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De verenic,''l.ng is genaamd : ttMIDDENSTANDSPARTIJtt .Zij is geves
tigd te t s-Gra,venhage en opgerioht te Utrecht 21 Noveml)er 1941 
In de statuten wordt zij de Partij genoemd.":. 

Doel. 

Artikel 2. 

De Partij stel t zich ten doel de behartiging V8 . .n de be1angen 
ven allen,die tot de Micldenstand gerekend kunnen wo:rden. 
Zowel in de Staten Generaal,de Provinciale Staten,de Gemeente
raden en verder ovel'al daar,waar di t naar het oordeel van de 
Partij wenselijk is ,nuttig en nodig is .De werkzaamheden van de 
Parti,j zullen zich n:let tot het buitenland ut tstrekken .. -

Artikel 3. 

Behal va cloor cle bevord.ering· van de vel'kiezing V8.Yl personen 
welke door de Partij candidaat gesteld zijn voor de vertegenwo( 
digende lichamen, zullen· als wettige micldelen om tot hat d.oel 
te geraken wOJ:den aagewend,het stichten ven Px'ovinciale en StedE 
lijke FederFJ.ties en Plaatselijke Af<lelingen, benevens het'ves-

. tibrehv[:w·()o]~j~espond.en·belChappen en het toelat(Hl vclx} verspl'eide 
leden en verdeI' aIle wetti5~ middelen,welke aan het doel be
vOl'derlijk kunnen zijn,het ui tgeven va.n periodieken, brochures 
en ander propagandamatel'ia:al daarondel' 'begrepen.,-

Fecleraties a1sook Afdelingen is het verboden op eil;J'Eln geleger~ 
heid of ondel' eig-en naam,verantwoordelijr-.hei(l en financieel rio 
sico, periodieken, '0rochureEl en ander propagand.ama.teriaal te vel" 
vaardigen en u:Lt 'be geven,of het (loen vel'vaar0.i€;en en doen uit· 
geven.Zij behoeven hiertoe steeds de VOomI'58.andl1 toesteniming 
van het Ui1;voerend Dagelijks '8e8tuur en zijn verplicht om bij 
eVentlJ.81e machtiging de benodigde copie en oritwerpen tel' beoor, 
deling aan het Ui tvoerencl Dagelijks Bestuur,respectievelijk 
Redactie Commissie v~~r te leggen,welke na kennisneming haar 
goed of 9,fkeuril1t;' aan de l,etl'okken Ji'ec1e:catie of AfdelinG z8,1 
doen toekomen.De door het Uitvoerend Dagelijks Bestuur en/of 
Redactie COll1luissie genomen 'beslissing is bindend. 
VOOl'ts is het de l!~ederaties alsook Afc.elingen vel'boden zich 1)e, 
zig te hOl.ld.en met het stichten en/of oprichten van en/of deel
nemen in enige formatie,maatschap,vennootschap of anderszins 
zonder vooraf de daartoe vereiste bescheiden tel' beoordeling 
aan het Uitvoerend :Dagelijks Bestuur te hebben voorgelegd en 
goedkeul'ing op een daartoe strekkencl verzoek te heboen ontv811-
gen. 
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Liclmaatscha'p. 

Artikel 4. 

Als lid van de Partij lean iedereen toetreden,zQwel man als 
vrouw,die de leeftijd van 18 jae,r heeft bereikt,het Pattij
progTam onderschrijft en een zelfstandig bedrijf uitoefent en 
verder allen,die bij de bedrijfstelling door het Centraal Eu
reau voor de Statistiek tot (le IvLi.(ldenstand worclen gerekend. 
De rechten en plichten aan het lidmaatscbap del' Partij verbon
den zijn,voorzover niet in deze statuten genoemd,in het Huis
houdelijle Reg-lement na(ler omschreven.Lid van de Partij k'Lmnen 
al1een Nederlanders en/of Nederlandse Ondel'o.anen zijn.-

Artikel 5. 

Aamnelden tot het lidmaa·tschap van de Partij kan zowel bij de 
Afclelings als bij het Partijsecretariaat en de Correspondent
schappen plaatsvinden. 
Over de toelating tot het lid.ma.atschap van de Partij wordt dool' 
het Uitvoerend Dagelijks Eestuur beslist en wordt verder bij 
het HuishoudeUjk. Reg-lement geregeld. 
Degene die is afg\vezen kan hiertegen bij het tTi tvoerend Dage

:L lijks Eestuur in l)eroep komen. 
Di t beroep moet echter birmen 4 weken na. de aflVij zing worden 
ingesteld. -

Artikel 6. 

