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In de constituerende vergadering to Utrecht, de 3e npril 1879 gehouden,
is tussen de Anti-Revolutionaire kiesverenigingen in Nederland, op de
grondslag van een program van beginselen, een onderling verband tot
stand gekomen, en is dit verband vastgelegd in een centraal college, dat
de naam draagt van: Het Centraal Comite van Anti-Revolutionaire Kies-
verenigingen.

Dit verband wordt beheerst door de volgende statuten, welke zijn vast-
gesteld in de Deputatenvergadering van 22 juni 1955, op onderdelen her-
zien in de Deputatenvergadering van 12 februari 1966.

Artikel 1

Federatieve opbouw, naam en zetel

1. De Anti-Revolutionaire kiesverenigingen in Nederland vormen en on-
derhouden een onderling verband door de aansluiting bij het Centraal
Comite van Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen.

2. Dit onderling verband draagt de naam: Anti-Revoiutionaire Partij.

3. De zetel der partij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Grondslag

De Anti-Revolutionaire Partij aanvaardt de Heilige Schrift als kenbron
der waarheid en als richtsnoer, ook voor het staatkundig leven.

Doel

De Anti-Revolutionaire Partij stelt zich ten doel het pleit te voeren
voor een christelijke staatkunde.

2. Dit doel wordt nader omschreven en uitgewerkt in haar Beginsel- en
Aigemeen Staatkundig Program.



De middelen

De Anti-Revolutionaire Partij tracht dit doel in het bijzonder te bereiken
door:

1. Allen, die de Souvereiniteit Gods en het Koningschap van Jezus
Christus ook voor de staatkunde erkennen, te brengen tot eendrach-
tige samenwerking en leiding te geven aan hun staatkundige hande-
lingen, in het bijzonder bij de stembus.

2. Bij iedere Kamerverkiezing een Program van Actie voor de eerst-
volgende p lrlementaire periods vast te stellen, waarin met name de
kernpunten van haar actueel staatkundig streven worden samengevat.

3. De politieke meningsvorming, zowel intern als voor het optreden van
de partij naar buiten. te bevorderen door bestudering van vraagstuk-
ken, die betrekking hebben op de staatkunde, en de kadervorming en
kaderscholing. ook voor de jongeren, ter hand te nemen.

4. Haar staatkundige beginselen en doeleinden stelselmatig in woord en
geschrift te verbreiden en te trachten deze ingang te doen vinden bij
het Nederlandse volk.

5. Te bevorderen, dat in de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en
de Gemeenteraden aanhangers van haar beginselen worden gekozen,
die zullen trachten deze beginselen in het publieke leven tot gelding
te brengen.

6. Mede te werken aan de versterking van de eendracht der protestants-
christelijke politieke partijen in Nederland.

7, Contact te verkrijgen en samenwerking te bevorderen met geestver-
wante personen en organisaties in het bUitenland, in het bijzonder in
West-Europa,

Artikel 5

De zelfstandige kiesvereniging

De kiesvereniging is de plaatselijke organisatie voor hen, die instem-
men met de Anti-Revolutionaire beginselen en het streven van de Anti-
Revolutionaire Partij steunen,

2. Suiten de gevallen genoemd in artikel 9, vallen de grenzen van het
werkgebied van een kiesvereniging ais regel samen met de grenzen
van de burgerlijke gemeente. waarin zij is gevestigd. Op voorstel van



de daarbij betrokken Statencentrale, kan van deze regel worden af-
geweken met toestemming van het Centraal Comite.

3. De Statencentrale, of de Kamercentrale in overleg met de Statencen-
trale, wijst aan welke gemeenten, waar niet een Anti-Revolutionaire
kiesvereniging bestaat, behoren tot het werkgebied van een nabij ge-
vestigde kiesvereniging.

4. Op eenzelfde gebied kan slechts een kiesvereniging werkzaam zijn.

5. Oprichting en splitsing van kiesverenigingen op grond van kerkelijke
gezindheid, maatschappelijke verhoudingen of persoonlijke inzichten
is in strijd met het karakter van de Anti-Revrlutionaire Partij.

6. Organisatie, taak en werkwijze van een kiesvereniging worden ge-
regeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig
met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het Centraal
Comite.

Individueel lidmaatschap

Artikel 6

Binnenland
1. Wanneer het niet mogelijk is in een gemeente een kiesvereniging op

te richten of in stand te houden en deze gemeente niet behoort tot
het werkgebied van een andere kiesvereniging, kunnen aldaar woon-
achtige personen die voldoen aan het gestelde in artikel 5 lid 1, door
het Centraal Comite worden toegelaten als individueel lid van de
Anti-Revolutionaire Partij.

2. Een van deze leden in zulk een gemeente treedt op als correspondent.
Het Centraal Comite en de regionale organen van de partij onderhou-
den contact met de correspondent.

3. !ndividuele leden betalen een contributie aan het Centraal Comite.
De hoogte van deze contributie is tenminste gelijk aan de bijdrage,
welke de kiesverenigingen per lid aan het Centraal Comite verschuldigd
zijn.
Deze leden hebben voor de behandeling van landelijke en provinciale
aangelegenheden toegang tot een door de Kamercentrale aan te wij-
zen naburige kiesvereniging na overleg met de laatste.

Artikel 7

Buitenland
1. Het Centraal Comite kan Nederlanders, die in het buitenland woon-

achtig zijn, indien zij voldoen aan het gestelde in artikel 5 lid 1, toe-
laten als individueel lid van de Anti-Revolutionaire Partij.



2. Deze individuele leden ressorteren onder de Kamercentrale 's-Gra-
venhage.

3. Zij betalen een contributle aan het Centraal Comite.
Van het contributiebedrag draagt het Centraal Comite zoveel af aan
de Kamereentrale 's-Gravenhage als deze centrale per lid heft van
de bij haar aangesloten kiesverenigingen.

4. Voorstellen en ontwerpen, welke aan het oordeel van de kiesvereni-
gingen in het ressort van de Kamercentrale 's-Gravenhage worden
onderworpen, worden door deze Kamercentrale aan de individuele
leden in het buitenland toegezonden.

5. Deze individuele leden zijn bevoegd voorstellen en amendementen
ter behandeling door het Partij Convent of door de Deputatenverga-
dering in te dienen bij de Kamercentrale 's-Gravenhage en deze in
de vergadering van de Kamercentrale te verdedigen.

6. Ten aanzien van individuele leden is artikel 8 lid 6 van overeenkom-
stige toepassing.

De aansluiting bij het Centraal Comite

1. De kiesvereniging treedt toe tot het verband van de Anti-Revolutio-
naire Partij door zich aan te sluiten bij het Centraal Comite.

2. Wanneer een kiesvereniging in het verband van de Anti-Revolutionaire
Partij wenst te worden opgenomen, zendt zij bij het daartoe strek-
kend verzoek haar reglement ter goedkeuring in bij het Centraal
Comite.

3. Aan het verzoek tot toelating wordt door het Centraal Comite voldaan
wanneer:

a. tegen bedoeld reglement geen bezwaren bestaan;

b. de kiesvereniging zich stelt op de grondslag van het Beginsel- en
Aigemeen Staatkundig Program der partij;

c. zij verklaart zich te onderwerpen aan de besluiten der Deputaten-
vergadering;

d. zij zich aansluit bij de regionale organen der partij. welke in deze
statu ten nader zijn omschreven;

e. zij op zieh neemt haar finaneiele verpliehtingen tegenover het Cen-
traal Comite en deze regionale organen te zullen nakomen;

f. zij de vereiste reglementaire bepalingen, betreffende de candidaat-
stelling voor de gemeenteraad heeft getroffen. dan wel een ae-



coord van samenwerking. als bedoeld in artikel 10 lid 2, heeft
aangegaan;

g. zij zich bereid verklaart te voldoen aan haar verplichtingen met
betrekking tot de propaganda en de jongerenorganisatie.

4. Wanneer het Centraal Comite toelating weigert, staat beroep open
op de Commissie van Beroep.

5. Een kiesvereniging, aangesloten bij het verband der Anti-Revolutio-
naire Partij, kan de bevoegdheden, welk haar krachtens deze statuten
of krachtens enig ander reglement der partij zijn toegekend, alleen
uitoefenen wanneer zij aan haar financiele verplichtingen tegenover
het Centraal Comite over het voorafgaande boekjaar heeft voldaan.

6. Het Centraal Comite heeft de bevoegdheid een kiesvereniging ter-
zake van overtreding van deze statuten, of om andere daarvoor in
aanmerking komende redenen, uit te sluiten van het verband. Van
de beslissing van het Centraal Comite staat beroep open op de Com-
missie van Beroep.

De centrale of gemeentelijke kiesvereniging

1. Een kiesvereniging in een gemeente kan zich splitsen in zoveel dorps-
of districtskiesverenigingen als zij nuttig en nodig oordeelt, mits daar-
bij met name is voldaan aan het bepaalde in artikel 10 lid 2.

