
KBVD - 4-1-79
•aan de BlnlBter van Binn. Zaken

KAX ex.nr.:/-
**•' 1A12.5M 2 ex. vervaardigd

/< /»**, •*# j

/ ̂  c é> *\. Wettelijke bevoegdheden ' ..-̂._

Tijdens de burgerlijke uitzonderingstoestand (BÜT) is - indien""de t
standigheden naar het oordeel van de Minister-President een bedrei-
ging van het volksbestaan inhouden - de Minister van Binnenlandse
Zaken en, indien onverwijld ingrijpen nodig is, de Commissaris der
Koningin bevoegd eenieder ten aanzien van wie het gegronde vermoed<
bestaat, dat hij de openbare orde in gevaar zal brengen, te doen
intrneren (art. 24, lid 1, Wet BBBd).
Bij KB van 25 november 1955 i» voorts bepaald, dat de Minister en <
Commissaris der Koningin de burgemeester opdracht kunnen geven bepi
de met name aangeduide personen te interneren door hen te (doen)
aanhouden en overbrengen naar de bij die opdracht aangewezen inter-
neringsinrichting.

Tijdens de staat van beleg is het militaire gezag bevoegd personen
ten aanzien van wie het gegrond vermoeden bestaat, dat zij de uit-
inwendige veiligheid in gevaar zullen brengen, in de bewaring van c
Minister van Justitie, of, indien en zolang dit niet mogelijk is, ij
militaire bewaring te stellen (art. 57, lid 1, OVN).

Indien de staat van beleg voorafgegaan is door een burgerlijke
uitzonderingstoestand, blijft de in die toestand genomen maatregel
van internering van kracht, met dien verstande dat zij alsdan be-
schouwd wordt als bewaring (art. 6 OVN).

2* Select ieprocedure

Op basis van de door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgestelt
normen stelt de Dienst een lijst samen met de namen van personen d:
voor de maatregel van internering o.q. inbewaringstelling in aan-
merking komen. Deze lijst wordt door H.BVD ter goedkeuring aan de
Minister voorgelegd.

Het ligt in de bedoeling in de toekomst de lijst eenmaal in de twe«
jaar opnieuw samen te stellen. Tot nu toe was het streven de lijst
jaarlijks te wijzigen, doch dat blijkt moeilijk te realiseren.
De opvoering vp de lijst van namen en personen die voor inbewaring-
stelling op grond van art. 5?, lid 1, OVN in aanmerking komen,
geschiedt door de BVD ingevolge een in 1965 tussen de Ministers vai
Binnenlandse Zaken en Defensie gemaakte afspraak.

5. Seleotienormen

a. Tijdens de BOT kunnen die personen worden geïnterneerd ten aanz
van wie het gegronde vermoeden bestaat, dat zij de openbare ord«
in gevaar zullen brengen.

t) Vet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk - 2 -
Gezag van 23 juli 1952.

2) Oorlogswet voor Nederland van 16 juli
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Deaelfde personen kannen ook tijdens de staat van beleg in beva
worden gesteld. De selectie geschiedt aan de hand van de volgen'
nomen eoals laatstelijk in 1976 door de Minister vastgesteld;

"A. Algemeen criterium:

n Voor internering dan wel inbewaringstelling koaen in aanmer
n politiek extremistische personen, van wie op grond van hun
n in een organisatie of groepering* hun politieke hardheid en
n activiteiten, leiderscapaciteiten en relevante persoonlijke
n omstandigheden eoals leeftijd, lichamelijke conditie e,d. v
11 wacht mag worden, dat «ij in een uitsonderingstoestand acti
" teiten sullen ontwikkelen, welke leiden tot verstoring van
n openbare orde*

"B. Categorieën

" I- Van de CPH en haar hulporganisaties:

n 1* Leden van het partijbestuur
n 2. Eoofdbestuursleden van de hulporganisaties
" 3« Leiding gevende functionarissen/leden in het parij-
" propaganda- en publiciteitsapparaat
" 4, Andere functionarissen en leden, die voldoen aan hè
M algemeen criterium

" II» Van de pr o-Chinese communisten;

N 5* Functionarissen/leden van pro-Ghinese communistisch
n organisaties, die voldoen aan het algemeen criteriv

