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1. <DENAAM DER PARTIJ

De naam der Partij is Communistische Partij van
Nederland ("de W aarheid").
.
Zij wordt verder in deze Statutengenoemd "de PattiI'.
2.00ELSTELLING

Doelstelling der Partij is neergelegd in de Beginselverklaring.
:.
3. MIDDELEN

De Partij streeft n~ar de verwerkelijking van haar
doeleinden door middel van:
.
a. het leidinggeven aan de strijd 'Yoorde tegenwoordige en toekomstige belangenvan
de arbeiders, de
intellectuelen, de middenstanders, de boer-en en allen,
die tothet werkende volk be'horen.
.
b. het deelnemen aan verkiezingen voor alle orpenbare
lichamen.
c. het uitgeven van. dagbladen en andere leatuur.
d. net houden van opimbare en cursus-vergaderingen
en demonstraties.
e. 'verder hetuitoefenen vanalle door de Grondwet
toe'gekende politieke rechten.
.
De Partij streeft naar samenwerking met alle organisaties 'van het werkende 'Yolk, zowel politieke partijen
en .groepen als vakorganisaties, boeren-6rganisaties,
middenstanders-organi'Saties, cooperaties,enz.

·2i1 wijst iedere inmenging in haar inwendige aangele~
genheden af en onthoudt zich van .inmenging in de
inwenaige aangelegenheden vanandereorganisaties.
4. VAN BET LIDMAATSCHAP

a. Lid van de Partij kanzijn, iedere man of vrauw
van Nederlandse. nationaliteit, die de Beginsel-verklaring 'en de Statuten der Partij onderschrijft, de leeftijd
van 18 jaar heeft hereikt, naar heste krachten aan
de arbeid der Partjj deelneemt en regelmntig de verschuldigde hijdragen betaalt.
b. De Partij heet godsdienstige leden in 'haar rijen
welkom. Zij eerbiedigt hun godsdienstige overtuiging
en laat hen vrij in het kerkbezoek .. Zij verwacht van
hen, dat 'zij alle partij-besluiten helpen uitvoeren en
in de Partij geen propaganda tegen de ideologische
beginselen der Partij voeren.
Co, Opname van nieuwe leden 'gesc'hiedt door de afdelingen en groepen. De opname moet door het Districtsbestuur bevestigd worden. Indien deze het nodig
oordeelt, kan een onderzoek van de Controle-comm.
aan de opname vooraf gaan.
.
d. Bij verhuizing is het betreffende lid -verplicht daarvan bij het bestuur van zijn afdeling of groep mededeling te doen.
.
e. Indien een lid 'gedurende de tijd van 8 weken .na':
latig hlijft zijn bijdragen te vol-doen, wordt hij schriftelijk aangemaand. Indien hij verder in verzuim blijft
wordt hij van de ledenlijst afgevoerd.
f. Indieneen lid handelingen verricht,die in. strijd
zijn met de helangen van de Partij en het werkende
yolk, de partij-discipline verbreekt of door persoonlijk
wangedra'g de partij in discrediet hrengt, kan. het voor
bepaalde of onbepaalde tijd uit de partij worden geroyeerd.
_
Voorstellen tot royement vaneen partij-lid moeten
in leden-vergaderingen van de groep of afdeling, waartoe het lid 'behoort, worden besloten en aan hun Districtsbestuur ter bekrachtiging worden voorgelegd. De
stemming over royement is schriftelijk engeheim. Het
royement wordt van kracht! zodra het door het n.R
2

is 'bevestigd. Leden van het Partijbestutl!r kunnen 'alleen doorhet CQngres geroyeerd worden. "
Voor royement voorgedragen leden worden in afwachting van hun royement vanhet Partijwerk geschorst.
Het Partijbestuur heeft het recht, aIle leden, voor wie
zij dit noodzakelijk; acht, voor royement voor te dragen en 'van Partijwerk te schorsen.
De betwkken leden worden schriftelijk van de sohorsing of het royement in kennis gesteld.
Geroyeerde leden hebben recht van beroep op het
Partijbestuur. Indien het Partijbestuur 'hun beroep
niet aanvaardt, hebhen zij recht van 'beroep op het
Congres.
5.

DE ORGANISATIE DER PARTIJ

a. De organisatie der Partij 'bestaat uit Bedrijfsafde-lingen, afdelingen en Districten.
b. De Bedrijfsafdelingen verrichten de werkzaam~
heden der Partij onder het persaneel van een ibepaalde
onderneming.
'.
De afdelingen verridhten dit werk onder de gehele
bevolking van een bepaalde gemeente of gebied.
De I3edrijfsafdelingen zijn zelfstandig bij de Afdelingen
of Districten aangesloten.
6. VERKIEZINGEN

a. Aile besturen worden langs democratis.che weg
door de leden of hun afgevaardigden verkozen.· ,
Ieder lid heeft het recht candidaten te stellen. De candidaten worden, na onderzoek door een te benoemen
commissie, uitvoerig in de vergaderingen dofitil"
de leden
(in conferenties of congressen door de afgevaardigden)
besproken.
De steinminggeschiedt schriftelijk engeheim. Op de
voorgestelde candida,ten-lijsten moet over iedere candidaat afzonderlijk gestemd warden. Elkeafgevaar~
digde heeft slechts een stem.

b. De 'besturen der afdelingen worden' in huishoudelijke ledenvergaderingen verkozen. De Districtsbesturen worden in de Districtsconferenties 'gekozen. Het
PartijbeStuur wordt op het Partij-congresgekozen.

