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In de Statuten van de Communistische Partij ligt haar 

organisatie-principe vastgelegd. 
Voor communisten is de partij: de organisator, de drijvende 

kracht, de motor van de revolutie. De partij moet daarom zoo 
opgebouwd zijn, dat ze in staat is om aanvoerster te zijn van 
de breede massaas van het werkende volk, in den strijd voor 
de dagelijksche belangen, om zoo de meerderheid van de 
arbeidersklasse te veroveren voor haar revolutionaire doel-
einden. 

Een Communistische partij is dus anders organisatorisch in-
gericht dan een sociaal-democratische partij, die ingesteld is 
op de organisatie van parlementairen strijd, om op vreedzame 
wijze ,,democratische" rechten en zoo het socialisme te ver-
overen. De Communistische partij gaat er van uit, dat dit 
laatste onmogelijk is en het volgen van de sociaal-democrati-
sche weg de arbeidersklasse over een reeks van illusies naar de 
nederlaag zou voeren. 

Ze stelt zich geheel in om de organisator van de massa's 
te Worden in den strijd. ,,Het proletariaat heeft geen ander 
wapen in den strijd om de macht dan de organisatie", schreef 
Lenin in één van zijn bekende brochures. 

De partij-organisatie moet zoo zijn opgebouwd, dat het meest 
nauwe verband met de proletarische massa's wordt verkregen. 
en dat ieder partijlid verplicht is in de massa's te werken. 

ç 
,,De voornaamste kracht van de beweging - schreef 
Lenin - berust op de organisatie van de arbeiders in, 
de groot-bedrijven, want de grootbedrijven omvatten niet, 
alleen naar het getal, maar nog meer wat de invloed,, 
de ontwikkeling en wat de strijdmogelijkheden betreft 
het belangrijkste deel van de geheele arbeidersklasse.  
Ieder bedrijf moet onze vesting zijn." 

Daarom is de voornaamste grondslag van de Communistische 
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partij de bedrijfscel - en richt de partij haar bemoeiingen 
op het verkrijgen van cellen in de bedrijven, om onverbrekelijk 
verankerd te zijn in de doorslaggevende lagen van het prole-
tariaat. 

Wil het proletariaat overwinnen, dan moet het in staat zijn 
een krachtige, gedisciplineerde Communistische partij op te 
bouwen, in staat om leiding te geven in den klassenstrijd. ,,Zij 
moet het proletariaat leiden en mag niet achter de spontane 
beweging aanhinken" (Stalin). 

Zij moet organisatorisch één krachtig geheel vormen. Van-
daar het beginsel van het democratisch centralisme en van 
partij-discipline, dat in de Statuten is vastgelegd en de eischen, 
omtrent partij-discipline die in artikel 42 en 40 der Statuten 
aan de leden worden gesteld. 

Het organisatie-principe van de Communistische partij is 
het juiste organisatie-principe voor den proletarischen strijd. 
Geen reactie, geen fascisme zal de partij van den proleta-
rischen strijd en van de organisatie van den proletarischen op-
stand kunnen afhouden. Ze heeft haar methodes er op ingesteld 
de proletarische massa's te leiden tot de omverwerping van het i  
kapitalisme en de vestiging van de proletarische dictatuur. 
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STATUTEN 
11 

1 = 

I, Naam van de Partij, 

1. De Communistische Partij Holland is de sectie van de 
Communistische Internationale en draagt den naam: 

COMMUNISTISCHE PARTIJ HOLLAND 
SECTIE DER COMMUNISTISCHE 
INTERNATIONALE - (C. P. H.)  

II.  Lidmaatschap van de Partij, 

2. Lid van de Partij kan zijn, die het program ende statuten 
van de  Comintern  en van de C.P.H. onderschrijft, lid van een, 
den grondslag der Partij vormende organisatie is, die daarin 
actief werkzaam is, zich onderwerpt aan alle besluiten van  
Comintern  en van de Partij en regelmatig contributie betaalt, 

3. Opname van nieuwe leden geschiedt door de partij-cellen, 
resp. door de secties of afdeelingen. Voor deze opname is de 
bevestiging van de eerstvolgende leiding vereischt. 

