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STATUTEN 
- VAN DEN - 

VRIJHEIDSBOND 



STATUTEN 
VAN DEN 

VRIJHEIDSBOND 

ARTIKEL 1. 

De Vrijheidsbond, de liberale staatspartij in Nederland, stelt zich ten 
doel de toepassing te bevorderen van het staatkundig vrijheidsbeginsel. 

ART. 2. 

De Bond tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, 
o.a. door: 

a. het oprichten van afdeelingen; 
b. het steunen van ontwikkelings en propagandagroepen van 

mannen, vrouwen en jongeren, te zamen of afzonderlijk, die 
zich met hare beginselen vereenigen; 

C. het houden van vergaderingen en landdagen; 
d. het instellen van commissies voor studie en advies; 
e. het voorlichten van de openbare meening door de pers; 
f. het doen stellen van candidaten voor de verkiezingen van leden 

van Tweede Kamer der Staten-Generaal, der Provinciale Staten en 
der Gemeenteraden en van andere publiekrechterlijke lichamen; 

g. alle andere wettige en behoorlijke middelen. 

ART. 3. 

De groepen bedoeld in art 2 onder b organiseeren al of niet in 
verband met elkaar haar eigen werkzaamheden bij afzonderlijk reglement, 
't welk niet in strijd mag zijn met deze statuten en de goedkeuring 
van het H. B. behoeft. 

Deze groepen kunnen plaatselijk, kieskringsgewijze of landelijk 
zijn. Zij zullen bevoegd zijn haar eigen bestuur te kiezen. De leden 
dezer groepen hebben in den bond geen andere bevoegdheid, dan die 
aan het lidmaatschap van den bond ontleend. Zij treden niet naar 
buiten op zonder voorafgaande toestemming respectievelijk van het 
afdeelings'bestuur, kieskringsbestuur of Hoofdbestuur. 

ART. 4. 

De Bond bestaat uit gewone leden en begunstigers. 
Om als gewoon lid te worden aangenomen moet men zich wenden 



tot het H. B., of in plaatsen, waar een afdeeling gevestigd is, tot het 
bestuur dier afdeeling. 

Ten minste 10 gewone leden, die wonen binnen eenzelfde ressort, 
waarvan de grenzen door, het Hoofdbestuur worden goedgekeurd, 
vormen een afdeeling, welke den naam van kiesvereeniging zal dragen. 
Binnen hetzelfde ressort kan, zonder goedkeuring van het H. B. niet 
meer dan één afdeeling gevestigd zijn. 

De afdeelingen worden georganiseerd in Centrale en Provinciale 
Kiesvereenigingen op de wijze omschreven in art. 6. 

Gewone leden, die niet wonen binnen het ressort eener afdeeling, 
worden als leden beschouwd van de afdeeling, welke het dichtst bij 
hun woonplaats is gevestigd. 

De afdeelingen worden ingericht en bestuurd overeenkomstig hare 
reglementen, welke niet in strijd mogen zijn met deze statuten, noch 
met de huishoudelijke reglementen van den Bond en welke de goed 
keuring van het H. B. behoeven. 

De financieele verhouding tusschen de groepen in art. 2 6. bedoeld 
en de afdeeling wordt in het H. R. der afdeeling geregeld. 

Begunstigers van den Bond zijn zij, die zich verbinden tot een 
jaarlijksche contributie van ten minste 1 50.— of tot een gift ineens 
van ten minste 1 500.—. Zij ontvangen alle stukken en verslagen van 
algemeenen aard, welke van den Bond uitgaan. 

ART. 5. 

Het lidmaatschap van den Bond neemt een einde dooropzegging 
vóór den aanvang van het vereenigingsjaar, door overlijden of door 
ontzetting. Onverminderd hetgeen de reglementen der afdeelingen 
bepalen over de ontzetting van hare leden, kan ontzetting plaats 
hebben door de Algemeene Vergadering of door den Partijraad, doch 
in het laatste geval alleen met drie kwart der uitgebrachte stemmen 
en met recht van beroep op de Algemeene Vergadering. 

ART. 6. 

De afdeelingen, welke gevestigd zijn binnen denzelfden Rijks 
kieskring vereenigen zich tot Centrale Kiesvereenigingen volgens voor,  
schriften in het H. R. te stellen. 

