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-ONAIRE PARTIJ EN DE 
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De Anti-Revolutionaire Partij, Evange-
lische Volkspartij, welke in constitue-
rende vergadering bijeenkwam op 3 
april 1879, wordt beheerst door de vol-
gende statuten, welke zijn vastgelegd 
op 22 juni 1955, herzien op 12 februari 
1966 en op 13 maart 1971. - 
ARTIKEL 1. 

Naam en zetel. 
De Anti-Revolutionaire Partij, Evange-
lische Volkspartij, hierna te noemen 
A.R.P., heeft haar zetel te 's-Gravenha-
ge. 

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

Ill DI  

Doel. 
1. De A.R.P. stelt zich ten doel het pleit 
te voeren voor een christelijke staat-
kunde. 
2. De nadere omschrijving en prakti-
sche uitwerking daarvan geeft de 
A.R.P. in haar Beginsel- en Algemeen 
Staatkundig Program en in haar Pro-
grams van Actie. 
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Middelen. 
De A.R.P. tracht dit doel in het bijzon- 
der te bereiken door: 
1. allen, die het in artikel 2 genoemde 
uitgangspunt aanvaarden, te brengen 
tot samenwerking en leiding te geven 
aan hun staatkundig handelen; 
2. bij iedere Kamerverkiezing een 
Program van Actie voor de eerstvol-
gende parlementaire periode vast te 
stellen, waarin met name de krnpun-
ten van haar actueel staatkundig stre-
ven worden samengevat. 
Bij andere verkiezingen geeft zij richt-
lijnen inzake de inhoud van de betref-
fende programs. 
3, de politieke meningsvorming te be- 

vorderen door studie, voorlichting en 
kadervorming; 

4. te bevorderen, dat in de Staten-
Generaal, de Provinciale Staten, de Ge-
meenteraden en in andere vertegen-
woordigende lichamen personen geko-
zen worden, die uitgangspunt en doel 
van de A.R.P. onderschrijven; 
5. mede te werken aan de bevordering 
van de samenwerking van de christelij-
ke partijen, met welke naast overeen-
stemming over het program ook over-
eenstemming bestaat over het uitgangs-
punt, en te streven naar samenwer-
king met andere partijen, welke in hun 
praktische politiek dezelfde doeleinden 
nastreven; 
6. contact te verkrijgen en samenwer-
king te bevorderen met geestverwante 
personen en organisaties in het buiten-
land. 

H Lidmaatschap 
Het huidige artikel 5 wordt gewijzigd 
teruggevonden in een nieuw artikel 7. 
Het huidige artikel 6 vervalt, 

ARTIKEL 5. 

Leden. 
1. Lid van de A.R.P. kan zijn iedere 
Nederlander alsmede iedere ingezetene, 
die door de wet als Nederlands onder-
daan is erkend, 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 partijsecreta-
riaat te 's-Gravenhage of bij de plaat-
selijke kiesvereniging. In het eerste ge-
val geeft het partijsecretariaat hiervan 
kennis aan de betreffende kiesvereni-
ging. 
In het tweede geval doet de kiesvereni-
ging hiervan mededeling aan het par-
tijsecretariaat. 
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 jaar-
lijkse contributie overeenkomstig zijn 
financiële draagkracht, te voldoen aan 
de penningmeester van de kiesvereni-
ging, uitgezonderd de leden genoemd in  

artikel 6 en artikel 7, lid 11. 
De kiesvereniging draagt naast het be-
drag bestemd voor het partijbestuur 
daarvan ook een deel af aan de Staten-
centrale en de Kamercentrale waaron-
der zij ressorteert. 
5. Het lidmaatschap van de A.R.P. ein-
digt door: a. overlijden; b. bedanken; 
c. het niet voldoen aan de aan het lid-
maatschap verbonden financiële ver-
plichtingen; d. royement. 
6. Bedanken als lid moet schriftelijk 
plaatsvinden bij de landelijke partij-
organisatie of bij  de kiesvereniging. Be-
danken ontslaat niet van de verplich-
ting 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 statu-
ten, reglementen of wettige besluiten 
van de partij. 
8 Een beslissing tot royement wordt 
onverwijld en met redenen omkleed 
schriftelijk aan het betreffende lid me-
degedeeld, alsmede aan de kiesvereni-
ging Waaronder dit lid ressorteert, 
9. Tegen een besluit tot royement staat 
voor het betreffende lid beroep open 
bij de Commissie van Beroep. Dit be-
roep moet op straffe van niet-ontvan-
kelijkheid bij de voorzitter van de 
Commissie van Beroep zijn ingediend 
binnen een maand na ontvangst van de 
in lid 8 van dit artikel bedoelde mede-
deling. Als adres geldt het partijsecre-
tariaat. 

ARTIKEL 7 (oud) wordt artikel 6 
(nieuw). 
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Leden in het buitenland. 
1. De in het buitenland woonachtige 
leden ressorteren onder de Kamercen-
trale 's-Gravenhage. 

2, Zij betalen hun contributie aan het 
partijbestuur. Van het contributiebe-
drag draagt het partijbestuur een deel 
af aan de Kamercentrale 's-Graven-
hage. 

3. Voorstellen en ontwerpen, welke aan 
het oordeel van de kiesverenigingen in 
het ressort van de Kamercentrale 
's-Gravenhage worden onderworpen, 



worden door deze Kamercentrale aan 
de bedoelde leden toegezonden. 

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

ARTIKEL 5 (oud) en artikel 8 (oud) 
worden vervangen door artikel 7 
(nieuw), 

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

2. Buiten de gevallen genoemd in arti-
kel 81  vallen de grenzen van het werk-
gebied van een kiesvereniging als regel 
samen met de grenzen van de burger-
lijke gemeente, waarin zij is gevestigd. 
Op voorstel van de daarbij betrokken 
Statencentrale, kan van deze regel 
worden afgeweken met toestemming 
van het partijbestuur. 

3. De Statencentrale, of de Kamercen-
trale in overleg met de Statencentrale, 
wijst aan welke gemeenten, waar niet 
een kiesvereniging bestaat, behoren tot 
het werkgebied van een nabij gevestig-
de kiesvereniging. 

