
Samenvattende gegevens PD
Naam: gesi.

Voornamen:

Geb.:

Nation.:

Burgerlijke staat:

Hamen van ouders:

Overige familie:

Opleiding

Beroep:

Adres waar beroep wordt uitgeoefend:

Adressen:

Contacten:

foto

jaar:

aliassen:

Signalement:

Faapoort gegevens:



•Taam
Voornamen:
Geboren te:
Nationaliteit:
Adres:
Vroegere adressen:
van tot

gesl

op

Gehuwd op

Kindereni

met

Familierelaties:

foto

gemaakt in:

Signalement s

Aliassen:

Genoten opleiding:
Beroep:
Adres waar beroep wordt uitgeoefend:

Bijzonderheden:ftel.,bankrelaties,postbus,auto)

Paspoortgegevens!

Contacten:
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PD t.n.v.:
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A - (normen) li.lst.

Voor opname komen in aanmerking:

A. voor de C.P.N.:

1. alle leden van het Partijbestuur.

2. alle leidinggevende personen van de diverse "bureaux" ter beschikking
van het partijbestuur, zoals het organisatiebureau, secretariaat voor
pers en propaganda enz.

3. alle afgevaardigden in:
a. Eerste Kamer
b. Tweede Kamer
c. Provinciale Staten
d. Raadsleden in gemeenten boven 20.000 inwoners.

4. alle leden van de districtsbesturen.

5» bestuursleden, vennoten e.d. en leiding gevende personen van:
a. C.V. Uitgeverij Persorganen.
b. Stichting Bepenak.
c. C.V. Drukkerij Dijkman & Co.
d. C.V. Heiermann & Co.
e. Stichting Uilenspiegel.
f. Stichting Uitgeverij en Boekhandel Pegasus-»
g. Stichting Felix Meritis.

6. de redactieleden van "De Waarheid", "Politiek en Cultuur", Uilenspiegel",

R. voor het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond:

1. alle leden van het Hoofdbestuur.

2. alle leidinggevende personen van de redactie van het orgaan "Jeugd".

C. voor de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd*

1. alle leden van de Organisatieraad.

2. alle leidinggevende personen van de redactie van het orgaan "Spectakel".

D. voor de Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen:
1. alle leden van het Dagelijks Bestuur van de Democratische Studentenorga-

nisatie "Pericles".

E. voor de Nederlandse Vrouwenbeweging:

1. alle leden van het Hoofdbestuur.

2. alle secretaressen van de Gewestelijke Commissies.

3. alle leidinggevende personen van de redactie van het orgaan "Vrouwen
voor Vrede en Opbouw".
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F. voor de Bond van Socialistische Zang- en Muziekverenigingen in Nederland:

alle leden van het Hoofdbestuur.

G. voor de Vereniging "Nederland - U.S.S.R.":

1. alle leden van het Hoofdbestuur.

2. alle leidinggevende personen van de redactie van het orgaan "NU."

H. voor de Vereniging "Nederland - Polen":

de voornaamste leden van het Hoofdbestuur.

I. voor de vereniging "Verenigd Verzet 1940-19̂ 5":

1. alle leden van het Hoofdbestuur.

2. alle redactieleden van het orgaan "De Stem van het Verzet".

voor de Nederlandse Vredesbeweging:

alle leden van de Nederlandse Vredesraad.

2. alle leidinggevende personen van de redactie van het orgaan "Vrede".

K. voor de Eenheidsvakcentrale:

1. alle leden van het Verbondsbestuur.

2. alle hoofdbestuursleden van de aangesloten bedrijfebonden.

3. alle leidinggevende personen werkzaam bij aan het Verbondsbestuur of de
aangesloten bedrijfsbonden verbonden bureaux.

1. vooraanstaande leden van de bovengenoemde organisaties, ook al bekleden
zij geen functies, ten aanzien van wie over recente gegevens wordt be-
schikt op grond waarvan de gemotiveerde verwachting bestaat, dat zij
onder moeilijke omstandigheden bij die organisaties sleutelposities zul-
len innemen of leiding zullen geven aan tegen het wettig gezag gekeerde
activiteiten,

27 Juli 1956.



No.

TOELICHTING behorende bij de A-(normen)lijst van 27-7-'56»

Voor plaatsing op de A-lijst komen in aanmerking diegenen,
wier namen op bijgaande lijst zijn vermeld en wier antece-
denten vallen onder de normen, gesteld in/^e bijgevoegde
A-(normen)lijst van 27-7-'56. •*

A
2. De verbinding wordt verzocht de lijst.«^e controleren met

de eigen administratie op -sgĵ
a. naam. -s,
b. geboorteplaats- en datum. ?̂
c. adres. x

d. vermelde antecedenten. >̂
&

3. Bij accoord-bevinding zendt jj& verbinding per persoon een
der hierbij gevoegde blauweplnformatiekaarten, waarop
gesteld alle mutaties op grond waarvan de plaatsing__geschiedt,

4. Wanneer, naar het oordeel van de verbinding, bepaalde namen
van de voordracht dienen te worden afgevoerd, dan wel daaraan
alsnog dienen te worden bijgevoegd, een en ander op grond
van de gestelde normen, zal nader overleg tussen de verbin-
ding en Se dienst" plaatsvinden. Na bereikte beslissing zal
de verbinding eventueel voor de toezending van verder be-
nodigde kaarten zorgdragen.

5. Het duplicaat van de blauwe informatiekaarten kan ten be-
hoeve van de eigen administratie door de verbinding behouden
worden.

6. Op de blauwe inf ormatiekaarten v/orden gehuwde vrouwen opge-
nomen onder de meisjesnaam met aantekening "echtgenote van ..-

" (naam + voorletters man). Op naam van de echtgenoot
wordt een verwijskaart gemaakt.

7. Achter de woorden "Volledige Informatiekaart" dient te wor-
den ingevuld de (plaats)naam van de politieverbinding^alsmede
de datum van verzendingI
'Aantekeningen in welke vorm ook, waaruit blijjktj dat de
betrokkene op de A-lijst is geplaatst, dienen achterwege
te blijven.

