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Statuten 
van de Anti-Revolutionaire Partij, 
Evangelische Volkspartij 

De Anti-Revolutionaire Partij, Evangelische Volkspartij, opgericht 3 april 
1879, wordt beheerst door de volgende statuten, welke zijn vastgesteld op 
22 juni 1955, herzien op 12 februari 1966 en op 13 maart 1971. 

I. PARTIJ 

Artikel 1 

Naam en zetel 

De Anti-Revolutionaire Partij, Evangelische Volkspartij, hierna te noemen 
A.R.P., heeft haar zetel te 's-Gravenhage. 

Artikel 2 

Grondslag 

De A.R.P. aanvaardt de Heilige Schrift als kenbron der waarheid en als 
richtsnoer, ook voor het staatkundig leven. 

Artikel 3 

Doel 

1. De A.R.P. stelt zich ten doel het pleit te voeren voor een christelijke 
staatkunde. 

2. De nadere omschrijving en praktische uitwerking daarvan geeft de 
A.R.P. in haar Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program en in haar 
Programs van Actie. 

Artikel 4 

Middelen 

De A.R.P. tracht dit doel in het bijzonder te bereiken door: 

1. allen, die het in artikel 2 genoemde uitgangspunt aanvaarden, te brengen 
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tot samenwerking en leiding te geven aan hun staatkundig handelen; 

2. bij iedere Kamerverkiezing een Program van Actie voor de eerstvolgen-
de parlementaire periode vast te stellen, waarin met name de kernpunten 
van haar actueel staatkundig streven worden samengevat. Bij andere 
verkiezingen geeft zij richtlijnen inzake de inhoud van de betreffende 
programs; 

3. de politieke meningsvorming te bevorderen door studie, voorlichting en 
kadervorming; 

4. te bevorderen, dat in de Staten-Generaal, de Provinciale Staten, de 
Gemeenteraden en in andere vertegenwoordigende lichamen personen 
gekozen worden, die grondslag en doel van de A.R.P. onderschrijven; 

5. mede te werken aan de bevordering van de samenwerking van de 
christelijke partijen, met welke naast overeenstemming over het program 
ook overeenstemming bestaat over het uitgangspunt, en te streven naar 
samenwerking met andere partijen, welke in hun praktische politiek de-
zelfde doeleinden nastreven; 

6. contact te verkrijgen en samenwerking te bevorderen met geestverwante 
personen en organisaties in het buitenland.  

II.  LIDMAATSCHAP 

Artikel 5 

Leden 

1. Lid van de A.R.P. kan zijn iedere Nederlander, die de leeftijd van 16 jaar 
heeft bereikt en instemt met grondslag, doel en middelen van de partij. 

2. Aanmelding voor het lidmaatschap kan plaatsvinden bij het partijsecre-
tariaat te 's-Gravenhage of bij de plaatselijke kiesvereniging. In het eerste 
geval geeft het partijsecretariaat hiervan kennis aan de betreffende kies-
vereniging. In het tweede geval doet de kiesvereniging hiervan mede-
deling aan het partijsecretariaat. 

3. Wanneer toelating wordt geweigerd staat beroep open bij de Commissie 
van Beroep. 

4. Ieder lid verplicht zich tot betaling van een in overleg vast te stellen 
jaarlijkse contributie overeenkomstig zijn financiële draagkracht. De con-
tributie wordt afgedragen aan de instantie welke de partijraad daarvoor 
heeft aangewezen. Bij de vaststelling van de hoogte van de contributie 
wordt rekening gehouden met het te betalen bedrag aan het partijbestuur, 
aan de diverse centrales en aan de kiesvereniging waaronder het lid 
ressorteert. 



5. Het lidmaatschap van de A.R.P. eindigt door: a. overlijden; b. bedanken; 
c. het niet voldoen aan de aan het lidmaatschap verbonden financiële ver-
plichtingen; d. royement. 

6. Bedanken als lid moet schriftelijk plaatsvinden bij de landelijke partij-
organisatie of bij de kiesvereniging. Bedanken ontslaat niet van de ver-
plichting tot contributiebetaling voor het lopende jaar. 

7. Een lid kan geroyeerd worden door het partijbestuur, in overleg met het 
bestuur van betreffende kiesvereniging, wegens handelen in strijd met de 
statuten, reglementen of wettige besluiten van de partij. 

8. Een beslissing tot royement wordt onverwijld en met redenen omkleed 
schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld, alsmede aan de kies-
vereniging waaronder dit lid ressorteert. 

9. Tegen een besluit tot royement staat voor het betreffende lid beroep 
open bij de Commissie van Beroep. Dit beroep moet op straffe van niet-
ontvankelijkheid bij de voorzitter van de Commissie van Beroep zijn 
ingediend binnen een maand na ontvangst van de in lid 8 van dit artikel 
bedoelde mededeling. Als adres geldt het partijsecretariaat. 

Artikel 6 

Leden in het buitenland 

1. De in het buitenland woonachtige leden ressorteren onder de Kamer-
centrale 's-Gravenhage. 

2. Zij betalen hun contributie aan het partijbestuur. Van het contributie-
bedrag draagt het partijbestuur een deel af aan de Kamercentrale 's-Gra-
venhage. 

3. Voorstellen en ontwerpen, welke aan het oordeel van de kiesvereni-
gingen in het ressort van de Kamercentrale 's-Gravenhage worden onder-
worpen, worden door deze Kamercentrale aan de bedoelde leden toe-
gezonden. 

4. Deze leden zijn bevoegd voorstellen en amendementen ter behandeling 
door de partijraad in te dienen bij de Kamercentrale 's-Gravenhage en 
deze in de vergadering van de Kamercentrale te verdedigen.  

III.  KIESVERENIGINGEN 

Artikel 7 

Kiesvereniging 

1. De kiesvereniging is de plaatselijke organisatie van de A.R.P. 

2. Buiten de gevallen genoemd in artikel 8, vallen de grenzen van het 
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werkgebied van een kiesvereniging als regel samen met de grenzen van 
de burgerlijke gemeente, waarin zij is gevestigd. Op voorstel van de daar-
bij betrokken Statencentrale, kan van deze regel worden afgeweken met 
toestemming van het partijbestuur. 

3. De Statencentrale, of de Kamercentrale in overleg met de Staten-
centrale, wijst aan welke gemeenten, waar niet een kiesvereniging bestaat, 
behoren tot het werkgebied van een nabij gevestigde kiesvereniging. 

4. Op eenzelfde gebied kan slechts één 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 A.R.P. 

6. Organisatie, taak en werkwijze van een kiesvereniging worden geregeld 
in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig met deze 
statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het partijbestuur. 

7. Het bestuur van de kiesvereniging wordt door de leden uit hun midden 
bij schriftelijke verkiezing ter vergadering gekozen. Aan leden wordt bij 
verhindering aanwezig te zijn desgevraagd toegestaan voor de aanvang 
van de betreffende vergadering hun stembiljet bij het bestuur in te leveren. 

8. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste 
vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. 
Zij kunnen als regel ten hoogste tweemaal worden herkozen. 

9. 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 werk-
gebied van een andere kiesvereniging, hebben aldaar woonachtige leden 
voor de behandeling van landelijke en provinciale aangelegenheden toe-
gang tot de vergaderingen van een door de Kamercentrale aan te wijzen 
naburige kiesvereniging, na overleg met de laatste. Deze leden hebben 
in die vergaderingen dan dezelfde rechten als de tot die kiesvereniging 
behorende leden. 

10 In zulk een gemeente treedt een van de in lid 9 van dit artikel bedoelde 
leden op als correspondent. Het partijbestuur en de regionale organen van 
de partij onderhouden contact met de correspondent. 

11. De in lid 9 van dit artikel bedoelde leden betalen hun contributie aan 
het partijbestuur. 

12. Een kiesvereniging kan de bevoegdheden, welke haar krachtens deze 
statuten of krachtens enig ander reglement van de partij zijn toegekend, 
alleen uitoefenen wanneer zij aan haar financiële verplichtingen tegenover 
het partijbestuur over het voorafgaande boekjaar heeft voldaan. 

13. Het partijbestuur heeft de bevoegdheid een kiesvereniging ter zake 
van overtreding van deze statuten, of om andere daarvoor in aanmerking 
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komende redenen, van haar rechten vervallen te verklaren. Van de be-
slissing van het partijbestuur staat beroep open bij de Commissie van 
Beroep. 

Artikel 8 

Gemeentelijke kiesvereniging 

1. Een kiesvereniging in een gemeente kan zich splitsen in zoveel dorps-
of wijkkiesverenigingen als zij nuttig en nodig oordeelt, mits daarbij met 
name is voldaan aan het bepaalde in artikel 9 lid 2. 

2. De kiesverenigingen, gevestigd in een gemeente, vormen tezamen een 
gemeentelijke kiesvereniging. 

3. Geschillen terzake worden beslist door het bestuur van de Kamer-
centrale, van welke beslissing beroep open staat bij het partijbestuur. 

4. De dorps- of wijkkiesvereniging is voor haar ressort de plaatselijke 
Organisatie overeenkomstig artikel 7 lid 1. 

5. Organisatie, taak en werkwijze van een gemeentelijke kiesvereniging 
worden geregeld in een reglement dat geen bepalingen mag bevatten 
strijdig met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het partij-
bestuur. 