In bijzondere gevallen kan de Partijraad de afdeelingen binnen 
een ressort van een bepaalden kieskring vereenigen tot een Centrale 
Kiesvereeniging, wier werkzaamheden en bevoegdheden nader in het 
H. R. zijn omschreven. 

Indien in eenigen Rijkskieskring krachtens dit artikel meer Centrale 
Kiesvereenigingen van den Vrijheidsbond zijn gevormd, zal de aan 
wijzing van de candidaten in dezen Rijkskieskring voor de Tweede 
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Kamer, alsmede van de afgevaardigden van dezen Rijkskieskring voor 
den Partijraad geschieden in een gecombineerde vergadering van de 
Centrale Kiesvereenigingen in dezen Rijkskieskring volgens regelen 
door den Partijraad na overleg met de betrokken Centrale Kiesver: 
eenigingen te stellen. 

In dat reglement worden eveneens de regelen vastgesteld volgens 
welke de afdeelingen binnen een Provincialen Kieskring zich tot een 
Provinciale Kiesvereeniging vereenigen. 

ART. 7. 

De Bond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur, bestaande uit 
voorzitter, secretaris en ten hoogste 9 leden, door de Algemeene Ver 
gadering uit de leden van den Bond gekozen volgens regelen in het 
H. R. te stellen. 

De voorzitter, secretaris en andere leden van het Hoofdbestuur 
hebben 4 jaar zitting. Behoudens de regeling gedurende de jaren 1925, 
1926 en 1927 treedt elk jaar een gedeelte hunner af volgens rooster 
van aftreding door het H. B. te stellen. Alle leden zijn dadelijk her 
kiesbaar. 

Het Hoofdbestuur wijst uit zijn midden een ondervoorzitter en 
penningmeester aan. 

De meerderheid van de leden van het Hoofdbestuur moet uit 
nietleden der Staten=Generaal bestaan. 

Het H. R. stelt de regelen vast, waarnaar moet worden gehandeld, 
indien tengevolge eener verkiezing de meerderheid uit Volksvertegen 
woordigers zou komen te bestaan. 

Eveneens worden in het H. R. inrichting en werkzaamheden van 
het H. B. nader omschreven. 

ART. 8. 

In tusschentijds ontstane vacatures wordt door de eerstvolgende 
gewone of buitengewone Algemeene Ledenvergadering voorzien voor 
den overigen zittingstijd van den gene, wiens plaats moet worden vervuld. 

ART. 9. 

Aan het Secretariaat is een bureau verbonden. 
Hij die belast is met het dageljksch beheer daarvan kan geen deel 

uitmaken van eenig vertegenwoordigend lichaam en aanvaardt daar,  
voor geen candidatuur. De Partijraad kan tijdelijke afwijking van dezen 
regel toestaan, maar geeft daarvan kennis aan de Algemeene Vergade 
ring, die de afwijking te  alien  tijde kan doen eindigen. 

Het Hoofdbestuur stelt de salarissen vast van allen die bezoldiging 
van den Bond genieten. 
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ART. 10. 

Er is een Partijraad, waarin zitting hebben de leden van het 
Hoofdbestuur, de leden der StatenGeneraal aangesloten bij den Bond, 
de Hoofdredacteur van het orgaan van den Bond en gedelegeerden 
voor iederen Rijkskieskring ten getale van twee, aan te wijzen volgens 
de bepalingen van het H. R. 

Alleen de gedelegeerden der Centrale Kiesvereenigingen hebben 
in den Partijraad het Stemrecht. 

De voorzitter van den Bond en de Algemeene Secretaris treden 
op als voorzitter en secretaris van den Partijraad. 

Het Hoofdbestuur is bevoegd tot bepaalde vergaderingen van den 
Partijraad bijzondere personen of vertegenwoordigers van de groepen 
in art. 2 bedoeld, uit te noodigen, behoudens tot de vergaderingen 
in het Verkiezingsreglement bedoeld. 

Kamerleden (met uitzondering van voorzitter en algemeen secretaris) 
moeten zich onthouden van vertegenwoordiging op vergaderingen van 
den Partijraad bedoeld in het Verkiezingsreglement. 

ART. 11. 

De leden van den Partijraad treden telkens af, wanneer de 2e Kamer 
der Staten Generaal wordt vernieuwd, hetzij periodiek, hetzij krachtens 
aftredingsbesluit. 

ART. 12. 