8. De verzending der blauwe inf ormatiekaarten kp..n zonder bege-
leidend schrijven geschieden op de gebruikelijke wijze
(dubbele enveloppe).
Op de binnenenveloppe dient, behalve het woord "Vertrouwe-
lijk" bovendien vermeld te worden: "Persoonlijk In handen
van de Commissaris van Politie _._
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9. Indien niettemin een begeleidend schrijven aan de blauwe
informatiekaarten is töegevoegd"ï~"dan wel afzonderlijke
correspondeni:'ie over de onderwerpeTTjjke aangelegenheid
wprdt gevoerd, dient de rubricering "Zeer geheim" te zijn.
ITe adressering van laatstbedoelde correspondentie dient
overigens conform sub 8 te geschieden.

10. Eenmaal per jaar (15 Mei) beoordeelt de dienst of wijziging
in de normen aangebracht moet worden. Voor zover nodig wordt
alsdan een nieuwe A-^normen)liJst aan de verbindingen uit-
gereikt, dan wel wordt een opgave verstrekt van wijzigingen
welke in de bestaande A-(normen)lijst dienen te worden aan-
gebracht.

11. Eenmaal per jaar (15 September) controleert de dienst de
nomina t ie ve opgave. Het aanbrengen van de nodige wijzigin-
gen geschiedt in overleg met de betrokken verbinding.

12. Indien zich tussentijds ten aanzien van een betrokkene een
zodanige wijziging heeft voorgedaan, dat plaatsing_op de
A-lijst geen zin meer heeft (b.v. door overlijden, pTaaT-
sing in een krankzinnigengesticht, ongeneeslijk verklaarde
zeer ernstige stoornis in de normale levensfuncties of
dergelijke) dient de diensti behalve op de normale wijze,
tevens dpor^middel^van de blauwe informatiekaarten, ten
spoedigste in kennis te worden gesteld. In plaats van de
gebruikelijke mutaties kunnen de redenen van de afvloeiiing
worden vermeld (b.v."overleden op ")•

13» Indien een op de A-lijst genoemde persoon zich metterwoon
heeft gevestigd of feitelijk verblijf is gaan houden In een
andere gemeente^ geeft de verbinding hiervan ten spjDedigste
aan de dienst kennis, eveneens door middel van de blauwe
informatiekaarten.
De dienst treedt vervolgens in overleg met de verbinding
in de plaats van vestiging, teneinde te kunnen beoordelen
of plaatsing van de betrokkene op de A-lijst in de nieuwe
gemeente, aan de hand van de gestelde normen, nog zin heeft.
Overigens blijft de zgn. verhuisregeling onverminderd van
Ier acht.

14-. Voor zover nodig wordt dringend verzocht alle stukken op
dit onderwerp betrekking hebbend me t gr o t e omz i cht i ghe i d
te behandelen en op een veilige plaats te bewp.ren.

15. Correspondentie over deze aangelegenheid dient te v/orden
gevoerd onder de aanduiding "Operatie Diepvries".-

'd-Gravenhage,, 12 November 1956.



t. 9*ffOfa*a Aioat to vor&oa op wolko vrooaaoliagoa, aikoaatif
ai* IJaoron Oordijal«ad«a, Aaa wol wooadoliaioa, aio* afkoa**
alt ZJaoroa goxtijalaaaoa * aio*

axvmMa - «<mtrol* «a
«K «ord«a

2. l«t

a.aaa dargtlijk* vrMad«liag«a ia I«4«rlaad «cHmaohtic aaldiaga-
pliaht «p t« l«g(ta}

»*aaa a«^f»li|k« Tr««ad«liat«a aiat ia I*A«rlaaA
MA T*rMaerpt« acldia^splioht - feèpvxfct*
•P t«

Hat aaatal
uit laadm *oat«r a«t
4«

t

£»t*a i
L»t*«a i
Litaaa«ra t

PoUa i
BoacarM i
T«J«oa«a t

i

t

Ohi»«««n i

Jo«fo«Iav*a i

Totaal

ia Qordija oa gorof

toaroof op 1 Juli

aatioaaloa

215
•0

107
51

5529
900

5»*
81
21

1750

414

«714

lotroovA b:

1W«»

otaatlooo

19«

-

-
-159
101

45
6
2
2

5

49*
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8*% aaatal poraoaoa Taa origiao afkoaatig Taa aohtor h»t

Usoroa Qordi^a «a h.t.l. TorblljToado i» oohtor aaaaiaalijk

grotor, «aar aior ook oador bogropoa aija d* tot Kodorlaadora

goaaturaliooordo Troaadoliag •» te uit goaooado landon afko»-

•tlg* yromrui, f»auvd a«t K«d«rlaad»nv di« TOI«OIB d* •**•]>

laada* w«t, d* K«d«rlaad>« aatiaaalitoit habbaa Torkr«c«a(

•aar volgvaa b. r. d« Raaais»A« w«t aua Buaaiaoho aatioaalitoit

h*bb<m bahoudoa.

p«r»oa«a «ija ai«t la d* adolnistrati* rma d»

r«xw«vkt.

h«t

1iOO

P»l«a H $900
Boagarwi " 1900
Tajtohan N 1000
fiocaoaaa " 190
Bulfaraa " 90
Gaia*s*a " 1800

000

Totaal 1ÜOO.

T«Miado tot «on haat««r»aar g«h««l t« koaoa» rordlaat

hot aaavoroliaf do Yolgoado gxwopoa Taa porooaoa to aakoa»

waaz«p «oatrolo oa Yoilighoidoaaatrogoloa aooten wordoa

toogepastt

ia bosit Taa aatioaaal paopoort Taa ooa laad

aohtor hot U**roa Oordija* Raoda word ooa

goaaakt mot do ooatrol* op do oij d* BiJlUTrooadoliaga*»

dianot al* aatioaaal Taa oon XJwroa Oordijalaad goregis-

troorét p*r*oaoa. EiarbiJ blook bij oantrolo Taa do £uo**a,

dat Taa do 215 ala fio* geosgièroordo Trooadoliagoa or

•looht* Toor*dTor bokoad 9 ia h*t bo*it varoa Taa **a

Bnoolaoh paapoort.