7. VERANTWOORDING

Alle besturen zijn over 'hun werkzaamheden op aIle
gebied verantwoording schuldigaan de leden-'vergaderingen, die 'hen verkozen hebben.
Zij kunnen door de instanties, die hen verkozen hehben, de Leden-vergaderingen, Conferenties of het
P~rtij-Congres, ten allen tijde van hun functie ontheven worden.
.
8. BESLUITVORMING
a. De Partijpolitiek wordt door de leden vastgesteld.
Alle leden hebben het recht en de plichtdeel te nemen
aan de discussie over de politiek der Partij en de
daarmede in verhand staande 'hesluiten.
b. Dediscussie
wordt, binnen het raam der Partij
gevoerd, tenzij door 'het Partijbestuur tot openbare discussie besloten wordt.
c. Voors'tellen tot royement kunnen alleendoor een
yergadering besloten worden, indien tenminste de helft
der aangesloten leded aanwezig is. Indien dit niet 'bet
geval is, besluit een 2e vergadering, ongeac'ht ·het aantal aanwezige leden.

Nadat door de betrokken instantie de discussie is
gesloten en de besluiten genomen 'zijn, moeten zij onvoorwaardelijk door de gehele Partij uitgevoerd worden, ook door hen, die het er niet mee eens zijn.

- d.

9. \rAN DE DISTRICTEN

a. 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 worden bijeengeroepen, indien de helft van de aangesloten afdeling'en
dit verlangt, of bij besluit van het Partijbestuui.
b. Op de Districts-conferentie wordt door :bet Districtsbestuur verslag uitgebracht over de politieke toestand en de verrichtingen vanhet Bestuur.
De Districts-conferen'tie verkiest het Districtsbestuur,
de Districts-controle-commissie en de gedelegt::erden
naar het Partij-Congres.

De candidaatsstelling hiervoor geschiedt. door. de Af.deling en de gedelegeerden op de Districts-conferentie.
c. Het Districtsbes'tuur voert de politiek en de besluiten.. van het Partijbestuur uit, leidt de werkzaamheden van de Partij in het ge'bied van het District
en is voor zijn arbeid verantwoording schuldig aan
de Distric'ts-conferentie en het Partijbestuur.
10. DE P ARTIJCONFERENTIE

De Partijconferentie Iheeft in de regel tweemaal jaarlijks plaats.
De norm van vertegenwoordiging en de samenstelling
wordt door het partijbestuur pepaald.
De Partijconferentie heeft niet het rec'ht besluiten te
nenien. Haar taak is, om tussen de Congressen, met
het Partijbestuur te beraden.
11. HET

P ARTIJCONGRES

Het Partijcongres is de hoogste instantie van de
Partij en wordt in de regeleenmaal in de twee jaar
bijeengeroepen.
,
Buitengewone congressen worden ;bij besluit van het
Partijbestuur of op verzoek van de Partij-conferentie
bijeengeroepen.
De bijeenroeping van het Congres, alsmede de Agenda,
wordt opzijn laatst zes weken vooraf bekend gemaakt.
Het Partijcongres is tot het nemen van besluiten bevoegd, wanneer tenminste de helft van de leden door
degedelegeerden vertegenwoordigdzijn. De norm van·
afvaardiging op het Congres wordt door het Partijbestuur vastgesteld.
B.t

b.

Door het PaJ'tijcongres worden hehandeld:

1. de verslagen over de palitieke toestand en het
werk der Partij, uitgehracht door het Partijbestuur.
2. Het Partij~program.
3. Alle vraagstukken van politiek, taktiek en organisatie.
4. Verkiezing van het Partijbestuur en de Centrale
Controle-commissie.

c. Aan het Partijcongres. kunnen, naast gedelegeerden
met beslissende stem, ook gedelegeerden met adviserende stem en door het Partijbestuur uitgenodi'gde
ga:sten deelnemen.
.
De candidaatsstelling voor het Partijbestuur 'en C.C.
geschiedt door de Districtsconferenties en door de
gedelegeerden op het Partijcongres.
12. VAN HEr PARTIJBESTUUR