6. De gemeentelijke kiesvereniging kan in overleg met de betreffende 
dorps- of wijkkiesverenigingen gezamenlijke taken vervullen. 

7. De vergaderingen van de gemeentelijke kiesvereniging zijn toegankelijk 
voor alle leden binnen haar ressort. 

8. De betreffende dorps- of wijkkiesverenigingen wijzen naar rato van haar 
ledenaantallen afgevaardigden aan, die stemrecht hebben in de vergade-
ringen van de gemeentelijke kiesvereniging. 

9. Het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging bestaat uit tenminste 
een lid per dorps- of wijkkiesvereniging. 

10. De in lid 8 en lid 9 van dit artikel bedoelde afgevaardigden en be-
stuursleden worden aangewezen door de leden in de vergaderingen van 
de diverse dorps- of wijkkiesverenigingen bij schriftelijke verkiezing, al 
dan niet op overigens niet bindende voordracht van de besturen van de 
dorps- of wijkkiesverenigingen. Aan leden wordt bij verhindering aanwezig 
te zijn desgevraagd toegestaan voor de aanvang van de betreffende ver-
gadering hun stembiljet bij het bestuur in te leveren. 

11. De bedoelde afgevaardigden en bestuursleden worden gekozen voor 
ten hoogste vier jaren. Zij treden af volgens door de respectievelijke be-
sturen vastgestelde roosters. Zij kunnen als regel ten hoogste tweemaal 
worden herkozen. 
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Artikel 9 

Kandidaatstelling voor de gemeenteraad 

1. Het bestuur van de kiesvereniging, respectievelijk het bestuur van de 
gemeentelijke kiesvereniging, heeft de leiding bij de voorbereiding en de 
organisatie van de verkiezing voor leden van de gemeenteraad. 

2. De wijze van kandidaatstelling is geregeld in het reglement van de kies-
vereniging, in een afzonderlijk reglement, dan wel in een akkoord van 
samenwerking, teneinde daardoor het eensgezind optreden bij de raads-
verkiezingen en de vreedzame oplossing van geschillen terzake te waar-
borgen. 

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

4. Aan de kandidaten voor de gemeenteraad wordt in elk geval de eis 
gesteld, dat Zij: 

a. lid zijn van de A.R.P.; 
b. akkoord gaan met het gemeenteprogram dat de kiesvereniging heeft 
vastgesteld; 
c. verklaren, dat zij, gekozen tot lid van de gemeenteraad, in fractiever-
band zullen samenwerken, en zullen toetreden tot de Vereniging van Anti-
Revolutionaire Gemeente- en Provinciebestuurders in hun provincie; 
d. gekozen tot lid van de gemeenteraad het als deel van hun taak zullen 
beschouwen regelmatig contact te onderhouden met de partij, met name 
door voorlichting te geven aan de kiesvereniging. 

Artikel 10 

Taak en bevoegdheden 

1. De kiesvereniging behandelt met in achtneming van de bepalingen 
van deze statuten de plaatselijke aangelegenheden, waaronder de inrich-
ting van haar organisatie, de kandidaatstelling voor de gemeenteraad, de 
vaststelling van het gemeenteprogram en de ondersteuning van het werk 
van de Anti-Revolutionaire leden van de gemeenteraad. 

2. De kiesverenigingen zijn bevoegd voorstellen en amendementen ter be-
handeling door de partijraad in te dienen bij de Kamercentrale waaronder 
zij ressorteren. De kiesverenigingen worden tijdig in kennis gesteld van 
voorstellen met betrekking tot de in artikel 32 lid 7 genoemde aange-
legenheden, uitgezonderd de punten d. en e. De Kamercentrale beslist 
welke voorstellen of amendementen van de kiesvereniging door haar wor-
den overgenomen om als voorstellen of amendementen van de Kamer-
centrale doorgezonden te worden aan het partijbestuur. 



3. Indien een voorstel of amendement niet door de Kamercentrale is 
overgenomen, is de kiesvereniging bevoegd zelf dat voorstel of amende-
ment toe te zenden aan het partijbestuur, vergezeld van een schriftelijke 
toelichting op dat voorstel of amendement, waarbij tevens het verschil van 
opvatting tussen haar en de Kamercentrale wordt aangegeven. 
De kiesvereniging heeft tevens het recht een afgevaardigde te zenden 
naar de partijraad, waarin het voorstel of amendement wordt behandeld. 

4. Taak en bevoegdheden van de kiesverenigingen ten aanzien van de 
kandidaatstelling voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en ten aanzien van de vaststelling van het Program van 
Actie ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen zijn geregeld 
in de betreffende reglementen. 

5. De kiesverenigingen kiezen de door hen aan te wijzen leden van het 
partijbestuur naar rato van het ledenaantal. Aan elke kiesvereniging wordt 
één stem toegekend en voorts voor iedere vijftig leden één stem meer. 
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
verkiezing van de voorzitter en de penningmeester van de Doctor Abra-
ham Kuyperstichting en van de leden van de Commissie van Beroep met 
hun plaatsvervangers. 

Artikel 11 

Propaganda 

1. De kiesvereniging zorgt voor alle werkzaamheden, welke in verband 
staan met de regelmatige propaganda. 

2. Het bestuur van iedere kiesvereniging belast onder zijn verantwoorde-
lijkheid enige leden, waaronder tenminste één bestuurslid, met het werk, 
aan de propaganda verbonden. 

3. De propaganda betreft onder meer: 
a. het verspreiden van politieke publikaties; 
b. het werven van leden en het winnen van abonnees op de partijorganen; 
c. het persoonlijk gesprek, ook door middel van huisbijeenkomsten.  

IV.  STATENCENTRALE EN HULPCENTRALE 

Artikel 12 

Organisatie en werkwijze - 

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een Statenkring, 
vormen tezamen een Statencentrale. 

2. Is het aantal kiesverenigingen in een Statenkieskring minder dan vijf, 
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dan kunnen deze kiesverenigingen op haar verzoek door het bestuur van 
de Provinciale Organisatie, met goedkeuring van het partijbestuur, bij 
een andere Statencentrale worden ingedeeld, mits deze daarmede instemt. 

3. De vergaderingen van de Statencentrale zijn toegankelijk voor alle 
leden binnen haar ressort. 

4. De betreffende kiesverenigingen wijzen naar rato van haar ledenaan-
tallen afgevaardigden aan, die stemrecht hebben in de vergaderingen van 
de Statencentrale. 

5. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde afgevaardigden worden 
aangewezen door de leden in de vergaderingen van de diverse kiesver-
enigingen bij schriftelijke verkiezing, al dan niet op overigens niet binden-
de voordracht van de besturen van de kiesverenigingen. Aan leden wordt 
bij verhindering aanwezig te zijn desgevraagd toegestaan voor de aanvang 
van de betreffende vergadering hun stembiljet bij het bestuur in te 
leveren. 

6. Het bestuur van de Statencentrale bestaat uit tenminste vijf leden, die 
door de afgevaardigden in de vergadering van de Statencentrale bij 
schriftelijke verkiezing worden aangewezen, al dan niet op overigens niet 
bindende voordracht van het bestuur. Aan afgevaardigden wordt bij ver-
hindering aanwezig te zijn desgevraagd toegestaan voor de aanvang van 
de betreffende vergadering hun stembiljet bij het bestuur in te leveren. 
Ten hoogste twee bestuursleden mogen behoren tot dezelfde kiesver-
eniging. 

7. Het bepaalde in artikel 8 lid 11 is van overeenkomstige toepassing. 

8. Vallen de grenzen van een Statenkieskring samen met die van één 
burgerlijke gemeente dan treedt het bestuur van de gemeentelijke kies-
vereniging tevens op als bestuur van de Statencentrale. 

9. Een Statencentrale kan, wanneer dit in verband met de uitgestrektheid 
van, dan wel tengevolge van verkeersmoeilijkheden in haar werkgebied 
nodig en nuttig wordt geacht, één of meer hulpcentrales oprichten. 

10. 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 bestuur van de 
Provinciale Organisatie en van het partijbestuur. 

Artikel 13 

Taak en bevoegdheden 

1. De Statencentrale heeft tot taak, onder leiding van het bestuur van de 
Provinciale Organisatie, werkzaam te zijn ten behoeve van de verkiezing 
van de leden van de Provinciale Staten. 
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van 2. Zij zorgt voor de organisatorische belangen van de A.R.P. in haar 

bij werkgebied, speciaal in die gemeenten, waar geen kiesvereniging is ge- 

temt. vestigd, onverminderd het bepaalde in artikel 7. 

alle 3. Zij kan in overleg met de betreffende kiesverenigingen gezamenlijke 
taken vervullen. 

aan- 4. De Statencentrale komt tenminste tweemaal en zo mogelijk viermaal 

van per jaar bijeen om de politieke meningsvorming te bevorderen en organi- 
satorische zaken binnen de partij te bespreken. 

rden 5. Op de vergadering van de Statencentrale worden de op de partijraad 

3ver- te behandelen zaken vooraf besproken. De afgevaardigden van de Staten- 

den- centrale naar de partijraad brengen verslag uit op de eerstvolgende ver- 

iordt gadering van de Statencentrale. 

yang 6. De Statencentrale is bevoegd voorstellen en amendementen ter be- 
n te handeling door de partijraad in te dienen bij het partijbestuur. 

