zich
tot een gemeentelijke kiesvereniging hebben verbonden, nodlgt het
bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging de plaatselijke kiesvereni·
gingen uit v66r een door het bestuur der gemeentelijke kiesvereniging
te bepalen datum vertrouwelijk schriftelijk opgave te doen van ten



hoogste tien personen, die zij voor het lidmaatsGhap van de gemeente-
raad in aanmerking wens en te brengen.
Bij de opgaven dienen te worden vermeld de gegevens en gronden in
artikef 37, lid 1 bedoeld.

De samenstelling van de in te dienen kandidatenlijsten in de in artikel
41 bedoelde gemeenten vindt plaats overeenkomstig de bepalingen
van het reglement van de gemeentelijke kiesvereniging.

1. Het Hoofdb9stuur van de Unie be staat uit 34 leden.
De voorzitter wordt in funktie gekozen door de Unieraad overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 56.
Vervolgens worden 12 leden gekozen door de Algemene Vergadering
van de Unie.
Voorts verkiest elk van de achttien kamerkringverenigingen een van
haar bestuursleden als lid en een ander van haar bestllursleden als
plaatsvervangend lid van het Hoofdbestuur. Bij ontstentenis van het
aangewezen lid treedt het plaatsvervangend lid op.
Van de overige drie leden, die lid van de Unie moeten zijn, wordt een
lid gekozen door en uit het bestuur van de Centrale van Christelijk-
Historische Vrouwen, een lid door en uit het bestllur van de Christelijk-
Historische Jongeren Orfjanisatie en een lid door en uit het bestuur
van de Vereniging van Christelijk-Historische leden van gemeente- en
provinciebestllren in Nederland.

2. Adviserende leden van het Hoofdbestuur zijn:

a. de leden van de Unie, leden van de Staten-Generaal, voorzover zij
geen lid van het Hoofdbestuur zijn;

b. de leden van het dagelijks bestuur van de Centrale van Christeliik-
Historische Vrouwen, voorzover lid van de Unie en niet reeds lid
van het Hoofdbestuur.

c. de leden van het dagelijks bestuur van de Christelijk-Historische
Jongeren Organisatie, voorzover lid van de Unie en niet reeds lid
van het Hoofdbestuur.

d. de voorzitter en de secretaris van het bestuur van de Jhr. Mr. A. F.
de Savornin Lohmanstichting, indien lid van de Unie zijnde;

e. de leden van de redaktie van het Christelijk-Historische Weekblad
'De Nederlander', voorzover lid van de Unie zijnde '3n niet reeds
lid van het Hoofdbestuur;

f. de door de Aigemene Vergadering op voorstel van het Hoofdbestuur
op grond van hun bUitengewone verdiensten als zodanig benoemde
leden van de Unie;

g. de door de Aigemene Vergadering op voorstel van het Ho~fd~estuur
aangewezen vertegenwoordigers van geestverwante organlsatles.

1. De verkiezing van leden van het Hoofdbestuur ter Aigemene Ver-
gadering heeft plaats op de wijze in artikel 5, lid 2, bepaald uit een lijst
van kandidaten, waarop worden vermeld de aanbevolenen door het
Hoofdbestuur zelf en de namen van de kandidaten, die lIiterlijk zes
weken v66r de Aigemene Vergadering door de plaatselijke kiesvereni-
gingen aan het Hoofdbestuur zijn ingezonden.

2. Elk jaar treden acht (in het vierde jaar negen) leden van het
Hoofdbestuur af volgens een door het Dagelijks Bestuur van de Unie
op te maken rooster, waarbij evenredigheid wordt betracht tusse~ .?e
in artikel 43, eerste lid, derde t/m vijfde alinea, vermelde categoneen.
Tegelijk met het lid van het Hoofdbestuur treedt ook zijn eventuele
plaatsvervanger af.
Aftredenden zijn tweemaal herkiesbaar.