a. Het Partijbestuur is het hoogste orgaan van de
Partij,gedurende de tijd tussen twee congressen. Het
leidt aIle politieke en organisatorische werkzaamheden
der Partij. Heit benoemt de Redacties van de centrale
Partij-organen, die onder zijn leiding werken, verdeelt
de arbeidskrachten en beheert de centrale Kas.
AIlepartij-instellingen
en stichtingen worden onder
toezicht van het Partij>bestuur beheerd, dait aile functionarissen daarvoor benoemd.
Het Partijbestuur stelt de candidatenlijst op v()or de
verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging enge~ft
de richtlijnen aan 'YQorhet werk in de vertegenwoordigende lichamen. Het Partijbestuur heeft het recht
partijleden uit die lichamen terug te roepen.
b. Het Partijbestuur kiest uit zijn midden een poHtiek
bureau ter uitvoering der politieke en organisatorisc1he
werkzaamheden~
Het Politiek Bureau verkiest uit izijn midden een
Dagelijks Bestuur.
c. Het Partij'bestuur stelt de indeling van het land
vast in Districten.
d. Het Partijbestuurheeft
het recht Districten en
Afdelingen, die de door het Congres vastgestelde politiek niet in acht nemen, te ontbinden en te reorganisereno
<

·13. PARTIJDISCIPLINE

s. Politieke eenheiden
discipline is de voorwaarde
tot de strijdbaarheid van de Partij. Alle leden en
partijorganen zijn verplicht de discipline in acht te
nemen. De lagere instanties zijn aan de hogere ondergeschikt. De besluiten van het Partijcongres, de Dis-

trietsconferenties en het Partijhestuur moeten door
allen vlugen nauwkeurig worden uitgevoerd.
b. Tegen leden, die de discipline verbreken, worden
door de betrokken besturen disciplinaire maatregelen
genomen.
De disciplinaire maatregelenzijn:
1. Terechtwijzing, hetzij mondeling of schriftelijk.
2. Openbare terechtwijzing.
3. Ontheffing van de functie.
In ernstige gevallen wordt het lid, dat de discipline
verbreekt, voor bepaalde o.f onbepaalde. tijd geroyeerd,
volgens de regelen, die in Hoofdstuk 6 zijn vastgesteld.
14. DE CONTROLE-COMMISSIE

a. Door de plaatselijke afdelingen en districten worden contr6le-commissies, na candidaatsbespreking en
geheime schriftelijke stemming, gekozen.
De ledender
contr6le-commissie- kunnengeen
deel
uitmaken van de besturen.
Het Partij-congres verkiest de centrale contr61e-comm.
De secretarissen del' contr6le-commissie wonen de lZittingen van de besturen in hungebied bij.
b. De contr6le:'commissies houde:q.toezicht op de uitvoering del' door de congressen en conferenties ,genomen besluiten.
Zij oefenen tevens contr61e uit op de werkzaamheden
en hetgedrag van aIle partijleden 'zonder onderscheid
des persoons.
De contr6le-commissies stellen een onderzoek in naar
bepaalde gevallen, in opdracht van de besturen in het
gebied hunner werkzaamheid of uit eigen initiatief.
Alle partijleden, die daartoe uitgenodigd zijn, zijn verplicht VOOl- de contr6le-commissie te verschijnen.
c. De contr6le-commissies kunnen geen besluit nemen,
doch brengen verslag van hun bevindingen uit aan het
bestuur in hetgebied hunner werkzaamheid.
15. OVER DE PARTU-FINANCIEN

a. De geldmiddelen van de Partij worden ,geput uit
de leden;-bijdragen, geld;-irrzamelingenen de opb~engst
van door de Partij beheerde instellingen.

b. be leden~hijdragen en de wijze van verdeling over
de Partij~instanties, worden door het Congres besloten.
In hijzondere gevalleh kan het Partijbestuur een tijde~
lijke regeling treffen. '
c. De contrale over de financien van de Partij geschiedt, doorenkele deskundige en betrouwbare partijleden: "','''' .',
',;:",
".
Zij wo:idendoor het Congres aangesteld.
d. In de ledenvergaderingen moet tenminste eenmaal
per half jaar een. financieel verslag worden uitgebracht.
De ledenvergadedng kiesteen commissie om de kas
re controleren, de 'commissie brengt verslag uit van
haar bevindingen in de ledenvergadering en in de pers.
De'Ze commissie wordt ieder jaar opnieuw gekozen,
waarbij het langst in functie zijnde lid nieit herkiesbaar is.
In de Districts-conferentie worden eveneens financiele
verslagen uitgebracht, die tijdig ter kennis van de afgevaardigden moeten worden 'gebracht.
III de Districts~conferentie wordt een commissie van
finallcielecontrale als boven verkozen.
Voor' het Partijcongres brengt het Partijbestuur een
financieel verslag uit, dat in' het partij-orgaan 'wordt
gepubliceerd.
BIJZONDERE

BEPALING

Personen, die tijdens de bezetting met den vijand hebDen samengewerkt of tot Nazi-organisaties hebben behoord, worden niet tot de Partij toegelaten.
Indien blijkt, dat personen, die reeds tijdens de illegaliteit tOlt de Partij toetraden, izich aan bovenstaande
,handelingen hebben schuldig gemaakt, moet hun geval
door de contrale-commissie worden onderzocht. Zij
kunnen, ,indien daarvoor voldoende gronden zijn, als
lid van de Partij worden gehandhaafd, cioch kunnen
in geen geval openbare functies in naam der Partij
bekleden.