7. Het bestuur zorgt, dat alle kiesverenigingen in het werkgebied van de 
die Statencentrale tenminste eenmaal per jaar door één van zijn leden worden 
bij bezocht, teneinde de goede gang van zaken te bevorderen en de orga- 

niet nisatorische band te versterken. 
ver- 8. Het bestuur zendt in de maand januari een verslag van zijn werkzaam- 
van heden, alsmede een financieel verslag aan het bestuur van de Kamer- 
ren. centrale en aan het partijbestuur. 

,ver- 
1 9, De Statencentrale wijst tenminste een bestuurslid aan als lid van het 

bestuur van de Kamercentrale. 
1 10. Deze aanwijzing vindt plaats bij schriftelijke verkiezing door de af- 
een gevaardigden in de vergadering van de Statencentrale, al dan niet op 
ies- overigens niet bindende voordracht van het bestuur van de Statencentrale. 

Aan afgevaardigden wordt bij verhindering aanwezig te zijn desgevraagd 
held toegestaan voor de aanvang van de betreffende vergadering hun stem- 
bied biljet bij het bestuur in te leveren. 

ge- Artikel 14 

met Afvaardiging naar de partijraad 
de 1. Iedere Statencentrale kiest één lid van de partijraad. 

2. Voor iedere volle 500 leden, die de bij haar aangesloten kiesvereni-
gingen gezamenlijk tellen, kiest de Statencentrale één lid van de partijraad 
meer. 

3. De Statencentrale wijst evenveel plaatsvervangers aan als zij leden 

i de kiest. 

zing 4. Deze leden van de partijraad worden in de vergadering van de Staten- 
centrale aangewezen bij schriftelijke verkiezing, al dan niet op overigens 
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niet bindende voordracht van het bestuur. Aan de stemhebbende afge-
vaardigden van de kiesverenigingen in de vergadering van de Staten-
centrale wordt bij verhindering aanwezig te zijn desgevraagd toegestaan 
voor de aanvang van de betreffende vergadering hun stembiljet bij het 
bestuur in te leveren. 
5. Deze leden van de partijraad worden gekozen voor een periode van 
ten hoogste vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur van de 
Statencentrale opgesteld rooster. Zij kunnen als regel ten hoogste twee-
maal worden herkozen. 

V. KAMERCENTRALE, PROVINCIALE ORGANISATIE 
EN BIJZONDERE CENTRALE 

Artikel 15 

Organisatie en werkwijze 

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een Kamer-
kieskring, vormen tezamen een Kamercentrale. 

2. De vergaderingen van de Kamercentrale zijn toegankelijk voor alle 
leden binnen haar ressort. 

3. De betreffende kiesverenigingen wijzen naar rato van haar ledenaantal-
len afgevaardigden aan, die stemrecht hebben in de vergaderingen van de 
Kamercentrale. 

4. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde afgevaardigden worden 
aangewezen door de leden in de vergaderingen van de diverse kies-
verenigingen bij schriftelijke verkiezing, al dan niet op overigens niet 
bindende voordracht van de besturen van de kiesverenigingen. 
Aan leden wordt bij verhindering aanwezig te zijn desgevraagd toegestaan 
voor de aanvang van de betreffende vergadering hun stembiljet bij het 
bestuur in te leveren. 

5. Het bestuur van de Kamercentrale bestaat uit tenminste negen leden. 
Elke Statencentrale binnen haar gebied wijst tenminste een van haar be-
stuursleden aan als bestuurslid van de Kamercentrale overeenkomstig 
artikel 13 lid 10. 
De overige bestuursleden worden door de afgevaardigden in de vergade-
ring van de Kamercentrale bij schriftelijke verkiezing aangewezen, waarbij 
het bepaalde in artikel 12 lid 6 van overeenkomstige toepassing is. 

6. Het bepaalde in artikel 8 lid 11 is van overeenkomstige toepassing. 
7. Vallen de grenzen van een Kamerkieskring samen met die van een 
burgerlijke gemeente dan treedt het bestuur van de gemeentelijke kies-
vereniging tevens op als bestuur van de Kamercentrale. 
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8. Organisatie, taak en werkwijze van de Kamercentrale worden geregeld 
in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig met deze 
statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het partijbestuur. 

Artikel 16 

Taak en bevoegdheden 

1. De Kamercentrale heeft tot taak, onder leiding van het partijbestuur, 
werkzaam te zijn ten behoeve van de verkiezing van de leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

2. Zij zorgt voor de organisatorische belangen van de A.R.P. in haar 
werkgebied. Zij is belast met het voeren van de algemene propaganda 
en met het toezicht op de Statencentrales in haar kieskring. 

3. Zij kan in overleg met de betreffende kiesverenigingen gezamenlijk 

taken vervullen. 

4. De Kamercentrale komt tenminste tweemaal en zo mogelijk viermaal 
per jaar bijeen om de politieke meningsvorming te bevorderen en organi-
satorische zaken binnen de partij te bespreken. 

5. Op de vergadering van de Kamercentrale worden de op de partijraad 
te behandelen zaken vooraf besproken. De afgevaardigden van de Kamer-
centrale naar de partijraad brengen verslag uit op de eerstvolgende 
vergadering van de Kamercentrale. 

6. De Kamercentrale is bevoegd voorstellen en amendementen ter be-
handeling door de partijraad in te dienen bij het partijbestuur. 

7. Zij is verplicht een voorstel of een amendement, dat een kiesvereniging 
heeft ingediend, binnen een door het partijbestuur gestelde termijn te 

behandelen. 

8. Het bestuur zendt in de maand februari een verslag van zijn werkzaam-
heden, alsmede een financieel verslag aan het partijbestuur. 

9. De Kamercentrale verkiest één lid van het partijbestuur en zijn plaats-
vervanger. Voor iedere volle 7500 leden, die de bij haar aangesloten 
ledenverenigingen gezamenlijk tellen, kiest de Kamercentrale bovendien 
één lid van het partijbestuur en zijn plaatsvervanger. Zij verkiest twee 
leden van de partijraad en hun plaatsvervangers. De Kamercentrale, welke 
niet in Statencentrales is verdeeld, verkiest, onverminderd het bepaalde 
in artikel 14, de leden 1 en 2, vijf leden van de partijraad en hun plaats-
vervangers. Zij kunnen als regel ten hoogste tweemaal worden herkozen. 

10. De aanwijzing van de in het voorgaande lid bedoelde personen vindt 
plaats bij schriftelijke verkiezing door de afgevaardigden in de vergade-
ring van de Kamercentrale, al dan niet op overigens niet bindende voor-
dracht van het bestuur. Aan afgevaardigden wordt bij verhindering aan- 
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wezig te zijn desgevraagd toegestaan voor de aanvang van de betreffende 
vergadering hun stembiljet bij het bestuur in te leveren. 

11. De Kamercentrale verkiest één lid van de stichtingsraad van de 
Doctor Abraham Kuyperstichting en zijn plaatsvervanger. Het in het voor-
gaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

Provinciale Organisatie 

Artikel 17 

Organisatie, taak en bevoegdheden Or 

1. De kiesverenigingen, gevestigd in een provincie, vormen tezamen een 1. 
Provinciale Organisatie. i wa 

2. In de provincies, welke in haar geheel een Kamerkieskring vormen, vol 

treedt het bestuur van de Kamercentrale tevens op als bestuur van de 2.  
Provinciale Organisatie. koi 
In de provincies, verdeeld in meer Kamerkieskringen, wordt het bestuur ter 
van de Provinciale Organisatie gevormd uit tenminste een bestuurslid 3.  
van elke Kamercentrale en tenminste een bestuurslid van elke Staten- de 
centrale. sta 
Bij de aanwijzing van deze bestuursleden is het bepaalde in artikel 13, we 
lid 10, en artikel 16, lid 10, van overeenkomstige toepassing. lid 
3. Het bestuur van de Provinciale Organisatie heeft de leiding bij de 4. 
voorbereiding en de Organisatie van de verkiezing van de leden van de gei 
Provinciale Staten. Het regelt de ondersteuning van het werk van de Anti- de; 
Revolutionaire leden van de Provinciale Staten. be 
4. De wijze van kandidaatstelling voor de Provinciale Staten wordt ge- pal 
regeld in het reglement van de Provinciale Organisatie of in een afzonder- 5. 
lijk reglement. de 
5. Aan de kandidaten voor de Provinciale Staten wordt in elk geval de i6. 
eis gesteld, dat zij: 1

ov 
a. lid zijn van de A.R.P.; 

b. akkoord gaan met het provincieprogram, dat de Provinciale Organisatie i VI  
heeft vastgesteld; Art 
c. verklaren, dat zij, gekozen tot lid van de Provinciale Staten, in 
fractieverband zullen samenwerken en zullen toetreden tot de Vereniging ei 

van Anti-Revolutionaire Gemeente- en Provinciebestuurders in hun pro- 1. 
vincie; A. 

d. gekozen tot lid van de Provinciale Staten het als deel van hun taak 
zullen beschouwen regelmatig contact te onderhouden met de partij, met 
name door voorlichting te geven aan de Statencentrales. 
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ende 6. Het bestuur zendt in de maand februari een verslag van zijn werkzaam- 
heden, alsmede een financieel verslag aan het partijbestuur. 

i de 7. Organisatie, taak en werkwijze van de Provinciale Organisatie worden 
ioor- geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig met 

deze statuten en dat de goedkeuring behoeft van het partijbestuur. 