M III. Van de overige politiek linke-extremistische groeperin

" 6. Militante trotskisten
" 9> Militante anarchisten
n 8. Andere politiek-extremistische figuren, die voldoen
" aan het algemeen criterium

Op 29 december 1976 heeft de Minister bepaald, dat de casusposi
waarvan bij de operatie POBSELEIN dient te worden uitgegaan, is
"een afkondiging van de BOT in samenhang met een grote politiek
druk of militaire dreiging van de Sovjetunie** •
Op grond hiervan worden sindsdien geen namen meer op de lijst
opgevoerd van personen die in de Categorieën II en III vallen*

b. Op grond van art. 57 t lid 1» OVH, kunnen personen ten aansien v
wie het gegronde vermoeden bestaat, dat «ij de uit- of inwendig
veiligheid in gevaar zullen brengen, in bewaring worden gesteld
De hier bedoelde personen worden in twee categorieën onderschei
1) De eerste omvat diegenen die geacht worden een bedreiging te
vormen voor de openbare orde en derhalve ook tijdens de BÜT
geïnterneerd zullen worden. 2) De tweede omvat die personen die
geacht worden een directe bedreiging te vormen voor de veilighe
van de Staat. De op dese categorie van toepassing cijnde select
•orm, goals eveneens in 1976 door de Minister vastgesteld, luit
"Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien van wie
"grond van hun huidige of vroegere, doch nog van actuele beteke
"geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting bestaat da
"cij de vijand op enigerlei wijfte hulp «uilen verlenen.
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't* Uitkeringsregelingen

Bij de te nemen maatregelen Tan internering of inbewaringstelling
eijn drie Ministers betrokken t.w.: Tan Binnenlandse Zaken, Tan
Defensie en Tan Justitie.
Terville Tan de eenTormigheid en ter vermijding Tan organisatoris-
en administratieve problemen sijn dece Ministers destijds oTereen
komen, dat de administratieTe Toorbereiding plaatsrindt onder ben
Tan de Minister Tan Binnenlandse Zaken, die hiermede de O.G. Toor
Openbare Orde en Veiligheid heeft belast. De D.G. OO&V ontTangt t
dien einde de door de Minister goedgekeurde namenlijst Tan H.BVD.
De feitelijke uitvoering Tan de administratieTe Toorbereiding/is
door de D.G. 00&V in handen gesteld Tan de Chef Tan de Afdeling-
Openbare Orde Tan de Directie Politie.
Defie draagt corg, dat alle Toor de Commissarissen der Koningin,
burgemeesters en politiechefs bestemde bescheiden (instructies,
lastgeTingen en modelbeTelen tot internering c.q. inbevaringstell
worden samengesteld. Alle bescheiden - ook die welke bestemd sijn
Toor de burgemeesters en politiechefs - worden in handen gegeTen •
de betrokken Commissaris der Koningin, die se in bewaring houdt t
het moment dat tot uitToering Tan de inbewaringstelling c.q.
internering moet worden overgegaan* In de toekomst sullen deee
bescheiden dus om de twee jaar worden ingenomen en door nieuwe wo
vervangen.

1.1979



OPEHATIE "EXTiRA"

1979

Naam: Voornamen: Geb.datum/plan te: Woonplaats: Omschrijving:

Den Haag

Amsterdam

Voorzitter

Secr.generaal

Furnerend Financieerder

Amsterdam Leider

Bunschoten Actief en militant lid

Amsterdam Secretaris

Vastgesteld en op te leggen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
voor het geval zich tijdens de Burgerlijke Uitzonderings Toestand
de wenselijkheid mocht voordoen tot internering van de betrokkenen
over te gaan.

DE MINISTEE BINNENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 12 juni 1979.
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Aaas Hoofd B.Y.D.

Vans KA/

Betreftt do Operatie Poraoloin on do Oporatio fatra

Twee oxoaplaroa vervaardigd.

ex.ar.1t Operatio Poreeleia
2 s Operatie Extra

?