4. Bij toetreding van gesloten groepen uit andere politieke 
organisaties of van geheele partij-organisaties, worden deze 
door een besluit van het Partijbestuur in de Partij opgenomen. 
Bij toetreding van leidende personen uit andere partijen Is 
voor hun opname, buiten de bevestiging van de plaatselijke, 
ook die van de districtsleiding noodig, 

5. Bij het verwisselen van werkplaats, woonplaats of sectie 
is het desbetreffend lid van een bedrijfscel, straatcel, sectie 
of afdeeing verplicht zich bij  zijn oude bestuur te laten at-
schrijven en bij  zijn nieuwe bestuur aan te meiden. Het laatste 
heeft dit onmiddellijk aan de eerstvolgende hoogere instantie 
te berichten. 
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Bij het verhuizen van een partijlid naar een ander land 
moet toestemming van het Partijbestuur worden aangevraagd. 

6. De C.P.H. is gelijk alle secties van de  Comintern  op den 
grondslag van het democratisch centralisme opgebouwd, waar-
van de grondsiagvormende principes zijn: 

a. Verkiezing zoowel van de lagere als van de hoogere partij-
organen in huishoudelijke ledenvergaderingen, op confe-
renties en partijcongressen, 

b. Periodieke verantwoording van de partijorganen aan de 
leden van de Partij-organen, door wie ze gekozen zijn. 
Onvoorwaardelijke erkenning der besluiten van hoogere 
partij-organen door de lagere, strenge partijdiscipline en 
vlugge, nauwkeurige doorvoering van de besluiten van 
EKKI en van de leidende partij-organen. 
(De organisatie, wier werkzaamheid een zeker gebied om-
vat, wordt als hoogere partij-organisatie  beschouwd 
tegenover die Partij-organisatie, wier werkzaamheid 
slechts tot enkele deelen van het gebied beperkt is.) 
De discussies over partijkwesties worden door de leden 
slechts gevoerd tot aan de beslissing door de desbetref-
fende partij-organen. 
Na het vallen van een besluit op het Congres van  Corn-
intern, op het partijcongres  of door de leidende partij-
organen, moet dit onvoorwaardelijk worden doorgevoerd, 
ook dan,, als een deel der Partij of organisatie het met 
zulk een besluit niet eens is. 

7. De hoogste instantie van iedere partij-organisatie is de 
huishoudelijke ledenvergadering, de conferentie, resp. het 
Partij-congres. 

8. De huishoudelijke ledenvergadering, de conferentie, resp. 
het Partijcongres kiezen hun bestuur, dat als leidend orgaan 
optreedt en de loopende werkzaamheden van de desbetreffende 
Organisatie waarneemt. 

9. Het schema van den opbouw van de partij is als volgt: 

a. Voor de afzonderlijke fabrieken, werkplaatsen, boerenbe- 
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drijven, kantoren, winkels en straten: de ledenvergadering 
van de cel - het célbestuur, 

b. Voor het geheele gebied van een plaats: de ledenverga-
dering of conferentie der afdeeling - het afdeelings-
bestuur. 

C. Voor het geheele gebied van een sectie: de ledenverga-
dering of conferentie der sectie - het sectiebestuur. 

d. Voor het geheele gebied van een stad, waar de partij op 
secties is opgebouwd en het districtsbestuur niet zetelt, 
de stadsconferentie - stadsbestuur (in de steden waar 
het districtsbestuur zetelt, wordt geen stadsbestuur ge-
kozen, maar heeft het districtsbestuur de leiding van de 
stad). 

e. Voor het geheele gebied van een onder-district: de onder-
districts-conferentie - het onder-districtsbestuur. 

f. Voor het geheele gebied van een district:  districts-con-
ferentie - districtsbestuur, 

g. Voor het geheele land; Partijcongres - Partijbestuur. 