Het Uitvoerend Dagelijks Bestuur kan een persoon,die door een 
Afdeling is toegelaten,doch wiens lidma.atsoha:p niet in het 1)e
lang wor-dt geacht ven de Partij, als lid schorsen, tot(lat de 
eerstvolgende vergadering van het Partijbestuur zal hebben oe
slist of de betroldmne a1 dan niet tot het lidmaatsohap zal 
worden gehandhaafd. 
De oeslissing van het Pa,rtijbestuur is bindend en is de Afde
ling verplicht de betrokken peraoon van de ledenlijst 8,f te 
voeren. 
Personen ,o_ie door het Partijbestuur nist tot de Partij zijn 
toegelaten,kunnen door een Afdeling niet a.ls lid word.en inge
Bohreven. -

Artikel 7. 

Het lidmaatsohap eindigt: 

A. door overlijden; 
B. (1001' sohriftelijke opzegging aan het Afdelingsbi:lfltuur i 
C. door schriftelijke opzegging aan het Partijl)8stuur,voor wa'!; 

1)etraft de verspreid<'l led_en; 
D. door afvoering van de ledenlijst wegens cont:d1mi;ieschuld, 

welke afvoering cloo:c do Algemeen PenningrneestE!J: zal geschie
den met in 8,ohtneming vall het lll3pa.altle in ht~t Huishoudelijk 
RegLflment; 

E. door Y'o;Ternent.-
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ArtikeJ. 8. 

Royement kcvll geschieden: 

Ao rloor een Afdelingsverg'ade:dng bij meerderheid van stemmen, 
met in achtneming van het l)epa,alde in artikel 9 van het 
Ruishoudelijk Reglement .In eli t geval heeft het te royeren 
lid:recht 01) een commissie van onderzoek. 
Overif','ens besta,at het recht van 1Jeroep op het PartijbestuuJ:'. 
De ui tspraak van het PaI'tijbestm.1J:' is 11a gedaan onclerzoek 
bind end voor beide partijen. 

B. Door he'!; Uitvoerend Dagelijks Bestuur. 
Van een royement door het. Uitvoerend Dagelijks 13e8tu1.1r be
staat het recht van beroep op het Partijbe::rt1.1ur ,waarM.;j 0011; 

ir1stelline 'van e en commissie van onderzo€>k kan worden ver
langd,hetgeen nader in het Hl1i8houdelijk Reglement is 0ll1-

schreven. 
C. Voor geroyeerd.e Pa.rtijbestl1urders staat ~be~coep open bij het 

Congres .Verder word,t dezel:fde procedure gevolgd als €,l'8noemd 
in artikel 9 Euishoudelijk Reglement,echter met dien ver
stande, da,t het eerste lid van de l)eroepscommissie moet wor ... 
den aangeWEJ zen door het; Congres.-

Artikel 9. 

JlJen geroyeerde kan binnen 4 weken,te reken8n vanaf de dag waar
op aan hem l)ed.cht van 1'oyement schriftelijk werd bl'8zonden,in 
beroe)? komen. 
Zoi1W:1'ig; de beroepsinstantie geen tti tspl'aak heeft ,g;eclaan ,is het 
betrokken li,i G'eschorst in (le ui toefening van (18 1'echten aan 
het lidmaatschap vel'bonden. 
Het beroep 'l7ordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van 
d.e illstantie, die daartoe is aan g':: we zen • 
Geroyeerden kunnen niet dan met toe stemming van het Partijbe
stuur opnieuw tot de Partij word~en toegelaten.-

Artike1 10. 

De leden van d,e Partij vormen Plaatselijke Afdelingen.Een Afde
line wordt gevormd cloor tenminste 6 leden.JTIen Afde1ing wordt 
opgeheven als het ledental beneclen de 6 daal t. 
De overbJ.ijvende vonnen sen Correspondentschap.Deze Correspon
dent schappen worden nader gere[,l'8J.d l)ij 8xtike1 2 Huishoudelijk 
Reg1ement .-

Artikel 11. 