2. De kiesverenigingen. gevestigd in een burgerlijke gemeente en aange-
sloten bij het Centraal Comite. vormen tezamen een centrale of ge-
meentelijke kiesvereniging.

3. Geschillen terzake worden beslist door het bestuur der Kamercentrale,
van welke beslissing beroep open staat op het Centraal Comite.

4. De dorps- en districtskiesverenigingen zijn verplicht zich zelfstandig
aan te sluiten bij het Centraal Comite.

5. Organisatie, taak en werkwijze van een centrale of gemeentelijke
kiesvereniging worden geregeld in een reglement, dat geen bepalingen
mag bevatten strijdig met deze statuten. en dat de goedkeuring be-
hoeft van het Centraal Comite.

De candidaatstelling voor de gemeenteraad

1. Het bestuur van de kiesvereniging. respectievelijk het bestuur van de
centrale of gemeentelijke kiesvereniging. heeft de leiding bij de voor-



bereiding en de organisatie van de verkiezing voor leden van de ge-
meenteraad.

2. De wUze van candidaatstelling is geregeld in het reglement der kies-
vereniging, in een afzonderlijk reglement, dan wel in een accoord
van samenwerking, teneinde daardoor het eensgezind optreden bij
de raadsverkiezingen en de vreedzame oplossing van geschillen ter-
zake te waarborgen.

3. De candidaatstelling vindt plaats in een reglementair bijeengeroepen
ledenvergadering, waarin volgens de geldende voorschriften over
de samenstelling van de lijst wordt gestemd.

4. Aan de candidaten voor de gemeenteraad wordt in elk geval de eis
gesteld, dat zij:

a. lid zijn van de kiesvereniging;

b. instemmen met het Beginsel- en Aigemeen Staatkundig Program
der Anti-Revolutionaire Partij;

c. accoord gaan met het gemeenteprogram, indien de kiesvereniging
een zodanig program heeft vastgesteld;

d. verklaren, dat zij, gekozen tot lid van de gemeenteraad, in fractle-
verband zullen samenwerken, en zullen toetreden tot de Vereniging
van Anti-Revolutionaire Gemeente- en Provinciebestuurders in hun
provincie.

Artikel 11

Taak en bevoegdheden
1. Met inachtneming van de bepalingen dezer statuten is de kiesvereni-

ging zelfstandig in de behandeling van de plaatselijke aangelegen-
heden, met name ook wat betreft de inrichting van haar organisatie,
de candidaatstelling voor de gemeenteraad en de vaststelling van een
gemeenteprogram.

2. De kiesverenigingen, aangesloten bij het Centraal Comite, zijn be-
voegd afgevaardigden te zenden naar de Deputatenvergadering, tenzij
de centrale of gemeentelijke kiesvereniging de afvaardiging regelt.

3. De afvaardiging naar de Deputatenvergadering geschiedt naar de re-
gel, dat een kiesvereniging tot 50 leden een afgevaardigde zendt. van
50 tot 150 leden twee afgevaardigden, van 150 tot 250 leden drie af-
gevaardigden enz. Het aantal afgevaardigden wordt bepaald door het
ledental, waarover in het jaar dat de Deputatenvergadering gehouden
wordt. de bijdrage aan het Centraal Comite verschuldigd is.

4. De kiesverenigingen zijn bevoegd voorstellen en amendementen ter



behandeling door het Partij Convent of door de Deputatenvergadering
in te dienen bij de Kamereentrale waaronder zij ressorteren. De Ka-
mereentrale beslist welke voorstellen of amendementen van de kies-
verenigingen door haar worden overgenomen om als voorstellen of
amendementen van de Kamereentrale doorgezonden te worden aan
het Centraal Comite.

5. Indien een voorstel of amendement niet door de Kamereentrale i8'
overgenomen. is de kiesvereniging bevoegd zelf dat voorstel of amen-
dement toe te zenden aan het Centraal Comite, vergezeld van een
sehriftelijke toeliehting op dat voorstel of amendement, waarbij tevens
het versehil van opvatting tussen haar en de Kamereentrale wordt
aangegeven.
De kiesvereniging heeft tevens het reeht een afgevaardigde te zenden
naar het Partij Convent, waarin het voorstel of amendement wordt
behandeld.

Artikel 12

De propaganda
1. De kiesvereniging draagt zorg voor aile werkzaamheden, welke in

verband staan met de regelmatige propaganda.

2. De verzorging van de regelmatige propaganda is een onderdeel van
het bestuursbeleid.

3. Het bestuur van iedere kiesvereniging belast enige leden, waaronder
tenminste een bestuurslid, met de arbeid, aan de propaganda ver-
bonden.

4. Deze leden vormen tezamen de propagandaeommissie.

5. Ten behoeve van de propaganda wordt het werkgebied van een kies-
vereniging als regel in een aantal seeties of wijken verdeeld en wordt
voor elke seetie een seetieleider of wijkhoofd benoemd.

6. De propagandaeommissie en de seetieleiders of wijkhoofden vormen
tezamen de propagandaelub, welke haar werkzaamheden onder ver-
antwoordelijkheid en onder toezieht van het bestuur der kiesvereni-
ging verrieht.

7. De taak van een propagandaeommissie of van een propagandaelub
is in het bijzonder:

a. de verspreiding van politieke gesehriften;
b. de ledenwerving en het verkrijgen van abonnementen op de partij-

organen;
e. het huisbezoek en het persoonlijk gesprek. ook door middel van

hUisbijeenkomsten.



Organisatie en werkwijze

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een Staten-
kieskring en aangesloten bij het Centraal Comite, vormen tezamen een
Statencentrale.

2. Is het aantal kiesverenigingen in een Statenkieskring minder dan vijf.
dan kunnen deze kiesverenigingen op haar verzoek door het Provinciaal
Comite, met goedkeuring van het Centraal Comite, bij een andere
Statencentrale worden ingedeeld, mits deze daarmede instemt.

3. Een vergadering van de Statencentrale bestaat uit afgevaardigden van
de bij haar aangesloten kiesverenigingen.

4. Vallen de grenzen van een Statenkieskring samen met die van een
burgerlijke gemeente dan treedt het bestuur van de gemeentelijke
of centrale kiesvereniging tevens op als bestuur van de Statencen-
trale.

5. Een Statencentrale kan, wanneer dit in verband met de uitgestrektheid
van, dan wel tengevolge van verkeersmoeilijkheden in haar werkge-
bied nodig en nuttig wordt geacht. een of meer hulpcentrales op-
richten.

6. Organisatie, taak en werkwijze van een Statencentrale worden ge-
regeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig
met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het Provinciaal
Comite en van het Centraal Comite.

Taak en bevoegdheden

1. De Statencentrale heeft in het bijzonder tot taak, onder leiding van
het Provinciaal Comite werkzaam te zijn ten behoeve van de ver-
kiezing van de leden der Provinciale Staten.

2. Zij zorgt in het algemeen voor de organisatorische belangen van de
Anti-Revolutionaire Partij in haar werkgebied, en speciaal in die ge-
gemeenten, waar geen Anti-Revolutionaire kiesvereniging is gevestigd.
onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 6.

3. Het bestuur draagt er zorg voor, dat aile kiesverenigingen in het werk-
gebied der Statencentrale tenminste eenmaal per jaar door een van



zijn leden worden bezocht, teneinde de goede gang van zaken te be-
vorderen en de organisatorische band te versterken.

4. Het bestuur zendt in de maand januari een verslag van zijn werkzaam-
heden, alsmede een financieel verslag aan het bestuur van de Kamer-
centrale en aan het Centraal Comite.

5. De Statencentrale is bevoegd voorstellen en amendementen ter be-
handeling door het Partij Convent of de Deputatenvergadering in te
dienen bij het Centraal Comite.

De afvaardiging naar het Partij Convent

1. ledere Statencentrale kiest een lid van het Partij Convent.

2. Voor iedere volle 1000 leden, die de bij haar aangesloten kiesvereni-
gingen gezamenlijk tellen, kiest een Statencentrale een lid van het
Partij Convent meer.

3. Een Statencentrale wijst evenveel plaatsvervangers aan als zij leden
kiest.

4. Deze leden van het Partij Convent worden gekozen voor een peri ode
van ten hoogste vier jaren. Zij treden af naar een door het bestuur
der Statencentrale opgesteld rooster.

5. Deze verkiezing geschiedt op de wijze, nader in het reglement der
Statencentrale te bepalen. hetzij in een vergadering van de Staten-
centrale, hetzij in de vergaderingen der aangesloten kiesverenigingen
uit tweetallen door de vergadering van de Statencentrale gesteld.

IV. DE KAMERCENTRALE, DE PROVINCIALE ORGANISATIE EN DE
BIJZONDERE CENTRALE

De Kamercentrale

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een Kamer-
kieskring en aangesloten bij het Centraal Comite. vormen tezamen
een Kamercentrale.