Sr aal door d* ooatrolo ooa aaaaioalijko ToroohulTiag

plaat* Tladoa Taa do oatogori* nWatioaaloaM aaar ataatlo**.
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gta«tla«ap -na aohtor het ZJaerea Sordi ja ea geerilatoerd
op tot heereende regie» ia hun laad, o.q.. ooataat eader-
houdea aet hm diplomatiek* vartegeawoordigiagon a. t* l*
Het aerendeel van deie gegeveao aal «oor de I«2>.*« i»
eaaanverkiag aet da plaataeli jke f .S. ' • g*lrr*r4 a«at«i
«ordaa rooraoy«r d«a« g«g«v«na ai«t r»a«a aatnraaif ai|a
in 4« atelalatratia *aa o* B.Y.2.

5) • JÜUMÜUM& VB» aebtttr h«t Uaaraa Oordi ja, 4i« ki«r -te
laate r«rtlijv«a «a b<so«k aatTu^paa TMI aun faalli* a«at«
a«t UMvttft Oov&ija, «.o., uit aa«ax«a ho»f«U blijkt, Aat
•ij n«t hwn faailia ia di« l«ndaa aog aa<nr« eoataatca

9« g*g«T«a« hi«roffitr«at kuaa«a «orden v*xfer*f«a door
MHiaavaitkiac tttsata t. V. D. (ridadiaaat) «a B.T.B, (
faaaaga» Kon. Har.).

4) • ?«raanoa r«a TffftBt vaa aehtor hot Uioraa Oordl^a,
gohuvd aot Vadarlaadara» o «o., tot Wdorlaador foaaturali-
•••rd, dlo ia oontaot ataat «ot do aiar to laada aaaveaigo
offioitlo rortogoawaordigiagoa ran do Uieraa Oordija-
laadaa, »»v. ia rorbaad aat roaatrioriag» aTorkaaot faaili
daaogreopea.
DOM gogoTona lulloa ttoofdaakolijk rorkrogoa kuaaoa wordoa
•o t kalp van do plaat «olijke I.D.'e, aaagooioa do atjka-
vroeadelittgaadionot en d* elaataalijka vroeadeliagoadleauil
vaa da Politie aiot over deao gogevoao beaohikkoa.

5) • Triirtlltnfin aill afkaaatif uit aehtor hot LJ«eroa Oordij
gelogen landen, die eoa voillgheidarieieo oplovorea ia
Torbaad aet hun politieke oriénteriag, hua tatooedeatea,
htm relatie aet de Uiorea Oord! ja vertegenwoordigingen
hier te laada «f ia hot laad» «aar botrokkea vroeadeliagea
vandaan koaan c*q.« ooataot oadorhoudoja aat porMaoa,
georioateord «p het regio» vaa aahter het XJteraa Oordija*
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Alt totaal aantal vroaadaliagoa hiar to lando gavaotigd

bodroog op 1 juli 1936 107.971< iaoluaiof 2694 p«r*onoa,

bahoraado tot da diplonatloko niaoioo.

BoTondion boviadon «ioh 16*867 A*bono«on in do dlvaraa

daarvoor aangowoson woonoordon*

Hot ia aooilijk oon oohatting to garan van hot aantal

paraoaon, dat oador da hiar bovengonoondo grooporingon aal

W«l i* ta aagff«iv dat hat aantal paraoaaa wat valt oadar

§*<*** t) *Tz»«adaliac«a vaa aeatar hat Xftax*» Oardti» i»

*a«it Taa aan nationaal paspoort* aiat groot aal si j» «a

•ogalijk op aija noogtt aan 300 i 400 paraaam aal

7aor wat da groapariaftn g«aa««d oadar 2), 5)» 4} «n 5)
tatraft, aoll«& dasa aaatallm «aaaazkalijk grotar si ja aa

mofalijk «aar varia»alt dit ia rerband «at a«a araatuala

ttitbr«idiac ran ooixiataatia gadaoata» dl» het aaatal paraanaa

dat wolwillaad ctaat taf^aorar hat zag!*» aahtar hat Uaarw

Ck»rdi4tt aal doaa tocaMMn, taxvijl taaaaa* vaa onrust (Povaaa

affairo) «on vaxaiadarinc aal latan ai«a.
Kan aohatting ia oohtar aoalli^k t* fora» on baroat

auirar op apoftulatio.

Kot aantal kan 2500 aoaracaa, «aar ook 15©0.

Opgonorkt diont to wordan, dat ioaar goral in boTonataando

groop«rin«on op aioh aolf booordoold noot wordan, torvijl

hot tovaaw «anaoveling vordiant Ooa laoftijdagrana to atallan,

t.w. banadan do 16 Jaar «a boron do 60 jaar gooa naatragolaa.

Wat botroft do to aovon •aatrogolon «al rokoning* nootan

wordon foaoudon net de ovaatuola woaaom T«n nilitairo «ij<a

(b.T. Torwijdoring» ran poraonon Tan aohtor hot Uaoron Oordijn

uit «trataglaoh atlangrijko gobiodon» aaala gobiod Yallondo

ondor hot proj«ot «p "Boop r*a Z*ff«nH.
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visico r«a gwiwmd* zo«p«riaf«a «i p«raeB«a uit
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t 4402
s 249JO
* 4792

1408
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1042
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5
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10
5
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/ A F S C H R I F T .

N O T I T I E - P.HC

No. :35/1962

dd. :29.6.1962

Betr.: A-lijst
0-11.1 B t

Haar aanleiding van een desbetreffende vraag
van GS deel ik U het volgende mede:

1. Onze Dienst is o.m. belast met de taak ten be-
hoeve van de Minister van Binnenlandse Zaken
een lijst samen te stellen van personen, die in
de Burgerlijke Uitzonderingstoestand ex art.24,
lid 1 van de wet buitengewone bevoegdheden bur-
gerlijk gezag (3.361:1952) dienen te worden ge-
ïnterneerd. (A-lijst)

2. Dit artikellid luidt als volgt:

"Indien de omstandigheden, die tot de vaststel-
ling van de burgerlijke uitzonderingstoestand
"hebben geleid, naar het oordeel van Onze Minis-
"ter-President een bedreiging voor het volksbe-
"staan inhouden, zijn Onze Minister van Binnen-
"landse Zaken, en, indien onverwijld ingrijpen
"noodzakelijk is, Onze Commissaris in de provin-
"cie bevoegd iedere persoon ten aanzien van wie
"gegrond vermoeden bestaat, dat hij de openbare
"orde, rust en veiligheid in gevaar zal brengen,
"te doen interneren"»

3. Het - enige - criterium voor iemands plaatsing
op de A-lijst is derhalve het gegronde vermoeden
dat hij de openbare orde, rust en veiligheid in
gevaar zal brengen. Uit de tussen Regering en
Parlement gevoegde gedachtenwisseling terzake
blijkt verder dat dit vermoeden gegrond moet zijn
op de antecedenten van betrokkene.