Het Hoofdbestuur heeft tot taak:

a. de algemene leiding van de Unie;

b. de uitvoering van de besluiten van de A10emene Vergadering;

c. de benoeming en het ontslag van vaste kammissies van advies en
van bijzondere kommissies voor een bepaalde taak;

d. de beslissing in hager beroep over toelatin9 tot een kiesvereniging
en omtrent afsnijding van leden, waartegen door de betreffende
kiesvereniging bezwaren zijn ingebracht;



e. het bevorderen van de oprichting van plaatselijke en gemeentelijke
kiesverenigingen, statenkring- en kamerkringverenigingen;

f. het doen verzorgen van de samenstelling en het bevorderen van de
verspreiding van Christelijk-Historische prapagandalektuur;

g. het doen verzorgen van de samenstelling en de publikatie van een
jaarboek, vermeldende onder maer gegevens omtrent de Unie en
dezelver organen en del en en het varstrekken aan de publiciteits-
organ en van aile gegevens, die voor een goede publiciteit omtrent
de Unie noodzakelijk zijn;

h. het behandelen van die voorstellen van plaatselijke kiesverenigingen
waarvan het na overleg met die kiesverenigingen meent, dat behan-
deling in de Aigemene Vergadering niet gewenst is;

i. het verkiezen van ten hoogste 6 adviserende leden van de Unie-
raad.

Het Hoofdbestuur kiest uit zijn midden de vice-voorzitter, c.q. vice-
voorzitters, de eerste secretaris, de eerste penningmeester en nag ten
hoogste zeven leden, die allen tezamen met de voorzitter het Dagelijks
Bestuur van de Unie vormen. Bij deze verkiezing wordt rekening ge-
houden met de eis, dat ten hoogste drie leden van de Tweede Kamer
cler Staten-Generaal in het Dagelijks Bestuur zitting mogen hebben.
Het Dagelijks Bestuur kiest uit zijn midden een tweede secretaris en
een tweede penningmeester.
~.e leden van het Dagelijks Bestuur treden af op het tijdstip, waarop
ZIJ aftreden als lid van het Hoofdbestuur, zulks met uitzondering van
de voorzitter.
De aftredenden zijn steeds terstond herkiesbaar.

Adviserende leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

a. de door de Aigemene Vergadering op voorstel van het Hoofd-
bestuur op grand van hun bUitengewone verdiensten als zodanig
benoemde leden van de Unie;

b. de voorzitters van de Christelijk-Historische frakties in de Eerste
en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de voorzitter van de Unie-
raad;

c. de voorzitter van het bestuur van de Centrale van Christelijk-Histo-
rische Vrouwen, indien lid van de Unie en niet reeds lid van het
Dagelijks Bestuur;

d. de voorzitter van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie,
indien lid van de Unie en niet reeds lid van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur heeft tot taak:

a. de dagelijkse lei ding van de Unie en het beheer en de beschikklng
over de geldmiddelen van de Unie;

b. de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het Hoofd-
bestuur;

c. het benoemen van het door de Unie bezaldigde personee!;

d. de verzorging van een centrale leden-administratie en het uitgeven
of doen uitgeven van een leden-contactblad, dat gratis wordt toe-
gezonden;

e. bij Tweede Kamerverkiezingen het zaveel mogelijk c06rdineren van
het u it te geven propaganda-materiaal.

De leden van het Hoofdbestuur en van het Dagelijks Bestuur ontvangen
uit de kas van de Unie vergoeding van de werkelijk door hen gemaakte
kosten voor het bijwonen van vergaderingen van het Hoofdbestuur en
van het Dagelijks Bestuur of voor het vervullen van bijzondere zen-
dingen, hun door het Hoofdbestuur of door het Dagelijks Bestuur van
de Unie opgedragen.

De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het Hoofd-
bestuur, van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergaderingen.
Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de vice-voorzitter en oak bij
diens ontstentenis door een ander lid van het Dagelijks Bestuur, door
dat Dagelijks Bestuur aan te wijzen.