2. Een vergadering van de Kamercentrale bestaat uit afgevaardigden
van de bij haar aangesloten kiesverenigingen.

3. De Statencentrales. gevestigd binnen het werkgebied van een Kam'~r-
centrale, zijn in het bestuur van de Kamercentrale vertegenwoordigd.



4. Vallen de grenzen van een Kamerkieskring samen met die van een
burgerlijke gemeente, dan treedt het bestuur van de centrale of ge-
meentelijke kiesvereniging tevens op als bestuur van de Kamercen-
trale.

5. De Kamercentrale verkiest een lid van het Centraal Comite en zijn
plaatsvervanger en twee leden van het Partij Convent en hun plaats-
vervangers.
De Kamercentrale. welke niet in Statencentrales is verdeeld, verkiest,
onverminderd het bepaalde in artikel 15, de leden 1 en 2, vijf leden
van het Partij Convent en hun plaatsvervangers.

6. De Kamercentrale verkiest een lid van de Raad van Beheer van de
Doctor Abraham Kuyperstichting en zijn plaatsvervanger.
Voor deze verkiezingen is artikel 15 lid 5 van overeenkomstlge toe-
passing.

7. De Kamercentrale heeft tot taak onder leiding van het Centraal Comite
in het bijzonder werkzaam te zijn ten behoeve van de verkiezingen
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

8. Het bestuur van de Kamercentrale behartigt de organisatorische be-
langen der Anti-Revolutionaire Partij in zijn werkgebied. Het is belast
met het voeren van de algemene propaganda en met het toezicht op
de Statencentrales in zijn eigen kieskring.

9. De Kamercentrale is bevoegd voorstellen en amendementen ter be-
handellng door het Partij Convent of de Deputatenvergadering in te
dienen bij het Centraal Comite.

10. Zij is verplicht een voorstel of een amendement, dat een kiesvereni-
glng heeft ingediend, binnen een door het Centraal Comite gestelde
termijn te behandelen.

11. Het bestuur zendt in de maand februari aan het Centraal Comite een
verslag van zijn werkzaamheden, alsmede een financieel verslag.

12. Organisatie. taak en werkwijze van de Kamercentrale worden ge-
regeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig
met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het Centraal
Comite.

De Provinciale Organisatie

1. De kiesverenigingen, gevestigd in een provincie en aangesloten bij
het Centraal Comite. vormen tezamen een Provinciale Organisatie
onder leiding van een Provinciaal Comite.



2. In de provincies, welke in haar geheel een Kamerkieskring vormen,
treedt het Provinciaal Comite tevens op als het bestuur van de Kamer-
centrale en oefent de Provinciale Organisatie tevens de rechten en
bevoegdheden uit van een Kamercentrale.

3. Het Provinciaal Comite heeft de leiding bij de voorbereiding en de
organisatie van de verkiezing voor de leden der Provinciale Staten.

4. De wijze van candidaatstelling voor de Provinciale Staten wordt ge-
regeld in het reglement van de Provinciale Organisatie of in een af-
zonderlijk reglement.

5. Aan de candidaten voor de Provinciale Staten wordt in elk geval de
eis gesteld, dat zij:

a. lid zijn van een Anti-Revolutionaire kiesvereniging;
b. instemmen met het Beginsel- en Aigemeen Staatkundig Program

der Anti-Revolutionaire Partij;

c. accoord gaan met het provincieprogram, indien de Provincia Ie Or-
ganisatie een zodanig program heeft aanvaard;

d. verklaren, dat zij, gekozen tot lid van de Provinciale Staten, in
fractieverband zullen samenwerken en zullen toetreden tot de Ver-
eniging van Anti-l1evolutionaire Gemeente- en Provinciebestuur-
ders in hun provincie.

6. Het Provinciaal Comite zendt in de maand februari aan het Centraal
Comite een verslag van zijn werkzaamheden, alsmede een financieel
verslag.

7. Organisatie, taak en werkwijze van de Provinciale Organisatie worden
geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig
met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het Centraal
Comite.

De bijzondere centrale
1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een gebied,

waarvoor bij de wet een bovengemeentelijk openbaar Iichaam is in-
gesteld, en aangesloten bij het Centraal Comite, vormen tezamen een
bijzondere centrale.

2. Een vergadering van de bijzondere centrale bestaat uit afgevaardig-
den van de bij haar aangesloten kiesverenigingen.

3. De bijzondere centrale heeft tot taak werkzaam te zijn ten behoeve
van de verkiezingen voor het openbare lichaam. in verband met welks
totstandkoming de centrale is gevormd.



4. Organisatie, taak en werkwijze van de bijzondere centrale worden
geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig
met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het betrokken
Provinciaal Comite c.q. de betrokken Provincidle Comite's, alsmede
van het Centraal Comite.

5. De bijzondere centrale is vertegenwoordigd met adviserende stem in
de betrokken Kamercentrales en Provinciale Comite's.

6. De leden 4, 5 en 6 van artikel 17 zijn voor de bijzondere centrale van
overeenkomstige toepassing.

De samensteling

1. Het Centraal Comite bestaat uit:

A. stemhebbende leden:

1. tenminste tien leden, te kiezen door de Deputatenvergadering;
2. ten hoogste drie leden, te kiezen door het Partij Convent;
3. de leden, te kiezen door de Kamercentrales;

B. adviserende leden:

1. de voorzitters van de Anti-Revolutionaire Eerste en Tweede Kamer-
fracties;

2. twee leden, te kiezen door het bestuur van de jongerenorganisatie;

3. de secretaris.

2. De stemhebbende leden van het Centraal Co mite treden af bij elke
verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn ter-
stond als zodanig herkiesbaar.

3. Het Centraal Comite treedt in zijn nieuwe samenstelling op met in-
gang van de dag der stemming.

Verkiezing der leden

1. Voor de leden, te kiezen door de Deputatenvergadering en het Partij
Convent, worden door het Centraal Comite evenveel tweetallen aange-
boden.



2. Het presidium van het Centraal Comite, de voorzitter van de Organi-
satie Commissie en de voorzitter van het College van Advies worden
door de Deputatenvergadering in functie gekozen.

3. In de vergadering van het PartU Convent heeft ieder lid de bevoegd-
heid te verzoeken aan een tweetal de naam van een door hem ge-
wenste candidaat toe te voegen, aan welk verzoek wordt voldaan,
wanneer het door 50 der aanwezige leden wordt gesteund.

4. Het lidmaatschap van het Centraal Comite is onverenigbaar met het
ambt van minister of staatssecretaris.

5. Van de stemhebbende leden, door de Deputatenvergadering en het
PartU Convent gekozen, mogen ten hoogste vijf leden tevens lid zUn
van de Staten-Generaal. Geen van de leden, die door de Kamercen-
trales worden aangewezen, kan tevens lid van de Staten-Generaal zUn.

6. Wanneer meer dan vijf leden van de Staten-Generaal tot lid van het
Centraal Comite worden gekozen, kunnen zij, die de minste aantallen
stemmen op zich verenigden, geen zitting nemen in dit Comite. Wordt
dit aantal van vijf overschreden doordat een der zittende leden van
het Centraal Comite tot lid van de Staten-Generaal wordt benoemd,
dan treedt hU af als lid van het Centraal Comite.

7. Sij het ontstaan van een tussentijdse vacature van een der stemheb-
bende leden, dat niet door een Kamercentrale is gekozen, verkiest het
Partij Convent een nieuw lid.

8. De secretaris wordt door het Centraal Comite benoemd.

Taak en bevoegdheden
1. Sij het Centraal Comite berust de algemene leiding van de Anti-Revo-

lutionaire Partij.

2. Het Centraal Comite bereidt de voorstellen ter behandeling op het
Partij Convent en op de Deputatenvergadering voor, en draagt zorg
voor de uitvoering der genomen besluiten en voor de handhaving van
statuten en reglementen.

3. Het doet de benoemingen en neemt de beslissingen, waartoe het inge-
volge deze statuten en de krachtens deze statuten vastgestelde
reglementen bevoegd is, beslist in spoedeisende aangelegenheden
en in aile gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien.

4. Het belegt partijconferenties ter behandeling van actuele vraagstuk-
ken en kan daarbij deskundigen als gast uitnodigen.



5. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de organisatie van
de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

6. Het is tevens verantwoordelijk voor de uitgave van partijorganen. Het
benoemt de leden van de redacties dezer organen.

7. Door middel van de Antirevolutionaire Partij-Stichting, in het leven
geroepen bij notariele acte van 14 maart 1949, welke wordt geregeerd
door statuten, door de Deputatenvergadering van 12 mei 1948 goed-
gekeurd. verricht het Centraal Comite rechtshandelingen en beheert
het de geldmiddelen en eigendommen der Anti-Revolutionaire Partij.