4. Leden van de C.P.N, of een harer neven- of man-
telorganisaties, die een leidende functie ver-
vullen op het gebied van organisatie of propa-
ganda of die op die gebieden een leidende rol
zouden kunnen gaan spelen in bijzondere omstan-
digheden, worden door de Minister geacht te vol-
doen aan het criterium voor internering neerge-
legd in art. 24(1) B.B.B.C. (B-figuren).
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5. De C-figuren moeten stuk voor stuk op hun eigen
- kwalijke - merites worden beschouwd. Verfijning
van het wettelijk criterium is niet mogelijk.
De "beschouwing geschiedt door CSO aan de hand
van bijdragen van de secties. Van elk dezer fi-
guren moet een antecedenten-staat worden opge-
maakt, waarmee eveneens CSO is belast.

6. De 25.g. O-lijst zou men gekscherend de wachtlijst
voor de A-lijst kunnen noemen. In feite dient
zij de namen te bevatten van alle personen, in
behandeling of in behandeling geweest zijnde bij
de Afdeling C, van wie gemeend wordt, dat zij
periodiek opnieuw op hun virulentie bekeken moe-
ten worden. Deze lijst wordt aan de hand van bij-
dragen van de secties samengesteld door CSO.

P.HC, 29.6.1962

5 exemplaren;

ex. 1: CA
2: CR
3: CRES
4: CS
5: P.HC
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Uittreksel bespreking Dienstleiding - afd. B op 7-^-«65

HB7D bopaalt é«t é« ni«u*« aem«B «11 «*n cullen wordvn uitgereikt
aaa 4« T«rbiadiaf«a uit vi«r g«bi«d p*r«oa«B op
worden
Do «nd« aorioaf aaawosig bij Torbiadincoa ei o gooa A-lijat-figuron
l«T«ront «plloa door do *org T*n BOP vordoa iagoaoaoa» Doco iaaaao
sol «p «oor taotioohe «ijao aootoa gooehiodoat waarbij iaaago kan
wordoa g«g«Toa vaa do aioawo aoraoa oa oador tooaoggiag dat* oador
gowijaigdo OMotaadighodoa (lovoriag vaa ia aaaaorkiag kovoado f i*
gturoa) «oor iaaoaakoliag op o«do voot aal plaataTiadoa.
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AFSCHRIFT

oo 792054

M I N I S T E R I E V A H D E F E N S I E

DIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN

afdeling wetgeving en publiekrecht.

onderwerp: Uitvoering art. 57 van de Oorlogswet voor
Nederland

uw kenmerk
Directie 0.0. en V.
afd. Politie
nr. 56724 Kat».

uw "brief van
26 aug. 1965

ons nummer
37 D/Z.G.

r Aan
de Heer Minister van Binnenlandse
Zaken,
Binnenhof 19,
1s-Gravenhage.

's.Gravenhage, 6 oktober 1965.-

Met verwijzing naar uw bovenvermelde brief bericht
ik u, dat ik voor het overleg over de uitwerking
van de onderhavige materie aanwijs

de Heer

van de sectie G 2 van het hoofdkwartier van de
generale staf.

Tenslotte bericht ik u, dat ik geheel instem met
uw opmerking in de slotalinea van uw brief. In dit
verband deel ik u niedë, dat bij een interne rege-
ling de uitoefening van de bevoegdheid van art. 57
van de Oorlogswet voor Nederland is voorbehouden
aan de Bevelhebber der Landstrijdkrachten.
De beduchtheid, dat lagere militaire gezagsauto-
riteiten door hun optreden bestaande afspraken
zullen frustreren, behoeft dan ook niet te bestaan.

DE MINISTER V,ilT DEFENSIE,
voor de minister,

DE SCRBTARI3 - GENERAAL,
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Onderwerp:Uitvoering art. 57

Directie O.O.en 7. Hoofdafd.

Afd. Politie , Nr. 56724 Kab.

van de Oorlogswet voor Nederland
's-Gravenhage. 26 augustus 1965.

In antwoord op uw bovenaangehaald schreven "bericht
ik U, dat i3c er met voldoening van kennis heb genomen
dat ook ïï uitgaat van de veronderstelling dat het militair
gezag tijdens de staat van beleg dezelfde personen als veilig-
heidsverdachten zal willen arresteren als die welke bij de
eventuele afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand
in aanmerking komen voor internering op grond van artikel 24
van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.

Ik acht het met II wenselijk dat de bevelhebber van de
landstrijdkrachten, voor het geval van de op mijn ministerie
tot in details voorbereide arrestatierageling gebruik zou wor-
den gemaakt, weet welke personen dan zullen worden ge inter-
neer d, terwijl Uw politieke verantwoordelijkheid voor.de hande-
lingen van het militair gezag tijdens de staat van beleg ver-
eist, dat ook TT weet over welke personen het dan gaat.

Blijkbaar heeft bij de bespreking van mijn vertegenwoor-
digers te Uwen departemente Uw vertegenwoordiger uit de de-
zerzijds geuite bezwaren tegen inspraak van de bevelhebber
der landstrijdkrachten bij de jaarlijkse vaststelling van de
lijst van te interneren personen afgeleid, dat elke vorm van
inspraak Uwerzijds vantevoren. door'mij werd afgewezen.

- Ik -

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.



Directie 0.0.en 7.
Geadresseerde: AAN de Heer Afd. Politie, Nr. 56724 Kabinet Bladnr. 2
Minister van Defensie.

Ik heb er echter geen enkel bezwaar tegen dat ü en
de bevelhebber der landstrijdkrachten kennis nemen van de
normen welke dezerzijds worden aangelegd bij het plaatsen
van personen op de lijst van z.g. veiligheidsverdachten.

Bovendien acht ik het alleszins redelijk dat U bei-
den bij de afkondiging van de staat van beleg ook kennis
neemt van de nmninatleve TLyst van dfe bijtoepassing van arti-
kel 57 van de Oorlogswet voor Nederland te interneren per-
sonen.