/l

/

f
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**
Artikol 2Q3 lid 1 van do Grondwet bepaalt dat ia buitoagowoao oaatan-
dighodoa do grondwettelijke bevoegdheden vaa orgaaoa vaa burgerlijk
goaag t.o.v. do opoabaro ordo oa do politio gohool of ton dolo kuanoa
overgaan op aadoro orgaaoa Taa burgerlijk goaag* Do wet dioat do wijae
waarop on do gevallen waarin BUlke kaa gooohiodoa alaaede de gevolgea
daarvan te regelea. Do door do Oroadwet bedoelde wet is do Vet Buiten-
gewone Bevoegdheden Burgerlijk Oeaag (Hot BBBO), 1952. Artikel 1 vaa
deao wet otelt dat iagoval vaa de reehtaorde ea hot volkabeotaaa bo-
dreigoado oproorigo beweging, onlnatoa of aoortgelljke otoorniaaoa dor
openbare ordo of vaa eraatigo vrooa voor hot ontataaa daarvaa, do toe-
otaad vaa verhoogde waakaaoMheid daa wel do burgerlijke uitaonderinga-
toootand (BOT) kaa worden ingooteld. Op grond vaa artikel 2> lid 1 vaa
do Hot BBBO ia tijdens do BOT do Niaiater vaa Binnonlandao Zakea oa,
indien onverwijld ingrijpen nodig ia, do Coaaiaaario dor Koningin
bevoogd ieder peraooa toa aanaien vaa wie het gegrond veraoodea be-
otaatt dat hij de opoabaro ordo ia gevaar aal brengen, te doea inter-
neren. Bij de algoaoae Maatregel vaa beo tuur vaa 25 november 1953 *>•
voort* bepaald, dat do Minieter en de Coaaiaaario dor Koningin do
bnrgoaooator opdracht kunnen geven bopaaldo net naao aangeduide por-
oonon te internerea door hoa te (doea) aanhouden en overbrengen naar
do bij die opdracht aaagowoaoa interneringainriehtiag.

B. De.Btaat_vaa_Bele{.

Artikol 2O2 lid 1 ea 2 van do Qrondwet bepaalt .dat tor handhaviag vaa
do uit- of inwendige veiligheid., de ataat van oorlog daa wol do ataat
van beleg kan worden afgekondigd. Do wet dient do wijao waarop, do
gevallen waaria alaaede do gevolgea daarvan te regelen. Bij die rege-
ling kaa wordea bepaald dat do grondwettelijke bevoegdheden van hot
burgerlijk geaag toa opaiohto vaa do openbare ordo ea de politio
gohool of toa dolo op hot Militair geaag overgaaa ea dat de burger-
lijke ovorhodoa aaa do Militaire ondergeechikt worden. Do door do
Qrondwet bedoelde wet ia do Oorlogowot voor Neder laad (OW), 196%.
Artikol 1 van deao wet atolt dat do ataat vaa oorlog of de otaat vaa
beleg (BVB) kaa worden afgekondigd ia buitengewone oaatandighodon
indien de uitvoering vaa do Militaire taak tor handhaving van do uit-
of inwendig* veiligheid dit noodaakelijk Maken. Op grond vaa artikel
57 lid 1 OHM ia hot Militair goaag tijdona do BVB bevoegd ieder per-
oooa, ten aaaclea van wie het gegrond vomoodon beataat, dat hij do
uit- of inwendige veiligheid in gevaar «al breagoa.ia bewaring vaa
do Miniater vaa Juatitie of, indien on zolang dit niet Mogelijk ia,
ia Militaire bewaring te otellen.
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Volgaaa artikal 6 OHM blijven indiaa da SVB door da BOT ia voorafga-
gaaa da ia dia toeatand genoaen interneringaaaatregelen vaa kraeht,
•at diaa Tarataada dat sij aladaa baaehomd wordaa ala bewaring.

II* Da Poraeleinlljat aa da «atra 11 Jat.
Teneinde iadiaa da BDï daa wal da SVB «i j n afgekondigd «at batrakkiag
tot da daa ta aeaen amatragalan vaa iataraariag c.q. ia bawariagatalliag
slagvaardig ta kamaaa optradaa>ia hat aoodsakalijk daaa aaatragalea adai-
aiatratiaf aa organiaatoriaoh voor ta bareidaa. Hiartoa dienen^uitgaande
Tan aaa twaatal eaaoapoaitiaa dia tot hat afkoadigaa vaa cowel da BOT
ala da STB kvaaaa leiden*. da Oparatiaa Poraalaia aa fctra. Da administra-
tieve kara vaa desa oparatiaa Toraaa da Porsalaialijat aa da ««tralijs t*
Dasa lijsten bevatten da aaaaa vaa paraoaaa dia bij da afkondiging van da
BUX daa wal da STB voor iatarnariag c.q. iabawarlagatalliag ia aanaarklng
koBen.