8. Het Centraal Comite benoemt drie leden van de Raad van Beheer van
de Doctor Abraham Kuyperstichting.

Werkwijze

1. Het Centraal Comite vergadert als regel eenmaal per maand.

2. Aile besluiten van het Centraal Comite worden met volstrekte meer-
derheid der uitgebrachte stemmen genomen. Blanco stemmen gelden
als van onwaarde.

3. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit in een volgende
vergadering wederom in stemming gebracht. Staken de stemmen in
dat geval opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij een stemming de
volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen heb-
ben verkregen, en is hij gekozen op wie bij deze herstemming de
meeste stemmen zijn uitgebracht.

5. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan
twee personen voor herstemming in aanmerking. dan beslist de leeftijd
en komt de oudste in jaren daarvoor in aanmerking.

6. Indien bij een verkiezing over personen de stemmen staken, beslist
de leeftijd en is de oudste in jaren gekozen.

Het moderamen

1. Het moderamen wordt gevormd door:

a. het presidium, bestaande uit de voorzitter en ten hoogste twee
ondervoorzitters;



b. de penningmeester en ten hoogste drie leden, te kiezen door en
uit het Centraal Comite;

c. de voorzitter van de Organisatie Commissie en de voorzitter val1l
het College van Advies;

d. de voorzitters van de Anti-Revolutionaire Eerste en Tweede Kamer-
fracties, met adviserende stem;

e. de secretaris, met adviserende stem.

2. Aan de voorzitter van het Centraal Comite, de voorzitter van de Orga-
satie Commissie en de voorzitter van het College van Advies kan
door het Centraal Comite jaarlijks een financiele vergoeding voor hun
werkzaamheden worden toegekend.

3. Het Centraal Comite kan het moderamen machtigen bepaalde werk-
zaamheden te verrichten. In spoedeisende gevallen treedt het mode-
ramen voor het Centraal Comite op.

4. Het moderamen vergadert als regel eenmaal per maand. Voor het
nemen van besluiten is artikel 22 van overeenkomstige toepassing.

Het partijsecretariaat

1. Het Centraal Comite en zijn moderamen worden in hun werkzaam-
heden bijgestaan door het partijsecretariaat.

2. Het partijsecretariaat staat onder leiding van de secretaris.

3. De secretaris wordt op voordracht van het moderamen door het Cen-
traal Comite benoemd en ontslagen. Hij wordt voor zijn arbeid geho-
noreerd.

4. Het Centraal Comite stelt de instructie vast, waarin de verplichtingen
en de bevoegdheden van de secretaris nader zijn omschreven.

5. Salaris en rechtspositie van de secretaris en van het overige perso-
neel. werkzaam op het bureau der partij, worden door het Centraal
Comite geregeld en vastgesteld.

De Organisatie Commissie

1. De Organisatie Commissie is onder verantwoordelijkheid van en in
overleg met het Centraal Comite belast met de behandeling van aile



organisatorische aangelegenheden, de leiding van de propaganda en
de kadervorming. Zij activeert het werk van de propagandacommis-
sies, van de jongerenorganisatie en van de overige organisaties bin-
nen het partijverband op het haar toegewezen terrein werkzaam.

2. De Organisatie Commissie bestaat uit tenminste vijf leden.

3. De voorzitter wordt uit een door het Centraal Comite opgesteld twee-
tal door de Deputatenvergadering in functie gekozen.

4. De overige leden worden op voordracht van het Centraal Comite door
het Partij Convent benoemd. Zij worden benoemd voor een peri ode
van vier jaar en treden af volgens een door het Centraal Comite
vastgesteld rooster. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

5, Het secretariaat van de Organisatie Commissie en van het Aigemeen
Organisatie Comite wordt opgedragen aan het partijsecretariaat.

Het Aigemeen Organisatie Comite

1. Het Aigemeen Organisatie Comite bestaat uit:

a. de leden van de Organisatie Commissie;

b. de leden aangewezen door de besturen der Kamercentrales;

c. de leden aangewezen door de Provinciale Comite's, welke nlet
tevens bestuur van een Kamercentrale zijn;

d. twee leden aangewezen door het bestuur van de jongerenorganl-
satie.

2. De besturen der Kamercentrales benoemen daartoe ieder twee van
hun leden, bij voorkeur de secretaris en de penningmeester.
De in het vorige lid bedoelde Provinciale Comite's benoemen daartoe
ieder een van hun leden,

3. De Organisatie Commissie treedt op als dagelijks bestuur van het AI-
gemeen Organisatie Comite.

4. Het Aigemeen Organisatie Comite vergadert tenminste eenmaal per
jaar. Het heeft tot taak omtrent de voorstellen, welke door de Orga-
nisatie Commissie zijn voorbereid, advies uit te brengen aan het Cen-
traal Comite alvorens dit tot behandeling daarvan overgaat.

5. Het brengt jaarlijks, in de maand januari, verslag van zijn werkzaam-
heden uit, ter behandeling door het Partij Convent.



Het College van Advies

1. Het College van Advies heeft tot taak gedocumenteerde rapporten
uit te brengen over vraagstukken, die betrekking hebben op de staat-
kunde. hetzij eigener beweging. hetzij op verzoek van het Centraal
Comite of van een Kamerfractie.

2. De leden van het College van Advies worden op voordracht van de
Centrale Commissie door het Centraal Comite benoemd voor een
periode van zes jaar. Zij treden af vol gens een door de Centrale
Commissie vastgesteld rooster en kunnen terstond worden herbe-
noemd.

3. De samenstelling van een rapport wordt opgedragen aan een commis-
sie.

4. De leden van deze commissie worden benoemd door de Centrale
Commissie. die tevens de voorzitter en de secretaris in functie aan-
wijst.

5. Tot leden van een commissie kunnen ook deskundigen worden be-
noemd. die geen zitting hebben in het college.

6. Door het college aanvaarde rapporten worden aan het Centraal
Comite toegezonden. Wanneer het Centraal Comite niet binnen zes
weken na de toezending bericht overwegende bezwaren te hebben,
kan het rapport worden gepubliceerd.

7. Het secretariaat van het College van Advies wordt opgedragen aan
de Doctor Abraham Kuyperstichting.

8. Het College van Advies brengt jaarlijks. in de maand januari, verslag
van zijn werkzaamheden uit ter behandeling door het Partij Convent.

9. Taak, organisatie en werkwijze van het College van Advies en van de
Centrale Commissie worden geregeid in een reglement, dat geen be-
palingen mag bevatten strijdig met deze statuten, en dat wordt vast-
gesteld en gewijzigd door het Partij Convent.

De Centrale Commissie van het College van Advies

1. De Centrale Commissie treedt op als dagelijkS bestuur van het Col-
lege van Advies en bestaat uit vijf leden.



2. De voorzitter wordt uit een door het Centraal Comite opgesteld twee-
tal door de Deputatenvergadeling in functie gekozen.

3. De overige leden worden door het College van Advies uit zijn midden
gekozen, tel kens voor een periode van vier jaar. Zij zijn slechts Mn-
maal herkiesbaar.

4. De Centrale Commissie maakt deel uit van het dagelijks bestuur van
de Raad van Beheer der Doctor Abraham Kuyperstichting.

5. De Centrelle Commissie is onder verantwoordelijkheid van en in
overleg met het Centraal Comite voorts belast met aile aangelegen-
heden, betreffende de staatkundige meningsvorming en de voorbe·
reidende studie daartoe.

De Doctor Abraham Kuyperstichting

1. De Doctor Abraham Kuyperstichting heeft tot taak aile arbeid te ver·
richten, welke strekken kan tot verwezenlijking van het doel, omschre-
ven in artikel 2 van haar statuten.

2. Zij verricht deze taak in samenwerking met het Centraal Comite, en
ontvangt voor de vervulling daarvan, zo nodig en mogelijk, financiele
bijdragen van de partij.

3. De Doctor Abraham Kuyperstichting brengt jaarlijks in de maand janu-
ari verslag van haar werkzaamheden uit ter behandeling door het
Partij Convent.

4. Organisatie, taak en werkwijze van de Doctor Abraham Kuyperstich-
ting worden geregeld in haar statuten en in haar huishoudelijk regle-
ment. Deze statuten worden vastgesteld en gewijzigd door de Deputa-
tenvergadering. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en ge-
wijzigd door de Raad van Beheer onder goedkeuring van het Centraal
Comite.

De financien en de Financiele Commissie

1. De geldmiddelen van de Antirevolutionaire Partij-Stichting bestaan uit:

a. de jaarlijkse bijdragen der bij het Centraal Comite aangesloten
kiesverenigingen;



b. de jaarlUkse bUdragen van begunstigers;
c. renten van belegde gelden;
d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. andere inkomsten.

2. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De Financiele Commissie bestaat uit drie leden. Haar leden worden
op voordracht van het Centraal Comite door het PartU Convent be-
noemd. leder jaar treedt een lid volgens rooster af, dat niet terstond
kan worden herbenoemd.