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

5. Oprichting en splitsing van kiesvere-
nigingen op grond van kerkelijke ge-
zindheid, maatschappelijke verhoudin-
gen 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 statu-
ten, 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 verhinde-
ring aanwezig te zijn desgevraagd toe-
gestaan voor de aanvang van de betref-
fende 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 rich-
ten of in stand te houden en deze 
gemeente niet behoort tot het werkge-
bied van een andere kiesvereniging, 
hebben aldaar woonachtige leden voor 
de behandeling van landelijke en pro-
vinciale aangelegenheden toegang tot 
een door de Kamercentrale aan te wij-
zen naburige kiesvereniging na overleg 
met de laatste. 

10. In zulk een gemeente treedt een 
van de in lid 9 van dit artikel bedoelde  

leden op als correspondent. Het partij-
bestuur en de regionale organen van de 
partij onderhouden contact met de cor-
respondent. 

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

12. Een kiesvereniging kan de bevoegd-
heden, welke haar krachtens deze sta-
tuten of krachtens enig ander regle-
ment van de partij zijn toegekend, al-
leen uitoefenen wanneer zij aan haar 
financiële verplichtingen tegenover 
het partijbestuur over het voorafgaan-
de boekjaar heeft voldaan. 

13. Het partijbestuur heeft de bevoegd-
heid een kiesvereniging ter zake van 
overtreding van deze statuten, of om 
andere daarvoor in aanmerking ko-
mende redenen, van haar rechten ver-
vallen te verklaren. Van de beslissing 
van het partijbestuur staat beroep open 
bij de Commissie van Beroep. 

ARTIKEL 9 (oud) wordt artikel 8 
(nieuw). 

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 
burgerlijke gemeente, vormen tezamen 
een gemeentelijke kiesvereniging. 

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

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

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

6. De gemeentelijke kiesvereniging kan 
in overleg met de betreffende dorps- of 
wijkkiesverenigingen gezamenlijk ta-
ken vervullen. 

7. De vergaderingen van de gemeente-
lijke kiesvereniging zijn toegankelijk 
voor alle leden binnen haar ressort. 

8. De betreffende dorps- of wijkkies-
verenigingen wijzen naar rato van haar 
ledenaantallen afgevaardigden aan, die 
stemrecht hebben in de vergaderingen 
van de gemeentelijke kiesvereniging. 

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

10. De in lid 8 en lid 9 van dit artikel 
bedoelde afgevaardigden en bestuursle-
den 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 wljkkies-
verenigingen. Aan leden wordt bij ver-
hindering aanwezig te zijn desgevraagd 
toegestaan voor de aanvang van de 
betreffende vergadering hun stembiljet 
bij het bestuur in te leveren. 

11. De bedoelde afgevaardigden en be-
stuursleden worden gekozen voor ten 
hoogste vier jaren. Zij treden af volgens 
door de respectievelijke besturen vast-
gestelde roosters. De laatste zin van 
artikel 7 lid 8 is van overeenkomstige 
toepassing. 

ARTIKEL 10 (oud) wordt artikel 9 

(nieuw), 
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Kandidaatstelling voor de gemeente-
raad. 
1. Het bestuur van de kiesvereniging, 
rep ectievelijk het' bestuur van de ge-
meentelijke kiesvereniging, heeft de lei-
ding bij  de voorbereiding en de organi-
satie van de verkiezing-voor leden van 
de gemeenteraad. 

2. De wijze van kandidaatstelling is ge-
regeld in het reglement van de kies-
vereniging, in een afzonderlijk regle-
ment, dan wel in een akkoord van sa-
menwerking, teneinde daardoor het 
eensgezind optreden bij de raadsver-
kiezingen en de vreedzame oplossing 
van geschillen terzake te waarborgen. 

3. De kandidaatstelling vindt plaats in 
een reglementair bijeengeroepen leden-
vergadering, waarin volgens de gelden-
de voorschriften over de samenstelling 
van de lijst wordt gestemd. 

4 Aan de kandidaten voor de gemeen-
teraad wordt in elk geval de eis gesteld, 
dat zij: 
a. lid zijn van de A.R.P.: 
b. akkoord gaan met het gemeentepro-
gram dat de kiesvereniging heeft vast-
gesteld; 
c. verklaren, dat zij, gekozen tot lid 
van de gemeenteraad, in fractieverband 
zullen samenwerken, en zullen to tre-
den tot de Vereniging van Anti-Revo-
lutionaire Gemeente- en Provinciebe-
stuurders in hun provincie. 

ARTIKEL 11 (oud) wordt artikel 10 
(nieuw). 

ARTIKEL 10. 

Taak en bevoegdheden. 

1. De kiesvereniging behandelt met in-
achtneming van de bepalingen van deze 
statuten de plaatselijke aangelegenhe-
den, waaronder de inrichting van haar 
organisatie, de kandidaatstelling voor 
de gemeenteraad, de vaststelling van 
het gemeenteprogram en de ondersteu-
ning van het werk van de Anti-Revo-
lutionaire leden van de gemeenteraad. 

2. De kiesverenigingen zijn bevoegd 
voorstellen en amendementen ter be-
handeling door de partijraad in te die-
nen bij de Kamercentrale waaronder 
zij ressorteren. De Kamercentrale be-
slist welke voorstellen of amendemen-
ten van de kiesvereniging door haar 
worden overgenomen om als voorstel- 
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len of amendementen van de Kamer-
centrale doorgezonden te worden aan 
het partijbestuur. 
3. Indien een voorstel of amendement 
niet door de Kamercentrale is overge-
nomen, is de kiesvereniging bevoegd 
zelf dat voorstel - of amendement toe te 
zenden aan het partijbestuur, vergezeld 
van een schriftelijke toelichting op dat 
voorstel of amendement, waarbij te-
vens het verschil van opvatting tussen 
haar en de Kamercentrale wordt aan-
gegeven. 
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 kies-
verenigingen ten aanzien van de kandi-
daatstelling voor de verkiezing der le-
den van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en ten aanzien van de vast-
stelling van het Program van Actie ter 
gelegenheid van de Tweede Kamerver-
kiezingen zijn geregeld in de betreffen-
de reglementen. 
5. De kiesverenigingen kiezen de mede 
door hen aan te wijzen leden van het 
partijbestuur naar rato van het leden-
aantal. 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 verkie-
zing van de voorzitter en de penning-
meester van de Doctor Abraham Kuy-
perstichting en van de leden van de 
Commissie van Beroep met hun plaats-
vervangers. 

ARTIKEL 12 (oud) wordt artikel 11 
(nieuw). 
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Propaganda. 