Gezien de grote kwetsbaarheid van de voorbereidingen
ter uitvoering van de operatie ex art. 24 B.B.B.G. is het
echter noodzakelijk de kring van personen, die hiervan
kennis draagt, zo klein mogelijk te houden*

Zoals U bekend is, worden in het kader van de samen-
werking tussen de MTD en de BVD door laatstgenoemde dienst
gegevens ter beschikking gesteld omtrent de sterkte en de
belangrijke personen in de organisatie van de tegenstander.
Zulks geschiedt ten dienste van het opatellen van apprecia-
ties voor de territoriale verdediging.

Ik stel U daarom voor een hoofdambtenaar - zo mogelijk
uit de sector van de hierbovenvermelde samenwerking - aan te
wijzen met wie deze materie nader kan worden uitgewerkt. Aan
hem zullen ter informatie van U en de bevelhebber der land-
strijdkrachten de inormen worden medegedeeld. Toorts kan met
hem worden overlegd op welke wijze en op welk tijdstip tl en
de bevelhebber zullen kennisnemen van de nominatieve lijst van
tijdens de s tast van beleg te interneren personen» Boyendien-
zou kunnen worden besproken hoe op de eenvoudigste wijze - bij-
voorbeeld door alleen een ander codewoord aan de betrokken
burgemeesters uit te geven - deieeds voor de burgerlijke uit-
zonderingstoestand bestaande regeling mede bruikbaar gemaakt
zou kunnen worden voor de staat van beleg.

Het lijkt mij tenslotte van belang, dat wanneer deze mate-
rie eenmaal is geregeld, de lagere militaire autoriteiten
uwerzijds worden geinformeerd dat de arrestatie van veiligheids-
verdachten tijdens de staat van beleg een aangelegenheid is
welke centraal is voorbereid en in principe op last van de
bevelhebber der landstrijdkrachten door de zorg van de civiele
autoriteiten zal worden uitgevoerd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(get.)

317008*
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Dit rapport bestaat uit 3 blz. Ex. nr. **

Uitgangspunt:

Motivering:

Categorieën

Links-extremis-
tische organisa-
ties

Aan : EB, BVO, BFA, BCP
t.k. BO en BPO

Van : BV

Betr* : Normen "Diepvries".

Art. 2*f V/et BBBG regelende de bevoegdheid (van ̂ Minister Biza c.q*
CdK tijdens BUT) tot internering van iedere persoon ten aanzien
waarvan gegrond vermoeden bestaat, dat hij de openbare orde, rust
en veiligheid in gevaar zal brengen.
N.B.; 1. Daarnaast hebben Min. Biza, CdK en bur^e^eest^r (zowel

tijdens Toestand Verhoogde Waakzaaaheid als B'Jï) de bevoegd-
heid personen ten aanzien waarvan ernstig vermoeden bestaat
dat zij de openbare orde, rust en veiligheid in gevaar zul-
len brengen, te externeren (art. 13 sub b Wet BBBG).

2. Het gebruik van het woord "ernstig" in art. 13 en het woord
"gegrond" in art. 2k suggereert een verschil. Naar mijn me-
ning is dit verschil er niet. In.het oorspronkelijke Ontwerp
van Wet werd ook in art. 2k het woord "ernstig" gebruikt.
Dit art. is later, op grond van een amendement van de herea

en , gewijzigd, doch daarbij ging het uit-
sluitend om de aanhef van hét artikel.
Voor de wijziging van "ernstig" in "gegrond" is geen enkele
motivering gegeven.

3« De conclusie ligt derhalve voor de hand dat het in beide
artikelen in wezen om dezelfde personen gaat, doch dat het
in de bedoeling van de wetgever heeft gelegen de interne-
ring (ook t.o.v. de externèring) beperkt te houden

Beperking in dé eerste plaats te zoeken in de motivering van de
activiteiten, waardoor gevaar voor openbare orde etc. ontstaat*'
Beperken tot activiteiten bedreven:
a. met het oogmerk van hulpverlening aan het Oostbloc;
b* uit anti-Westejrse (anti Amerika, Duitsland, NAVO etc.) motieven*

Ordeverstorende en subversieve activiteiten kunnen verwacht worden
van:
a* links-extremistische organisaties; cs»< p»-»-
b* pro-Russische groeperingen;
c. extremistische en staatsgevaarlijke figuren*

i?

l* CPN + iEean&organisaties
Op grond van in de bijlage- genoemde overwegingen aoet rekening ge-
houden worden 9>e£ van de partij uitgaande •e-rdeTera'éeire.iide activi-
jt ei t en/* O f de SP&torganisaties zelfstandig - anders dan op insti-
gatie van de partij - tot dergelijke activiteiten zullen overgaan,
staat nog te bezien*
Ter voorkoming van dergelijke activiteiten zouden n.h.v. de volger
personen (in volgorde van belangrijkheid) geïnterneerd dienen te
worden:

de ('tCcHEÏeve leden van het PB; • • ̂ i *""" J^ ' ̂̂  -̂ ju
andere functionarissen/3[efld<gn van de .partij en de fraktorganisa-'
ties van wie - mede op grond van hun mentaliteit - activiteiten
op eigen initiatief kunnen worden verwacht* \• — .j-.- —-'T" * '- •'•> '• ,-v . ' . - • • ,

a.
.b*
c*



c./- i.l { ,*/.

•»• Pro-Chinese groeperingen
Het lijkt niet ondenkbaar dat deze groeperingen in een conflict
Oost/West de zijde van het Oosten kiezen en waarschijnlijk is in
elk geval dat zij zich anti-Westers zullen opstellen.
Maatregelen te nemen tegen:

eweging mogen worden—

P -Russische
gXv/eperingen

Extremistische
en staatsgevaar-
lijke figuren

Normen

1,

ti» Trotskistische groeperingen
Hetzelfde te verwachten als van
Maatregelen tegen:
a. voornaamste
b* anderen (nils boven),

Vlag

Anarchistische groeperingen
Vooir*fl T»»***1 *'*'*

Van die zijde vallen zeker activiteiten te verwachten; mede gezien
hun betrekkelijk geringe invloed echter minder op het gebied van
de openbare orde en rust dan op het breder terrein van de "inwen-
dige veiligheid". Maatregelen daarom te nemen tegen die personen,
waarvan op grond van hun antecedenten en mentaliteit, subversieve
activiteiten kunnen worden verwacht.

