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Lrtikel I V 

De naam der Partij 
De naam der Partij is Communistische Partij van Nederland (de 
Waarheid) 
Zij wordt verder in deze Statuten genoemd ,,de Partij" 

Artikel 2 V 

Het doel der Partij 
Het doel dat de Partij zich stelt is neergelegd in de Beginsel-4  

,verklaring. 
Artikel 3 

De middelen 
De Partij streeft naar de verwezenlijking van haar doeleinden 
door middel van: 
a het organiseren van en leiding geven aan de strijd voor de 

tegenwoordige en toekomstige belangen van de arbeiders, 
de boeren, de middenstanders, de intellectuelen en verder  alien,  
die tot het werkende volk behoren, 
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b. het deelnemen aan verkiezingen voor alle openbare lichamen; 
C. het uitgeven van dagbladen en andere lectuur; 
d. het houden van openbare en cursusvergaderingen, culturele 

bijeenkomsten, demonstraties enz.; 
e. het uitoefenen van alle door de Grondwet toegekende politieke 

rechten, 
De Partij streeft naar samenwerking met alle organisaties van 
het werkende volk, zowel politieke partijen en groepen als vak-
bonden, boeren- en middenstandersorganisaties, coöperaties enz. 
Zij wijst iedere inmenging in haar inwendige aangelegenheden 
af en onthoudt zich van inmenging in de inwendige aangelegen-
heden van andere organisaties. 

Artikel 4 
Het lidmaatschap 

a. Lid van de Partij kan zijn, ieder man of vrouw van  Ned.  natio-
naliteit die de Beginselverklaring en de Statuten der partij onder-
schrijft, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, naar beste krachten 
aan het werk der Partij deelneemt en regelmatig de verschuldigde 
bijdragen betaalt. 
b. Godsdienstige personen kunnen lid van de Partij zijn. De 
Partij eerbiedigt hun godsdienstige overtuiging en laat hen vrij 
in kerkbezoek. Zij verwacht van hen, evenals van alle leden van 
de partij, dat zij de partijbesluiten helpen uitvoeren en in de partij 
geen propaganda tegen de ideologische beginselen der Partij 
voeren 
c. Het aannemen van nieuwe leden geschiedt door de afdelingen 
en groepen. De opname moet door het Districtsbestuur worden 
bevestigd. Indien deze het nodig oordeelt, kan een ondLrzoek van 
'de Contrôlecommissie aan de opname vooraf gaan (zie art. 14). 
d. Bij verhuizing is het betreffende lid verplicht bij het bestuur 
van zijn afdeling of groep mededeling te doen. 
e. Indien een lid gedurende een tijd van 8 weken nalatig blijft 
zijn bijdragen te voldoen, wordt hij/zij schriftelijk aangemaand. 
Indien hij/zij in verzuim blijft wordt hij/zij van de ledenlijst af- 
gevoerd, 

t. Indien een lid handelingen verricht, die in strijd zijn met de 
belangen van de Partij en het werkende volk, de Partijdiscipline 
verbreekt of door persoonlijk wangedrag de Partij in discrediet 
brengt, kan hij/zij voor een bepaalde of onbepaalde tijd uit de 
Partij worden geroyeerd. 

Tot royement van een partijlid moet in ledenvergaderingen van 
de groep of afdeling waartoe het lid behoort, worden besloten 
en dit moet aan het Districtsbestuur ter bekrachtiging worden voor-
gelegd. (Zie ook art, 8 c). De stemming over het royement wordt 
,van kracht, zodra het door het Districtsbestuur is bevestigd. Leden 
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van het Partijbestuur kunnen alleen  floor  het Congres worden 
geroyeerd. 
Voor royement voorgedragen leden worden in afwachting van 
hun royement van het partijwerk geschorst. Het Partijbestuur en 
het Districtsbestuur heeft het recht, alle leden, voor wie zij dit 
noodzakelijk acht, voor royement voor te dragen en van het 
Partijwerk te schorsen. - 

De betrokken leden worden schriftelijk van de schorsing of het 
royement in kennis gesteld. 
Geroyeerde leden hebben binnen drie maanden recht van beroep 
op het Partijbestuur. Indien het Partijbestuur hun beroep niet aan-
vaardt, hebben zij het recht van beroep op het congres. 

Artikel 5 
De organisatie van de Partij 

a. De organisatie van de Partij bestaat uit bedrijfsafdelingen, 
afdelingen en districten, 
b. De bedrijfsafdelingen verrichten de werkzaamheden der Partij 
onder het personeel van een bepaalde onderneming. 
De afdelingen verrichten dit werk onder de gehele bevolking  \an  
een bepaalde gemeente of gebied. 
De bedrijfsafdelingen zijn zelfstandig bij de afdelingen of dis-
tricten aangesloten. 