De Partijraad vergadert, zoo dikwijls het H. B. of ten minste zes 
leden van dien Raad het noodig oordeelen en ten minste twee maal 
per jaar. 

Het H. B. bepaalt tijd en plaats der vergaderingen en doet deze, 
indien zij op verzoek van tenminste zes leden van den Partijraad 
gehouden worden, plaats hebben binnen 14 dagen, nadat het verzoek 
s ingekomen. Het desbetreffend verzoek wordt gericht tot het Hoofd 
bestuur. 

ART. 13. 

De werkzaamheden van den Partijraad omvatten: 

1. Het geven van politieke financieele en andere adviezen aan het 
H. B. met name van adviezen ad hoc omtrent tusschentijds rijzende 
vragen van verschillenden aard. 

2. Het voorbereiden van een urgentieprogram voor iedere verkiezing 
van de Tweede Kamer, zoodanig, dat de Algemeene Vergadering 
tijdig tot vaststelling kan overgaan. 

3. Het geven van advies inzake de samenstelling der candidatenlijsten 
voor de Tweede Kamerverkiezingen (zie art. 14 H. R.) 
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4. Het voorbereiden van wijzigingen in Statuten, Reglementen, Partij 
program, enz. 

5. Het op voorstel van het Hoofdbestuur vaststellen van de Agenda 
voor de Algemeene Vergaderingen. 

6. Al datgene, wat verder door de reglementen aan den Partijraad 
wordt opgedragen. 

ART. 14. 

Het H. B. vertegenwoordigt den Bond in en buiten rechten. 

Algemeene Vergaderingen. 

ART. 15, 

De Bond vergadert ten minste éénmaal per jaar en verder zoo 
dikwijls het Hoofdbestuur zulks noodig oordeelt. 

Het Hoofdbestuur is verplicht eene vergadering te beleggen, zoodra 
10 afdeelingen of drie Centrale Kiesvereenigingen met schriftelijke 
opgave van de te behandelen punten, zulks verzoeken. 

ART. 16. 

Het Hoofdbestuur bepaalt tijd en plaats van de Algemeene Ver-
gadering volgens de daartoe in het H. R. gestelde regelen. In het 
geval bedoeld in art. 15 al. 2 wordt de Algemeene Vergadering 
gehouden binnen 6 weken, nadat het verzoek is ingekomen. 

ART. 17. 

Alle leden van den Bond hebben toegang tot de Algemeene 
Vergaderingen en mogen aan de besprekingen deelnemen, doch alleen 
afgevaardigden der afdeelingen hebben stemrecht volgens regelen bij 
H. R. te stellen. 

ART. 18. 

De agenda der Algemeene Vergadering wordt tenminste 4 weken 
van te voren aan de afdeelingen toegezonden. 

De afdeelingen en de Centrale Kiesvereenigingen kunnen, mits 
schriftelijk en uiterlijk binnen acht dagen vóór de Algemeene Verga 
dering bij den Secretaris van het Hoofdbestuur aanvragen, dat de 
agenda met een door haar op te geven onderwerp wordt aangevuld. 

In den aanvang van de Algemeene Vergadering doet het Hoofd' 
bestuur mededeeling van eventueel ingekomen aanvragen en plaatst ze, 
indien het Hoofdbestuur daartoe termen aanwezig acht, alsnog op de 
agenda. 

Heeft het bezwaar tegen de gevraagde aanvulling der agenda, 
dan maakt het zijne bezwaren kenbaar en wordt het onderwerp niet 



in behandeling genomen, tenzij de Algemeene Vergadering op verzoek 
der aanvragers anders beslist. 

In spoedeischende gevallen is het Hoofdbestuur bevoegd van de 
in den eersten alinea vastgestelden termijn af te wijken. 

ART. 19. 

Voor de beraadslagingen en de stemmingen gelden de parlementaire 
gebruiken. 

Contributie. 
ART. 20 

De contributie der gewone leden bedraagt ten minste f 0.50 per 
jaar, behoudens de bevoegdheid der afdeelingen om een hooger mini 
mum te bepalen. 

Regelen voor de afdracht van contributie door de afdeelingen aan 
het Hoofdbestuur geeft het Huishoudelijk Reglement. 

ART. 21. 