10. Ter afdoening van de loopende werkzaamheden van de 
leiding, 'worden door de besturen een secretariaat gekozen. Voor 
de afdoening van speciale partijtaken worden bij  de partij-
leidingen commissies resp. ressorts in het leven geroepen, bijv. 
Organisatie-,  Agitprop-,  Vrouwencommissies enz. Deze zijn aan 
de partijleidingen ondergeschikt en werken volgens hun op-
drachten. 

11. De grondslag van de partij-organisaties, hun fundament 
is de bedrijfscel in de fabriek, in de werkplaats, in den winkel, 
in het landbouwbedrijf, waarvan alle in dat bedrijf werkende 
partijleden moeten deel uitmaken. 

12. In bedrijven,  waar 1 of 2 partijleden werken, worden 
deze bij de naastbijzijnde bedrijfscel ingedeeld, deze heeft dan 
tot taak te zorgen, dat met deze partijleden actie in hun be-
drijf gevoerd wordt, ter vorming van een bedrijfscel. 

Is er geen bedrijfscel in de nabijheid,  die voor opname van 
deze partijleden in aanmerking komt en is er wel een bedrijf 
in de nabijheid,  waar eveneens 1 of 2 partijleden werken, dan 



wordt hiermede een gecombineerde bedrijfscel gevormd (ver-
zamelcel), die dan eveneens tot taak heeft haar actie erop te 
richten, dat er spoedig in deze bedrijven een bedrijfscel ge-
vormd kan worden. 

13. De bedrijfscel is, die organisatie, welke de arbeiders (en 
kleine boeren) met de Partij verbindt. De taak van de cel is: 
het bespreken van en het nemen van besluiten over alle 
vraagstukken, niet alleen van het desbetreffende bedrijf, doch 
ook zoowel over inwendige partij-aangelegenheden, als over 
politieke- en economische vraagstukken. 

Verder het doorvoeren van het geheele partijwerk onder de 
massa van partijlooze  arbeiders en kleine boeren, door middel 
van een systematische, communistische agitatie en propa-
ganda, het werven van nieuwe partijleden,  het verbreiden van 
partij-litteratuur, het uitgeven van een bedrijfskrant, alsoo 
vakvereenigingwerk, kultuur- en ontwikkelings-arbeid onder 
de partijleden en de arbeiders van het bedrijf. 

Verder taai en volhardend streven tot veroveren van alle 
vertrouwensposten hunner mede-arbeiders in het bedrijf, in-
grijpen van de cel bij  alle economische conflicten en bij  eischen 
van het personeel van het bedrijf, de belichting daarvan van-
uit het standpunt van den revolutionairen klassenstrijd, ce 
verovering van de leiding van lederen strijd in het bedrijf. 

14. Die leden van de Partij, die in geen bedrijf werken 
(huisvrouwen, zelfstandigen enz.) worden in de straatcellen 
samengevat. De straatcellen bespreken en besluiten over alle 
partijzaken, voeren alle partijwerkzaamheden uit in het des-
betreffende woongebied, voeren huis-agitatie, verkoopen litte-
ratuur  ens.  - ,,Echter mogen de straatcellen daar, waar ze 
gevormd zijn, aan de bedrijfscellen geen afbreuk doen en ze 
staan aan deze in beteekenis volstrekt niet gelijk.  Uitsluitend 
de bedrijfscel is de grondslag van de Partij-organisatie". - 
(Uit de resolutie van het Vde Wereldcongres.) 

De straatcellen moeten trachten, bedrijfscellen tot stand te 
brengen in die bedrijven, van hun werkgebied, waar nog geen 
bedrijfscellen bestaan. 

15. Ter leiding van de loopende werkzaamheden kiezen de 
cellen verantwoordelijke celbesturen, die uit 3 tot 7 leden be-
staan. Deze leiden het geheele celwerk en verdeelen het onder 
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de diverse cel-ledei, zooals  buy.  Agitatie, Propaganda, Litte-
ratuurverkoop enz. 

16. De sectie is de samenvatting van alle cellen of indivi 
dueele leden van een stadsdeel. 

17. De hoogste partij-instantie van een stadsdeel is de huis-
houdeijlke ledenvergadering van de sectie, of, indien de sectie 
onderverdeeld is in cellen, de sectie-conferentie. Zij kiest het 
sectie-bestuur en de gedelegeerden voor de districtsconferentie. 