Op 29 deeeaber 1976 haaf t da Niaiatar vaa Binnenlandse Zakaa bepaald,
dat da aaauapoaitia waarvaa bij da Oparatia Poraalaia diaat ta wordaa
mitgagaaa ia "aan afkondiging vaa da BOT ia aaaenhang aat aaa grota
politiaka druk of «ilitair* dreiging vaa da Sovjatvaia"» Ditgaaada
vaa daaa emaoapoaitia aa op baaia vaa da hiaraa ta aoaaaa door da
Miaistar vaatgaatalda aalactianoraaa stalt da BID, ia ovarlag aat hat

l, a«»Directoraat Qanaraal voor Openbare Orda en Veiligheid, afmaai ia da
twee jaar, aaa lijat aanaa vaa peraonaa dia voor da amatragal vaa
internering o.q. inbewaringatelling ia aanaerking koaea. Tijdana da
BUT kunnen dia paraoaaa wordaa galataraaard taa aaacien vaa wia hat
gegronde varaoadaa beataat, dat >ij da openbare orda ia govaar sullea
braagaa. Daaalfda paraoaaa kunnen ook tijdena da ataat vaa balag ia
bewaring wordaa gaatald, Da aalaetiaaora voor desa Egn. "openbare
orda verdachten"f soala laatatelijk ia 1976 door da Niaiatar la vaat-
gaatald, luidt:
"a. Algeaeen

Voor internering dan wal inbewaringatelling koaan in aanmerking
politiek extremistische personen, van wia op grond van hun rol
in een organisatie of groepering, hun politieke hardheid aa
activiteiten, leideracapaeitelten aa relevaata persoonlijke
omstandigheden xoala leeftijd, lichamelijke conditie e.d. ver-
wacht mag wordaa, dat sij ia aaa uitsonderingatoeatand aotivi-

" teiten sollen ontwikkelen, welke lalden tot varatoring vaa da
" openbare orda*

"b. Catefforieaat

" I* Tan de CPU en haar hulporganisaties»
" 1. Leden van hat partijbestuur
" 2. Hoofdbastnursladan van da hulporgaaisaties
M 3* Leiding gevende fmnetionarisssn/ledan in hat partij-
" propaganda- ea publiciteitaapparaat
11 k. Andere functionarissen ea ledea, die voldoen aan hat
n algemeen criterium
11 II* Tan da pro-Chinaae cemauniatent

" 5» Toaetloaariasaa/ledea vaa pro-Chiaeae eommuniatiseha
N organisaties, die voldoea aaa het algemeen criterium

- 3 -



Lti«k liaka-eztreBJatieche

" 6. Militant» trotskisten
» 7- Militant* anarchisten
N 8. Andere politiek-extreaiatische figttréa( di« voldoea

aaa h«t algeaeen eriteriua.

Oelet op d» 2O deeoaber 1976 vastgestelde casuspositie worden overi-
gens geen naaea Beer op de Poraeleia-lijst opgevoerd Taa personen
dia ia de categorie+en II ea III Tallen.
Tijdaas de SVB kuanea peraonen tea aanzien Taa wie het gegronde v*r-
•oeden bestaat, dat si j de alt- of inwendige Teiligheid in gevaar
Bollen brengen, ia bewaring worden gesteld. De hier bedoelde peraonea
worden ia twee categorieën oaderachoidea. Da eerste oavat de "openbare
orde verdachten", welk* ook tijdens d* BUT geïnterneerd sullen worden*
De tweede OBTat die personen die geacht worden eea directe bedreiging
te voraea Toor de Teiligheid Taa de Staat, d* cga.*veiligheidaver-
dachtea. De op de»e categorie Taa toepasaiag zijnd* aelectienora,
soala eTeneena ia 1976 door de Minister vastgesteld, luidt s

HVoor bewaring koa*n ia aanaerking personen ten aanzien van wie op
"groad TBB hun huidige of vroegere, doch nog van actuele betekenis
"geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting beataat dat sij
Nd* Tijand op enigerlei wijs* hulp sullen verlenen.