Alszodanig zijn te beschouwen:
a«23!gttren (al of niet lidrvan een bepaalde organisatie) van wie op

grond van hun mentaliteit en in vredestijd gepleegde activitei-
ten, ordev^BSfeerende activiteiten kunnen worden verwacht;

b. personen t.aTv. wie ernstige verdenking bestaat dat zij in vre-
destijd subversieve activiteiten plegen.

N.B»; Bij a. er vooralsnog van uitgaande dat de SJ geen extremis-
tische organisatie is.-

Samenvattende zouden de .volgende normen gehanteerd kunnen worden:
1. Leden van het DB van de CPN. ,? , . i ,. ^

Actiee leden van^het PB/CPN.
.
' '

8

^s trotskistische groeperingen.'
Funĉ ïonarissen/leden van onder l '%4*5genoemde organisatiets<,cenjc>i
de communistische frontorganisaties, van wie, ojD_£ron<i vaSTliuu ̂
mentaliteit, ordeverstprende activiteiten uit eigen bov/aging
kunnen worden 'verwacht. ^^ <̂ ĵl ̂  ̂ j> \e (pro-Sussische) communisten, van wie op grond van

hun antecedenten en mentaliteit, subverj§lejge activiteiten kunnen
worden verwacht,
Personen - geen lid van een der vorengenoemde organisaties **ƒ ƒ•**!£/•.
van wie op grond van hun m (*ftH nrTTt M t en in vredestijd, gepleegde
activiteiten, ordé'ïjNestorende activiteiten kunnen worden verwacht
Personen t. a. v. wie ernstige verdenking bestaat dat zij in vre-
destijd subversieve activiteiten plegen. £ «* y

• * ' r j
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Verdeling in Te overwegen zou zijn niet alle onder bovenstaande normen vallende
groepen personen zonder meer te interneren, maar hen te verdelen in 2 groe-

pen t.w«: .
'( groep I - personen die in elk geval geïnterneerd dienen te worden
j . (bijv. de normen l, 3, 4, 5, 7, 8, 9);
l groep II - personen die slechts geïnterneerd worden indien de

omstandigheden dit noodzakelijk maken (normen 2 en 6) •

t-

t
'< . 11 september 1968

BV

8 exemplaren

ex. 1: EB
2: BVO
3: BFA
4: BCP
5: BO
6: BPO
7: BV
8: BV



Bijl. 7 schr.nr. 963.636
dd. 23-7-1969.

Blz. l van ex.nr. 8

Ex.nr. 8

(Dit exemplaar bestaat uit 2 blz.)

OPERATIE DIEPVRIES

1969/1970

GEBOUWEN IN GEBRUIK BIJ DE CPN EN KAAR HULPORGANISATIES

TE AMSTERDAM

Groep I
Keizersgracht J>2k Gebouw Felix Meritis, waarin o.m. ge-

vestigd:
CPN-Partij bestuur
CPN-Partijbureau
Stichting Bepenak
Redactie en administratie

"De Waarheid"
Cultureel Zalen Centrum "Felix

Meritis",

Prinsengracht Drukkerij Dijkman 8e Co.

Elandsstraat 1̂ 7, 169-173 Drukkerij Heiermann & Co.

Lijnbaanstraat 6 A Personeelsingang Drukkerij Heiermann
& Co.

Ie van der Helstetraat 21 CPN-districtsbestuur.
CPN-districtskantoor.

Ie van der Helststraat 25 CPN-adviesbureau + Waarheid-winkel.

Groep II
Nieuwe Keizersgracht 6l Bureau "Centrum van propaganda voor

eenheid en klassenstrijd".
Bureau Rechtsbijstand voor alle arbei-

ders.
ABWB.
Hoofdbestuur en districtsbestuur ANJV.

- 2 -



Blz. 2 van ex.nr. 8
- 2 -

Leidseetraat 25
Leidsestraat 25 A

Boekhandel en Uitgeverij "Pegasus"

Pieter Langendijkstraat 1? Handelsonderneming "De Tjalk".

Groep III
Prinsengracht 840 Stichting OPEWE.

Nederlandse Vredesraad.
Instituut voor Politiek en Sociaal

Onderzoek,

Keizersgracht

Blankenstraat

Hoofdbestuur NVB.

Opslagplaats "Pegasus"
Waarheid-agentschap.



ex.no,

AAN : HBVD
VAN l BV

Betr: Operatie PORSELEIN- (v.m.DIEPVBIES)

Met verwijzing naar bijgaande nota van BVO en mede naar aanleidin.
van de, namens de heer aan U gestelde vragen (1e moet deze
kwestie met alle D. C v-en «k R.P. besproken worden en 2e kan dit in
"Boschlust"), moge ik het volgende opmerken:

1. Niet alle D.C.-en zijn direct bij de arrestatie van veiligheids-
verdachten betrokken. Wel is het - als gevolg van de jaarlijkse her-
ziening van de lijst - zo, dat in de loop van enkele jaren vrijwel
allen bij de problematiek betrokken worden.

2. Of de niet bij de arrestatie betrokken D.C.-en wel bij de afvoer en
de legering etc. betrokken zijn, kan dzz. niet worden overzien.

3. ̂ e BVD-bijdrage aan de voorgestelde bijeenkomst kan slechts uitermat
gering zijn* Normen en namen kunnen so wie so niet ter sprake worden
gebracht. De feitelijke BVD-bijdrage blijft beperkt tot het noemen
van het aantal veiligheidsverdachten (uiteraard van belang wanneer
men afvoer en legering wil regelen) en zou verder kunnen bestaan uit
een uiteenzetting van het verschil tussen art.2̂  Wet BBBG en art.57
Oorlogswet. Dit laatste heeft BVO t.o.v. de kolonel
gedaan, maar kan in feite evengoed door O.O.&V. gebeuren.
Bovendien: de bij de arrestatie betrokken D.C.-en zijn daarvan op
de hoogte.