4. De Financiele Commissie heeft tot taak:

a. jaarlUks de balans en de rekening en verantwoording te onder-
derzoeken, zowel betreffende de fin ancien van de Antirevolutio-
naire Partij-Stichting als die van de Doctor Abraham Kuyperstich-
ting en daarvan verslag uit te brengen aan het Partij Convent;

b. aan het Centraal Comite advies uit te brengen over belangrijke
financiele aangelegenheden.

5. De regelmatige controle op de wijze, waarop de financiele administra-
tie wordt gevoerd, wordt opgedragen aan een accountant.

6. Balansen, resultatenrekeningen en begrotingen worden in de najaars-
vergadering van het Partij Convent vastgesteld.

Artikel 31

De bijdragen der kiesverenigingen
1. De bijdragen der kiesverenigingen aan het Centraal Comite worden

bepaald naar het aantal leden per 1 januari van het jaar waarover
de bijdrage moet worden voldaan.

2. Het bedrag, dat door de kiesverenigingen per lid per jaar moet wor-
den voldaan, wordt op voorstel van het Partij Convent door de Depu-
tatenvergadering vastgesteld. *)

*) De Deputatenvergadering van 23 maart 1963 heeft de jaarlijkse bij-
drage, met ingang van 1 januari 1964, vastgesteld op f 4,50 per lid en
voor de gehuwde vrouw op f 2,- per lid. De Deputatenvergadering van
12 februari 1966 besloot de bijdrage te koppelen aan de index van de
regelingslonen. Dit betekende, dat de bijdage over 1966 gebaseerd werd
op die van 1965 verhoogd met het percentage, waarmede de genoemde
index over 1965 is gestegen. Dit percentage bedroeg rond tien procent,
zodat de bijdrage over 1966 werd vastgesteld op f 5,- resp. f 2,25.
Voor 1967 geldt als basis de afdracht over 1966 vermeerderd met het
percentage over 1966 enz. enz.



3. De bijdrage is verschuldigd voor elk lid, man of vrouw, dat bevoegd is
in volle rechten aan de arbeid van de kiesvereniging deel te nemen,
ongeacht de grootte van het bedrJg, dat dit lid jaarlijks aan contributie
betaalt, met dien verstande, dat voor gehuwde vrouwen, echtgenoten
van leden der kiesverenigingen, een mindere bijdrage verschuidigd is.

4. Aileen onder zeer bljzondere omstandigheden kan het Centraal Comite
op een daartoe strekkend. met redenen omkleed verzoek, in uitstel,
vermindering of kWijtschelding van de verschuldigde bijdrage bewil-
ligen.

Artikel 32

De samenstelling

1. Het Partij Convent bestaat uit:

A. stemhebbende leden:

1. de stemhebbende leden van het Centraal Comita;

2. de leden aangewezen door de Kamercentrales;

3. de leden aangewezen door de Statencentrales;

4. de leden van de Organisatie Commissie;

5. de door het Centraal Comita benoemde leden van het Anti-Revolu-
tionaire Vrouwencomite;

6. de leden van het dagelijks bestuur van de Doctor Abraham Kuyper-
stichting;

7. de leden van het dagelijks bestuur van het Verband van Veren!-
gingen van Anti-Revolutionaire Gemeente- en Provinciebestuurders;

8. de leden van het dagelijks bestuur van de jongerenorganisatie.

B. adviserende leden:

1. de Anti-Revolutionaire leden van de Staten-Generaal;
2. de secretaris van het Centraal Comita en de directeur van de

Doctor Abraham Kuyperstichting;

3. de leden van de redacties der officiele partijorganen;

4. de leden van de Financiele Commissie;

5. de leden van de Commissie van Beroep;

6. de leden van het Aigemeen Organisatie Comite, voorzover zij nlet
stemhebbend lid zijn;

7. de door de Kamercentrales aangewezen leden van het Anti-Re-
volutionaire Vrouwencomite;



8. de leden van het bestuur van de jongerenorganisatie;

9. de afgevaardigden der kiesverenigingen ingevolge artikel 11 lid 5.

2. Dezelfde persoon kan njet meer dan een stem uitbrengen.

3. De vergaderingen van het Partij Convent zijn openbaar. tenzij en voor
zover het Parlij Convent zelf anders besluit.

Artikel 33

Taak en bevoegdheden
1. Het Partij Convent behandelt de jaarverslagen van het Centraal Co-

mite, van de Kamercentrales en van de verschillende organlsaties bin-
nen het partijverband werkzaam, voor zover deze betrekking hebben
op het organisatorische, administratieve en financiele beleid. Een
exemplaar van de jaarverslagen wordt aan de kiesverenigingen toe-
gezonden.

2. Het stelt vast de door het Aigemeen Organisatie Comite ingediende
plannen voor de algemene propaganda, voor de kadervorming en voor
de organisatie van de verkjezingsactie voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, welke door het Centraal Comite worden ingediend.

3. Het beslist over aile voorstellen van organisatorische en financiele
aard, welke door de Kamercentrales en Statencentrales of door de
kiesverenigingen bij het Centraal Comite zijn ingediend, en beslist
voorlopig over aile voorstellen, welke door de Deputatenvergadering
moeten worden behandeld.

4. Deze voorstellen moeten tenminste drie maanden voor de vergadering
van het Partij Convent plaats vindt, bij het Centraal Comite zijn inge-
diend en zullen voor zoveel nodig door dit Comite, de Organisatie
Commissie gehoord, van een advies worden voorzien.

5. Het Partij Convent verleent, na goedkeuring van de balans en de re-
sultatenrekening van de Antirevolutionaire Partij-Stichting en van de
Doctor Abraham Kuyperstichting, decharge aan het Centraal Comite
en aan de Raad van Beheer. Leden van het Centraal Comite en van
de Raad van Beheer blijven daarbij buiten stemming. Het behandelt
tevens de begrotingen van beide stichtingen.

6. Het bespreekt het politiek beleid van de Anti-Revolutionaire Kamer-
fracties, tot welk doel de voorzitler van de Tweede Kamerfractie uit-
genodigd wordt ter vergadering een overzjcht te geven van de ver-
richte werkzaamheden in het afgelopen jaar.



7. Het is bevoegd tot het aannemen van resoluties en het doen van uit-
spraken ook over vraagstukken van politiek beleid, mits deze niet te
kort doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de Kamerfracties.
Een resolutie of uitspraak moet schriftelijk worden ingediend.

8. Het Partij Convent stelt vast en wijzigt met inachtneming van de be-
palingen dezer statuten:

a. het reglement voor de voorbereiding van de candidaatstelling voor
de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal;

b. het reglement voor de vaststelling van het Program van Actie ter
gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen;

c. het reglement van de Commissie van Beroep;

d. het reglement van het College van Advies.

9. Het is bevoegd ten hoogste drie leden van het Centraal Comite te
kiezen uit tweetallen door het Centraal Comite aangeboden. Lid 3 van
artikel 20 is daarbij van toepassing. Het verkiest de leden van de
Financiele Commissie.

10. Het Partij Convent stelt vast de candidatenlijsten voor de verkiezing
van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

11. Het verricht voorts de andere werkzaamheden, welke door of krach-
tens deze statuten aan het Partij Convent zijn opgedragen.

Werkwijze

1. Het Partij Convent komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. De na-
jaarsver£,adering wordt in de maand september gehouden. De voor-
jaarsvergadering wordt gehouden in de maand maart of april en is
tevens de jaarvergadering.

2. De plaats van vergadering wordt op voorstel van het Centraal Comite
telkens door het Partij Convent bepaald.

3. In de voorjaarsvergadering worden behandeld de jaarverslagen van de
partij en van iedere organisatie, binnen het partijverband werkzaam,
en wordt meer in het bijzonder het politiek beleid besproken, terwijl
sprekers kunnen worden uitgenodigd ter behandeling van bepaalde
onderwerpen.

4. In de najaarsvergadering worden de financiele verslagen en de begro-
tingen behandeld en de plannen voor de komende wintercampagne
vastgesteld.



5. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Be-
siuiten worden met voistrekte meerderheid van stemmen genomen.
Artikel 22, de leden 2 tot en met 6, zijn van toepassing.

6. In de vergadering van het Partij Convent zijn de leden, aangewezen
door een Statencentrale of Kamercentrale, door welker bestuur een
voorstel of een amendement op een voorstel is ingediend, bevoegd,
gehoord de discussie, dit voorstel of dit amendement te wijzigen dan
wel in te trekken.

Samenstelling en werkwijze

1. Deputatenvergaderingen kunnen te allen tijde door het Centraal Comi-
te worden bijeengeroepen. Het Centraal Comite is daartoe verplicht
wanneer een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aanstaande is of wanneer het Partij Convent daartoe besluit.