De opvoer iag op d* Porawleinlijst Taa personen die voor inbewaring*
stelling ia aaaaerking koaea, geschiedt door de B. V. D» ingeTolge
eea ia 1969 tuasen da Hinisters Taa Binnealandse Zaken ea Defensie
gesnakte afspraak*
D* Porseleinlijet wordt door H.BVD ter goedkeuring aaa de Minister
Taa Binnenlandse Zaken voorgelegd*

Op 9 Januari 1979 heeft de Miniater Taa Binnenlandse Kaken bepaald
(vrij vertaald), dat d* casuspositie waarran bij de Operatie Krtra
dieat te worden uitgegaan is "een afkondiging Tan de BTC ia Baa*n-
haag a* t Terstoring vaa de opeabare orde of vrees daarvoor door
rechtse* treBistisohe personen". Uitgaande van dese casuspositie dient
de BVD ia overleg Bet het DO O. O. ea V. éenaaal ia d* twee jaar een

^ lijst op te stellen van persoaea die voor d* aaatregelea Taa inter-
nering c.q* inbewaringstelling in aanaerkiag koaea. Aangezien d*
Minister geen nadere aeleotienoraen heeft vastgesteld, figureren

/van enige bet*- alle reehtaeztreaiatische personen /In Reder laad op de*e lijst. D*
kenis Kztralljat wordt door H.BVD ter goedkeuring aaa de Minister voorge-

legd.

III. Verdere voorbereidende Baatrexelea

Bij d* t* aaaen aaatregelen Tan internering of inbewariagstelling sijn
drie Ministers betrokken, t.w.t vaa Binnenlandse Zaan, Tan Defensie en
Tan Justitie.
Terwille van de eenvoraigheid ea ter vemijding Taa organisatorisch*
en adainistratieve probleaen sijn deze Ministers destijds OTereengekoaen,
dat da adaiaiatratieTe Toorbareidiag plaatsTindt onder beheer Tan d*
Minister Tan Binnenlandse Zaken, die hieraede de DO 0.0. ea V. heeft be-
laat. De DO O.O. ea V. ontvangt te: dien einde de door de Minister goedge-
keurd* Porseleialijst Tan H.BVD. De Terdere adainistratian Toorbereiding
Taa d* operatie Porselein ia door de DG 0.0. en V. ia handen gesteld Tan
de Chef Taa de afd. Openbare Orde Taa de Directie Politie.
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De*e draagt »org, dat all* Toor do Coaaiaaariaaen dor Koningin, burgo-
aoootoro OB politiechefa beateade beaobeidoa (iaatruotieo, laatgoTiagoa
ea aodolbovoloB tot latoraoriBg e.q. iBbowarlagatolliag)wordoB aaaoago-
atold. allo boaohoidoa - ook dio wolko boatoad «iJa Toor do burgeaeeatera
OB politiechefa - vordea door boa ia kaadoa gegOTea Taa do botrokkoa
Coaaiaaaria dor Koningin, dio ao ia bowariag kondt tot kot aoaeat dat tot
ultToeriag Taa do iBbowariagatolllBg e.q. iatoraoriag voet worden OTergo-
gaaa. Toorta troodt hij ia oTerleg aot kot Hiaiatorlo raa Juatltio ovor do
aaawijciag vaa iBtoraorlngaiariehtiagoa oa do rogoliag TBB kot Torroor
aaar doso iarloktlngoa vaa do to latoraoroa e.q. ia bowariag to atolloa
poraoaoB. Mot botrokkiag tot do Operatie ftctra beeft aoa kot aiot aodlg
geoordeeld Tordorgaaade Toorboreideade aaatrogolea te treffea daa kot op-
atelloa raa ooa lijat vaa peraoaea dio voor internering e.q. iabevariag-
atelliag ia aaaaorkiag koaea. De Cztralijat wordt daa ook opgelegd bij do
BVD ea wordt aiot in banden goatold Taa de DO O.O. oa V». D« ratio biorraa
ia dat do oaaaapoaitio waarTaa bij do operatie Ixtra wordt uitgegaaa weiaig
reiol wordt goaekt. Do Xxtralijat ia witalaitoad oa politieke rodeaoa opge-
ateld, al. OB iadion oarorkoopt ieta Taa do Poraeleinlijat, waarop ait-
alnitoad liBkaextroaiatiaeko porooaea Toorkoaoa« bekend aoebt wordea, ook
oTer eoa lijat aot aaaoa TBB rooktaoztroaiatiaoke peraoaea te kunnen be-
aekikkea*

oktobor 1980.
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Naam Voornamen Geta.datum en plaats Woonplaats Ornschri jv ing

