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Intitulé

: LANDSVERORDENING tot wijziging van de Kiesverordening en
houdende bepalingen in verband met de invoering en
inwerkingtreding van de Landsverordening politieke partijen

Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening politieke partijen
Vindplaats : AB 2001 no. 100
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel I
De Kiesverordening (AB 1987 no. 110) wordt als volgt gewijzigd:
1. artikel 14 komt te luiden:
Artikel 14
1. Voor de verkiezing van de Staten treedt de Electorale Raad
als hoofdstembureau op.
2. Ten behoeve van de werkzaamheden als hoofdstembureau wordt
het hoofd van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
als adviserend lid aan de Electorale Raad toegevoegd.
;
B. artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. de eerste volzin van het eerste lid komt te luiden:
Op de dag der kandidaatstelling kunnen bij de Electorale
Raad geregistreerde politieke partijen bij de voorzitter
van het hoofdstembureau of bij het door deze aan te wijzen
lid van dat bureau, ter plaatse waar dat bureau is gevestigd, van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier
uur kandidatenlijsten inleveren.
;
2. de eerste volzin van het tweede lid komt te luiden:
De inlevering der lijst geschiedt persoonlijk door de bij
de Electorale Raad geregistreerde gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde van de partij.
;
C. in artikel 17, vierde lid wordt het woord "groepering" vervangen
door: partij;
D. na artikel 18 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 18a
Boven de lijst wordt de bij de Electorale Raad geregistreerde
aanduiding van de partij geplaatst.
;
E. artikel 19, eerste lid, onderdeel d, vervalt;
F. artikel 22, tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:
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f. dat boven de lijst geen aanduiding van de politieke partij
is geplaatst of een aanduiding die afwijkt van de
geregistreerde aanduiding.
;
G. in artikel 25 wordt de punt na onderdeel f vervangen door een
puntkomma en wordt het volgende onderdeel toegevoegd:
g. waarboven geen aanduiding is geplaatst of een aanduiding
die afwijkt van de bij de Electorale Raad geregistreerde
aanduiding.
;
H. in de tweede volzin van artikel 38, derde lid, worden de woorden
"alsmede haar nummers" vervangen door: alsmede de aanduidingen
van de politieke partijen en de lijstnummers;
I. artikel 50, tweede lid, onderdeel c, komt te vervallen;
J. artikel 53, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. de kandidatenlijsten, het aan elke lijst toegekende nummer,
de boven elke lijst geplaatste aanduiding van de
politieke partij en, in voorkomend geval, de kleuropdruk
moeten op het bedieningspaneel der machine op duidelijke
wijze kunnen worden vermeld.
.
Artikel II
1. Deze landsverordening en de Landsverordening politieke partijen treden in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de
dag van plaatsing van deze landsverordening in het Afkondigingsblad
van Aruba.
2. Indien binnen zes maanden na het in het eerste lid genoemde
tijdstip kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de
Staten plaatsvindt, blijft bij die verkiezing de Landsverordening
politieke partijen, met uitzondering van paragraaf 2, buiten toepassing en gelden de bepalingen van de Kiesverordening, met uitzondering
van artikel 14, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van de
onderhavige landsverordening.
3. Deze landsverordening kan worden aangehaald als Invoeringsverordening Landsverordening politieke partijen.