Bijzondere centrale 

Artikel 18 

Organisatie, taak en bevoegdheden 

een 1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een gebied, 
waarvoor bij de wet een bovengemeentelijk openbaar lichaam is ingesteld, 

men, vormen tezamen een bijzondere centrale. 

n de 2. Het bepaalde in artikel 12, de leden 3, 4, 5, 6 en 7, is van overeen- 
komstige toepassing. Het bestuur van de bijzondere centrale bestaat uit 

stuur tenminste, negen leden. 

irslld 3. De bijzondere centrale heeft tot taak werkzaam te zijn ten behoeve van 
ten- de verkiezingen voor het openbaar lichaam, in verband met welks tot- 

standkoming de centrale is gevormd. Zij regelt de ondersteuning van het 
I 13, werk van de Anti-Revolutionaire leden van organen van het openbaar 

lichaam. 

i de 4. Organisatie, taak en werkwijze van de bijzondere centrale worden 
i de geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig met 
Anti- deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van het bestuur c.q. de 

besturen van de betrokken Provinciale Organisatie(s), alsmede van het 

ge- partijbestuur. 

der- 5. De bijzondere centrale is vertegenwoordigd met adviserende stem in 
de betrokken Kamercentrales en Provinciale Organisaties. 

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

satie VI.  PARTIJBESTUUR 

Artikel 19 
in 

Samenstelling 
ging 
pro- 1. Het partijbestuur bestaat uit: 

A. stemhebbende leden: 

taak 1. tenminste tien leden, te kiezen door de kiesverenigingen; 

met 2. tenminste tien leden, te kiezen door de stemhebbende leden van 
de partijraad; 
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Art 

We 

2.  
van 
onv 

3. I 
ver 
ge'  

3. de leden, te kiezen door de Kamercentrales. 

B. adviserende leden: 
1. de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamerfracties; 
2. twee leden, te kiezen door het bestuur van de jongerenorganisatie, 
waaronder de voorzitter; 
3. de secretaris; 

4. een lid van het bestuur en de directeur van de Doctor Abraham 
Kuyperstichting. 

2. De stemhebbende leden van het partijbestuur treden af bij elke ver-
kiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn terstond als 
zodanig herkiesbaar. Zij kunnen als regel ten hoogste tweemaal worden 
herkozen. 

3. Het partijbestuur treedt in zijn nieuwe samenstelling op met ingang 
van de dag der stemming. 

Artikel 20 

Verkiezing der leden 

1. Voor de leden, te kiezen door de kiesverenigingen en de stemhebben-
de leden van de partijraad worden door het partijbestuur evenveel twee-
tallen aangeboden. 

2. Het presidium van het partijbestuur, de voorzitter van de Organisatie 
Commissie en de penningmeester worden in functie gekozen door de 
kiesverenigingen. 

3. Ieder lid van de partijraad heeft de bevoegdheid te verzoeken aan een 
tweetal de naam van een door hem gewenste kandidaat toe te voegen. 
Aan dat verzoek wordt voldaan, wanneer het door vijfentwintig leden wordt 
gesteund en wanneer het verzoek tenminste vierentwintig uur voor de 
aanvang van de vergadering het partijsecretariaat heeft bereikt. 

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

5. Van de stemhebbende leden, gekozen door de kiesverenigingen en de 
stemhebbende leden van de partijraad, mogen ten hoogste vijf leden 
tevens lid zijn van de Staten-Generaal. Geen van de leden, die door de 
Kamercentrales worden aangewezen, kan tevens lid zijn van de Staten-
Generaal. 

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

7. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature van een der stemheb-
bende leden, niet door een Kamercentrale gekozen, verkiest de partijraad 
een nieuw lid. 
8. De secretaris wordt door het partijbestuur benoemd en ontslagen. 

Artikel 21 

Taak en bevoegdheden 

1. Bij het partijbestuur berust de algemene leiding van de A.R.P. 

2. Het partijbestuur bereidt de voorstellen ter behandeling op de partij-
raad voor en zorgt voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor 
de handhaving van statuten en reglementen. 

3. Het doet de benoemingen en neemt de beslissingen, waartoe het in-
gevolge deze statuten en de krachtens deze statuten vastgestelde regle-
menten bevoegd is, beslist in spoedeisende aangelegenheden en in alle 
gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien. 

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

5. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de Organisatie van 
de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

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

7. Door middel van de Anti-Revolutionaire Partijstichting, in het leven 
geroepen bij notariële acte van 14 maart 1949, welke wordt geregeerd 
door statuten, door de Deputatenvergadering van 12 mei 1948 goedge-
keurd, verricht het partijbestuur rechtshandelingen en beheert het de 
geldmiddelen en eigendommen van de A.R.P. 

8. Het partijbestuur benoemt vier leden van het bestuur van de Doctor 
Abraham Kuyperstichting. 

Artikel 22 

Werkwijze 

1. Het partijbestuur vergadert als regel eenmaal per maand. 

2. Alle besluiten van het partijbestuur worden met volstrekte meerderheid 
van de 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. 
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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 hebben 
verkregen, en is hij gekozen op wie bij deze herstemming de meeste 
stemmen zijn uitgebracht. 

5. Heeft bij een stemming een der personen een betrekkelijke meerder-
heid behaald, terwijl twee of meer personen een gelijk aantal stemmen 
hebben verkregen, dan vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de 
laatstbedoelde personen, om uit te maken wie mede voor herstemming in 
aanmerking komt. 

6. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan 
twee personen voor herstemming in aanmerking, dan wordt herstemd 
tussen deze meer dan twee personen. 

7. Indien bij een verkiezing over personen de stemmen staken, beslist het 
lot. 

Artikel 23 

Dagelijks bestuur 

1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: 

a. het presidium, bestaande uit de voorzitter en ten hoogste twee onder-
voorzitters; 

b. de penningmeester; 

c. ten hoogste vier leden, te kiezen door en uit het partijbestuur; 

d. de voorzitter van de Organisatie Commissie; 

e. de secretaris, met adviserende stem; 

F. de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamerfracties, met adviserende 
stem; 

g. een lid van het bestuur van de Doctor Abraham Kuyperstichting als-
mede haar directeur, met adviserende stem; 

h. de voorzitter van de jongerenorganisatie, met adviserende stem. 

2. Aan de partijvoorzitter en de voorzitter van de Organisatie Commissie 
kan door het partijbestuur jaarlijks een financiële vergoeding voor hun 
werkzaamheden worden toegekend. 

3. Het partijbestuur kan het dagelijks bestuur machtigen bepaalde werk-
zaamheden te verrichten. In spoedeisende gevallen treedt het dagelijks 
bestuur voor het partijbestuur op. 

4. Het dagelijks bestuur vergadert als regel tenminste eenmaal per maand. 
Voor het nemen van besluiten is artikel 22 van overeenkomstige toe-
passing. 
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Artikel 24 

Partijsecretariaat 

1. Het partijbestuur en het dagelijks bestuur 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 dagelijks bestuur benoemd 
en ontslagen. Hij wordt voor zijn werkzaamheden gehonoreerd. 

4. Het partijbestuur 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 per-
soneel, werkzaam op het partijbureau, worden door het partijbestuur 
geregeld en vastgesteld.  

VII.  KADERVORMING EN PROPAGANDA 

Artikel 25 

Organisatie Commissie 

1. De Organisatie Commissie is onder verantwoordelijkheid van en in 
overleg met het partijbestuur belast met de behandeling van alle organisa-
torische aangelegenheden, de leiding van de propaganda en de kader-
vorming. Zij activeert het werk van de binnen het partijverband bestaande 
organen. 

2. De Organisatie Commissie bestaat uit tenminste vijf leden. 

3. De voorzitter wordt uit een door het partijbestuur opgesteld tweetal, 
de Organisatie Commissie gehoord, in functie gekozen door de kies-
verenigingen. 

4. De overige leden worden eveneens op voordracht van het partijbestuur 
door de partijraad gekozen. Zij worden benoemd voor een periode van 
vier jaar en treden af volgens een door het partijbestuur vastgesteld 
rooster. Zij kunnen als regel ten hoogste tweemaal worden herkozen. 

5. Het secretariaat van de Organisatie Commissie berust bij het partij-
secretariaat. 

Artikel 26 

Organisatie Raad 

1. De Organisatie Raad bestaat uit: 
a. de leden van de Organisatie Commissie; 
b. de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de Kamercen-
trales;  
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c. de voorzitters van de besturen van de Provinciale Organisaties, welke 
niet tevens besturen van Kamercentrales zijn; 
d. twee leden aangewezen door het bestuur van de jongerenorganisatie. 

2. De Organisatie Commissie kan desgewenst drie personen meer uit elke 
Kamercentrale, belast met organisatorische taken in hun ressort, uitnodigen 
tot bijwoning van de vergaderingen van de Organisatie Raadt 

3. De Organisatie Commissie treedt op als dagelijks bestuur van de 
Organisatie Raad. 

4. De Organisatie Raad komt als regel twee maal per jaar bijeen. Hij 
heeft tot taak omtrent de voorstellen, welke door de Organisatie Com-
missie zijn voorbereid, advies uit te brengen.  