2. De Deputatenvergaderingen zijn openbaar tenzij en voor zover de De-
putatenvergadering zelf anders besluit.

3. Toegang tot de Deputatenvergadering, met het recht aan de stemming
deel te nemen, hebben:

a. de afgevaardigden der kiesverenigingen;
b. de stemhebbende leden van het Partij Convent.

4. Toegang tot de Deputatenvergadering met adviserende bevoegdheid
hebben:
a. de adviserende leden van het Partij Convent;

b. de Anti-Revolutionaire leden van de Provinciale Staten;

c. gasten, die door het Centraal Co mite worden uitgenodigd.

5. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Be-
sluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Artikel 22, de leden 2 tot en met 6, zijn ook overigens van toepassing.

6. Een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen is vereist
voor besluiten tot vootstelling en wijziging van het Beginsel- en Alge-
meen Staatkundig Program en voor besluiten, welke worden genoemd
in artikel 36 lid 5.

7. Dezelfde persoon kan niet meer dan een stem uitbrengen.



8. Een voorstel, dat ingevolge artikel 36 door de Deputatenvergadering
moet worden behandeld, wordt tijdig voorzien van een toelichting, aan
de bij het Centraal Comite aangesloten kiesverenigingen toegezonden.

9. De kiesverenigingen, de Statencentrales en de Kamercentrales zijn
bevoegd amendementen op een voorstel in te dienen. Deze amen-
dementen worden behandeld door het Partij Convent en daarna, in-
dien nodig, aan de Deputatenvergadering ter beslissing voorgelegd.

Artikel 36

Taak en bevoegdheden

1. De Anti-Revolutionaire Partij treedt met beslissend gezag op in haar
Deputatenvergadering.

2. De Deputatenvergadering stelt vast en wijzigt met inachtneming van
de bepalingen dezer statuten:
a. het Beginsel- en Aigemeen Staatkundig Program;

b. het Program van Actie;

c. de Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij;

d. de Statuten van de Doctor Abraham Kuyperstichting.

3. Zij bepaalt op voorstel van het Partij Convent de jaarlijkse financiele
bijdragen der kiesverenigingen.

4. Zij verkiest:

a. tenminste tien leden van het Centraal Comite;
b. de leden van de Commissie van Beroep;

c. de voorzitter en de penningmeester van de Doctor Abraham Kuy-
perstichting.

5. Zij alleen kan besluiten tot een algemeen accoord van federatieve
samenwerking met andere staatkundige partijen voor de verkiezingen
van de Tweede Kamer der Staten-Genera ai, tot fusie met andere
staatkundige partijen en tot ontbinding van de Anti-Revolutionaire
Partij.

6. Zij verricht voorts de andere werkzaamheden, welke haar door of
krachtens deze statuten zijn opgedragen.

XI. DE KAMERFRACTIES

Artikel 37

De candidaatstelling voor de Tweede Kamer

1. Het Centraal Comite heeft de leiding bij de voorbereiding van en de



actie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

2. De wijze van candidaatstelling wordt geregeld in een reglement, dat
door het Partij Convent wordt vastgesteld en door dit Convent kan
worden gewijzigd.
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten strijdig met deze sta-
tuten.

De candidaten

1. Candidaat voor de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
kunnen worden gesteld, zij die voldoen aan de eisen der wet, lid zijn
van een Anti-Revolutionaire kiesvereniging en bereid zijn schriftelijk
te verklaren, dat zij instemmen met het Beginsel- en Aigemeen Staat-
kundig Program der Anti-Revolutionaire Partij en haar Program van
Actie, en dat zij, benoemd tot lid van de Kamer, in fractieverband
zullen samenwerken.

2. Bezwaren tegen het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program en
tegen het Program van Actie moeten door hen, aan wie een candida-
tuur wordt aangeboden, worden medegedeeld aan het moderamen
van het Centraal Comite. Het moderamen van het Centraal Comite
beslist over de vraag of deze bezwaren al dan niet kunnen worden
toegelaten.

Verhouding Kamerfracties en partij

1. De Anti-Revolutionaire leden van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal zijn gehouden hun parlementaire werkzaamheden, met
volledig behoud van de eigen verantwoordelijkheid, te verrichten op
de grondslag van het Beginsel- en Aigemeen Staatkundig Program
der partij, terwijl door hen zo energiek mogelijk de verwezenlijking
van het Program van Actie zal worden nagestreefd.

2. De Anti-Revolutionaire leden van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal zullen het als deel van hun taak beschouwen regel-
matig contact te onderhouden met het partijverband, met name door
voorlichting te geven aan de Kamercentrales en de Statencentrales,
welke aan elk van hen speciaal door de fractie worden toegewezen.



De samenstelling

1. Het Anti-Revolutionaire Vrouwencomite bestaat uit:
a. de vrouwelijke leden van het Centraal Comite:
b. ten hoogste zeven leden, benoemd door het Centraal Comite;
c. twee leden aangewezen door elk der achttien Kamercentrales.

2. De presidente en de vice-presidente van het Anti-Revolutionaire Vrou-
wencomite worden door het Centraal Comite benoemd.

3. Het secretariaat wordt waargenomen door het partijsecretariaat.

Taak en bevoegdheden

1. Het Anti-Revolutionaire Vrouwencomite adviseert het Centraal Comite
en voert op verzoek van het Centraal Comite die taken uit, welke de
politi eke activiteit van en voor de vrouw betreffen.

2. De in het eerste lid bedoelde adviezen en taken hebben onder meer
ten doel:

a. de christenvrouwen haar staatkundige roeping te doen verstaan en
voor te lichten omtrent staatkundige vraagstukken;

b. haar medewerking aan het werk van de kiesverenigingen en Anti-
Revolutionaire vrouwenclubs te bevorderen;

c. te bevorderen, dat Anti-Revolutionaire vrouwen actief medewerken
op politiek terrein.

3. Aile arbeid, in de voorafgaande leden bedoeld, geschiedt in samen-
werking met de desbetreffende organen van de Anti-Revolutionaire
Partij.

De Anti-Revolutionaire vrouwenclubs

1. Plaatselijk kunnen onder verantwoordelijkheid van de besturen der
kiesverenigingen Anti-Revolutionaire vrouwenclubs worden opgericht,
met als doel te bevorderen, dat de vrouwen deelnemen aan het werk
der kiesverenigingen.

2. De kiesverenigingen steunen het werk van de vrouwenclubs, zo nodig
ook financieel.



3. Het reglement van een vrouwenclub behoeft de goedkeuring van het
bestuur der kiesvereniging. Het mag geen bepalingen bevatten strijdig
met deze statuten.

De jongerenstudieclubs

1. De besturen der kiesverenigingen zijn verplicht, binnen de grenzen
van hun werkgebied, te streven naar de oprichting van een of meer
Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs.

2. De kiesverenigingen zullen de arbeid van de jongerenstudieclubs be-
vorderen en, indien nodig, die arbeid ook financieel steunen.

3. Wanneer de jongerenorganisatie regionale of provinciale verbanden
opricht, zijn de Provinciale Comite's en de besiuren der betrokken
Statencentrales en Kamercentrales verplicht de arbeid van deze ver-
banden te bevorderen, indien nodig, die arbeid ook financieel te
steunen, terwijl zij bevoegd zijn een of meer gedelegeerden in de be-
sturen van deze verbanden te benoemen.

4. De Statuten van de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire
Jongeren Studieclubs en de voorstellen tot wijziging daarvan behoe-
ven de goedkeuring van het Partij Convent. Zij mogen geen bepa-
lingen bevatten strijdig met deze statuten.

5. Het Centraal Comite benoemt twee gedelegeerden in het bestuur van
de Nationale Organisatie.

6. Het secretariaat van de Nationale Organisatie kan gevestigd zijn op
het partijbureau. De salariering van het personeel, de huisvesting in
het gebouw en het gebruik van de kantoorinventaris komen in dat
geval voor rekening van de Antirevolutionaire Partij-Stichting. Het
Partij Convent kan bovendien jaarlijks een subsidie verlenen.

7. Het bestuur van de Nationale Organisatie zendt aan het Centraal
Comite in de maand januari een verslag van zijn werkzaamheden,
alsmede een financieel verslag ter behandeling door het Partij Con-
vent.

8. Het bestuur van de Nationale Organisatie is bevoegd te benoemen
twee adviserende leden van het Centraal Comite en twee leden van
het Aigemeen Organisatie Comite. De leden van het dagelijks bestuur
der Nationale Organisatie zijn stemhebbend lid van het Partij Convent.



De Commissie van Beroep

1. Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen
dezer statuten, worden op verzoek van het Centraal Comite of op
verzoek van het bestuur van een Kamercentrale beslis, door de Com-
missie van Beroep.

2. Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van de leden 3, 5
en 6 van artikel 8 en lid 6 van artikel 7 worden evenwel op verzoek
van de daarbij betrokken kiesvereniging of het daarbij betrokken indi-
viduele lid beslist door de Commissie van Beroep.