18. Aan het hoofd van de sectie staat het sectiebestuur, dat 
in den regel ten minste voor de helft uit leden van de be-
drijfscellen bestaat. Het sectiebestuur kiest den verantwoorde-
lijken secretaris. Voor het sectiewerk is het sectiebestuur ver-
antwoo±delijk. Dit leidt ook dé werkzaamheden van alle frac-
ties in het sectiegebied.  

VI. De afdeeling, 

19. Voor de afdeelingen zijn verschillende organisatie-
vormen mogelijk. De hoogste instantie is de conferentie van 
vertegenwoordigers van de onderste eenheden, eventueel de 
huishoudelijke ledenvergadering. 

De stads-conferenties of dorps-conferenties of afdeelings' 
vergaderingen kiezen een stadsleiding of afdeelingsbestuur. De 
stadsleiding of het afdeelingsbestuur moeten minstens voor de 
helft uit industrie- of landarbeiders bestaan. De stadsleiding 
of het afdeelingsbestuur kiezen uit hun midden een secreta-
riaat voor de dagelijksche leiding en doorvoering van het 
partijwerk. 

De stadsleiding of het afdeelingsbestuur is verantwoordelijk 
voor al het partijwerk in de stad of in het dorp en leidt ook 
het werk van de fracties in het gebied.  

VII. Het  onder-district, 

20. De hoogste instantie in het gebied van een onder-dis-
trict is de onder-districts-conferentie. De gewone onder-dis-
tricts-conferentie vindt plaats minstens eenmaal per drie 
maanden. Buitengewone onder-districts-conferenties kunnen 



door het onder-districts--bestuur, op grond van den eisch van 
de helft van de bestaande partij-organisaties in het onder-
district of door het districtsbestuur worden bijeengeroepen. De 
onder-districts-conferentie wordt gevormd door vertegenwoor-
digers van afdeelingen, secties of cellen binnen het gebied van 
het onder-district. 

21. De onder-districts-conferentie kiest het onder-districts-
bestuur. Zij neemt stelling ten opzichte van het verslag van 
het onder-districts-bestuur. Zij kiest een nieuw onder-districts-
bestuur en een contrôle-commissie. 

22. Het onder-districts-bestuur kiest in overleg met het dis-
trictsbestuur een secretariaat, 

23. In de stad of in het dorp, waar het onder-districts-
bestuur zetelt, wordt het partijwerk  geleid door het onder-
districts-bestuur en vervalt de stads- of afdeelingsleiding. 

24. De hoogste instantie in het gebied van een district is de  
districts-conferentie. De gewone  districts-conferentie wordt 
ieder half jaar gehouden. Buitengewone  districts-conferenties 
kunnen door het  districts-bestuur op grond van den eisch van 
de helft der bestaande partij-organisaties  in het district, of 
door het partijbestuur worden samengeroepen. Op de districts-
conferentie wordt door het  districts-bestuur verslag uitgebracht 
en de  districts-conferentie kiest het  districts-bestuur en de 
gedelegeerden voor het Partijcongres. 

25. De districtsconferentie kiest haar contrôle-commissie, ïl 

wier taak het is, de gezamenlijke administratie en financieele 
werkzaamheid van het district te controleeren, 

26. Het  districts-bestuur wordt op de  districts-conferentie 
gekozen. Het is het hoogste partij-orgaan in het district in den 
tusschentij d van twee  districts-conferenties. In het districts-
bestuur moeten voor een deel arbeiders uit de bedrijven zitting 
hebben. In het districtsbestuur moeten vertegenwoordigers van 
de plaats van de districtszetel alsook de vertegenwoordigers 
van andere belangrijke plaatsen zitting hebben. 

Voor de leiding van de loopende werkzaamheden kiest het 
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districtsbestuur een secretariaat. Het aantal leden van het dis-
trictsbestuur wordt in overleg met het Partijbestuur vastge-
steld. 