VIII.  STUDIE EN ADVIES 

Artikel 27 

Doctor Abraham Kuyperstichting 

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

2. Zij verricht deze taak in samenwerking met het partijbestuur en ont-
vangt voor de vervulling daarvan, zo nodig en mogelijk, financiële bij-
dragen van de partij. 

3. De Doctor Abraham Kuyperstichting kent een stichtingsraad en een 
bestuur. 
De voorzitter en de penningmeester van de stichtingsraad worden in 
functie gekozen door de kiesverenigingen. Vier leden van de stichtingsraad 
worden benoemd door het partijbestuur, na overleg met het bestuur van 
de Doctor Abraham Kuyperstichting. 
De partijvoorzitter is lid van de stichtingsraad. De hierbovengenoemde 
leden van de stichtingsraad zijn tevens lid van het bestuur. 

4. De Doctor Abraham Kuyperstichting brengt jaarlijks verslag uit van 
haar werkzaamheden ter behandeling door de partijraad. 
5. Organisatie, taak en werkwijze van de Doctor Abraham Kuyperstichting 
worden geregeld in haar statuten en in haar huishoudelijk reglement. Deze 
statuten worden vastgesteld en gewijzigd door de partijraad. 
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de 
stichtingsraad, onder goedkeuring van het partijbestuur. 

Artikel 28 

Adviesraad 

1. De Doctor Abraham Kuyperstichting kent een adviesraad, welke tot 
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taak heeft gedocumenteerde adviezen en rapporten uit te brengen over 
politieke vraagstukken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van 
het partijbestuur of van een Kamerfractie. 
Over eventuele publikatie van adviezen en rapporten beslist het bestuur 
van de Doctor Abraham Kuyperstichting. 

2. De leden van de adviesraad worden door het partijbestuur benoemd 
voor een periode van vier jaar. Het bestuur van de Doctor Abraham 
Kuyperstichting doet terzake een aanbeveling. De leden treden af volgens 
een vast te stellen rooster en kunnen terstond worden herbenoemd. 

3. Taak, Organisatie en werkwijze van de adviesraad worden door het 
bestuur van de Doctor Abraham Kuyperstichting geregeld in een regle-
ment, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig met deze statuten en 
dat de goedkeuring behoeft van het partijbestuur.  

IX.  FINANCIËN 

Artikel 29 

Financiën en Financiële Commissie 

1. De geldmiddelen van de Anti-Revolutionaire Partijstichting bestaan uit: 
a. de jaarlijkse bijdragen van de leden, welke van hen rechtstreeks of via 
de kiesverenigingen worden ontvangen; 
b. de jaarlijkse bijdragen 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 Financiële Commissie bestaat uit drie leden. Deze worden op 
voordracht van het partijbestuur door de partijraad benoemd voor een 
periode van ten hoogste vier jaren. 

4. De Financiële Commissie heeft tot taak: 
a. jaarlijks de balans en de rekening van baten en lasten te onderzoeken, 
zowel betreffende financiën van de Anti-Revolutionaire Partijstichting als 
die van de Doctor Abraham Kuyperstichting en daarvan verslag uit te 
brengen aan de partijraad; 
b. aan het partijbestuur advies uit te brengen over belangrijke financiële 
aangelegenheden. 

5. De regelmatige controle op de wijze, waarop de financiële administratie 
wordt gevoerd, wordt opgedragen aan een accountant. 

6. Balansen, rekeningen van baten en lasten en begrotingen worden in de 
najaarsvergadering van de partijraad vastgelegd. 
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Artikel 30 

Bijdragen van leden 

1. Het totaal van de afdracht van de bijdragen van de leden bestemd 
voor het partijbestuur, door kiesverenigingen over te maken, wordt be-
paald naar het aantal leden per 1 oktober van het jaar voorafgaande aan 
het jaar waarover de bijdrage moet worden voldaan. 

2. De hoogte van de afdracht per lid per jaar, door kiesverenigingen te 
voldoen, wordt op voorstel van het partijbestuur door de partijraad vast-
gesteld. 

3. De afdracht betreft elk lid, ongeacht de grootte van het bedrag, dat het 
lid jaarlijks aan contributie betaalt. Voor gehuwde vrouwelijke leden, 
echtgenoten van leden, geldt een lagere afdracht. Voor leden van de 
Nationale Anti-Revolutionaire Jongeren Organisatie, die tevens lid zijn van 
de A.R.P., is geen afdracht verschuldigd indien zij de leeftijd van 25 jaar 
nog niet hebben bereikt. 

4. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan het partijbestuur op 
een daartoe strekkend, met redenen omkleed verzoek, in uitstel, vermin-
dering of kwijtschelding van de afdracht bewilligen. 

X. PARTIJRAAD 

Artikel 31 

Samenstelling 

1. De partijraad bestaat uit: 

A. Stemhebbende leden: 
1. de stemhebbende leden van het partijbestuur; 
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 partijbestuur benoemde leden van het Anti-Revo-
lutionaire Vrouwencomité; 
6. de leden van het bestuur van de Doctor Abraham Kuyperstichting; 
7. de leden van het dagelijks bestuur van het Verband van Vereni- 
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 partijbestuur en de directeur van de Doctor 
Abraham Kuyperstichting; 
3. de leden van de redacties der officiële partijorganen; 
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4. de leden van de Financiële Commissie; 
5. de leden van de Commissie van Beroep; 

emd 
6. de leden van de Organisatie Raad, voorzover zij niet stemhebbend 

be- 
lid zijn;  
7. de door de Kamercentrales aangewezen leden van het Anti-Revo- 
lutionaire Vrouwencomité; 
8. de leden van het bestuur van de jongerenorganisatie; 

n te 9. de afgevaardigden van de kiesverenigingen ingevolge artikel 10  
east- lid 3. 

het 
2. Dezelfde persoon kan niet meer dan één stem uitbrengen. 

den, 
3. De vergaderingen van de partijraad zijn openbaar, tenzij en voorzover 

de 
de partijraad zelf anders besluit. 

van 
jaar Artikel 32 

Taak en bevoegdheden 

op 1. De partijraad behandelt de jaarverslagen van het partijbestuur en van 
min- de verschillende organisaties binnen het partijverband werkzaam. Een 

exemplaar van de jaarverslagen wordt aan de kiesverenigingen toege- 
zonden. 
2. De partijraad beslist over alle voorstellen van organisatorische en 
financiële aard, welke door de Kamercentrales en Statencentrales of door 
de kiesverenigingen bij het partijbestuur zijn ingediend. 

3. Deze voorstellen moeten tenminste twee maanden voordat de ver-
gadering van de partijraad plaats vindt, bij het partijbestuur zijn ingediend 
en zullen voor zover nodig door dit bestuur, de Organisatie Commissie 
gehoord, van een advies worden voorzien. 
4. De partijraad verleent, na goedkeuring van de balans en de rekening 
van baten en lasten van de Anti-Revolutionaire Partijstichting en van de 
Doctor Abraham Kuyperstichting, décharge aan het partijbestuur en aan de 
Stichtingsraad. In geval van stemming daarover zijn de leden van het 

vo- partijbestuur en van de Stichtingsraad niet stemgerechtigd. De partijraad 
behandelt tevens de begrotingen van beide stichtingen. 

ing; '1 5. De partijraad bespreekt het politiek beleid van de Kamerfracties, tot 
eni- welk doel de voorzitter van de Tweede Kamerfractie ter vergadering een 
ers; toelichting geeft op de werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

6. De partijraad is bevoegd tot het aannemen van resoluties en het doen 
van uitspraken ook over vraagstukken van politiek beleid, mits deze niet 
te kort doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de Kamerfracties. 

-,tor Een resolutie of uitspraak moet schriftelijk worden ingediend. 
7. De partijraad stelt vast en wijzigt met inachtneming van de bepalingen 
van deze statuten: 
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a. het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program; 
b. het Program van Actie; 
c. de Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij/Evangelische Volkspartij; 
d. de Statuten van de Doctor Abraham Kuyperstichting; 
e. het reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
f. het reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
g. het reglement voor de vaststelling van het Program van Actie ter ge-
legenheid van de Tweede Kamerverkiezingen; 
h. het reglement van de Commissie van Beroep. 

8. De partijraad stelt vast de kandidatenlijsten voor de verkiezing der 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

9. Een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen is ver-
eist voor besluiten tot vaststelling en wijziging van het Beginsel- en 
Algemeen Staatkundig Program, waarvan de procedure analoog is aan 
die van de vaststelling van het Program van Actie. 

10. De partijraad verricht voorts de andere werkzaamheden, welke door 
of krachtens deze statuten aan hem zijn opgedragen. 

11. Besluiten tot een algemeen akkoord van federatieve samenwerking 
met andere politieke partijen voor de verkiezing der leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, tot fusie met andere partijen en tot ontbinding 
van de A.R.P. worden genomen tezamen door de kiesverenigingen en de 
stemhebbende leden van de partijraad volgens de procedure voor de aan-
wijzing van de door de kiesverenigingen te kiezen leden van het partij-
bestuur, met dien verstande, dat een meerderheid van tweederde van 
de uitgebrachte stemmen is vereist. 