3. De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste drie leden, die, met
hun plaatsvervangers, worden gekozen door de Deputatenvergadering
uit tweetallen door het Centraa~ Comite aangeboden. De leden 2 en
3 van artikel 19 en lid 3 van artikel 20 zijn daarbij van overeenkom-
stige toepassing. Stemhebbende leden van het Centraal Comite kun-
nen geen lid zijn van de Commissie van Beroep.

4. Taak, organisatie en werkwijze van de Commissie van Beroep worden
geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig
met deze statuten, en dat wordt vastgesteld en gewijzigd door het
Partij Convent.

Artikel 45

1. Deze statuten treden in werking zes maanden nadat zij door de De-
putatenvergadering zijn aanvaard.

2. De daartoe nodige overgangsbepalingen worden vastgesteld door het
Partij Convent, dat in nieuwe samenstelling binnen de termijn, in lid 1
genoemd, daarvoor wordt bijeengeroepen.



STATUTEN
DER

ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ·STICHTING

I. De Stichting draagt den naam: "Antirevolutionaire Partij-Stichting".

2. Zij is gevcstigd te ·s-Gravenhage.

3. Zij is opgericht voor onbepaalden tijd.

Zij heeft tot grondslag het program van beginselen der Antirevolutionaire
Partij van 1878 met de hierin later door de Deputatenvergaderingen dier
Partij aangebrachte of eventueel nog aan te brengen wijzigingen.

Het doel der Stichting is om ten dienste van de Antirevolutionaire Partij,
die geen rechtspersoonlijkheid bezit, tegenover derden te fungeren als
rechtspersoon in aile verhoudingen van het maatschappelijk verkeer,
waarin de Antirevolutionaire Partij, om zelf te kunnen optreden, rechts-
persoonlijkheid zou moeten hebben en als zodanig haar bezittingen en
inkomsten aan te wenden tot bestrijding van onkosten, welke het na-
streven van de oogmerken der Antirevolutionaire Partij meebrengt.

1. Het bestuur der Stichting bestaat uit die personen, welke tezamen
vormen het Centraal Comite van Antirevolutionaire Kiesverenigingen,
hierna aan te duiden als "Centraal Comite".

2. Voor de eerste maal treden als bestuurders op de oprichters der
Stichting, die allen zijn leden en tezamen zijn de enige leden van het
Centraal Comite.

Een lid van het Bestuur defungeert als zodanig automatisch door het
enkele felt, dat hij geen lid meer is van het Centraal Comite.



1. Het Bestuur heeft een Moderamen, dat gevormd wordt door die per-
sonen, waaruit het Moderamen van het Centraal Comite bestaat.

2. De functies, die de leden van het Moderamen van het Centraal Comite
in dat Moderamen vervullen, worden ook door hen waargenomen in
het Moderamen van het Bestuur der Stichting, alsmede in het bestuur
zelf.

Het Bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt de arbeidsvoor-
waarden daarvan vast.

1. Het Moderamen vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechten.

2. Zowel Bestuur als Moderamen kunnen slechts wettiglijk besluiten
nemen, als tenminste onderscheidenlijk veertien en drie leden aan-
wezig zijn.

1. Het Moderamen heeft de dagelijkse leiding der Stichting.

2. Het is belast met de uitvoering van de besluiten van het Bestuur.

3. Het heeft geen bevoegdheid ten aanzien van het beheer der Stichting
en met betrekking tot de beschikking over hare goederen dan voor-
zover de bevoegdheid tot een en ander aan het Moderamen door
het Bestuur is verleend, hetzij van geval tot geval, hetzij bij mach-
tiging in meer algemenen zin.

1. Het boekjaar der Stichting valt samen met het kalenderjaar, met dien
verstande, dat het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting der Stich-
ting tot en met een en dertig December negentienhonderd negen en
veertig.

2. Jaarlijks voor een Mei ontwerpt het Moderamen een rekening en
verantwoording over het beheer van het afgelopen boekjaar in den
vorm van een winst- en verliesrekening.



Dit ontwerp wordt aan het bestuur voorgelegd, hetwelk dit, al dan
niet door het Sestuur gewijzigd, ter goedkeuring voorlegt aan het
Centraal Comite.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

a. het stamkapitaal;

b. gelden, verkregen van het Centraal Comite;

c. schenkingen en makingen;

d. andere inkomsten.

De Stichting kan een reglement vaststellen, hetwelk nader haar
werkwijze regelt.

2. Dit reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten, die in strijd
zijn met de statuten der Stichting, heeft eerst kracht na bekomen
goedkeuring van het Centraal Comite.

1. Aan het ontwerp der onderhavige statuten is goedkeuring verleend
door de Deputatenvergadering der Antirevolutionaire Partij de dato
twaalf Mei negentienhonderd acht en veertig.

2. Wijziging der statuten heeft eerst kracht na bekomen goedkeuring
van de Deputatenvergadering.

1. Een besluit tot opheffing heeft eerst kracht, na bekomen goedkeuring
van de Deputatenvergadering.

2. Sij opheffing der Stichting geschiedt de vereffening, tenzij de Depu-
tatenvergadering anders beslist, door het Moderamen, hetwelk daar-
omtrent verslag uitbrengt aan het Centraal Comite en een eventueel
batig saldo uitkeert aan degene(n) daartoe door de Deputatenver-
gadering aangewezen.



Bijlage I

Reglement voar de vaarbereiding van de kandidaatstelling voar
de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, als bedoeld in artikel 33 lid 8, sub a van de Statuten van
de Anti-Revolutionaire Partij.

Wijze van lijsten indienen.

1. De werkzaamheden betreffende de verkiezing voor de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal vinden plaats onder leiding van
het Centraal Comite.

2. Aan de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal neemt de Anti-Revolutionaire Partij deel door indiening in elk
der achttien Kamerkieskringen van een kandidatenlijst bevattende der-
tig namen, welke lijsten ingevolge hoofdstuk H der Kieswet worden
verbonden.

3. Het Centraal Comite dient bij het Partij Convent een voorstel in met
betrekking tot de vraag met hoeveel en met welke tot groepen ver-
enigde lijsten zal worden deelgenomen aan de verkiezing, en met be-
trekking tot de vraag of, en zo ja, in hoeverre de lijsten gelijkluidend
zullen zijn.

4. In de najaarsvergadering van het jaar voorafgaande aan dat waarin de
periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
worden gehouden, beslist het Partij Convent over de voorstellen in
lid 3 genoemd.

Artikel 2.

De kandidaten.
1. Tot kandidaat voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen

worden gesteld, zij die voldoen aan de eisen der wet, aangesloten zijn
bij de Anti-Revolutionaire Partij en bereid zijn schriftelijk te verklaren,
dat zij instemmen met het Beginsel- en Aigemeen Staatkundig Program
der Anti-Revolutionaire Partij en met haar Program van Actie, en dat
zij, benoemd tot lid van de Kamer, in fractieverband zullen samenwer-
ken.

2. Eventuele bezwaren tegen het Beglnsel- en Algemeen Staatkundig
Program en tegen het Program van Actie moeten door hen, aan wie
een kandidatuur wordt aangeboden, worden medegedeeld aan het
moderamen van het Centraal Comite, hetwelk beslist of deze bezwa-



ren al dan niet kunnen worden toegelaten. Het moderamen doet mede-
deling van de ingediende bezwaren en van zijn beslissing dienaan-
gaande aan het Centraal Comite.

Artikel 3.

De groslijst.
1. De kiesverenigingen hebben de gelegenheid om schriftelijk de namen

van ten hoogste tien personen in te zenden aan het bureau van het
Centraal Comite.

2. De namen van personen, die tien of meer keren door de kiesverenigin-
gen zijn genoemd, worden door het partijsecretariaat in alfabetische
volgorde op de groslijst geplaatst.

3. De zitting hebbende leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
worden, indien er geen verhindering bestaat ten aanzien van een
nieuwe kandidatuur, geacht op de groslijst voor te komen.
Ten aanzien van ministers en staatssecretarissen vindt de vorige
alinea overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.

De advieslijst.
1. Het CentraaJ Comite beraadt zich over de vraag welke personen voor

een kandidatuur voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in aan-
merking komen, mede in verband met de gewenste samenstelling der
fractie en de taakverdeling der leden onderling.

2. Het Centraal Comite raadpleegt daarbij de voorzitter van de Anti-Re-
volutionaire Tweede Kamerfractie.

3. Het Centraal Comite zendt de in artikel 3 lid 2 bedoelde groslijst, als-
mede het resultaat van het in artikel 4 lid 1 bedoelde beraad naar de
besturen van de Kamercentrales met het verzoek om twee bestuurs-
leden als afgevaardigden aan te wijzen voor de in het volgend lid
van dit artikel te noemen bijeenkomst.

4. Het Centraal Comite, versterkt met twee afgevaardigden van elke
Kamercentrale, stelt na beraad een genummerde advieslijst vast van
tenminste dertig namen, in de volgorde welke wenselijk en noodza-
kelijk wordt geacht met het oog op de samenstelling van de fractie en
andere in aanmerking komende omstandigheden.