1. De kiesvereniging zorgt voor alle 
werkzaamheden, welke in verband 
staan met de regelmatige propaganda. 
2. Het bestuur van iedere kiesvereni-
ging belast onder zijn verantwoorde-
lijkheid enige leden, waaronder ten-
minste één bestuurslid, met het werk, 
aan de propaganda verbonden. 
3. De propaganda betreft onder meer: 
a. het verspreiden van politieke publi-
katies; 
b. het werven van leden en het winnen 
van abonnees op de partijorganen; 
c. het persoonlijk gesprek, ook door 
middel van huisbijeenkomsten. 
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ARTIKEL 13 (oud) wordt artikel 12 
(nieuw). 

ARTIKEL 12. 

Organisatie en werkwijze. 

1. De kiesverenigingen, gevestigd bin-
nen de grenzen van een Statenkies-
kring, vormen tezamen een Statencen-
trale. 
2. Is het aantal kiesverenigingen in een 
Statenkieskring minder dan vijf, dan 
kunnen deze kiesverenigingen - op haar  

verzoek door het bestuur van de Pro-
vinciale Organisatie, met goedkeuring 
van het partijbestuur, bij een andere 
Statencentrale worden ingedeeld, mits 
deze daarmede instemt. 
3. De vergaderingen van de Statencen-
trale zijn  toegankelijk voor alle leden 
binnen haar ressort. 
4. De betreffende kiesverenigingen wij-
zen naar rato van haar ledenaantallen 
afgevaardigden aan, die stemrecht heb-
ben in de vergaderingen van de Staten-
centrale. 
5. De in het vorige lid van dit artikel 
bedoelde afgevaardigden worden aan-
gewezen door de leden in de vergade-
ringen van de diverse kiesverenigingen 
bij schriftelijke verkiezing, al dan niet 
op overigens niet bindende voordracht 
van de besturen van de kiesverenigin-
gen. Aan leden wordt bij verhindering 
aanwezig te zijn desgevraagd toege-
staan voor de aanvang van de betref-
fende 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 vergade-
ring van de Statencentrale bij schrifte-
lijke verkiezing worden aangewezen, al 
dan niet op overigens niet bindende 
voordracht van het bestuur. Aan afge-
vaardigden wordt bij verhindering aan-
wezig te zijn desgevraagd toegestaan 
voor de aanvang van de betreffende 
vergadering hun stembiljet bij het be-
stuur in te leveren. Ten hoogste 1-vee 
bestuursleden mogen behoren tot de-
zelfde kiesvereniging. 
7. Het bepaalde in artikel 8 (nieuw) lid 
11 is van overeenkomstige toepassing. 
8. Vallen de grenzen van een Staten-
kieskring samen met die van één bur-
gerlijke gemeente dan treedt het be-
stuur van de gemeentelijke kiesvereni-
ging tevens op als bestuur van de 
Statencentrale. 
9. Een Statencentrale kan, wanneer dit 
in verband met de uitgestrektheid van, 
dan wel tengevolge van verkeersmoei-
lijkheden in haar werkgebied nodig en 
nuttig wordt geacht, één of meer hulp-
centrales oprichten. 
10. Organisatie, taak en werkwijze van 
een Statencentrale worden geregeld in 
een reglement, dat geen bepalingen mag 
bevatten strijdig  met deze statuten, en 
dat de goedkeuring behoeft van het be-
stuur van de Provinciale Organisatie 
en van het partijbestuur. 

ARTIKEL 14 (oud) wordt artikel 13 
(nieuw). 

ARTIKEL 13. 

Taak en bevoegdheden. 
1. De Statencentrale heeft tot taak, on-
der leiding van het bestuur van de Pro-
vinciale Organisatie, werkzaam te zijn 
ten behoeve van de verkiezing van de 
leden van de Provinciale Staten, 
2. Zij zorgt voor de -organisatorische 
belangen van de A.R.P. in haar werk-
gebied, speciaal in die gemeenten, waar 
geen kiesvereniging is gevestigd, onver-
minderd het bepaalde in artikel 7 
(nieuw). 

3. Zij kan in overleg met de betreffen-
de kiesverenigingen gezamenlijke taken 
vervullen. 
4. De Statencentrale komt tenminste 
viermaal per jaar bijeen om de politie-
ke meningsvorming te bevorderen en 
organisatorische zaken binnen de partij 
te bespreken. 
5. Op  de vergadering van de Statencen-
trale worden de op de partijraad te 
behandelen zaken vooraf besproken. De 
afgevaardigden van de Statencentrale 
naar de partijraad brengen verslag uit 
op de eerstvolgende vergadering van de 
Statencentrale. 
6. De Statencentrale is bevoegd voor-
stellen en amendementen ter behande-
ling door de partijraad in te dienen bij 
het partijbestuur. - 

7. Het bestuur zorgt, dat alle kiesvere-
nigingen in het werkgebied van de 
Statencentrale tenminste eenmaal per-
jaar door één van zijn leden worden 
bezocht, teneinde de goede gang van 
zaken te bevorderen en de organisato-
rische band te versterken. 
8. Het bestuur zendt in de maand janu-
ari een verslag van zijn werkzaamhe-
den, alsmede een financieel verslag aan 
het bestuur van de Kamercentrale en 
aan het partijbestuur. 
9. De Statencentrale wijst tenminste 
een bestuurslid aan als lid van het 
bestuur van de Kamercentrale. 
10. Deze aanwijzing vindt plaats bij 
schriftelijke verkiezing door de afge-
vaardigden in de vergadering van de 
Statencentrale, al dan niet op overigens 
niet bindende voordracht van het be-
stuur van de Statencentrale. Aan afge-
vaardigden wordt bij verhindering aan-
wezig te zijn desgevraagd toegestaan 
voor de aanvang van de betreffende 
vergadering hun stembiljet bij het be-
stuur in te leveren. 

ARTIKEL 15 (oud) wordt artikel 14 
(nieuw). 