De leden welke niet bij een Afcleling of Correspondentschap kun· 
nen worden ingedeeld,word,en aangemerkt als verspreide leden. 
Zowel Correspondentschappen als vei'spreide leden ressorteren 
onder het Provinciaal Best1.1ur van de Provincie waar:i.n zij ge
vestigd en woonachtig z1.jn.-

Artikel 12. 

Het Huishoudelijk Reglement van de Pa.rtij geldt voor al1e onele: 

, 
-- -~---.~--- --.. -.-~:...---
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delen van de Partij en wordt door' het Partijbestuu:r. beschik
baar gesteld.-

Artikel 13. 

A. Afdelingen,Correspondentschappen en verspreide leden,die 
hande1en in strijd met de statuten en/of het Huishoudelijk 
Reglement, of zioh niet gedragen naar de aanwij zingen van het 
Congres ,Partijl'aad,Partijbestuul' en Ul tvoerenc1 Dagelijks 
Bestuur,of zich niet houden aan de l)epalingen vervB,t in de 
statuten van de Partij ,of die haar fi.nancUile verplichtingen, 
ten aanzien van de Partij niet nakomen,kunrH'Jl1 door hat Ui-\;
voarend Dagelijks BestUlU' worden gescborsten aan het eerst-i 
volgend Congres voor royement worden voorgedra€,'Bn. 
De voor royement voorgedragen Afde1ingen,Correspondentsohap-; 
pen of verspreide leden,hebben,het recht een onderzoek te ' 
verlangen door een commissie van onderzoek, zoals di t nader 
1,n het Huishoudelijk Reglemant is omschreven. 

B. Bij niet nakomen van het onder A genoemde ,kan het Ui tvoerenc1i 
Dagulijks Bestuur aIle maatregelen nemen, om datgene vratna
gelaten is zelf te doen.-

Artilcel 14. 

De rechten van de 1ec1en van gesollorste of gero3ree~('de Afdelingen 
of Correspondentschappen,die verklaren(schrlftelijk)het niet 
eens te zijn met de handelingen of d.e besluiten die tot sohor- : 
sing of royement heb1)8n geleid,hmnen door het Ui tvoerend Dag'e
lijks Be8tuur Vlorden geregeld.-

Artikel 15. 

Geschorote Afclelingen of Correspondentschappen zl.Jn verstoken 
yan a11e rechten, behoudens -van de verts['Bnwoordiging op het 
ConeTes,dat een uitspraal: doet ovel' het voorstel tot royernent. 
Op dit Congres hebben de afgev~~rdigden van een geschorste Af
deling of Correspondentschap geen ill1der recht dan op deelneming 
aan de discnssies over hat royementsvoorstel.·. 

Art ikel 16. 

In de rnaand Januari honden de Stedelijke Federaties en de overil 
Afde1ingen een Jaar of Congresvergaderine.ln de:;:;e vergadering 
worden aIle punten behandeld,vrelke in artikel 21' ala taak voor 
het Cong:1'8S worden omsch:reven,l:>enevens de eventue1e voorstellen 
van de Federaties en de Afdelingen.-

}I'ecle raties 
ArtiK(31 17. 

De Partij kent de vo1gencle FBc1eraties: 

A. Provincia1e F'ederaties, omvattende de Stedelijke Federaties 
en de overif,i'G Afdelingen l)innen de grenzen van een Provinoie 

B. Sted.elijke Fede raties, omvattende de Afdelingen binnen de 
grenzen van een Gemeente. 

Van deze Federaties zijn de samenste~ling, hun t8.ak en bevoegd
heden nader omschreven in het lIuishoudelijk Reglement.-
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Artikel 18. 

Het hoogste gezag in de Partij iE.l het Congres, oestaande ui t 
af,gevaardigden van de Provinciale en Stedelijke Feclera,ties, 
Correspondentschappen en Afdelingen der Partij. 
Het Congrss komt minstens eens per jaar bijeen. 
Ieders Afds1ing heeft het recht ten minste e6'n afgevaardigde 
naa1:' het Congres te zenden.Heeft een Afdeling meer dan 300 le
den,dan heeft zij het recht 2,bij meeI' dan 600 leden 3 afge
vaardi gden te zenclen. 
De afgevaardigdsn moeten gekozen zijn uit en door de leden del' 
Afdelingen in €len huishoudelijke vergadering tenminste 8 dagen 
voor het CongTes. 
Dadelijk,nadat de afgevaardigden zijn gekozen, geeft de Afdelingi, 
scretaris hiervan kennis aan het Partij-secretariaat. 
Elke afgevaardigde moet voorzien zijn VEln een geloofsorief, 
waarvan het formulier door het Partijbestuur wordt verstrekt. 
Het stemrecht wordt op het Congres uitsluitencl uitgeoefend door 
de afgevaardi,gden van die Afdelingen en Correspondentsca.hppen. 
Iedere Afdeling van 25 leden heeft in het Congres 1 stem. , 