27. Het districtsbestuur voert de besluiten van het partij-
bestuur uit en is verplicht, voor de uitvoering van de belang-
rijkste werkzaamheden (Organisatie,  Agitprop,  Vakvereenigings-
werk, Vrouwenarbeid enz.) aparte organen op te richten. Aan 
het hoofd van deze réssorts worden in den regel leden van het 
districtsbestuur geplaatst, die onder de leiding van het dis-
trictsbestuur de werkzaamheden verrichten. Het districtsbe-
stuur leidt den geheelen partij-arbeid binnen de grenzen van 
het desbetreffende district. Het is voor zijn arbeid verant-
woordelijk aan de  districts-conferentie en aan het Partijbe-
stuur, aan hetwelk het verplicht is maandelij ksche berichten 
over zijn werkzaamheden in te zenden. 

28. De stad, in welke het districtsbestuur zijn zetel heeft, 
heeft geen eigen partijleiding. De werkzaamheden in deze stad 
worden door het districtsbestuur geleid.  

IX. De  Partijconferentie.  

29, De Partijconferentie heeft in den regel tweemaal jaar-
lijks plaats. De norm van de vertegenwoordiging en de samen-
stelling wordt door het Partijbestuur bepaald. De vertegen-
woordigingen van de districten worden door de districtsbesturen 
gekozen. Het Partijbestuur kan enkele ,,werkers van de Partij" 
tot de beraadslagingen van de Partijconferentie met  advisee-
rende stem uitnoodigen. 

30. De besluiten van de Partijconferentie worden eerst na 
hun bevestiging door het Partijbestuur van kracht. 

31. De Partijconferentie kan de gedelegeerden tot het 
Wereldcongres van  Comintern  kiezen, voor het geval zij on-
middellijk voor het Wereldcongres plaats vindt. 

X. Het Partijcongres. 

32. Het Partijcongres is de hoogste instantie van de Partij 
en wordt in den regel jaarlijks eenmaal, in overleg met het 
E.K.K.I., door het Partijbestuur samengeroepen. Buitengewone 
congressen worden door het Partijbestuur, of uit eigen initia- 
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tief, of op initiatief van het E.KX.I., of echter ingevolge den 
eisch van ten minste de helft van het gezamenlijke ledental, 
dat op het laatstgehouden Partijcongres vertegenwoordigd was, 
tezamen geroepen. 

Het buitengewone Partijcongres kan slechts met toestem-
ming van het EX.K.I, worden gehouden. Het samenroepen van 
het Partijcongres, alsmede diens agenda, worden in den reget 
op zijn laatst zes weken vooraf aan de leden van de Partij 
ter kennis gebracht, Het Partijcongres wordt als bevoegd be-
schouwd tot het nemen van besluiten, als niet minder dan de 
helft van de partijleden vertegenwoordigd is. 

De norm van tegenwoordiging op het Partijcongres wordt. 
door het Partijbestuur bepaald. 

33. Het Partijcongres: 

a behandelt de door het Partijbestuur  en door de Centrale 
Contrôle Commissie uitgebrachte rapporten; 

b. beslist over de programvraagstukken van de partij; 

c. neemt besluiten over alle politieke, taktische en organisa-
torische vraagstukken; 

d. kiest het Partijbestuur en de Centrale Contrôle  Corn- 
missie, 

- 

34. Het Partijcongres wordt samengesteld uit de gedelegeer-
den, die op de districtsconferentie, gekozen worden. Elke gede-
legeerde heeft op het Partijcongres 1 beslissende stem,  

XL  Het Partijbestuur. 

35. Het Partijbestuur  is het hoogste orgaan van de Partij 
gedurende den tijd, dat het Partijcongres niet samenkomt. Het 
vertegenwoordigt de Partij in en tegenover andere Partij--
instellingen, sticht verschillende organen der Partij, leidt de 
gezamenlijke politieke en organisatorische werkzaamheden, be-
noemt de Redactie van het Centraal Orgaan, dat onder zijn 
leiding en contrôle werkt, organiseert en leidt die Partij-onder-
nemingen, die voor de Partij in haar geheel van belang zijn, 
verdeelt de arbeidskrachten en beheert de centrale kas, 

Het Partijbestuur  leidt het werk der fracties binnen centrale 
organisaties. 