De eerste secretaris is belast met de leiding van het bureau van de
Unie en met aile werkzaamheden die tot het secretariaat van een poli-
tieke groepering kunnen worden gerekend, daaronder mede begrepen
het voeren van de korrespondentie, het samenstellen van de notulen
van de Aigemene Vergadering, van de vergaderingen van het Hoofd-
bestuur, Dagelijks Bestuur en Unieraad, het verzorgen en het bewaren
van het archief van de Unie, het verzorgen van de samenstelling en de
verspreiding van propaganclalectuur cle Unie en haar arbeid betreffende,
het verzamelen en verstrekken van gegevens de Unie en de Christelijk-
Historische staatkunde betreffende, het bevorcleren van de verkiezing
van de Christelijk-Historische kanclidaten in vertegenwoordigende
Iichamen en het uitvoeren van de besluiten van het Dagelijks Bestuur,
alles voorzover niet uitclrukkelijk aan ancleren opgeclragen. De tweede
secretaris staat de eerste secretaris clesverlangcl in zijn werkzaam-
heden bij, vervangt hem bij ontstentenis en vervult de bepaalde taken,
hem door het Dagelijks Bestuur uitelrllkkelijk opgeclragen.

De eerste penningmeester voert het beheer over cle gelclmiclclelen
van cle Unie, clraagt zorg voor cle inning van cle bijdragen van cle plaat-
selijke kiesverenigingen als beeloelel in artikel 7, lid 3, van de kontri-
buties en van aile andere inkomsten en voor het verrichten van beta-
lingen. Hij cloet jaarlijks aan het Hoofclbestuur en aan de Aigemene
Vergadering rekening en verantwoording van zijn beheer over het afge-
lopen jaar.
De tweede penningmeester staat de eerste penningmeester desver-
langei in zijn werkzaamheden bij en vervangt hem bij ontstentenis.

b. twaalf leden, gekozen door de Aigemene Vergadering, die niet reeds
lid van het Hoofelbestuur zijn;

een licl gekozen door elk van de achttien kamerk~ingverenigingen,
c. met dien verstande, dat, indien het in art. 43, 1e lid bedoelde door

de kamerkringvereniging gekozen lid van het Hoofdbestuur ge~n
openbare politieke functie bekleeclt, clit clan wel het. geval m?~t zlJn
met het hier bedoelcle te verkiezen lid. De kamerknngveremgmgen
kiezen tevens een plaatsvervangend lid, dat optreedt bij ontsten-
tenis van het gekozen lid;

d. twee leden van de Unie, gekozen door en uit hdet be.stuur vdan
l
d'de

Centrale van Christelijk-Historische Vrouwen, ie met ree s I

van het Hoofdbestuur zijn;

e. twee leden van de Unie, gekozen door en uit het Dagelijks Bestuur
van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie, die niet reeds
lid vc:n het Hoofdbestuur zijn;

f. twee leden van de Unie, gekozen door en uit het Dagelijks Bestuur
der Vereniging van Christelijk-Historische leden van gemeente- en
provinciebestllren in Nederland, die niet reeds lid van het Hoofd-
bestlill r zij n.

2. De kamerkringverenigingen, het bestuur van de Centrale v?n
Christelijk-Historische Vrou\;ven, het Dagelijks Bestuur van de Chn~-
telijk-Historische Jongeren Organisatie en het bestuur van de ye.ren,-
ging van Christelijk-Historische leelen van gemeente- en provlncleb:-
sturen in Nederland verkiezen tevens plaatsvervangende leden, dIe
de door hen gekozen gewone leden bij ontstentenis vervangen.

3. De adviserende leden van het Hoofdbestllllr zijn tevens advi-
serende leden van de Unieraad, voorzover zij daarvan geen gewoon
lid zijn.