id. 26 tim. 50 leden id. 2 II 

id. 51 t/m/IOO tI :I.d. 3 II 

id. 101 tim. 250 II id. 4 11 

id. 251 en daarboven id. 5 II 

Als maatstaf tel' bepaling van het aan ta.l uit te 1)1'engen stem
men wordt aangenomen het aantal leden,door de secretaris van 
de Afcleling opgegeven op 31 December vooraggaan aan het Congresi 
en van welk aantB~ leden tevens de contrioutie tim. 31 Decem- ',; 
oer door de Afd.elings-penningmeester aan de Partij Penningmses- i 

ter moet zijn voldae;n. ' 
Over zaken kan moncleling g'3stemd worden,over pSI'80nen wox-dt 
uitslui tend schriftelijk i~stemd. 
In 8.11e instanties van de Partij beslist volstrekte meerc1er
heid, behoudens in die geV'al1en, vTelke nader in de Statuten zijn 
omSChreV8l1.. 

Artikel 19. 

, 
( 

Ret Congres vinclt 1)laatl3 op (Ie door het PaT.'tijl)esttlUr te bepa-
( ) : i len (lag en in de maand Mei. , , 

H"t PnrtijbHstuur kan te allen tijde een Bui tengevlOon Congres I' 
bijeen roepen. I: 
7anneer een vijfcle deel van het aantal Afclelingen, tezamen V'or- II 
mende minstens 20 }G van het aantaJ. leden van e.e Partij ,elf;) bij-ll 
eenroeping van een Bu:lteneewoon Congres verlangt. een daartoe ifi 

een met redenen omkleed verzoek 1:dj het Pa,rtijbestuur beeft inJ!, 
• ,I 

gediend.,wordt dit Con!>;-:l.'es binnen 4 we ken 11a aanvraag gehoud.en, 'i: 
waa:rbij a11een de opgegeven redenen punt van behandeling zullen::: 
ui tmaken • I; I 

Geeft het Partijbestuur aan eon zoclanig veI'zoek geen ,g;evolg, 
dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het l)eleggen deX' 
verzochte ver!?;adering over te gaan.-

'" ( 
:1 
.j 

·i 
i 

I 
\ 
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Artib.ll 20 • 

'Pot het Gongres worden uitgenod:i.&,"'Cl.: 
De ~'w·eede Kamerleden del' P8.rt:i.j en eventuee 1. de Eerste Kamer
leden del' Partij7benevens de P1'ovinoia1e StatenJerten en Gemeent 
raads1eden del' Part:i.j; 
De Reclaetie Van het Partij-orgaa:n; 
De leden van (le Partijraad,cle Prov1noiale en StedeJ.ijke Fedex.a-I 
ties,voorzover zij niet in and(Jre flmcties op het Congres aan
wezig zijn.-

De taa.k van hHt Concrces. 

Art.ikel. ')1 '- . 
A. liespreldllg yan het lleJ.(?id van het Pi1:rtijbestmu'; 
B. V('JJ'sJ.aij' Vtl.,]l de Kamel' .,11 Statenfrac;tie0 i 
C. ·,'lesprekine; j aa:cv0J:'sla.g van de Algemeen SecJ:'eta1'is; 
D. Jaarverslag van d.e Penningmeeste1' en het v81'lenen van de

cha1'ge,waaraan een verslag van de kascont1'ole-commissie voor 
afgaat,of een verslag van de door het Congres aangBstelde 
accountant; 

E. Vaststelling van de begTotingen voor het komende jaar; 
F • .Aanwij zing van een controlecommissie of benoeming aCColmtant 
G. Contributietvaststelling,benevens vaststelling van het aanc' 

deel,dat de Federaties en .Afdelingen van de contributie ont
vangen; 

H. Beleid Redactie Partij-orgaan; 
I. Benoeming Redactie-commissie van het Partij-orgaau; 
J. Benoeming van een commissie van gesc}ullen tussen redactie 

en inzenders; 
K. Vaststefling van het aantal leden van het Partijbestuur; 
L. Verkie~ leden ParUjbestuur; 
.M. Behandeling voorstellen van het Partijbestuur; 
N. Behandeling voorstellen Provinciale en Stedelijke Federaties, 

Afdelingen en Correspondentschapl)en. 