In de jaarlijksche Algemeene Vergadering brengt de Secretaris 
verslag uit omtrent de handelingen en den toestand van den Bond 
in het afgeloopen jaar en doet de Penningmeester rekening en veranb 
woording van zijn beheer. De vergadering wordt bij de behandeling 
dezer rekening en verantwoording voorgelicht door een commissie 
van drie leden van den Bond, die met hunne plaatsvervangers door 
den Partijraad worden aangewezen. 

De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt tot 
décharge van den penningmeester. 

Slotbepalingen. 
ART. 22. 

De Vrijheidsbond is gevestigd te 'sGravenhage en is opgericht 
voor d n tijd van 29 jaren, ingaande met den datum van oprichting, 
zijnde A.pril 1921. 

Het vereenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

ART. 23. 

Bij ontbinding van den Vrijheidsbond beslist de Algemeene Ver 
gadering over de bestemming, welke aan hare bezittingen zal worden 
gegeven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 B. W. 

ART. 24. 

Wijzigingen in deze statuten treden niet in werking alvorens de 
Koninklijke goedkeuring is verkregen. 



Bestuur, 

ART. 1. 

7 De Secretaris van het Hoofdbestuur deelt jaarlijks in November 
aan de afdeelingen en Centrale Kiesvereenigingen mede, welke leden 
van het Hoofdbestuur in het eerstvolgende jaar aan de beurt van 
aftreding zijn, daarbij vermeldende hoeveel leden der Volksvertegen 
woordiging reeds in het college zitting hebben. 

De afdeelingen geven jaarlijks vóór den eersten Februari candidaten 
voor het Hoofdbestuur aan den Algemeenen Secretaris op. 

De oproepingsbrief voor de Algemeene Ledenvergadering vermeldt 
de namen van alle genoemde candidaten in alphabetische volgorde 
onder opgave van de namen der afdeelingen, door wie ze zijn aan 
bevolen. 

De Partijraad is bevoegd praeadvies omtrent de verkiezingen aan 
de vergadering uit te brengen. 

ART. 2. 

De ter Algemeene Vergadering aanwezige stemgerechtigde afge 
vaardigden der afdeelingen verkiezen de leden van het Hoofdbestuur 
met inachtneming van de regelen der statuten en van dit reglement. 

11 ART. 3. 

Zou tengevolge eener gehouden verkiezing de meerderheid der 
leden van het Hoofdbestuur uit Volksvertegenwoordigers komen te 
bestaan, dan treedt de laatst gekozene af of van de laatstgekozenen 
degene, die de minste stemmen op zich vereenigd heeft bij zijne 
verkiezing, en wordt op de eerstvolgende Algemeene Vergadering in 
de vacature voorzien, zoodanig, dat de bij de Statuten art. 7 al. 3 
voorgeschreven toestand weder intreedt. 

ART. 4. 

Ter voldoening van art. 9 der Statuten wijst het Hoofdbestuur 
uit zijn midden aan een OnderVoorzitter en een Penningmeester. 
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Desgewenscht kunnen •een tweede Secretaris en een tweede Penning 
meester uit of buiten het hoofdbestuur worden aangewezen. 

Het hoofdbestuur benoemt den ambtenaar of de ambtenaren aan 
het Bureau van het Secretariaat verbonden. 

ART. 5. 

Het Hoofdbestuur vergadert als regel éénmaal per maand en voorts 
zoo dikwijls de Voorzitter of drie zijner leden het noodig oordeelen. 

Algemeene Vergaderingen. 

ART. 6. 

Jaarlijks vóór den eersten Februari kunnen de afdeelingen aan 
het Hoofdbestuur voorstellen opgeven ter behandeling op de Alge' 
meene Vergadering, die zooveel mogelijk in de laatste week van April 
zal worden gehouden. 

Het Hoofdbestuur zorgt, dat de beschrijvingsbrief, bevattende de 
voorstellen van het Hoofdbestuur, der Centrale Kiesvereenigingen en 
der afdeelingen en de namen der candidaten voor het Hoofdbestuur 
vier weken van te voren de Centrale Kiesvereenigingen en de afdee 
lingen heeft bereikt. 

Ten einde tot vaststelling der agenda te kunnen geraken, belegt 
het Hoofdbestuur in de maand Februari eene bijeenkomst van den 
Partijraad. 

ART. 7. 