Artikel 33 

Werkwijze 

1. De partijraad komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. 

2. De plaats van vergadering wordt door het partijbestuur 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 onder-
werpen. 

4. In de najaarsvergadering worden de financiële verslagen en de begro-
tingen behandeld, terwijl sprekers kunnen worden uitgenodigd ter behan-
deling van bepaalde onderwerpen. 
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5. Stemmingen over personen vinden uitsluitend schriftelijk plaats. Be-
sluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Artikel 
22, de leden 2 tot en met 6, zijn van overeenkomstige toepassing. 
6. In de vergadering van de partijraad zijn de leden, aangewezen door een 
Statencentrale of Kamercentrale, door welke een voorstel of een amen-
dement op een voorstel is ingediend, bevoegd, gehoord de discussie, dit 
voorstel of dit amendement te wijzigen dan wel in te trekken.  

XI.  KAMERFRACTIES 

Artikel 34 

Kandidaatstelling voor de Tweede Kamer 

1. Het partijbestuur heeft de leiding bij de voorbereiding van en de actie 
voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

2. De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een reglement, dat 
door de partijraad wordt vastgesteld en gewijzigd. Dit reglement mag geen 
bepalingen bevatten strijdig met deze statuten. 

Artikel 35 

Kandidaten 

1. Kandidaat voor de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal kun-
nen worden gesteld, zij die voldoen aan de eisen der wet, lid zijn van de 
A.R.P. en bereid zijn schriftelijk te verklaren, dat zij instemmen met het 
Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program en het Program van Actie, 
en dat zij, benoemd tot lid van de Kamer, in fractieverband zullen samen-
werken. 

2. Bezwaren tegen het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program en 
tegen het Program van Actie moeten door hen, aan wie een kandidatuur 
wordt aangeboden, worden medegedeeld aan het dagelijks bestuur van de 
partij. Het partijbestuur, gehoord het advies van het dagelijks bestuur, 
beslist over de vraag of deze bezwaren al dan niet kunnen worden toe-
gelaten. 

Artikel 36 

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 Algemeen Staatkundig Program, terwijl 
door hen zo energiek mogelijk de verwezenlijking van het Program van 
Actie zal worden nagestreefd. 
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2. De Anti-Revolutionaire leden van de Eerste en Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zullen het als deel van hun taak beschouwen regelmatig 
contact te onderhouden met de partij, met name door voorlichting te 
geven aan de Kamercentrales en Statencentrales, welke aan elk van hen 
speciaal door de fractie worden toegewezen. 

XII. HET ANTI-REVOLUTIONAIRE VROUWENCOMITÉ 

Artikel 37 

Samenstelling 

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

2. De presidente en de vice-presidente worden, het Anti-Revolutionaire 
Vrouwencomité gehoord, door het partijbestuur benoemd. 

3. Het secretariaat berust bij het partijsecretariaat. 

Artikel 38 

Taak en bevoegdheden 

1. Het Anti-Revolutionaire Vrouwencomité adviseert het partijbestuur en 
voert die taken uit, welke de politieke activiteit van en voor de vrouw 
betreffen. 

2. De in het eerste lid bedoelde adviezen en taken hebben met name ten 
doel te bevorderen: 
a. informatie aan, meningsvorming en scholing van de Anti-Revolutionaire 
vrouwen; 
b. de deelname van vrouwen aan het politieke werk in de A.R.P. binnen 
de verschillende organisatorische geledingen, evenals in de bestuurs-
colleges, waarin de partij is vertegenwoordigd. 

3. Al het werk, in de voorgaande leden bedoeld, vindt plaats in samen-
werking met de desbetreffende organen van de A.R.P. 

XIII. NATIONALE ANTI-REVOLUTIONAIRE 
JONGERENORGANISATIE, ARJOS 

Artikel 39 

1. De besturen van de kiesverenigingen zijn verplicht, binnen de grenzen 
van hun werkgebied, te streven naar de oprichting van een of meer 
Arjosclu bs. 
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2. De kiesverenigingen zullen het werk van de clubs bevorderen en, indien 
nodig, ook financieel steunen. 

3. Wanneer de jongerenorganisatie regionale of provinciale verbanden 
opricht, zijn de besturen van de Provinciale Organisaties en de besturen 
van de betrokken Statencentrales en Kamercentrales verplicht het werk 
van deze verbanden te bevorderen, indien nodig, ook financieel te steunen, 
terwijl zij bevoegd zijn een of meer gedelegeerden in de besturen van deze 
verbanden te benoemen. 

4. De Statuten van de Nationale Anti-Revolutionaire Jongerenorganisatie 
en de voorstellen tot wijziging daarvan behoeven de goedkeuring van de 
partijraad. Zij mogen geen bepalingen bevatten strijdig niet deze statuten. 

5. Het partijbestuur benoemt twee gedelegeerden in het bestuur van de 
Nationale Jongerenorganisatie. 

6. Het secretariaat van de Nationale Jongerenorganisatie kan gevestigd 
zijn op het partijbureau. De salariëring van het personeel, de huisvesting 
in het gebouw en het gebruik van kantoorinventaris komen in dat geval 
voor rekening van de Anti-Revolutionaire Partijstichting. De partijraad ken 
bovendien jaarlijks toestemmen in het verlenen van een subsidie. 

7. Het bestuur van de Nationale Jongerenorganisatie zendt aan het partij-
bestuur jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden, alsmede een finan-
cieel verslag ter behandeling door de partijraad. 

8. Het bestuur van de Nationale Jongerenorganisatie is bevoegd te be-
noemen twee adviserende leden van het partijbestuur en twee leden van 
de Organisatie Raad. De leden van het dagelijks bestuur van de Nationale 
Jongerenorganisatie zijn stemhebbend lid van de partijraad. 

9. Het bestuur van de Nationale Jongerenorganisatie is bevoegd voor-
stellen en amendementen ter behandeling door de partijraad in te dienen 
bij het partijbestuur. 

XIV. BEROEP BIJ GESCHILLEN 

Artikel 40 

Commissie van Beroep 

1. Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen 
van deze statuten, worden op verzoek van het partijbestuur of op verzoek 
van het bestuur van een Kamercentrale beslist door de Commissie van 
Beroep. 

2. Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van de leden 12 en 
13 van artikel 7 worden evenwel op verzoek van de daarbij betrokken kies- 
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vereniging of het daarbij betrokken lid beslist door de Commissie van St 
Beroep. 

va 3. De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste drie leden, die, met 
hun plaatsvervangers, worden gekozen tezamen door de kiesverenigingen Pa 
en de stemhebbende leden van de partijraad uit tweetallen door het 
partijbestuur aangeboden. De leden 2 en 3 van artikel 19 en lid 3 van 
artikel 20 zijn daarbij van overeenkomstige toepassing. Stemhebbende 
leden van het partijbestuur kunnen 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 de partijraad. 
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Statuten 
van de Anti-Revolutionaire 
Partijstichting 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: 'Anti-Revolutionaire Partijstichting' 

2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 

3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd 

Artikel 2 

Zij heeft tot grondslag het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program 
van de Anti-Revolutionaire Partij van 1878 met de hierin later door de 
bevoegde partijorganen aangebrachte of eventueel nog aan te brengen 
wijzigingen. 

Artikel 3 

Het doel van de stichting is om ten dienste van de Anti-Revolutionaire 
Partij, die geen rechtspersoonlijkheid bezit, tegenover derden te fun-
geren als rechtspersoon in alle verhoudingen van het maatschappelijk 
verkeer, waarin de Anti-Revolutionaire Partij om zelf te kunnen optreden, 
rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben en als zodanig haar bezittingen 
en inkomsten aan te wenden tot bestrijding van onkosten, welke het na-
streven van de oogmerken van de Anti-Revolutionaire Partij meebrengt. 

Artikel 4 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit de personen, die tezamen 
vormen het bestuur van de Anti-Revolutionaire Partij/Evangelische Volks-
partij, hierna aan te duiden als partijbestuur. 

2. Voor de eerste maal treden als bestuurders op de oprichters van de 
stichting, die allen zijn leden en tezamen zijn de enige leden van het 
partijbestuur. 
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Artikel 5 

Een lid van het bestuur defungeert als zodanig automatisch door het 
enkele feit, dat hij geen lid meer is van het partijbestuur. 

Artikel 6 

1 Het bestuur heeft een dagelijks bestuur, dat gevormd wordt door die 
personen, waaruit het dagelijkg bestuur van de partij bestaat. 

2. De functies, die de leden van het dagelijks bestuur van de partij in dat 
dagelijks bestuur vervullen, worden ook door hen waargenomen in het 
dagelijks bestuur van de stichting, alsmede in het bestuur zelf. 

Artikel 7 

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

Artikel 8 

1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten 
rechten. 

2. Zowel bestuur als dagelijks bestuur kunnen slechts wettig besluiten 
nemen, wanneer tenminste vijfentwintig respectievelijk vijf leden aanwezig 
zijn. 

Artikel 9 

1. Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting. 

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

3. Het heeft geen bevoegdheid ten aanzien van het beheer van de 
stichting en met betrekking tot de beschikking over haar goederen dan 
voorzover de bevoegdheid tot een en ander aan het dagelijks bestuur 
door het bestuur is verleend, het zij van geval tot geval, het zij bij mach-
tiging in meer algemene zin. 