Artikel 22. 

Het Cong:r.es be81uit bij gewone meerderheid van stemmen,echter 
met dien vel.'stande,dat 1Jesluiten,genomen met mindel.' dan drie 
vijfde del' ui tgebrachte stemmen, tel.' beoordeling van het Partij-: 
bestuur, aan een referendUl~hitspraak kmmen worden onderworpen. 

j 

.A1'tikel 13. 

J)e kosten van de afvaardigi.ng naar welke Partijil1.stantie ook, 
worden door de instantie wellee de afvaardiging zendt,gedragen • 

.Artikel 24. 

Het Congres benoemt elk jaar een Redactiecommissie of een Redac-I 
teur voor het Partij-orgaan. 
Zij zijn voor de inhoud daarvan verantwoordelijk.(PoJ.itieke in
houd. ) 
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Artikel 25. 

Tel' advisering Van het Partijbestuu:t:' en in gevallen waarin bij-: 
eenroeping van een Bui tengewoon Congres mindel.' wenseli,ik liIsrdt 
geacht, sticht de Partij een Partijraad .• 
De Partijraad bestaat uit het Partijbestuur en de Voorzitters 
van de Provinciale en Stedelijke Federaties en de Voorzi tijers 
vande Afdelingen,eventueel hun plaatsve:cvangers. 
De Partijraad wordt minstens aens per jaar bijeengeroepen. 
De refiijTaat!: il8l'gaael'i OlIO:e~. h:i"l'l.Lil6 Vall he b Pro IJijbe.stuul' • ..... 

Ui tg~E1:etA£.]artili~a4.. 

.A.rtikel 26. 

In bij zondere gevallen, tel' beoordeling van het Ui tvoerend DEt
gelijks Bestuur,wordt een Uitgebreide Partijraadsvergadering 
bij eengeroepen. 
De Ui tgebreide Partijraadsvergadering bestaatui them Partijbe
stuur,de Dagelijkse Besturen van lie Provinciale en Stedelijlce 
Federaties en Afdelingen,eventueel hun plaatsvervangers.-

Artikel 27. 

De Pa.rtij wordt -bestuurd dOOl' het Partijbestuur,waarvan het 
aental lellen telkenjare door het te houden Partijcongres wortH 
vastgesteld. 
Di t aanta,l mag echter niet mel:;r dan 21 en niet mindel' dan 1 'I 
leden 1)ed,ragen.Het Partijbestuur zal uitslui tend ui t meerder
jarige personen 'bestaan. ~ 

Artikel 28. 

CanclidEw.tstHIJ inc: van 1w l~ P'H't:i.j 811 Ui tVo817erd ;-;o.gelljks 11e-
f~ l;ll11:r Vf0:CCU g'f'Jl'e~ in artikel 37 Van hat Hllishcmdeltjk Regle-
lfient.~ 1"'W 

-'iTt :iJce 1. 29. 

Uit hat Partij1)8Shmr wordt het TTi tvoerend Dagel:Ljks J3estuUJ.' 
gekoz(~n, 1)esta!:rnd.8 '.lit: 
A1.gemeen Voorzl'\;teJ.', Hzeme8JI S(30re Garis en Algemetln Penning
me-:s"be:['. 
Zij worden dOOl' het Congres ill functiA geko:~eYl en zijn 'br,laflt 
!let elA rlag(~li,jkse leiclinc;' Va11 de Pc1.:r-tij • 

. 'irt,lkel 50. 

De Algemeo11. Secwd;aris kan l)ezolcl:i.gd worden. TIi t te~c Deo()rdf.~lin5 

V);L11 11et Partij1)ostuu:c.-
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Art jIm 1 31. 

De te,ak Y9,11 hf31:; TJitvoersY';l Dagelijks Bestlll1r is 118'(1131' omsohre
yen in de artik01en 6,8,12,15 en 32 van cle Statuten,alsmede in 
het Huishondelijk fWg'1.em811t.-

Art:Lkel 32. 