M tli-I- 

Afvaardiging naar de -partijraad. - - 

1. Iedere Statencentrale kiest één lid 
van de partijraad. 
2. Voor iedere volle 500 leden, die de 
bij haar aangesloten kiesverenigingen 
gezamenlijk tellen, kiest de Statencen-
trale één lid van de partij meer. 
3. De Statencentrale wijst evenveel 
plaatsvervangers aan als zij leden kiest. 
4. Deze leden  ran  de partijraad worden 
in de vergadering van de Statencentra-
le aangewezen hij schriftelijke verkie-
zing, al dan niet op overigens niet 
bindende voordracht aan het bestuur. 
Aan de stemhebbende afgevaardigden 
van de kiesverenigingen in de verrade-
ring van de Statencentrale wordt bij 
verhindering aanwezig te zijn desge-
vraagd toegestaan voor de aanvang van 
de betreffende vergadering hun stem-
biljet 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 vol-
gens- een door hel bestuur van de Sta-
tencentrale opgesteld rooster. De laat-
ste zin van artikel 7, lid 8 is van 
overeenkomstige toepassing. 
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provinciale 
en bijzonder centrale L 

KAMERCENTRALK  

ARTIKEL 16 (oud) wordt artikel 15 
(nieuw). 

ARTIKEL 15. 

Organisatie en werkwijze. 

1. De kiesverenigingen. gevestigd bin-
nen de grenzen van een Kamerkies-
kring, vormen tezamen een Kamercen-
trale. 
2. De vergaderingen van de Kamercen-
trale zijn toegankelijk voor alle leden 
binnen haar ressort. 
3. De betreffende kiesverenigingen wij-
zen naar rato van haar ledenaantallen 
afgevaardigden aan, die stemrecht heb-
ben in de vergaderingen van de Kamer-
centrale. 
4. De in het vorige lid van dit artikel 
bedoelde afgevaardigden worden aan-
gewezen door de leden in de vergade-
ringen van de diverse kiesverenigingen 
bij schriftelijke verkiezing, al dan niet 
op overigens niet bindende voordracht 
van de besturen van de kiesverenigin-
gen. 
Aan leden wordt bij verhindering aan-
wezig te zijn desgevraagd toegestaan 
voor de aanvang van de betreffende 
vergadering hun stembiljet bij het be-
stuur in te leveren 
5. Het bestuur van de Kamercentrale 
bestaat uit tenminste negen leden. 
Elke Statencentrale binnen haar gebied 
wijst tenminste een van haar bestuurs-
leden aan als bestuurslid van de Ka-
mercentrale overeenkomstig artikel 13 
(nieuw) lid 10. 
De overige bestuursleden worden door 
de afgevaardigden in de vergadering 
van de Kamercentrale bij schriftelijke 
verkiezing aangewezen, waarbij het be-
paalde in artikel 12 (nieuw) lid 6 van 
overeenkomstige toepassing is. 
6. Het bepaalde in artikel 8 (nieuw) lid 
11 is van overeenkomstige toepassing. 
7. Vallen de grenzen van een Kamer-
kieskring samen met die vn ei 
gerlijke gemeente dan treedt het be-
stuur van de gerneer:lelijke dpsve'  em -
ging tevens op als bestuur van de 
Kamercentrale. 

8. Organisatie, mak en werkwijze van 
de Kamercentrale wmden geregeld in 
een reglement, dal reen bepalingen 
mag bevatten qtriidig met deze statu-
ten, en dat de goedkeuring behoeft van 
het partijbestuur 

ARTIKEL 16 (oud), leden 5 t.in.  Ii,  
wordt artikel 16 (nieuw). 

ARTIKEL 16. 

Taak en bevoegçtheden. 

1. De Kamereeutiaie heeft tol taak, 
onder leiding van het partijbestuur, 
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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 werk-
gebied. 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 betreffen-
de kiesverenigingen gezamenlijk taken 
vervullen. 
4. De Kamercentiale komt tenminste 
viermaal per jaar bijeen om de politie-
ke meningsvorming te bevorderen en 
organisatorische zaken binnen de partij 
te bespreken. 
5. Op de vergadering van de Kamer-
centrale worden de op de partijraad te 
behandelen zaken vooraf besproken. De 
afgevaardigden van de Kamercentrale 
naar de partijraad brengen verslag uit 
op de eerstvolgende vergadering van de 
Kamercentrale. 
6. De Kamer'mntrale is bevoegd voor-
stellen en amendementen ter behande-
ling door de partijraad in te dienen bij 
het partijbestuur. 
7. Zij is verplkthl een voorstel of een 
amendement, dat een kiesvereniging 
heeft ingediend, binnen een door het 
partijbestuur gestelde termijn te be-
handelen. 
8. Het bestuur zendt in de maand fe-
bruari een verslag van zijn werkzaam-
heden, alsmede een financieel verslag 
aan het partijbestuur. 
9. De Kamercentrale verkiest één lid 
van het partijbestuur en zijn plaatsver-
vanger en twee leden van de partijraad 
en hun plaatsvervangers. De Kamer-
centrale, 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 
plaatsvervangers. De laatste zin van 
artikel 7, lid 8, is van overeenkomstige 
toepassing. 
10. De aanwijzing van de in het voor-
gaande lid bedoelde personen vindt 
plaats bij schriftelijke verkiezing door 
de afgevaardigden in de vergadering 
van de Kamercentrale al dan niet op 
overigens niet bindende voordracht van 
het bestuur. Aan afgevaardigden wordt 
bij verhindering aanwezig te zijn des-
gevraagd toegestaan voor de aanvang 
van de betreffende vergadering hun 
stembiljet bij het bestuur in te leveren. 
11. De Kamernentrale verkiest één lid 
van de Raad van Beheer van de Doctor 
Abraham Kuyperstichting en zijn 
plaatsvervanger. Het in het voorgaande 
lid bepaalde is van overeenkomstige 
toepassing. 
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Organisatie, taak en bevoegdheden. 