Amsterdam

Amsterdam

Vice-voorzitter NVU.

Secretaris (juridisch breir.)
Stichting tot steun aan en
toezicht op de NVU.

Vastgesteld en op te leggen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
voor het geval zich tijdene de Burgerlijke Uitzonderings Toestand
:U .v „ . : . . . : . ; _ . „ : : . ; : „.v :7 ; j . j i i ' . : "C - •. ,r:,r,.^_. ., .. • . _ . . : . „ . ; : • . , _ _ V L . U ' ,, \:-\..-^^
over te gaan.

DE MINIST2H VAN BINNENLANDSE ZAKEN

'S"3ravenhage,



ax« n*.i

Twaa axaaplaran varvaardigd*

Aan da Baar Miaiatar

Vaa loofd l.V.D,

Batraf 11 da Porealainliiat aa da. Fytr*^Ha% 1983

Hierbij daa ik ü tar vaststelling toakoaaa da Poraalaialijat aa da

lxtralijet 1983.

Da Poraalaialijat bavat da aaaaa vaa parseaaa dia tijdeAa da Bnrgarl

Uitaoadaringatoaatand daaval d* Staat van Balag vaor da aaatrtgala*

intaraariag a.4» iabavarlngatalliag ia aaaparkiag koaaa.

Da Xxtralijat ia ovaraaakoaetig hat varaeak T»n da Miaiatar vaa Biaa

laadaa Zakaa van 9 januari 1979 opgaatald.

Da lijat bevat da aaaaa van vrijwal alla raahtaawfcraaistiaoha paraon

Tan aaiga batakaaia ia Kadarlaad.

Da lijatan ontvaag ik aa ondartakaaiac gaaraa van V ratour* Da

Poraalaialijat saad ik varvolgaaa tar vardara bahaadaliag aan da DU

O.O. aa f«

Da Sxtralijat «ordt opgalagd bij aijn Dienst,

1983



Dit exemplaar beat. uit 2 blz.
Ex.no. 2

OPERATIE EXTRA

1983

Naam Voornamen Geb.daturn en plaats Woonplaats Omschrijving

Hoorn Bestuurslid

Velp Actief

Zoetermeer Bestuurslid

Amsterdam Secr.Generaal

Philippine Actief lid

Amsterdam Organisator

Leeuwarden Bestuurslid

Amsterdam Actief
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Naam Voornamen. Geb.datum en plaats Woonplaats Omschrijving

Amsterdam Bestuurslid

Amsterdam Secretaris

Vastgesteld en op te leggen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
voor het geval zich tijdens de Burgerlijke Uitzonderings Toestand
de wenselijkheid mocht voordoen tot internering van de betrokkenen
over te gaan.

;DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

's-Gravebhage,



nr

Dit exemplaar bestaat uit 2 blz.
Ex. no. 1

OPERATIE EXTRA

Naam Voornamen Geb.datum en plaats Woonplaats Omschrijving

Rotterdam neo-nazi

Den Haag voorz.

Zoetenneer bestuurslid

Kranenburg(BRD) extr.

Amsterdam secr.generaal

Philippine actief lid
(gem.Terneuzen)

Amsterdam organisator

Leeuwarden bestuurslid

Qeleen actief
actief

Amsterdam actief

-2-
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Naam Voornamen Geb«datum en plaats Woonplaats Omschrijving

Amsterdam bestuurslid

Vastgesteld en op te leggen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
voor het geval zich tijdens de Burgerlijke Uitzonderings Toestand
de wenselijkheid mocht voordoen tot internering van de betrokkenen
over te gaan.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

1a-Qravenhage,