Zouden de afdeelingen geen voldoend aantal candidaten ter voor 
ziening in de Hoofdbestuursvacature(s) hebben opgegeven, dan vult 
de Partijraad de candidatenlijsten aan met een aanbeveling van twee 
candidaten, in alphabetische volgorde gesteld voor iedere vacature, 
waarvoor door de afdeelingen geen candidaat werd gesteld, onder 
vermelding van een en ander op den beschrijvingsbrief. 

ART. 8.  

Voor de stemmingen op de Algemeene Vergadering gelden de 
volgende regelen: 
Eene afdeeling met minder dan 100 leden brengt één stem uit. 

» » » 100-250 » » 2 stemmen uit. 
» » . ) 250-450 » » 3 )) » 

» )) » 450-650 » )) 4 » » 

» » » 650-900 » » 5 » )) 

a » » 900-1200 » » 6 a » 
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Eene afdeeling met 1200-1600 leden brengt 7 stemmen uit. 
a a a 1600-2000 a a 8 a a 
a a a 2000-2500 a a 9 a a 
a a a 2500 of meer a a 10 a a 

Eene afdeeling kan door één afgevaardigde alle stemmen laten 
uitbrengen, waarop zij recht heeft. 

De afgevaardigden stemmen naar vrije overtuiging zonder bindend 
mandaat. 

Slechts die afdeelingen hebben stemrecht, die over het afgeloopen 
kalenderjaar aan hare financieele verplichtingen jegens den Bond 
hebben voldaan. 

ART. 9.  

Jaarlijks in de maand Januari zendt de penningmeester van het 
Hoofdbestuur aan de besturen dier afdeelingen, die over het afgeloopen 
kalenderjaar aan hare financieele verplichtingen niet voldeden, eene 
herinnering onder verwijzing naar art. 8 laatste alinea van dit reglement. 

ART. 10. 

Ter besparing van reis en verblijfkosten zullen 2 of drie afdee 
lingen in onderlinge overeenkomst met elkander één afgevaardigde 
mogen zenden naar de Algemeene Vergadering, die daar namens de 
twee of drie afdeelingen echter nooit meer dan respectievelijk vier of 
zes stemmen zal mogen uitbrengen. 

Ook aan de schriftelijke stemming voor de Hoofdbestuursleden 
zal de bovenbedoelde afgevaardigde op dien voet kunnen deelnemen. 

ART. 11. 

De afdeelingen dragen jaarlijks f 0.50 per lid aan het Hoofdbestuur 
af tot een maximum van één vierde van het totaal bedrag aan con 
tributies, op straffe van verbeurte van stemrecht op de Algemeene 
Vergadering bij niet naleving dezer bepaling. (Zie art. 8 en 9 H R.) 

Daartoe doet de afdeelingssecretaris ieder jaar in Januari opgave 
van het aantal leden der afdeeling. 

Het Hoofdbestuur bepaalt de wijze van inning. 
40 % van het aldus geïnde is bestemd voor de Centrale Kiesven 

eeniging, waaronder de afdeelingen ressorteeren en 60 % blijft ter 
beschikking van het Hoofdbestuur. 
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Het Hoofdbestuur heeft het recht in bijzondere gevallen ter beoor 
deeling van het Hoofdbestuur eene afdeeling voor een bepaald jaar 
van de afdracht vrij te stellen. 

I*t'i1UcIS(e! 
ART. 12. 

De afdeelingen binnen denzelfden Rijkskieskring vereenigen zich 
met inachtneming van het bepaalde in art. 6 der Statuten, met 
elkander tot een Centrale Kiesvereeniging volgens onderstaande regelen: 

a. Vóór 1 Januari van het jaar, waarin de periodieke verkiezingen 
voor de Tweede Kamer worden gehouden, wijst elke afdeeling 
één of meer leden en hunne plaatsvervangers aan, welke haar 
gedurende dien komenden zittingstijd der Tweede Kamer in de 
C. K. zullen vertegenwoordigen; 

b. Elke afdeeling kan zich doen vertegenwoordigen naar den volgenden 
maatstaf: 
wanneer zij minder dan 51 leden telt door 1 afgevaardigde; 
wanneer zij 51-100 leden telt, door 2 afgevaardigden; 
zoo dikwijls zij 100 leden meer telt dan 100 leden door 1 afge 
vaardigde meer tot een maximum van 12 stemmen. 
Een afdeeling, die 51 of meer leden telt, kan zich door één afge 
vaardigde laten vertegenwoordigen en deze alle stemmen laten 
uitbrengen. 
De besturen der afdeelingen doen van de gekozen vertegenwoor» 
digers en hunne plaatsvervangers terstond opgave aan het H. B. 