4. Op de verkiezing van leelen van de Unieraad, ter Algem:me
Vergadering is artikel 44, eerste lid, van overeenkomstlge toepasslng.

Artikel 54

De leden van de Unieraad treden, voorzover zij geen lid van het Hoofd-
bestuur zijn om de vier jaar af.
Aftredenden zijn tweemaal herkiesbaar.

De voorzitter, dA vice-voorzitter, de secretaris en de 2e secretaris
van de Unie vervullen dezelfde functie in de Unieraad.



?ehUnieraa? houdt t~nminste twee v~rgaderingen per jaar, n.1. sen
In et VOOrjaar, waarln fractievoorzitters en leden van de Eerste en
Tw~ede Ka~er de be,l~ng.rijkste w~tsontwerpen van de afgelopen
perlode toellchten en een In het naJaar, waarin de fractie-voorzitter
van de Tweede Kamer-fracHe de troonrede, de miljoenennota en even-
tueel de alge~ene besch~uwingen bespreekt. De vergaderingen zijn
o~e~?aar, tenzlJ ~et DagellJks Bestuur anders beslist. Daarnaast belegt
hij eenmaal per jaar een eendaagse open bare conferentie.

Verder heeft hij tot taak:

a. de verkiezing van de voorzitter van de Unie uit de leden en advi-
serende leden van het Hoofdbestuur;

b. de .bes~reking van de politieke toestand en het uitbrengen van
advles Inz~ke het bepalen van de politi eke gedragslijn aan organen
van de Unle;

c. het .va~tstellen van een verkiezingsmanifest in verband met de
verklezlllg van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

d. v66r de ~atum van 1 .~ugustus als is bedoeld in artikel 16, lid 2,
h~t ~anwlJzen van de Iljsttrekker(s) voor de in sub c, bedoelde ver-
klezillgen.

De leden van de Unieraad ontvangen uit de kas van de Unie vergoe-
ding van de werkelijk door hen gemaakte kosten voor het bijwonen van
vergaderingen van de Unieraad.

Aan de Aigemene Vergadering is opgedragen:

a. de bespreking van de politieke toe stand en het bepalen van de
politieke gedragslijn van de Unie;

b. de vaststelling of wijziging van het Program van Beginselen en van
de Statuten van de Unie;

c. de vaststelling van uitspraken of verklaringen van staatkundig k&-
rakter, waartoe de Unie op grond van haar Program van Beginselen
mocht besluiten;

d. de behanclellng van en de beslissing omtrent die voorstellen van
de plaatselijke kiesverenigingen die door het Hoofdbestuur daarvoor
in aanmerking zijn gebracht;

e. de bespreking van het jaarverslag van de secretaris, het financieel
verslag van de penningmeester en de begroting;

f. de verkiezing van twaalf leden van het Hoofdbestuur, bedoeld in
artikel 43;

g. de beslissing op voorstel van het Hoofdbestuur omtrent de afsnij-
ding van een kiesvereniging, die handelt in strijd met de beginselen,
de belangen of de besluiten van de Unie;

h. de beslissing om trent de wedertoelating van een kiesvereniging
als in sub g, bedoeld.

1. In de eerste helft van ieder kalenderjaar wordt de Aigemene
Vergadering van de Unie gehouden op plaats en tijd, door het Hoofd-
bestuur te bepalen.

2. Indien naar het oordeel van het Hoofdbestuur daartoe aanleiding
bestaat kan de Aigemene Vergadering worden gesplitst in een huis-
houdelijk en cen algemeen politiek gedeelte en worden gespreid over
twee dagen.

1. Aile leden van de Unie hebben toegang tot de Algemene Ver-
gadering en kunnen aan de beraadslagingen deelnemen.
Stemrecht hebben daar alleen de leden van de Unieraad en de afgevaar-
digden van de plaatselijke kiesverenigingen, de laatstgenoemde over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 4.