1, De kiesverenigingen, gevestigd in een 
provincie, vormen tezamen een Provin-
ciale Organisatie. 
2, In de provincies, welke in haar ge- 

heel een Kamerkieskring vormen, 
treedt het bestuur van de Kamercen-
trale tevens op als bestuur van de 
Provinciale Organisatie, 
In de provincies, verdeeld in meer Ka-
merkieskringen, wordt het bestuur van 
de Provinciale Organisatie gevormd uit 
tenminste drie bestuursleden van elke 
Kamercentrale en tenminste een be-
stuurslid van elke Statencentrale. 
Bij de aanwijzing van deze bestuursle-
den is het bepaalde in artikel 13 
(nieuw) , lid 10, en artikel 16 (nieuw), 
lid 10, van overeenkomstige toepassing. 
3. Het bestuur van de Provinciale Or-
ganisatie heeft de leiding bij de voorbe-
reiding en de organisatie van de ver-
kiezing van de leden van de Provincia-
le Staten. Het regelt de ondersteuning 
van het werk van de Anti-Revolutio-
naire leden van de Provinciale Staten. 
4. De wijze van candidaatstelling voor 
de Provinciale Staten wordt geregeld in 
het reglement van de Provinciale Orga-
nisatie of in een afzonderlijk regle-
ment. 
5. Aan do kandidaten voor de Provinci-
ale Staten wordt in elk geval de eis 
gesteld, dat zij: 
a. lid zijn van de A.R.P.; 
b. accoord gaan met het provinciepro-
gram, dat de Provinciale Organisatie 
heeft vastgesteld; 
c. verklaren, dat zij, gekozen tot lid 
van de Provinciale Staten, in fractie-
verband zullen samenwerken en zullen 
toetreden tot de Vereniging van Anti'. 
Revolutionaire Gemeente- en Provin-
ciebestuurders in hun provincie. 
6. Het bestuur zendt in de maand fe-
bruari een verslag van zijn werkzaam-
heden, alsmede een financieel verslag 
aan het partijbestuur. 
7. Organisatie, taak en werkwijze van 
de Provinciale Organisatie worden ge-
regeld in een reglement, dat geen bepa-
lingen mag bevatten strijdig met deze 
statuten en dat de goedkeuring behoeft 
van het partijbestuur, 

BIJZONDERE CENTRALE. 
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Organisatie, taak en bevoegdheden. 

1. De kiesverenigingen, gevestigd bin-
nen de grenzen van een gebied, waar-
voor bij de wet een bovengemeentelijk 
openbaar lichaam is ingesteld, vormen 
tezamen een bijzondere centrale. 

2. Het bepaalde in. artikel 12 (nieuw), 
de leden 3, 4, 5, 6 en 7, is van overeen-
komstige toepassing. Het bestuur van 
de bijzondere centrale bestaat uit ten-
minste negen leden 
3. De bijzondere centrale heeft tot taak 
werkzaam te zijn ten behoeve van de 
verkiezingen voor het openbare li-
chaam, in verband met welks totstand-
koming de centrale is gevormd. Zij 
regelt de ondersteuning van het werk 
van de Anti-Revolutionaire leden van 
het betreffende openbare lichaam. 
4. Organisatie, taak en werkwijze van 
de bijzondere entrale worden geregeld 
in een reglement, dal geen bepalingen 
Mag bevatten strijdig met deze statu- 



ten, en dat de goedkeuring behoeft van 
het bestuur c.q de besturen van de 
betrokken Provinciale Organisatie(s), 
alsmede van het partijbestuur. 
5. De bijzondere centrale is vertegen-
woordigd met adviserende stem in de 
betrokken Kamercentrales en Provinci-
ale Organisaties. 
6. De leden 4, 5 en 6 van artikel 17 zijn 
voor de bijzondere centrale van over-
eenkomstige toepassing. 
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ARTIKEL 19. 

Samenstelling. 

1. Het partijbestuur bestaat uit: 
A. stemhebbende leden: 
1. tenminste tien leden; te kiezen teza-
men door de kiesverenigingen en de 
stemhebbende leden van de partijraad; 
2. Vijf leden, te kiezen door de stem-
hebbende leden van de partijraad; 
3. de leden, te kiezen door de Kamer-
centrales. 

B. adviserende leden: 
1. de voorzitters van de Eerste en 
Tweede Kamerfracties; 
2. twee leden, te kiezen door het be-
stuur van de jongerenorganisaties; 
3. de secretaris; 
4. een lid van het dagelijks bestuur en 
de directeur van de Doctor Abraham 
Kuyperstichting. 
2. De stemhebbende leden van het par-
tijbestuur treden af bij elke verkiezing 
voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en zijn terstond als zodanig 
herkiesbaar. De laatste zin van artikel 
7, lid 8 is van overeenkomstige toepas-
sing. 
3. Het partijbestuur treedt in zijn nieu-
we samenstelling op met ingang van de 
dag der stemming. 

ARTIKEL 20. 

Verkiezing dec leden. 

1. Voor de leden, te kiezen tezamen 
door de kiesverenigingen en de stem-
hebbende leden van de partijraad wor-
den door het partijbestuur evenveel 
tweetallen aangeboden. 
2. Het presidium van het partijbestuur, 
de voorzitter van de Organisatie Com-
missie en de penningmeester worden in 
functie gekozen tezamen door de kies-
verenigingen en de stemhebbende leden 
van de partijraad. 
3. Ieder lid van de partijraad heeft de 
bevoegdheid te verzoeken aan een 
tweetal de naam van een door hem 
gewenste candidaat toe te voegen. Aan 
dat verzoek wordt voldaan, wanneer 
het door vijfentwintig leden wordt ge-
steund en wanneer het verzoek ten-
minste vierentwintig uur voor de aan-
vang van de vergadering het partijse-
cretariaat heeft bereikt, 
4. Het lidmaatschap van het partijbe-
stuur is onverenigbaar met het ambt 
van minister of staatssecretaris. 

5. Van de stemhebbende leden, tezamen 
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 partij-
bestuur 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 zit-
tende leden van het partijbestuur tot 
lid van de Staten-Generaal wordt be-
noemd, dan treedt betrokkene af als lid 
van het partijbestuur. 
7. Bij het ontstaan van een tussentijdse 
vacature van een der stemhebbende 
leden, niet door een Kamercentrale ge-
kozen, verkiest de partijraad een nieuw 
lid, 
8. De secretaris wordt door het partij-
bestuur benoemd. 

ARTIKEL 21. 

Taak en bevoegdheden. 