Artikel 10 

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, met 
dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting van de 
stichting tot en met eenendertig december negentienhonderdnegenen-
veertig. 

2. Jaarlijks vóór een mei ontwerpt het dagelijks bestuur een rekening en 
verantwoording over het beheer van het afgelopen boekjaar in de vorm 
van een winst- en verliesrekening. 
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Dit ontwerp wordt aan het bestuur voorgelegd, hetwelk dit, al dan niet 

het door het bestuur gewijzigd, ter goedkeuring voorlegt aan het partijbestuur. 

Artikel 11 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

die a. het stamkapitaal; 
b. gelden, verkregen van het partijbestuur; 

dat c. schenkingen en makingen; 

het d. andere inkomsten. 

Artikel 12 

1. De stichting kan een reglement vaststellen, dat nader haar werkwijze 

)or- regelt. 

2. Dit reglement, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met 
de statuten van de stichting, heeft eerst kracht na van het partijbestuur 
verkregen goedkeuring. 

iten 
Artikel 13 

ten 1. Aan het ontwerp van de onderhavige statuten is goedkeuring verleend 

zig door de bevoegde vergadering van de Anti-Revolutionaire Partij de dato 
dertien maart negentienhonderdeenenzeventig. 

2. Wijziging van de statuten heeft eerst kracht na van de partijraad ver-
kregen goedkeuring. 

Artikel 14 

de 1. Een besluit tot opheffing heeft eerst kracht, na van de kiesverenigingen 

Jan en de partijraad verkregen goedkeuring. 

uur 2. Bij opheffing van de stichting geschiedt de vereffening, tenzij de 

ch- partijraad anders beslist, door het dagelijks bestuur, dat daaromtrent 
verslag uitbrengt aan het partijbestuur en een eventueel batig saldo 
uitkeert aan degene(n) daartoe door de partijraad aangewezen. 
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Bijlage I 

Reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de ver-
kiezing der leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, als bedoeld 
in artikel 32 lid 7 sub e van de Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij, 
Evangelische Volkspartij 

Artikel 1 

Leiding kandidaatstelling 

1. Het dagelijks bestuur van de partij, hierna te noemen dagelijks bestuur, 
geeft leiding aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van leden van 
de Eerste Kamer. 

2. Het dagelijks bestuur stelt de A.R. leden van de Provinciale Staten, 
welke bij de kandidaatstelling zijn betrokken, in de gelegenheid personen 
voor te dragen, die voor de kandidaatstelling in aanmerking kunnen komen. 
3. Het dagelijks bestuur neemt kennis van het gevoelen van de A.R. 
Eerste Kamerfractie, zoals vertolkt door het lid van deze Fractie, dat als 
adviserend lid zitting heeft in het dagelijks bestuur. In voorkomende ge-
vallen kunnen ook andere leden van deze fractie tot overleg worden 
uitgenodigd. 

4. Het dagelijks bestuur komt vervolgens tot een advies ter zake van de 
personen, die voor een kandidatuur in aanmerking komen, mede in verband 
met de gewenste samenstelling en de kwaliteit van de Fractie. 

5. Dit advies wordt besproken en vastgesteld in een vergadering van: 
a. het partijbestuur; 
b. de voorzitter van de A.R. Eerste Kamerfractie of diens vervanger; 
c. één vertegenwoordiger van elk van de betrokken A.R. Statenfracties; 
d. één vertegenwoordiger van elk van de betrokken Provinciale Comité's, 
voor zover deze niet in het partijbestuur zijn vertegenwoordigd. 

Artikel 2 

Advies 

1. Het, ingevolge artikel 1, tot stand gekomen advies wordt twee maanden 
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voor de dag van de kandidaatstelling toegezonden aan de A.R. leden van 
de Provinciale Staten, welke bij de kandidaatstelling zijn betrokken. 

2. Het advies noemt voor elke lijst of lijstengroep de gewenste volgorde 
van de namen van tenminste de eerste acht kandidaten. 

3. Het dagelijks bestuur informeert vóór de verzending van het advies 
of genoemde kandidaten een eventuele kandidatuur in overweging willen 
nemen. 

Artikel 3 

Kandidaten 

1. Tot kandidaat voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal kunnen 
worden gesteld, zij die voldoen aan dq eisen van de wet, lid zijn van de 
A.R.P. en bereid zijn schriftelijk te verklaren, dat zij instemmen met het 
Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program en Program van Actie, en 
dat zij, benoemd tot lid van de Kamer, in fractieverband zullen samen-
werken. 

2. Eventuele bezwaren tegen het Beginsel- en Algemeen Staatkundig 
Program en tegen het Program van Actie moeten door hen, aan wie een 
kandidatuur wordt aangeboden, worden medegedeeld aan het dagelijks 
bestuur. Het partijbestuur gehoord het advies van het dagelijks bestuur 
beslist over de vraag of deze bezwaren al dan niet kunnen worden 
toegelaten. 

Artikel 4 

Vaststelling van de lijsten 

1. Ten hoogste één maand na de verzending van het advies schrijft 
het dagelijks bestuur een vergadering uit van het dagelijks bestuur met de 
betrokken A.R. Statenleden en een vertegenwoordiger van elk betrokken 
Provinciaal Comité, die bij voorkeur ook de betreffende vergadering van 
het partijbestuur heeft bijgewoond. 

2. In de onder het voorgaande lid bedoelde vergadering worden de 
kandidaten en de gewenste samenstelling van de fractie aan de hand van 
het advies besproken. 

3. De betrokken Statenleden kunnen namen van andere kandidaten noe-
men dan wel wijziging in de aangegeven volgorde bepleiten. 

4. Mocht(en) de kandida(a)t(en), genoemd uit een bepaalde provincie 
voor andere Statenleden uit dezelfde groep en/of voor het dagelijks 
bestuur niet acceptabel zijn en/of komen er andere voorstellen vanuit het 
dagelijks bestuur en/of andere provincies, dan wordt ruggespraak ge-
houden in de kring van de desbetreffende provincie. 
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5. De stemmingen geschieden schriftelijk. Ieder Statenlid brengt plaats 
voor plaats evenveel stemmen uit als het aantal punten bedraagt, dat bij 
de laatste verkiezing aan de provincie, van welker Staten hij deel uit-
maakt, is toegekend en dat in het Staatsblad is gepubliceerd. Wanneer 
eerx Statenlid verhinderd is kan hij een ander Statenlid schriftelijk mach-
tigen zijn stem uit te brengen. 

6. De stemmingen hebben betrekking op de eerste acht plaatsen van 
iedere lijst. 

Artikel 5 

Aanvulling van lijsten. 

1. De kandidaten voor de nummers 9 en volgende op een lijst worden 
verkozen door de leden van de Provinciale Staten, wier lijst het betreft, 
op een door hen vastgestelde wijze. 

2. Betreffende fracties brengen de onder lid I bedoelde samenstelling 
ter kennis van het dagelijks bestuur. 

3. Indien ter zake geschillen ontstaan, welke niet tot een oplossing kun-
nen worden gebracht, worden deze voorgelegd aan en beslist door het 
partijbestuur. 

Artikel 6 

Wijziging lijsten 

1. Alleen op grond van zeer bijzondere omstandigheden kan het dagelijks 
bestuur in een vergadering als bedoeld in artikel 4 lid 1 voorstellen in-
dienen tot wijziging van de krachtens het bepaalde in artikel 4 en 5 tot 
stand gekomen kandidatenlijsten. 

2. Het dagelijks bestuur voorziet deze voorstellen van een gemotiveerd 
preadvies. 

3. Voor de aanvaarding van een dergelijk voorstel is in bedoelde ver-
gadering een meerderheid van 2/3  van de uitgebrachte stemmen vereist. 

4. Valt één der kandidaten op de plaatsen 1 t/m 6 op een lijst uit, dan 
vindt als regel aanvulling door opschuiving plaats. Het bepaalde in de 
leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing wanneer 
van deze regel wordt afgeweken. 

Artikel 7 

Onvoorziene omstandigheden 

Indien door onvoorziene omstandigheden de tijd ontbreekt de regels 
van dit reglement in acht te nemen, neemt het partijbestuur na overleg 
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met de betrokken Statenfractie(s) en in uiterste noodzaak het dagelijks 
bestuur na overleg met de voorzitter(s) van de betrokken Statenfractie(s) 
de vereiste beslissingen. 

Artikel 8 

Inlevering en verbinding van de lijsten 

De zorg voor de inlevering van de kandidatenlijsten en voor de verbinding 
daarvan berust bij de betrokken Statenfracties. 

Artikel 9 

Verklaring van bewilliging 

De betrokken Statenfracties zorgen er voor, dat de vereiste verklaringen 
van bewilliging worden overgelegd. 

Artikel 10 

Tussentijdse verkiezingen 

Bij tussentijdse verkiezingen wegens Kamerontbinding worden de bepa-
lingen van dit reglement zoveel mogelijk nageleefd. 

Artikel 11 

Wijziging reglement 

Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door de partijraad, na 
ingewonnen advies van de betrokken Statenleden. 
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Bijlage  II  

Reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de ver-
kiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als bedoeld 
in artikel 32 lid 7, sub f van de Statuten van de Anti-Revolutionaire 
Partij, Evangelische Volkspartij 

Artikel 1 

Wijze van lijsten indienen 

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

2. Aan de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
neemt de A.R.P. deel door indiening in elk van de achttien Kamerkies-
kringen van een kandidatenlijst bevattende dertig namen, welke lijsten in-
gevolge hoofdstuk H der Kieswet worden verbonden. 