2. Aan alle plaatselijke kiesverenigingen, de statenkringvereni-
gingen en de kamerkringverenigingen en in de persorganen der Unie
wordt ten minste vier maanden tevoren mededeling gedaan van de
datum van de Aigemene Vergadering.
Indeze mededeling worden vermeld de volgens roosters aftredende



leden van het Hoofdbestuur, wordt melding gemaakt Van eventuele
vakatures in het Hoofdbestuur, wordt aangegeven dat tot uiterlijk zes
weken voar de Algemene Vergadering de namen van kandidaten voor
het lidmaatschap van het Hoofdbestuur kunnen worden ingezonden en
wordt de datum vermeld, waarop uiterlijk voorstellen ter behandeling
in de Aigemene Vergadering kunnen worden ingediend.

3. De plaatselijke kiesverenigingen, de statenkringverenigingen en
de kamerkringverenigingen kunnen voorstellen ter behandeling in een
Aigemene Vergadering, voorzien van een korte toelichting, tot uiterlijk
zes weken v66r de Afgemene Vergadering bij de secretaris indienen.
Elk voorstel, dat in de Aigemene Vergadering in behandeling komt
wordt voorzien van een prae-advies van het Hoofdbestuur.

4. Uiterlijk vier weken v66r de Algemene Vergadering worden aan
de plaatselijke kiesverenigingen, de statenkringverenigingen en de ka-
merkringverenigingen toegezonden:

a. de lijst van kandidaten voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur,
als bedoeld in artikel 44, lid 1;

b. het jaarverslag van de secretaris, het financieel versfag van de
penningmeester, waarbij is gevoegd een rapport van een door het
Hoofdbestuur daartoe aangewezen accountant en de begroting;

c. de voorstellen ter behandeling in de Algemene Vergadering met
daarbij gevoegde toelichtingen en de prae-adviezen van het Hoofd-
bestuur;

d. de notulen van de vorige Aigemene Vergadering;

e. de volledige agenda voor de vergadering.

Het Hoofdbestuui roept voorts een buitengewone Aigemene Vergade-
ring bijeen, wanneer het dit nodig acht of wanneer daartoe schriftelijk
het verzoek wordt gedaan door twintig pfaatsefijke kiesverenigingen,
drie statenkringverenigingen of twee kamerkringverenigingen. In dat
schriftelijk verzoek moeten zijn vermeld de punten, waarvan de bespre-
king in de te houden vergadering wordt verlangd.

1. Aan aile plaatselijke kiesverenigingen worden uit de kas van de
Unie desverlangd vergoed de werkelijk gemaakte reiskosten voor het

bijwonen van een Aigemene Vergadering, gemaa~t. door.respectievelijk
voor afgevaardigden met stemrecht, als bedoeld In artlkel 4.

2. De verblijfkosten van de afgevaardigden blijven voor rekening
van de betreffende kiesvereniging.

Artikel 63

Indien de Unie in een Algemene Vergadering op grand van h.aar Program
van Beginselen mocht besJuiten tot het vaststel\e~ van. ultspraken of
verklaringen van staatkundig karakter, als bedoeld In artlkel 5~, ~ub c,
vertrouwt zij dat de leden van de Unie, die geraep.?n worden ~Ittlng :8
nemen in vertegenwoordigende lichamen, zich bl] hU.~ ar~:I~ daann
naar die uitspraken of verklaringen zullen richten, ten~.I] afwl]kmg daar-
van hun op duidelijk aan te wijzen gronden noodzakell]k voorkomt.

Artikel 64

In plaatsen. waar geen plaatselijke kiesvereniging bestaat kan het
betreffende kamerkringbestuur een persoon belast?n met .e~n kor-
respondentschap van de Unie zulks tot dat een klesveremglng ter
'plaatse zal zijn ontstaan.
Korrespondenten dragen zorg voor de propaganda voor de Unie in de
betreffende plaats.
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