Uit strikt BVD-oogpunt bezien is een dergelijke bijeenkomst dan
ook niet of nauwelijks noodzakelijk. De ervaring heeft echter geleerd
dat de onderhavige kwestie bij Justitie bijzonder gauw in het slop raak
en in feite er zelfs nooit uitgekomen is. Uit dat oogpunt bezien
zou een bespreking met D.C.-en nuttig kunnen zijn. Ik zou U daarom wil-
len adviseren om t.a.v. dit punt de heer als volgt te
antwoorden:
- dat, waneer een dergelijke bespreking zou kunnen bijdragen tot op-
lossing van het (Justitie-)probleem, daartegen Uwerzijds geen bezwa-
ren bestaan;

- dat de BVD-bijdrage daarin echter slechts uiterst summier kan zijn;
- dat U bereid bent een BVD-functionaris aan de bespreking te laten
deelnemen. (Dit is met name noodzakelijk om te voorkomen dat er BVD-
geheimen - waarvan ook 0.0.& V. op de hoogte is - ter tafel komen*
BVO zal dan uiteraard van de nodige instructies moeten worden voor-
zien t.a.v. wat hij wel en wat hij niet kan zeggen.)

T.a.v. "Boschlust" zou ik het volgende willen opmerken. We kunnen
niet zeggen dat een hotel a priori ongeschikt is om een bijeenkomst te
houden waar geheimen op tafel komen. Dan lopen we de kans meteen Heelsu
en ôog Soeren voor de voeten gegooid te krijgen. Wel zou U kunnen stel
len dat een hotel in principe niet de meest geschikte plaats is en alle
bruikbaar wanneer van tevoren de betrouwbaarheid van eigenaar en perso-
neel is vastgesteld en ook overigens de nodige beveiligingsmaatregelen
•Uk zijn genomen, conform Heelsum en Hoog Soeren. Als dat (nog) niet ge-
beurd is lijkt me de tijd om dat alsnog te doen te kort en zou ik "Bosc
lust" als plaats van samenkomst willen afwijzen.

2 exemplaren
, ex.1: HBVD

2: BV

BV, 20 maart 1970



Aan : HBVD

Via : HB/BV

Van : BVO

No : 636

Betr. : Voorbereiding en uitvoering operatie PORSELEIN
in bijzondere omstandigheden.

Reeds enige malen werden bij mij door of namens Districts-

commandanten van de RP klachten gedeponeerd, dat voorbereiding en

uitvoering van operatie PORSELEIN bepaald niet gesynchroniseerd was.

Lang geleden bezocht een inmiddels gepensioneerde Lt.Kol.

de diverse Districtscommandanten om de overname, het transport

en de legering van de aangehouden veiligheidsverdachten te regelen.

Sinds diens vertrek heeft de RP op districtsniveau geen enkele

instructie meer ontvangen. Deze klachten werden door mij overgebracht

aan de E.I.P. van 0.0. & V., die op zijn beurt recentelijk

zijn Directeur-Generaal informeerde.

Mr» heeft daarna e.e.a. besproken met het Ministerie van

Justitie. Het gevolg is nu, dat de voormalig Territoriaal Inspecteur

der Rijkspolitie Kol.Mr. belast is met de regeling

voor de uitvoering van transport enz. van de geïnterneerden zowel

voor art. 2k Wet BBGG als voor art. 57 Oorlogswet Nederland.

Op uitnodiging van de heer en de Kol»

vond op l? maart 1970 bij Algemene Inspectie Rijkspolitie een bespre-

king plaats, waar ik op verzoek van de heer een beknopte

uiteenzetting gegeven heb van de taak van de BVD in het kader van de

voorbereiding van operatie PORSELEIN. Ook de heer gaf een

uiteenzetting van de gereorganiseerde uitvoeringsmaatregelen bij

0.0. & V.

Kol. stelde daarna van mening te zijn, dat zijn

aandeel in deze zaak eveneens op sluitende wijze geregeld diende te

zijn. Zonder de hulp van de Districtscommandanten kon hij het even-

wel niet stellen. Op 8 april a.s. is er toevallig een bijeenkomst

van alle Districtscommandanten in Hotel Boelust te Zeist.

Hij zou het zeer op prijs stellen, indien door mij heel kort iete

over het BVD aandeel en vervolgens door de HIP de uitvoering

van PORSELEIN en het aandeel hierin van de Districtscommandanten

besproken zou worden.

Toen ik hem vroeg of deze delicate materie daar zonder veilig-

heidsbezwaren koné*-n worden besproken, werd door hem hierop bevesti-

gend geantwoord.

- 2 -
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Zowel de heer als ik hebben ons positief uitgesprokei

over samenspraak en gezamenlijke verdere uitwerking van PORSELEIN

eveneens m.b.t. een beknopte informatie van alléén Districts-

commandanten* Een officiële uitnodiging via de Algemene Inspectie

der Rijkspolitie aan de Directeur-Generaal van 0.0. & V. voor de

heer en aan U voor mijn aanwezigheid zal U binnenkort

bereiken.

17-3-1970.



"> ~A/**ri V '̂ "'!T"o-, *o * geen scnutDiaa
UITTREKSEL j ACD/ 998168 £ e

, DATUM 2 9 M E J 1970
i

Ter persoonlijke kennisneming van de Minieter en

• ' Tan de Secretaris-Generaal.

f "
r snrek ne* Minister Mr. en Secretaris-Generaal
* p en H. BVD en HK op dinsdag 12 mei 19?0.

I/V" ^/^

2.. l « «*ten te interneren personen.

H. BV D deelt mede, dat deze zaak door de heer in de
J| i , «redering van de Kamer °P 21 april was aangesneden naar

l/A i**^ aanleiding van een gesprek hierover in het Partijbestuur van
fl' j 4, p,v.d.A., waarvan door Dr. was melding gemaakt in

d* fractie-vergadering van de P.v.d.A. op 21 april des morgens.
!;« Minister veronderstelt dat dit het gevolg kan zijn van een
««dcdeling van een of andere burgemeester.

l yj„ y~ ^J&r» *>r. heeft door bemiddeling van de secretaresse van
T ̂*' £t*f*^^ H,BVD deze laten weten dat hij hem uitnodigde voor een gesprek

" «et het Partijbestuur over enige zaken waaromtrent hij noch
Drs» opheldering konden geven.
H.BVD neemt aan dat dit over de lijsten-kwestie zal zijn.
De Minister stemt in met de gedachte van H.BVD dat het het best*
is even af te wachten of Dr. op zijn verzoek H.BVD
te spreken terugkomt.