Artikel 6 
De verkiezing der besturen 

a. Alle besturen worden op democratische wijze door de leden 
of hun afgevaardigden gekozen. ieder lid heeft het recht  can  
didaten te stellen. De candidaten worden, na een voorafgaand 
onderzoek door een door de vergadering te beiioemen commissie, 
uitvoerig in de vergaderingen door de 1cccn (in conferenties of 
congressen door de afgevaardigden) besproken. De stemming ge-
schiedt schriftelijk en geheim. Op de voorgestelde candidaten 
lijsten moet voor iedere candidaat afzonderlijk worden gestemd. 
Elke afgevaardigde heeft slechts één stem. 
b. De besturen der afdelingen worden in huishoudelijke leden-
vergaderingen gekozen. De districtsbesturen worden in de ciis 
trictsconferenties gekozen. Het partijbestuur wordt op het Partij-
congres gekozen. 

Artikel 7 
De verantwoording der besturen 

Alle besturen zijn voor hun werkzaamheden op alle gebieden ver-
antwoording schuldig aan de vergaderingen, die hen hebben ge-
kozen. Zij kunnen door de instanties, die hen gekozen hebben,  
de ledenvergaderingen, conferenties of het partijcongres, ten allen 
tijde van hun functies worden ontheven. 



I tikel 8 
HL - I 

a De politiek der artij wordt door e leden vastgesteld. Alle 
leden hebben het recht en de plicht deel te nemen aan de dis-
cussie over deze politiek en de daarmede in verband staande 
besluiten, 
b. Deze discussie wordt gevoerd binnen het raam der Partij, 
tenzij door het partijbestuur besloten wordt tot openbare discussie 
c. Voorstellen tot royement kunnen alleen worden genomen door 
een vergadering, waar tenminste de helft der aangesloten leden 
aanwezig is. Indien dit niet het geval is besluit een tweede 
vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
d. Nadat door de betrokken instantie de discussie is gesloten 
en de besluiten zijn genomen, moeten zij onvoorwaardelijk door 
de gehele partij worden uitgevoerd,  óók  door hen, die het er niet 
mee eens zijns  

Artikel 9 
De Districten 

a. De hoogste instantie in het gebied van een district is de dis-
trictsconferentie. De gewone districtsconferentie wordt ieder half-
jaar gehouden. De buitengewone districtsconferenties worden bij 
eengeroepen, indien de helft van de aangesloten afdelingen dit 
verlangt, of bij besluit van het partijbestuur. 
b. Op de districtsconferentie wordt door het districtsbestuur ver 
slag uitgebracht over de politieke toestand en de verrichtingen 
van het bestuur. De districtsconferentie kiest het districtsbestuur, 
de districtscentrale-commissie en de gedelegeerden naar het 
Partijcongres. 
De candidaatstelling hiervoor geschiedt door de afdelingen en 
de gedelegeerden op de districtsconferentie, 
C. Het districtsbestuur voert de politiek en de besluiten van het 
partijbestuur uit leidt de werkzaamheden van de Partij in het 
gebied van het district en is voor zijn arbeid verantwoording 
schuldig aan de districtsconferentie en het partijbestuur. 
d. Het dagelijks bestuur uit het districtsbestuur gekozen is tevens 
het bestuur van de plaatselijke afdelingen in de stad waar het 
zijn zetel heeft. Het districtsbestuur stelt, in overleg met de af 
delingen, de candidatenlijsten op voor de Prov. Staten en de 
gemeenteraden. Al deze lijsten behoeven de goedkeuring van het 
Partijbestuur. 

Artikel 10 
De Parlijconlereiitïe 

De Partijconferentie heeft in de regel tweemaal in het jaar plaats.  
De norm van vertegenwoordiging en de samenstelling wordt door 
het Partijbestuur bepaald. 
De Partijconferentie heeft geen recht besluiten te nemen Haar 



taak is, om tussen de congressen met het Partijbestuur overleg 
te plegen. 

Artikel 11 
Het Partijcongres 

a. Het Partijcongres is de hoogste instantie van de Partij en 
wordt minstens eenmaal in de twee jaar bijeengeroepen. 
Buitengewone congressen worden bij besluit van het Partijbestuur 
of op verzoek van de partijconferentie bijeengeroepen. 
De bijeenroeping van het congres, alsmede de agenda, wordt 
minstens zes weken voor het te houden congres bekend gemaakt. 
Het Partijcongres is tot het nemen van besluiten bevoegd, wan-
neer ten minste de helft van de leden der Partij door de gede-
legeerden zijn vertegenwoordigd. De norm van afgevaardigden 
op het congres wordt door het Partijbestuur vastgesteld. 
b. Door het Partijcongres worden behandeld: 
1. de verslagen over, de politieke toestand en het werk der Partij,, 

uit te brengen door het Partijbestuur; 
. de vaststelling, veranderingen of wijzigingen in de Beginsel- 

verklaring en Statuten (zie art. 15); 
S. alle vraagstukken van politiek, tactiek en Organisatie; 
4. verkiezing van het Partijbestuur en de centrale contrôle-com- 

missie (zie art. 6b en 14a). 
c. Aan het Partijcongres kunnen naast de gedelegeerden met 
beslissende stem, ook gedelegeerden met adviserende stem en 
door het Partijbestuur uitgenodigde gasten deelnemen. 
De candidaatstelling voor het Partijbestuur en de contrôle-com-
missie geschiedt door de districtsconferenties en door de gede- - 
legeerden op het partijcongres (zie art. 6). 