36. Het Partijbestuur kiest een Politiek-Bureau en een 
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secretariaat uit zijn midden ter uitvoering van de loopende 
politieke en organisatorische werkzaamheden. 

37. Het Partijbestuur sticht werkorganen voor bepaalde ge-
deelten - van zijn werkzaamheden, zooals Organisatie-,  Agit-
prop-,  Vrouwen-, Gemeente- en Financieele afdeeling, wier 
taak het is, het werk onder volledige leiding van het Partij-
bestuur in de desbetreffende gebieden uit te voeren, waarbij 
de algemeene richtlijnen van het Partijbestuur doorslaggevend 
zijn. 

38. Het Partijbestuur stelt de indeeling van het land in 
districten vast en verandert in geval van noodzakelijkheid  him  
grenzen. Aan het Partijbestuur blijft het recht voorbehouden, 
de bestaande organisaties volgens politieke en economische 
indeeling van het land, gebiedsgewijs of anders in te deelen, 
of te vereenigen, 

XII. Centrale contrôle-commissie. 

39. Ter contrôle van de kas, de boekhouding, de onderne-
mingen, enz, van de geheele Partij, kiest het Partijcongres een 
Centrale Contrôle-Commissie, 

XIII, Over Partijdiscipline 

40, De strengste partijdiscipline is de hoogste plicht van 
alle partijleden  en van alle partij-organisaties. De besluiten 
'van  Comintern,  van het Partijcongres,  van de Partijconfe-
rentie en van alle hoogere Partij-instanties, moeten vlug en 
nauwkeurig worden doorgevoerd. Tegelijkertijd is de bespreking 
van alle vragen, die geschillen veroorzaken, volkomen vrij, zoo-
lang er geen besluit over gevallen is, 

41. Vergrijp tegen de Partijdiscipline heeft maatregelen 
-van straf tengevolge door de daartoe bevoegde Partij-instantie. 
De maatregelen van straf ten opzichte van Partij-instanties 
kunnen de volgende  zijn: berisping, afzetten van het oude en 
-benoeming van een nieuw voorioopig bestuur, dat zijn functies 
-tot het samenkomen van een conferentie uitoefent, ontbinden 
van de organisatie, het opnieuw organiseeren van de leden. 
Tegenover individueele leden worden de navolgende maat-
regelen van straf toegepast: niet openbare berisping, open- 
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bare berisping, ontheffing van de functie, tijdelijke of defini-
tieve uitsluiting. 

42. Vergrijpen tegen de discipline worden door de Partij-
instanties afgedaan. Te hunner beslechting en afdoening kan. 
het Partijbestuur  aparte commissies benoemen, wier besluiten 
echter aan de bevestiging der desbetreffende Partij -instanties-
zijn onderworpen. 

43. Een voorstel tot royement van een partijlid wordt door 
de ledenvergadering van de daartoe bevoegde Partij-instantie 
(cel, al'deeling, sectie) bij  de hooger staande Partijleiding ge-
daan. Het royementsbesluit wordt van kracht, nadat dit door-
het districtsbestuur bevestigd is geworden. Beroep is tot de 
hoogste instantie toegestaan. Alvorens de bevestiging van het 
royement heeft plaats gehad, wordt de desbetreffende van,  
ieder partijwerk geschorst. Het royementsbesluit wordt in den. 
regel in het Partijblad gepubliceerd. 

XIV. De financiën van de Partij. 

44. De geldmiddelen van de Partij-organisaties worden door 
de partijcontributies, bijzondere  inzamelingen, door partij-
ondernemingen en door toelagen van de hoogere partij -instan-
ties enz., bijeengebracht. 

45. De partijcontributies voor de leden, de verdeeling en de-
bestemming daarvan, worden vastgesteld door het Partijcon. 
gres of in bijzondere gevallen door het Partijbestuur. 