C. De vergaderingen der C. K bestaan uit de ingevolge sub a. gekozen 
vertegenwoordigers. Deze kiezen alvorens de werkzaamheden ge 
noemd sub f. aan te vangen, een bestuur van tenminste 5 leden. 

d. In een vergadering der Centrale Kiesvereeniging, te houden in 
Januari van het sub a. genoemde jaar, treedt het Bestuur in zijn 
geheel af, doch is herkiesbaar. 

e. De vergaderingen der Centrale Kiesvereeniging worden gehouden 
zoo dikwijls dit moet geschieden ter voldoening aan de bepalingen 
van dit Reglement. 
Voorts wordt vergaderd zoo dikwijls het Bestuur of tenminste 3 
afdeelingen dit verlangen; ook het Hoofdbestuur kan het Bestuur 
der Centrale Kiesvereeniging uitnoodigen een vergadering der 
Centrale Kiesvereeniging uit te schrijven. In de laatste twee ge 
vallen wordt de vergadering gehouden binnen drie weken, nadat 
het verzoek of de uitnoodiging is ingekomen. Bij gebreke van dien 
geschieden de oproepingen door het Hoofdbestuur. 
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f. Tot de taak van de Centrale Kiesvereeniging behoort: 

I. de verkiezing van twee gedelegeerden en hunne plaatsver,  
vangers voor den Partijraad;  

II. hetgeen aan haar is opgedragen ingevolge de bepalingen van 
dit reglement en het Verkiezingsreglement;  

III. de behartiging van de belangen van den Bond in haar ressort, 
ook in opdracht van het Hoofdbestuur. 

g. De geldmiddelen der Centrale Kiesvereeniging bestaan uit de 
afdracht in art. 11 bedoeld. 

h. Het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging zendt jaarlijks aan het 
Hoofdbestuur een verslag zijner verrichtingen. 

i. Indien in eenigen Rijkskieskring slechts één afdeeling bestaat 
treedt deze in de plaats van de Centrale Kiesvereeniging. Zij han 
delt volgens haar afdeelingsreglement, dat omtrent hare werkzaam 
heden als C. K. soortgelijke bepalingen met dit art, moet bevatten. 
In zeer buitengewone gevallen kan onder goedvinden van het 
Hoofdbestuur van deze regelen worden afgeweken. 

Art. 14. 

I. Vóór 15  October,  voorafgaande aan het jaar, waarin de perio' 
dieke verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden, 
vergadert de Partijraad tot vaststelling van het politiek advies 
omtrent de wenschelijkheid van het indienen van gecombineerde 
candidatenlijsten door twee of meer of alle kieskringen. Dit 
advies moet vóór 1 November ter kennis van de Centrale Kies 
vereeniging worden gebracht.  

II. De Centrale Kiesvereeniging vergadert naar aanleiding van dit 
politiek advies en deelt vóór 20 November aan den Partijraad 
haar oordeel hieromtrent mede. 

De Partijraad stelt vóór 1 December, na bespreking der inge 
komen berichten, al of niet definitief de combinatie vast der 
candidatenlijsten in twee of meer of alle kieskringen.  

III. In de maand December maken de afdeelingen een lijst van 
candidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer op, alpha 
betisch gerangschikt, welke vóór 1 Januari aan den Partijraad 
wordt toegezonden. 
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IV. In de maand Januari vergadert de Partijraad tot vaststelling van 
het politiek advies over de definitieve combinatie der candh 
datenlijsten, over de samenstelling en de volgorde op de 
candidatenlijsten, voor zoover de Partijraad zulks noodig oor 
deelt, welk advies alsdan met de door de afdeelingen ingediende 
candidatenljsten, vóór 1 Februari ter kennis van de Centrale 
Kiesvereeniging wordt gebracht. 

V. In de eerste week van Februari vergaderen de Centrale Kies 
vereenigingen ter bespreking van het adies van den Partijraad, 
indien dit is gegeven en ter benoeming eventueel van gedele 
geerden naar eene vergadering van gedelegeerden uit de Centrale 
Kiesvereenigingen, die naar inzicht van den Partijraad voor 
samenwerking in aanmerking zouden komen. 