1. Bij het partijbestuur berust de alge-
mene leiding van de A.R.P,. 
2. Het partijbestuur bereidt de voor-
stellen ter behandeling op de partijraad 
voor en zorgt voor de uitvoering van de 
genomen besluiten en voor de handha-
ving van statuten en reglementen. 
3. Het doet de benoemingen en neemt 
de beslissingen, waartoe het ingevolge 
deze statuten en de krachtens deze sta-
tuten vastgestelde reglementen bevoegd 
is, beslist in spoedeisende aangelegen-
heden en in alle gevallen, waarin door 
deze statuten niet is voorzien. 
4. Het belegt partljconferenties ter be-
handeling van actuele vraagstukken en 
kan daarbij deskundigen als gast uitno-
digen. 
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 be-
noemt de leden van de redacties van 
deze organen. 
7. Door middel van de Anti-Revolutio-
naire Partij-Stichting, in het leven ge-
roepen bij notariële acte van 14 maart 
1949, welke wordt geregeerd door sta-
tuten, door de Deputatenvergadering 
van 12 mei 1948 goedgekeurd, verricht 
het partijbestuur rechtshandelingen en 
beheert het de geldmiddelen en eigen-
dommen van de A.R.P. 
8. Het partijbestuur benoemt vier leden 
van het dagelijks bestuur van de Doc-
tor 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 on-
waarde. 
3. Bij de staking van stemmen over een 
voorstel wordt dit in een volgende ver-
gadering wederom in stemming ge-
bracht. Staken de stemmen in dat geval 
opnieuw, dan wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen, 
4. Over personen wordt schriftelijk ge-
stemd. Indien bij een stemming de vol-
strekte meerderheid niet is verkregen, 
wordt herstemd tussen de twee perso-
nen, die bij de eerste stemming de 
meeste stemmen hebben verkregen, en 
is hij gekozen op wie bij deze herstem-
ming de meeste stemmen zijn uitge-
bracht. 
5. Komen door hei verkrijgen van een 
gelijk aantal stemmen meer dan twee 
personen voor herstemming in aanmer-
king, dan wordt herstemd tussen deze 
meer dan twee personen, 
6. Indien bij een verkiezing over perso-
nen de stemmen staken, beslist het lot. 

Itd II 14  

Dagelijks bestuur. 

1. Het dagelijks bestuur wordt ge-
vormd door: 
a. het presidium, bestaande uit de voor-
zitter en ten hoogste twee ondervoor-
zitters; 
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 adviseren-
de stem; 
g. een lid van het dagelijks bestuur 
van de Doctor Abraham Kuyperstich-
ting alsmede haar directeur, met advi-
serende stem; 
h. de voorzitter van de jongerenorgani-
satie, met adviserende stem. 
2. Aan de partijvoorzitter en de voor-
zitter 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 spoedei-
sende gevallen treedt het dagelijks be-
stuur 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 toepassing. 

I MLII DLJJ  

Partijsecretariaat. 

1, Het partijbestuur en het dagelijks 
bestuur worden in hun werkzaamheden 
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 door zijn werk-
zaamheden 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 secre-
taris en van het overige personeel, 
werkzaam op het partijbureau, worden 
door het partijbestuur geregeld en 
vastgesteld. 

KadervormingJ 
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ARTIKEL 25, 

Organisatie Commissie. 

1. De Organisatie Commissie is onder 
verantwoordelijkheid van en in overleg 
met het partijbestuur belast met de 
behandeling van alle organisatorische 
aangelegenheden, de leiding van de 
propaganda en de kadervorming. 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 Or-
ganisatie Commissie gehoord, in functie 
gekozen tezamen door de kiesvereni-
gingen en de stemhebbende leden van 
de partijraad. 
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. De 
laatste zin van artikel 7, lid 8, is van 
overeenkomstige toepassing. 
5. Het secretariaat van de Organisatie 
Commissie berust bij het partijsecreta-
riaat. 

ARTIKEL 26. 

Organisatie Raad. 

L De Organisatie Raad bestaat uit: 
a. de leden van de Organisatie Cum-
missie; 
b. de voorzitters, secretarissen en pen-
ningmeesters van de Kamercentrales; 
c. de voorzitters van de besturen van 
de Provinciale Organisaties, welke niet 
tevens besturen van Kamercentrales 
zijn; 
d. twee leden aangewezen door het be-
stuur van de jongerenorganisatie. 

2. De Organisatie Commissie kan des-
gewenst drie personen meer uit elke 
Kamercentrale, belast met organisato-
rische taken in hun ressort, uitnodigen 
tot bijwoning van de vergaderingen 
van de Organisatie Raad. 

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

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

IYA I Ikziwr.  

ARTIKEL 27. 

Doctor Abraham Kuyperstichting. 

1. De Doctor Abraham Kuyperstichting 
heeft tot taak alle arbeid te verrichten, 
welke strekken kan tot verwezenlij-
king van het doel, omschreven in arti-
kel 2 van haar statuten, 
2. Zij verricht deze taak in samenwer-
king met het partijbestuur en ontvangt 
voor de vervulling daarvan, zo nodig en 
mogelijk, financiële bijdragen van de 
partij. 
3. De Doctor Abraham Kuyperstichting 
kent een Raad van Beheer en een 
Dagelijks Bestuur, De voorzitter en de 
penningmeester van de Raad van Be-
heer worden in functie gekozen teza-
men door de kiesverenigingen en de 
stemhebbende leden van de partijraad. 
Vier leden van de Raad van Beheer 
worden benoemd door het partijbe-
stuur, na overleg met het Dagelijks 
Bestuur van de Doctor Abraham Kuy-
perstichting. De partijvoorzitter is lid 
van de Raad van Beheer. De hierbo-
vengenoemde leden van de Raad van 
Beheer zijn tevens lid van het Dage-
lijks 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 vastgelegd en gewij-
zigd door de partijraad. Het huishoude-
lijke reglement wordt vastgesteld en 
gewijzigd door de Raad van Beheer, 
onder goedkeuring van het partijbe-
stuur. 

ARTIKEL 28. 

Adviesraad. 

1. De Doctor Abraham Kuyperstichting 
kent een advieraad, welke tot 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 eventu-
ele publikatie van adviezen en rappor-
ten beslist het Dagelijks Bestuur van 
de Doctor Abraham Kuyperstichting. 

2. De leden van de adviesraad worden 
door het partijbestuur, benoemd voor 
een periode van vier jaar. Het Dage-
lijks Bestuur van de Doctor Abraham 
Kuyperstichting doet terzake een aan-
beveling. 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 Dage-
lijks Bestuur van de Doctor Abraham 
Kuyperstichting. geregeld in een regle-
ment, dat geen bepalingen mag bevat-
ten strijdig met deze statuten en dat de 
goedkeuring behoeft van het partij-
bestuur, 

X Financiän  
ARTIKEL 30 (oud) wordt artikel 29 
(nieuw). 

ARTIKEL 29. 