5. Op de advieslijst kunnen ook worden geplaatst de namen van perso-
nen die niet op de groslijst voorkomen.
Indien op de advieslijst de naam van een zitting hebbend Kamerlid nlet
wordt geplaatst, wordt de reden daarvan tegelijk met de toezending



van de advieslijst en het stembiljet aan de kiesverenigingen medege-
deeld.
Ten aanzien van ministers en staatssecretarissen vindt de vorige
alinea overeenkomstige toepassing.

De stemming.

1. De alfabetische groslijst en de genummerde advieslijst worden, tege-
lijk met een stembiljet - dat in de linkerbovenhoek het stemmenaantal
der kiesvereniging aangeeft - en een door het Centraal Comite
gewaarmerkte enveloppe, aan de stemgerechtigde kiesverenigingen
toegezonden.

2. Stemgerechtigd zijn de kiesverenigingen, die haar verplichte bijdrage
ingevolge artikel 8 lid 5 der statuten over het voorafgaande boekjaar
hebben voldaan.

3. Het partijsecretariaat zendt aan de besturen der Kamercentrales de
lijst van kiesverenigingen, die krachtens lid 2 van dit artikel niet aan
de stemming kunnen deelnemen.

4. Aan elke kiesvereniging wordt een stem toegekend en voorts voor
iedere vijftig leden een stem meer.

5. De stemming heeft betrekking op tenminste vierentwintig kandidaten.
Het definitieve aantal kandidaten, waarop bij elke verkiezing de stem-
ming betrekking heeft, wordt vastgesteld door het Centraal Comite.

6. Elke kiesvereniging stemt naar de door haar zelf vastgestelde wijze
van stemming.

1. Op het stembiljet worden de namen vermeld van de kandidaten, waar-
op de keuze van de kiesvereniging is gevallen, in de volgorde zoals
deze door de uitslag van de stemming is aangegeven.

De uitslag der stemming.

1. Een daartoe door het Centraal Comite benoemde commlSSle stelt
met behulp van het partijsecretariaat de uitslag der stemming vast.

2. Het Centraal Comite zendt het proces-verbaal van de uitslag aan de
besturen der Kamercentrales.

3. Ongeldig zijn de biljetten, welke niet het waarmerk van het Centraal
Comite dragen, welke minder of meer dan het vereiste aantal namen
bevatten en welke na de gestelde termijn binnenkomen.



4. Voor het opmaken van de uitslag wordt het puntenstelsel toegepast,
met inachtneming van de plaats, welke iedere kandidaat op het stem-
biljet heeft verkregen.

Artikel 7.

1. De uitslag van de stemming is beslissend voor de samenstelling van
de lijst en voor de volgorde, waarin de kandidaten op de in te dienen
lijsten zullen voorkomen, behoudens het bepaalde in artikel 1 lid 3,
laatste zinsnede en in het vierde lid van dit artikel.

2. Uitsluitend op voorstel van het moderamen is het Centraal Comite
bevoegd, wanneer het op grond van zeer bijzondere omstandigheden
van oordeel is, dat van de op deze wijze verkregen lijsten moet wor-
den afgeweken, een voorstel daartoe in te dienen bij het Partij Con-
vent, mits op deze wijze geen naam op de lijst wordt geplaatst, welke
niet op de groslijst of op de advieslijst voorkomt.
Zulk een voorstel wordt geacht door het Partij Convent verworpen te
zijn, indien niet tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen
zich daarvoor verklaart.

3. Valt een der kandidaten, door welke omstandigheden ook, uit, dan
vindt aanvulling als regel door opschuiving plaats. Het bepaalde
in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing wanneer
van deze regel wordt afgeweken.

4. Het Partij Convent stelt op voorstel van het Centraal Comite vast op
welke wijze de namen der kandidaten worden verdeeld over de lijs-
ten of lijstengroepen, daarbij rekening houdende met de vastgestelde
volgorde en met de daarvoor in aanmerking komende bijzondere om-
standigheden.

Artikel 8.

1. De Kamercentrales wijzen de kandidaten aan voor de niet vol gens
artikel 5 lid 5 vervulde plaatsen.

2. De besturen der Kamercentrales brengen de samenstelling van hun
lijsten ter kennis van het Centraal Comite.

3. Kan dit college zich niet verenigen met de samenstelling van een
of meer lijsten, dan beslist daaramtrent het Partij Convent.

4. Geen kandidatenlijst voor leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal is geldig, tenzij deze daor het Partij Convent is vastgesteld,
behaudens het bepaalde in artikel 7 lid 3, eerste valzin.



Onvoorziene omstandigheden.

Indien door onvoorziene omstandigheden de stipte uitvoering van dit reg-
lement en van de besluiten van het Partij Convent wordt verhinderd, neemt
het Centraal Comite, in uiterste noodzaak het moderamen van het Cen-
traal Comite, de vereiste beslissingen.

Artikel 10.

Verklaring van bewilliging.

1. Indien en voorzover met gelijkluidende lijsten wordt uitgekomen, draagt
het partijsecretariaat zorg, dat de krachtens artikel G 8 eerste lid der
Kieswet vereiste verklaringen van bewilliging van de betreffende kan-
didaten tijdig in het bezit zijn van de secretarissen der besturen van
de Kamercentrales, op wier lijsten de namen dezer kandidaten voor-
komen.

2. Voor de gelijksoortige verklaringen der overige kandidaten van elke
lijst wordt gezorgd door de besturen der Kamercentrales.

Artikel 11.

(nlevering en verbinding der Iijsten.

1. De zorg voor de ondertekening en de inlevering der formulieren voor
de kandidaatstelling is opgedragen aan de besturen der Kamercen-
trales, die onmiddellijk na de inlevering telefonisch en telegrafisch be-
richt zenden aan het bureau van het Centreal Comite.

2. Het Centraal Comite benoemt een algemeen gemachtigde en zijn
plaatsvervanger, die zorg draagt voor de verbinding der Jijsten (artikel
G 9 der Kieswet).

Artikel 12.

Schema van werkzaamheden.

In een schema van werkzaamheden stelt het Centraal Comite vast de
data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen
moeten worden verricht.

Artikel 13.

Tussentijdse verkiezingen.
Bij tussentijdse verkiezingen wegens ontbinding van de beide Kamers der
Staten-Generaal worden de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk
nageJeefd.



Bijlage II

Reglement voor de vaststelling van het Program van Actie ter
gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen, als bedoeld in
artikel 33 lid 8, sub b van de Statuten van de Anti-Revolutionaire
Partij.

1. Het Centraal Comite stelt een ontwerp-Program van Actie samen.

2. Het zendt dit ontwerp toe aan de kiesverenigingen en de Kamercen-
trales.

1. De kiesverenigingen zUn bevoegd amendementen op het ontwerp in
te dienen bij de Kamercentrale, waaronder zU ressorteren.

2. De in artikel 7 van de statuten bedoelde individuele leden zenden
hun amendementen in bU de Kamercentrale 's-Gravenhage.

1. Op een vergadering van de Kamercentrale wordt over de ingediende
amendementen beraadslaagd.

2. De Kamercentrale beslist welke amendementen door haar worden over-
genomen om als amendementen van de Kamercentrale doorgezonden
te worden aan het Centraal Comite.
De Kamercentrale coordineert de ingediende amendementen, welke op
een onderwerp betrekking hebben.

Artikel 4.

De Kamercentrale is bevoegd ook zelfstandig amendementen op het ont-
werp bij het Centraal Comite in te dienen.

De Kamercentrale zendt de amendementen toe aan het partUsecretariaat
binnen de door het Centraal Comite gestelde termijn.



Indien een amendement van een kiesvereniging niet door de Kamercen-
trale is overgenomen, is die kiesvereniging bevoegd zelf dat amendement
toe te zenden aan het Centraal Comite, vergezeld van een schriftelijke
toelichting op dat amendement, waarbij tevens het verschil van opvatt/ng
tussen haar en de Kamercentrale wordt aangegeven.

Het Centraal Comite bespreekt de binnengekomen amendementen. Het
herziet eventueel zijn ontwerp-Program van Act/e.

Het aldus opgestelde ontwerp wordt toegezonden aan de leden van het
Partij Convent, alsmede aan de Kamercentrales en kiesverenigingen, welke
amendementen bij het Centraal Comite ingediend hebben.

De door de Kamercentrale aan het Centraal Comite toegezonden amende-
menten kunnen bij monde van (een) door haar aangewezen afgevaardig-
de(n) op het Partij Convent worden toegelicht.

De in artikel 6 bedoelde kiesverenigingen hebben het recht een afge-
vaardigde te zenden naar het Partij Convent.

Het Partij Convent behandelt de overgebleven amendementen en stelt
het Program van Actie voorlopig vast.