De Partijraad deelt tevens mede, welke regelen zullen moeten 
worden gevolgd, indien tot een referendum, bedoeld in  VII,  
besloten wordt.  

VI. Het Hoofdbestuur wijst de Centrale Kiesvereeniging aan, die 
vóór 15 Februari de in V. bedoelde vergadering van gedele 
geerden bijeen roept. Deze vergadering wijst een voorzitter en 
secretaris aan en vergadert vervolgens zoo dikwijls de voorzitter 
of de gedelegeerden uit één kieskring dit noodig achten.  

VII. De Centrale Kiesvereeniging doet vóór 15 Februari aan de 
afdeelingen toekomen een lijst van alle candidaten in den kies 
kring gesteld, alphabetisch gerangschikt, benevens het advies 
van den Partijraad, waarbij mededeeling kan worden gedaan van 
een besluit der Centrale Kiesvereeniging, dat in den geheelen 
kieskring de candidatenlijst in  IX  bedoeld, bij algemeen referen 
dum zal worden vastgesteld. 

In dat geval wordt door tusschenkomst van de besturen der 
afdeelingen ieder lid der afdeeling uitgenoodigd tien namen van 
candidaten op een stembiljet te plaatsen in volgorde van zijn 
voorkeur. De ingekomen stembiljetten worden vóór 10 Maart 
verzonden aan den secretaris der Centrale Kiesvereeniging. Op 
de wijze als geregeld voor de verkiezing van de leden der Eerste 
Kamer, wordt nu uit de ingekomen stembiljetten van alle afdee 
lingen te zamen opgemaakt, welke de candidaten zullen zijn der 
betrokken Centrale Kiesvereeniging.  

VIII. Indien een besluit der Centrale Kiesvereeniging tot het houden 
van een referendum niet is genomen, stellen de afdeelingen op 
een algemeene vergadering of door middel van een referendum 
een lijst van candidaten naar volgorde van voorkeur vast, welke 
zij onverwijld aan de Centrale Kiesvereeniging doen toekomen. 
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IX. Vóór 20 Maart vergadert de Centrale Kiesvereeniging tot voor,  
loopige vaststelling der candidatenljst naar volgorde van voor 
keur, welke onmiddellijk aan den Partijraad wordt toegezonden. 

X. In een vergadering der samenwerkende kieskringen, vóór 1 April 
te houden, worden de candidatenljsten naar volgorde van voor 
keur vastgesteld, welke door den secretaris der Vergadering van 
gedelegeerden der samenwerkende kieskringen onmiddellijk aan 
den Partijraad wordt toegezonden. 

Alleen zij, die lid van den Vrijheidsbond zijn, kunnen defini 
tief candidaat worden gesteld. 

In een in April te houden Algemeene Vergadering worden 
de candidatenljsten onder overlegging van een advies van den 
Partijraad definitief vastgesteld.  

XI. Het Hoofdbestuur verricht alle werkzaamheden der Centrale 
Kiesvereeniging in een Rijkskieskring, waar geen Centrale Kies 
vereeniging bestaat, of waar de Centrale Kiesvereeniging in het 
verrichten der haar bij de reglementen opgelegde taak nalatig 
zou zijn. 

XII. Voor de verkiezingen der Provinciale Staten treden in de plaats 
van de Centrale Kiesvereenigingen bovengenoemd de Provinciale 
Kiesvereenigingen. Zij worden samengesteld volgens de regelen 
van art 12b. H. R. en na de dienaangaande door het Hoofd 
bestuur te geven instructies en verrichten de werkzaamheden in 
dit reglement opgedragen aan de Centrale Kiesvereenigingen. 

In de provinciën die één Centrale Kiesvereeniging vormen, 
treedt de Centrale Kiesvereeniging in de plaats van den l'artj 
raad; in Noord en ZuidHolland, NoordBrabant en  Gelder,  
land wordt een gecombineerde Provinciale Kiesvereeniging 
gevormd door 3 afgevaardigden van iederen kieskring. 

Overigens geldt geheel dit reglement. 

XIII. In de Rijkskieskringen, welke één gemeente omvatten, waar dus 
maar ééne afdeeling is gevestigd, welke afdeeling tevens als Cen 
trale Kiesvereeniging fungeert, wordt gehandeld in den geest als 
in dit reglement is aangegeven. 
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