Financiën en Financiële Commissie, 

1. De geldmiddelen van de Antirevolu-
tionaire Partij-Stichting bestaan uit: 
a. de jaarlijkse bijdragen van de leden, 
welke van hem rechtstreeks of via de 
kiesverenigingen worden ontvangen; 
b. de jaarlijkse bijdragen van begunsti-
gers; 
c. renten van belegde gelden; 
d. schenkingen, erfstellingen en lega-
ten; 
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 partij-
raad 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 de financiën en de 
Antirevolutionaire Partij-Stichting als 
die van de Doctor Abraham Kuyper-
stichting 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. 

ARTIKEL 31 (oud) wordt artikel 30 
(nieuw). 

ARTIKEL 30. 

Bijdragen van leden. 

1. Het totaal van de afdracht van de 
bijdragen van de leden bestemd voor 
het partijbestuur, door kiesverenigin-
gen over te maken, wordt bepaald naar 
het aantal leden per 1 oktober van het 
jaar voorafgaande aan het jaar waar-
over de bijdrage moet worden voldaan. 

2. De hoogte van de afdracht per Lid 
per jaar, door kiesverenigingen te vol-
doen, wordt op voorstel van het partij-
bestuur door de partijraad vastgesteld. 
3. De afdracht betreft elk lid, ongeacht 
de grootte van het bedrag, dat het lid 
jaarlijks aan contributie betaalt. Voor 
gehuwde vrouwelijke leden, echtgeno-
ten van leden, geldt een lagere af-
dracht. Voor leden van de Nationale 
Anti-Revolutionaire Jongeren Organi-
satie, 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 om-
standigheden kan het partijbestuur op 
een daartoe strekkend, met redenen 



omkleed verzoek, in uitstel, verminde-
ring of kwijtschelding  van de afdracht 
bewilligen. 

X Partijraad 
ARTIKEL 32 (oud) wordt artikel 31 
(nieuw), 

ARTIKEL 31. 

Samenstelling. 

1. De partijraad bestaat uit: 
A. Stemhebbende leden: 
1. de stemhebbende leden van het par-
tijbestuur; 
2, de leden aangewezen door de Ka-
mercentrales; 
3. de leden aangewezen door de Staten-
centrales; 
4. de leden van de Organisatie Corn-
irtissie; 
5. de door het partijbestuur benoemde 
leden van het Anti-Revolutionaire 
Vrouwencomité; 
6. de leden van het dagelijks bestuur 
van de Doctor Abraham Kuyperstich-
ting; 
7. de leden van het dagelijks bestuur 
van het Verband van Verenigingen 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 Abra-
ham Kuyperstichting; 
3. de leden van de redacties der officië-
le partijorganen; 
4. de leden van de Financiële Commis-
sie; 
5. de leden van de Commissie van Be-
roep; 
6. de leden van de Organisatie Raad, 
voorzover zij niet stemhebbend lid zijn; 
7. de door de Kamercentrales aangewe-
zen leden van het Anti-Revolutionaire 
Vrouwencomité; 
8. de leden van het bestuur van de 
jongerenorganisatie; 
9. de afgevaardigden van de kiesvere-
nigingen ingevolge artikel 10 (nieuw) 
lid 3. 

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

3. De vergaderingen van de partijraad 
zijn openbaar, tenzij en voorzover de 
partijraad zelf anders besluit. 

ARTIKEL 33 (oud) wordt artikel 32 
(nieuw). 

ARTIKEL 32. 

Taak en bevoegdheden. 

1. De partijraad behandelt de jaarver-
slagen van het partijbestuur en van de  

verschillende organisaties binnen het 
partijverband werkzaam. Een exem-
plaar van de jaarverslagen wordt aan 
de kiesverenigingen toegezonden. 
2. De partijraad beslist over alle voor-

stellen van organisatorische en finan- 
ciële aard, welke door de Kamercentra-
les en Statencentrales of door de kies-
verenigingen bij het partijbestuur zijn 
ingediend. 

3. Deze voorstellen moeten tenminste 
twee maanden voordat de vergadering 
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 goedkeu-
ring van de balans en de rekening van 
baten en lasten van de Antirevolutio-
naire Partij-Stichting en van de Doctor 
Abraham Kuyperstichting, décharge 
aan het partijbestuur en aan de Raad 
van Beheer. In geval van stemming 
daarover zijn dç leden van het partij-
bestuur en van de Raad van Beheer 
niet stemgerechtigd. De partijraad be-
handelt tevens de begrotingen van 
beide stichtingen. 

5. De partijraad bespreekt het politiek 
beleid van de Kamerfracties, tot welk 
doel de voorzitter van de Tweede Ka-
merfractie ter vergadering een toelich-
ting 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 verantwoorde-
lijkheid van de Kamerfracties. Een re-
solutie of uitspraak moet schriftelijk 
worden ingediend. 

7. De partijraad stelt vast en wijzigt 
met inachtneming van de bepalingen 
van deze statuten: 
a. het Beginsel- en Algemeen Staat-
kundig Program; 
b. het Program van Actie; 
c. de Statuten van de Anti-Revolutio-
naire Partij-Evangelische Volkspartij; 
d. de Statuten van de Doctor Abraham 
Kuyperstichting; 
e. het reglement voor de voorbereiding 
van de kandidaatstelling voor de ver-
kiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal; 
t. het reglement voor de vaststelling 
van het Program van Actie ter gele-
genheid van de Tweede Kamerverkie-
zingen; 
g. het reglement van de Commissie van 
Beroep. 

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

9. Een meerderheid van tweederde 
van de uitgebrachte stemmen is vereist 
voor besluiten tot vaststelling en wijzi-
ging van het Beginsel- en Algemeen 
Staatkundig Program, waarvan de pro-
cedure analoog is aan die van de vast-
stelling van het Program van Actie. 

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

11. Besluiten tot een algemeen akkoord 
van federatieve samenwerking met an-
dere politieke partijen voor de verkie-
zing der leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, tot fusie met an-
dere partijen en tot ontbinding van de 
A.R.P. worden genomen tezamen door 
de kiesverenigingen en de stemhebben-
de leden van de partijraad volgens de 
procedure voor de aanwijzing van de 
door de kiesverenigingen te kiezen le-
den van het partijbestuur, met dien 
verstande, dat een meerderheid van 
tweederde van de uitgebrachte stem-
men is vereist. 

ARTIKEL 34 (oud) wordt artikel 3* 
(nieuw). 