3. Het partijbestuur dient bij de partijraad een voorstel in met betrekking 
tot de vraag met hoeveel en met welke tot groepen verenigde lijsten zal 
worden deelgenomen aan de verkiezing en met betrekking 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 verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal worden gehouden, beslist de partijraad over de voorstellen in 
lid 3 genoemd. 

Artikel 2 

Kandidaten 

1. Tot kandidaat voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen wor-
den gesteld, zij die voldoen aan de eisen der wet, lid zijn van de A.R.P. 
en bereid zijn schriftelijk te verklaren, dat zij instemmen met het Beginsel-
en Algemeen Staatkundig Program, het 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 
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tegen het Program van Actie moeten door hen, aan wie een kandidatuur 
wordt aangeboden, worden medegedeeld aan het dagelijks bestuur van 
de partij. Het partijbestuur, gehoord het advies van het dagelijks bestuur, 
beslist of deze bezwaren al dan niet kunnen worden toegelaten. 

Artikel 3 

Groslijst 

ier- 1. De kiesverenigingen hebben de gelegenheid om schriftelijk de namen 

eld van ten hoogste tien personen in te zenden aan het partijbureau. 

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

3. De zitting hebbende leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal 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 

de overeenkomstige toepassing. 

het 
Artikel 4 

Advieslijst 

1. Het partijbestuur beraadt zich over de vraag welke personen voor een 
kandidatuur voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in aanmerking 
komen, mede in verband met de gewenste samenstelling van de fractie 
en de taakverdeling van de leden onderling. 

2. Het partijbestuur raadpleegt daarbij de voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie. 

3. Het partijbestuur 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 partijbestuur, versterkt met twee afgevaardigden van elke Kamer-
centrale, stelt na beraad een genummerde advieslijst vast van tenminste 
dertig namen, in de volgorde welke wenselijk en noodzakelijk wordt ge-
acht met het oog op de samenstelling van de fractie en andere in aan-
merking komende omstandigheden. 

5. Op de advieslijst kunnen ook worden geplaatst de namen van per-
sonen, die niet op de groslijst voorkomen. 
Indien op de advieslijst de naam van een zitting hebbend Kamerlid niet 
wordt geplaatst, wordt de reden daarvan tegelijk met de toezending van 
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de advieslijst en het stembiljet aan de kiesverenigingen medegedeeld. 
Ten aanzien van ministers en staatssecretarissen vindt de vorige alinea 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5 

Stemming 

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

2. Stemgerechtigd zijn de kiesverenigingen, die haar verplichte bijdrage 
ingevolge artikel 7 lid 12 van de statuten over het voorafgaande boekjaar 
hebben voldaan. 

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

4. Aan elke kiesvereniging wordt één stem toegekend en voorts voor 
iedere vijftig leden één stem meer. 
5. De stemming heeft betrekking op tenminste vierentwintig kandidaten. 
Het definitieve aantal kandidaten, waarop bij elke verkiezing de stemming 
betrekking heeft, wordt vastgesteld door het partijbestuur. 

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

7. Op het stembiljet worden de namen vermeld van de kandidaten, waarop 
de keuze van de kiesvereninging is gevallen, in de volgorde zoals deze 
door de uitslag van de stemming is aangegeven. 

Artikel 6 

Uitslag van de stemming 

1. Een daartoe door het partijbestuur benoemde commissie stelt met 
behulp van het partijsecretariaat de uitslag van de stemming vast. 

2. Het partijbestuur zendt het proces-verbaal van de uitslag aan de be-
sturen van de Kamercentrales. 

3. Ongeldig zijn de biljetten, welke niet het waarmerk van het partijbestuur 
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 stembiljet 
heeft verkregen. 
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Artikel 7 
nea 

Vaststelling van de lijsten 

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. 

ge- 2. Uitsluitend op voorstel van het dagelijks bestuur is het partijbestuur 
van bevoegd, wanneer het op grond van zeer bijzondere omstandigheden 
rkte van oordeel is, dat van de op deze wijze verkregen lijsten moet worden 

afgeweken, een voorstel daartoe in te dienen bij de partijraad, mits  

age  op deze wijze geen naam op de lijst wordt geplaatst, welke niet op de 

jaar groslijst of op de advieslijst voorkomt. 
Zulk een voorstel wordt geacht door de partijraad verworpen te zijn,  

ales  indien niet tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen zich daar- 

aan voor verklaart. 

3. Valt een van de kandidaten, door welke omstandigheden ook, uit, dan 

'oor vindt aanvulling als regel door opschuiving plaats. Het bepaalde in lid 2 
van dit artikel is van overeenkomstige toepassing wanneer van deze regel 

ten, wordt afgeweken. 

ing 4. De partijraad stelt op voorstel van het partijbestuur vast op welke wijze 
de namen van de kandidaten worden verdeeld over de lijsten of lijsten- 

van groepen, daarbij rekening houdende met de vastgestelde volgorde en 
met de daarvoor in aanmerking komende bijzondere omstandigheden. 

Artikel 8 

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

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

3. Kan het partijbestuur zich niet verenigen met de samenstelling van één 
of meer lijsten, dan beslist daaromtrent de partijraad. 

4. Geen kandidatenlijst voor leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal is geldig, tenzij deze door de partijraad is vastgesteld, be-
houdens het bepaalde in artikel 7 lid 3, eerste volzin. 

Artikel 9 

Onvoorziene omstandigheden 

Indien door onvoorziene omstandigheden de stipte uitvoering van dit 
reglement en van de besluiten van de partijraad wordt verhinderd, neemt 
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het partijbestuur, in uiterste noodzaak het dagelijks bestuur, 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 12 eerste lid der 
Kieswet vereiste verklaringen van bewilliging van de betreffende kan-
didaten tijdig in het bezit zijn van de secretarissen van de besturen van 
de Kamercentrales, op wier lijsten de namen van deze kandidaten voor-
komen. 

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

Artikel 11 

Inlevering en verbinding van de lijsten 

1. De zorg voor de ondertekening en de inlevering van de formulieren 
voor de kandidaatstelling is opgedragen aan de besturen van de Kamer-
centrales, die onmiddellijk na de inlevering telefonisch en telegrafisch 
bericht zenden aan het partijbureau. 

2. Het partijbestuur benoemt een algemene gemachtigde en zijn plaats-
vervanger, die zorgt voor de verbinding van de lijsten (artikel G 13 der 
Kieswet). 

Artikel 12 

Schema van werkzaamheden 

In een schema van werkzaamheden stelt het partijbestuur vast de data 
waarop en de termijn 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 mo-
gelijk nageleefd. 
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(an- Reglement voor de vaststelling van het Program van Actie ter gelegen- 
van held van de Tweede Kamerverkiezingen, als bedoeld in artikel 32 lid 7, 
)or- sub g van de Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij, Evangelische 

Volkspartij 
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Artikel 1 

1. Het partijbestuur stelt een ontwerp-Program van Actie samen. 

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

ren 
er- Artikel 2 

sch 
1. De kiesverenigingen zijn bevoegd amendementen op het ontwerp in te 
dienen bij de Kamercentrale, waaronder zij ressorteren. 

2. De in artikel 6 van de statuten bedoelde leden zenden hun amende- 
er 

menten in bij de Kamercentrale 's-Gravenhage. 

Artikel 3 

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

ata 2. De Kamercentrale beslist welke amendementen door haar worden over- 
ten genomen om als amendementen van de Kamercentrale doorgezonden te 

worden aan het partijbestuur. 
De Kamercentrale coördineert de ingediende amendementen, welke op 
één onderwerp betrekking hebben. 

Artikel 4 
ers 
no- De Kamercentrale is bevoegd ook zelfstandig amendementen op het 

ontwerp bij het partijbestuur in te dienen. 

Artikel 5 

De Kamercentrale zendt de amendementen toe aan het partijsecretariaat 
binnen de door het partijbestuur gestelde termijn. 
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Artikel 6 

Indien een amendement van een kiesvereniging niet door de Kamer-
centrale is overgenomen, is die kiesvereniging bevoegd zelf dat amen-
dement toe te zenden aan het partijbestuur, vergezeld van een schriftelijke 
toelichting op dat amendement, waarbij tevens het verschil van opvatting 
tussen haar en de Kamercentrale wordt aangegeven. 

Artikel 7 

Het partijbestuur bespreekt de binnengekomen amendementen. Het herziet 
eventueel zijn ontwerp-Program van Actie. 

Artikel 8 

Het aldus opgestelde ontwerp wordt toegezonden aan de leden van de 
partijraad, alsmede aan de Kamercentrales en kiesverenigingen, welke 
amendementen bij het partijbestuur ingediend hebben. 

Artikel 9 

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

Artikel 10 

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

Artikel 11 

De leden van het bestuur van de Nationale Jongerenorganisatie hebben 
het recht door dit bestuur ingediende en niet door het partijbestuur over-
genomen amendementen op de partijraad toe te lichten. 

Artikel 12 

De partijraad behandelt de overgebleven amendementen en stelt het Pro-
gram van Actie vast. 
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