46. Die leden van de Partij, die zonder voldoende redenen. 
op te geven, gedurende drie maanden hun contributie niet 
hebben betaald, worden als uit de Partij getreden beschouwd - 
Dit wordt aan de vergadering van de desbetreffende partij--
leden medegedeeld. 

XV. De fracties. 

47. In alle buiten de Partij staande arbeiders- en boeren-
organisaties en hunne werkorganen (vakvereenigingen, coöpe-
raties, cultuur-, ontwikkelings-, sport- en andere vereenigingen, 
fabriekscommissies, werkloozenvereenigingen, op congressen en.. 
conferenties), in de gemeenteraden, in parlementen, enz.,, 



waarin zich tenminste twee communisten bevinden, moeten 
ter verhooging van den invloed van de Partij en ter verwezen-
lijking van haar politiek in buiten de Partij staande kringen, 
communistische fracties worden georganiseerd. 

48. De fracties zijn  organen van de Partij in de buiten de 
Partij staande organisaties, zij zijn geen organisatie met vol-
ledige rechten, maar zij zijn onderworpen aan de competente 
Partijleidingen. 

Bij inwendige kwesties alsook bij de dagelijksche werkzaam-
heden, is de fractie autonoom. Bij verschillen tusschen de des-
betreffende Partijleiding en de fractie, is de desbetreffende 
Partijleiding verplicht, de kwestie opnieuw met den vertegen-
woordiger van de fractie te onderzoeken en een besluit te 
nemen, dat door de fractie onmiddellijk moet worden doorge-
voerd. Voor het geval van een beroep van den kant van de 
fractie, wordt de kwestie definitief door de eerstvolgende hoo-
gere Partij-instantie afgedaan. De fractie is echter, niettegen-
staande het beroep, verplicht het besluit van de desbetref-
fende Partijleiding uit te voeren, 

49. Als in een Partijleiding  kwesties worden behandeld, die 
betrekking hebben op een of meerdere fracties, dan noodigt die 
Partijleiding de vertegenwoordigers van de desbetreffende 
fracties ter bijwoning van de bespreking met raadgevende  
stein  uit. 

50, De Communistische fracties kiezen hunne besturen, 
waarvoor de bevestiging van de competente Partijleiding noodig 
is. De fractiebesturen zijn voor het werk der fractie, tegen-
over de competente Partijleidingen verantwoordelijk. De des-
betreffende Partijleiding heeft het recht, leden in de fractie-
leidingen te doen opnemen en, onder mededeeling aan de 
fractie van de redenen van zulk een maatregel, ieder lid terug 
te roepen. 

In de centrale leidingen van massa-organisaties (Conferen-
ties, Congressen, Centrale besturen) worden de Communisten 
in een fractie vereenigd. Deze fracties staan onder directe 
leiding van het Partijsecretariaat. In de districten en plaatsen 
worden de Communisten ook in fracties samengevoegd. Deze 
staan onder de  districts-  en plaatselijke Partijleidingen en. 



krijgen door middel van deze leidingen directieven van de 
landelijke fractie. 

51. Voor alle belangrijke posten in de organisaties, waar 
fracties werken, worden de desbetreffende candidaten door de 
fractie gesteld met toestemming van de desbetreffende Partij-
leiding. 

Op dezelfde wijze wordt de overplaatsing geregeld van 
enkele partijgenooten van de eene fractie naar de andere. 

52. Iedere kwestie, waarover in de organisatie, waar de 
fractie werkzaam is, een besluit zal worden genomen, moet 
vooraf in de fractie of door haar leiding behandeld worden. 

Bij iedere aangelegenheid waarover in de fractie een besluit 
genomen is, moeten alle fractieleden in de ledenvergadering 
van de desbetreffende organisatie gesloten optreden en gesloten 
hun stem uitbrengen. Tegen allen die dezen regel overtreden, 
worden maatregelen wegens disciplinebreuk door de Partij-
instanties genomen. 

53. Tusschen alle leidingen, congressen en conferenties der 
Partij -organisaties en de C.J.B. moet tot stand worden gebracht 
een wederzijdsche vertegenwoordiging. De Partij moet de C.J.B. 
in ieder opzicht ondersteunen, 

nr 
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