Artikel 12 
Het Partijbestuur 

a. Het partijbestuur is het hoogste orgaan van de Partij, ge 
durende de tijd tussen twee congressen. Het leidt alle politieke 
en organisatorische werkzaamheden der Partij. Het benoemt de 
redacties van de centrale Partij-organen, die onder zijn leiding 
werken, verdeelt de functies en beheert de centrale kas. 
Alle instellingen en stichtingen van de Partij worden onder toe-
zicht van het Partijbestuur beheerd, dat alle functionarissen daar-
voor benoemt. 
Het Partijbestuur stelt in overleg met de districtsbesturen de 
candidatenlijsten op voor de verkiezingen voor de Tweede en 
Eerste Kamer en geeft richtlijnen aan voor het werk in alle ver-
tegenwoordigende lichamen, Het Partijbestuur heeft het recht 
leden van de Partij uit die lichamen terug teroepen (zie art, 9e) 
b. Het Partijbestuur kiest uit zijn midden een politiek bureau 
ter uitvoering van de politieke en organisatorische werkzaam-
heden. Het politiek bureau kiest uit zijn midden een dagelijks 

14 



C 

s s es • S• • - - 

-us. - •I C - 

I- - •1 - - S • I 

• 5. 1• 
- 

• - '. .. • • t 

• - - - • - . 

S -  • 555 

• I - . - I - -. 
-.• . • S - - - 

,• S • - I • - 
5- 5 - 

- S • - 

- - t - ' 
5 - .. - S • SI. ••S - - S 

• - ,• I• SU - S_ ••S I - 

- a.-.-- S - 

• - - I • U 
• C - • : 

• t-  • . 
C 

- S I •• - --- - 

• U -  • 
- S. I -. • - . I • I - 

• S, • 5 -  I - 55 •• 
. I - I • a- - - Is • I .  

s - I • I • S • • 5 - 5 .  
• - - • - 

t • s, t -  • -i-  - - 
- - s -  s- '. ii-  i • -. • s -  •s 

• C C • - - -• 1 •• •. t. •_ 

- C S -  S - - 5- s •5 - 

-• I •- - 
- - U -  • - 

- S I - 
- 5S• 

• - C S• I •• I - . 

S -  - 
a - •• . • - - -- C . - - 

OR 



doch brengen verslag van hun bevindingen of advies uit, aan het 
bestuur in het gebied hunner werkzaamheid. 

Artikel 15  
Ds  financiën van de Partij 

a. De geldmiddelen van de Partij worden verkregen door d 
bijdragen der leden, geldinzamelingen en winsten van de door de 
Partij beheerde instellingen. 
b. De wijze van de verdeling van de bijdragen der leden over 
de instanties der Partij, wordt op het Partijcongres vastgesteld. 
In bijzondere gevallen kan het Partijbestuur een tijdelijke regeling 
treffen. 
c. De contrôle over de financiën van de Partij geschiedt door 
deskundigen, leden der Partij. 
Zij worden door het Partijcongres benoemd op voordracht van 
het Partijbestuur. 
d. Minstens eenmaal per half jaar moet in de ledenvergaderip-
gen van de afdelingen en bedrijfs-afdelingen een financiëel ver-
slag worden uitgebracht. De ledenvergadering kiest een com-
missie om de kas te controleren en deze brengt verslag uit van 
haar bevindingen in de ledenvergadering en in de organen van 
de Partij. 
Deze commissie wordt ieder jaar opnieuw gekozen, waarbij het 
langst in functie zijnde lid niet herkiesbaar is. De eerste maal 
geschiedt dit door loting. 
In de Districtsconferentie worden eveneens uitgebracht de finan-
ciëie verslagen van het District, die tijdig ter kennis moeten 
worden gebracht van de afgevaardigden. 
Op de boven omschreven wijze wordt ook in de  districts-confe-
rentie een commissie voor de financiële contrôle gekozen. 
Voor het houden van het Partijcongres brengt het Partijbestuur 
een financieel verslag uit, dat in de organen van de Partij wordt 
gepubliceerd.  

Artikel 16 
De wijze van veranderen der Statuten 

Wijzigingen der Statuten kunnen alleen door het Partijcongres 
worden aangebracht. Zij worden tijdig voor het te houden Con-
gres ter kennis van de Partij gebracht (zie art 11 b 2) 

L ' . re overgangsbepaling 
Personen, die tijdens de bezetting met den vijand hebben samen-
gewerkt, of tot Nazi organisaties hebben behoord, worden niet 
tot de Partij toegelaten. 
Indien blijkt, dat personen, die reeds tot de Partij toetraden, 
tijdens de illegaliteit zich aan bovenstaande handelingen schuldig 
hebben gemaakt, moet hun geval door de contrôle-commissie 
worden onderzocht. Zij kunnen evenwel, indien daarvoor voldoen-
de gronden aanwezig zijn, als lid van. de Partij worden gehand-
haafd, doch kunnen in geen geval openbare functies in naam 
der Partij bekleden. 
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