ARTIKEL 33. 

Werkwijze. 

1. De partijraad komt tenminste twee-
maal per jaar bijeen. 
2. De plaats van vergadering wordt 
door het partijbestuur bepaald. 
3. In de voorjaarsvergadering worden 
behandeld de jaarverslagen van de Par-
tij en van iedere organisatie, binnen 
het partijverband werkzaam, en wordt 
meer in het bijzonder het politiek be-
leid besproken, terwijl sprekers kunnen 
worden uitgenodigd ter behandeling 
van bepaalde onderwerpen, 
4. In de najaarsvergadering worden de 
financiële verslagen en de begrotingen 
behandeld, terwijl sprekers kunnen 
worden uitgenodigd ter behandeling 
van bepaalde onderwerpen. 
5. Stemmingen over personen vinden 
uitsluitend schriftelijk plaats. Besluiten 
worden met volstrekte meerderheid van 
stemmen genomen. Artikel 22, de leden 
2 tot en met 6, zijn van overeenkomsti-
ge toepassing. 
6. In de vergadering van de partijraad 
zijn de leden, aangewezen door een 
Statencentrale of Kamercentrale, door 
welke 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. 

Hoofdstuk X (artikelen 35 en 36) be-
treffende de Deputatenvergadering ver-
valt 

Xl Kamerfracties 

ARTIKEL 37 (oud) wordt artikel 34 
(nieuw). 

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 
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wordt geregeld in een reglement, dat 
door de partijraad wordt vastgesteld en 
gewijzigd. Dit reglement mag geen be-
palingen bevatten strijdig met deze sta-
tuten. 

ARTIKEL 38 (oud) wordt artikel 35 
(nieuw). 

1, Kandidaat voor de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal kunnen 
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 samenwerken. 
2. Bezwaren tegen het Beginsel- en Al-
gemeen 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 toegelaten. 

ARTIKEL 39 (oud) wordt artikel 36 
(nieuw.) 

Ti  

Verhouding Kamerfracties en partij, 

1. De Anti-Revolutionaire leden van de 
Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal zijn gehouden hun parlemen-
taire werkzaamheden, met volledig be-
houd van de eigen verantwoordelijk-
heid 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 nage-
streefd. 
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 Ka-
mercentrales en Statencentrales, welke 
aan elk van hen speciaal door de frac-
tie worden toegewezen. 

X
ivrouwe
i Het  

ARTIKEL 40 (oud) wordt artikel 37 
(nieuw). 

ARTIKEL 37. 

Samenstelling. 

1. Het Anti-Revolutionaire Vrouwen-
comité bestaat uit: 

a. de vrouwelijke leden van het partij-
bestuur; 
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 Vrou-
wencomité gehoord, door het partijbe-
stuur benoemd. 
3. Bet secretariaat berust bij het par-
tijsecretariaat. 

ARTIKEL 41 (oud) wordt artikel 38 
(nieuw). 

ARTIKEL 38. 

Taak en bevoegdheden. 

1. Het Anti-Revolutionaire Vrouwen-
comité adviseert het partijbestuur en 
voert op verzoek van het partijbestuur 
die taken uit, welke de politieke activi-
teit van en voor de vrouw betreffen. 
2. De in het eerste lid bedoelde advie-
zen en taken hebben met name ten doel 
te bevorderen, dat de deelname van 
vrouwen aan het politieke werk in de 
A.R.P. krachtig wordt geïntegreerd bin-
nen de verschillende organisatorische 
geledingen, evenals in de bestuurscolle-
ges, waarin de paitij is vertegenwoor-
digd. 
3. Al het werk, in de voorgaande leden 
bedoeld, vindt plaats in samenwerking 
met de desbetreffende organen van de 
A.R.P. 

ARTIKEL 42 (oud) vervalt. 

NationaalXiii  

jongerenorganisatie 

. . 
ARTIKEL 43 (oud) wordt artikel 39 
(nieuw). 

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 Arjosclubs. 

2. De kiesverenigingen zullen het werk 
van de clubs bevorderen en, indien 
nodig, ook financieel steunen. 
3. Wanneer de jongerenorganisatie re-
gionale of provinciale verbanden op-
richt, zijn de besturen van de Provinci-
ale Organisaties en de besturen van de 
betrokken Statencentrales en Kamer-
centrales verplicht het werk van deze 
verbanden te steunen, terwijl zij be-
voegd zijn een of meer gedelegeerden 
in de besturen van deze verbanden te 
benoemen. 
4. De Statuten van de Nationale Anti-
Revolutionaire Jongeren-organisatie en 
de voorstellen tol wijziging daarvan 
behoeven de goedkeuring van de par- 

tijraad. Zij mogen geen bepalingen be-
vatten strijdig met deze statuten. 

5. Het partijbestuur benoemt twee ge-
delegeerden in het bestuur van de Na-
tionale 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 kantoorin-
ventaris komen in dat geval voor reke-
ning van de Anti-Revolutionaire Par-
tij-Stichting. De partijraad kan boven-
dien jaarlijks toestemmen in het ver-
lenen van een subsidie. 

7. Het bestuur van de Nationale Jonge-
renorganisatie zendt aan het partijbe-
stuur in de maand januari een verslag 
van zijn werkzaamheden, alsmede een 
financieel verslag ter behandeling dooi-
de partijraad. 

8. Het bestuur van de Nationale Jonge-
renorganisatie is bevoegd te benoemen 
twee adviserende leden van het partij-
bestuur en twee leden van de Organi-
satie Raad. 

De leden van het dagelijks bestuur van 
de Nationale Jongerenorganisatie zijn 
stemhebbend lid van de partijraad. 

:i ' E.IJjJ[4'ral fflI? 
ARTIKEL 44 (oud) wordt artikel 40 
(nieuw). 

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 (nieuw) worden evenwel op 
verzoek van de daarbij betrokken kies-
vereniging of het daarbij betrokken lid 
beslist door de Commissie van Beroep. 
3. De Commissie van Beroep bestaat uit 
tenminste drie leden, die, met hun 
plaatsvervangers, worden gekozen teza-
men door de kiesverenigingen 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 over-
eenkomstige 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 gere-
geld in een reglement, dat geen bepa-
lingen mag bevatten strijdig met deze 
statuten en dat wordt vastgesteld en 
gewijzigd door de partijraad. 

Hoofdstuk XV (artikel 45) vervalt. 
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