Uet Ui tvoerend Dagelijks Bestuur. Vl3r1'icht a,1_1e vrerkzaarnheclen in [ 
, I, 

he-I; 1),~1ang van de Pa,rtij ,o11der vE3ra.nhloordiH:ijlcheid aal1 het 
Parti,j1)es Jcunr ~J11 hat none-res. 
HetltU:ttvoerend D8,~eli.jks Bestuur vertegenwoordlgt de Partij in 
en huiten rechte.-

Ar.tike1 33. 

De inkornsten van d_e Partij worden gevo:rm(l door: 

A. (Jontriln1.ties van de laden, telkenjare 11,'3/; -beclrag opnj 811W (1001' , 

het Congres<l.<8st te 8t811en. I[ 
:1 B. Schenk:i.ng-en,l(~gaten on nnclere 81'fsi;ellingen. 

C. Henten en andere l)aten vall ,eignndommen (181' PHrtij. 
D. Andere inkomsten of baten. 

Artikel 34. 

A. De cont:cole op g'Elldmidtlelen geschiedt door een accountant 
of door een controle-coe.lIniss1.('O,dit Hit te maken door hat I' 

Cong~res .. 
3. De task van de accountant of -aolltrol(-3-COmll1issie Vlord./; gere- 'I 

3{},31'lTld.-e.l(~~o,Jn'l)~'~I~1.' shoudelijk Reg-lement. Ii,;, n. Ret 1)~:~Cj:.:I' van de Partij loopt vun 1 .Tannari to f; en met 

D. De Pl3 .. rtij heaft een 1)ankrekr:ming bij een instelling,aan te ! 
'Nij zen door het Ui'tvOEH'e'nd J)a:J'(~lijks Be~ltlm.r. \' 
Tot heiJ opnemen van gelden, het afgeven van cheque I [-l of -betaal 
basJ.'st811ingen zullenaltijc1 2 pEl:C'~lonen moetE:l11 tekenen,name;- I: 
lijk (1.8 A1gerneen lJenni-r!Gifle8ster en di, Algerneen \Toorzitter. 

Artikel 35. 

Dlj organisatiA en dE~ yverkwijze vg,n d.I'! Partij \vorder. g,jregeld 
door 8811 H1.lishoudelijk Beglement,il_oor het Congres vast te stelle'l 
Het Huishouclelijk Re(?,'lement deT Partij mag geen bel)alingel'l beva-ltl • 
-ben In strijd met de Statutel1. 
In die gevallen,wa8J':i.n de Ste;i;llte'l en het HuishoudeJ.ijk Regle
ment lli.et v;oorzjJm, bes1i81; het Ui tvoerEll1d DagBlijks Best"LlUl', 
onrier ye)~ani;wooJ'ding 88.Y1 het Congres.-

Arti_kel 3h. 

De VerGr1iging is Ol)g'8:rieht voor dB tijd van ?9 jaax en '1 maand, 
i;e rekenen vanaf de ddtnm del' oprh~1d;ing van de Partij 01) 27 
1ITovmnber 194'7, lJehoudens verlenging v[m clez!:1 termijn me-l; i_1'18,cht-
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neming van de voorschriften t(~n aanzien ven de daarmede ver
band 1101ldende ste,tu.tenwij ;;;iging. 

Artlk01 37. 

Tot ontl)indj.ng del' Vereni{sing kan aIleen wOl'cl~ l'''810ten, wan
ne81',011 vQorst,,1 vml tenminste 10 Afdelingen/vormencle minste11S 
7') i:{, val~_,~:t a~n-r.al leclGn ven (Ie Partij" '3ic1{ voor hat voorstel 
hebben v(, __ Llam.o.. 'J-
Bij ont1)inding der Veren:i.ging Vl0COt ten 01)ziohte der 118zi Uin
gen gehandeld oV81oeen}comsti& artih1)_ l702 van het Bu:r.gerlijlc 
Wetboe!c. -

Artikel 3(3. 

Wijzig:i.nc der Statnten lean a11een plaats vihden cloor het C011-
gres. 
Op elke wijzit;:i.ng za.l. de KOll:Ln1:.lij1ce goed1ceuring worden Ei,s,nge
vraag"Cl,wa.8,rna. de wijzigi:ng van k:racht is gewo:ccleil.-

Goedgekeurd bij Koninldijk Besluit 
van 1,/ r' tf's-~, ..-;.w,:J(V 

Mij bekend, 
De Minister von Justilt , 

Namens de Minister, 
Bet Hoofd van de Ie Afdelinr~, 
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