/
/



door THEO DE JONG

— Wie wordt de hoogste chef
vaJi de Nederlandse spionnen in
het buitenland, de minister-pre-
sidanl of de minister van Defen-
sie? . • • ' . ' • ' . .

Woensdag zal de Tweede Kamer
hierover beslissen. Dan wordt ge-
s-temd over de • mqü'e-Goudsmü,
waarin het reorganisatieplan van ds
regering wordt bestreden. Hel jtabi-'
«et wil de Bult'jiihudse Inlichtin-
gendienst B. I D. opheffen en zijn
v/erkz:-»amhedcr. overgedragen aan
ean atdoling die rechtstreeks onder .
verantwoordelijkheid van de minis-
ter van Defensie valt. Daf.rbij be-
staat de Jrans dat het werk van rte
nieuwe ai'delir,;.' aan de vevarrtvoor-
dclijkheid van ds minister-president
wordt oottrokkeii. zelfs al 7.ou er een ;

j^eeiate convnivie van towicht uit ;
Hii.UaterrF.aa wr.rcin? ingest'ïl-i.

\7at is de taak van de Buitenland-
se Inlichtingendienst naast dio van
de Binnenlands? Veiligheidsdienst
en en4erc Nederlandse diensten op
het terrein van spionage en contra»

D;-£ J. den UyL fractievoorzitter
van Af. Pari ij vaa d« Arbeid in de
Twee&ï Kt.tner. en lid van de vaste
commissie voor de ioHcitingen- en
veili#ie<d'ïdiensic;i: „De taken van
de inlichtingen-. <?n veilisheidsdien-
tan dienen scherp onderscheiden te

worden. De Binneaiajidre Veilig-
heidsaienst (BVD) is voor bet be-
veiligen van voor de staat belangrij-
ke. vertrouwelijke gegevens, dus in
hoofdzaak voor het verweren legen
spionage. Daarna-ast is de 3YD ook
voor iet waarnemen, opsporen en
signaleren van voornemens of pogin-
gen die zjjn gericht op he-t omver-
werpen van de bestaande rechtsorde
mot gebruikmaking van illegale
middelen. In het k-ad «r van de be-

"-eiHging houdt.de BVD zich bezig
.et het zogenaamde autccedenten-

urulerzoek: het inwinnen vat. gege-
vens van mensen die solliciteren
naar een vertrouwensfunctie —
meestal bij Buitenlandse Zaken of
Defensie. Dwe jrojiavens worden
door de BVD verzameld en ter h'nd
gtstetó van het bevoegxl gezag.

spionai
1 vertrouwelijke gegevens vau politie-
•' ke, militaire, economisch; en tech-
uischv/etenschappelijke atird. Onze
inïichtir.geiidiensteu zijn klein — het
ligt voor de hand dat wij voor het
inwinnen var. gegevens betreffende
militaire ki-^acbt en voornemens
overwegend profiteren van de in-
lichtingen die grote landen weten te
vet werven. W« hebben dus kleine
militaire inlichtingen-diensten van de
Luchtmacht, Landmacht en . Marine,
die myns inziens best zoudeü kun-
nsn worden samengevoegd.

De buitenlandse ialicotkigcvidiensl
(BID) staat los van de militaire in-
lichtingendiensten (MID). De rege-
ring heeft nu aangekondigd de bui-
tenlandse inliehiungendiar.st te wil-
len opheffen, en het werk te laten
verrichten onder verantwoordelijk-
heid vau de minister van Defensie.

Sinds het afgelopen najaar, toen
deze plannen bekend werden, heb ik
me daartegen gekeerd, omdat hot i«-
wirictn van. niet-irjliluire gegevens
met onder (Ie verantwoordelijkheid
van de minister van Defensie be-
hoort te gebeuren. Militairen zjjn
niet de aangewezen njensea om ons
te informeren over economische,
technisch-vveten-schappeiüjlcc of poli-
tieke zaken.

Staf
Omgekeerd vind ik dat rr onder

rechtstreekse verantwoordelijkheid
van de minister-president een staf
iiou moeten zijn die in staat is gege-
vens — ook op militair gebied, en
langs vertrouwelijke weg verzameld
— te toetsen, af te checken en te
evalueren. Het is noodzakelijk o:n
het militaire apparaat tegenwicht
te geven. Niet omdat het mili-
taire apparaat bij voorbaat ver-
dacht is, maar in een deiriocratia
moét iedereen nu eenmaal gecon-
troleerd werden — zeker als liet
gaat oni dcrfeelvjke belangrijke za-
ken."

• De voorfjcsie'ide „commissie van
toazieiit" — onder yoor/sitt~r«liap
van do mia-'ster-praEid.cat met als
leden de ministers vau. BuiteuJandse

Zaken, Binnenlandse Zaken en D3- •
ftnsie vindt Den tlyi ontoereikend.

Over het al dan niet
van lijsten van. „verdacnte personen"
in Nederland — oni bij c\iS\;_
tuole politiekij troebelen onmlddel-
•VJk "tescnïKba a r Ue heBbèn en te pe-
briltKCTI — zegt de neer Den Uyl:
„Wanneer er een crisis-situatie ?.ou
zijn, is een dergriijkc gedachte n;nt
onmiddellijk te verwerpen. Als een
staatsgreep zou dreigen, van links of
rechts, dan kan ik me voorstellen
dat de overheid tot het opstellen van
dergelijke lijsten /ou over gaan.

Maar op het ogenblik ziet hel er
in geen enkel oplicht naar uit öac
not tot e*-n staatsgreep in Nederland
komt. Als men dan nu toch zulke
lijsten zou aanlegger; vind ik dot
overbodig en niet ongevaarlijk. Mei;
gaat dan mensen verdenken, zonder
dat zij iets gedap.n hebben"..

i

^
O
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DEN HAAG — Minister Bcernink weigert te zeggen of de
BVD lijsten opmaakt van mensen, die zuilen worden gear-
resteerd als het in Nederland traat spannen. Dit „om redenen
van staatsbelang", legde de minister uit aan de Tweede Ka-
mer. Daar hebben de regeringspartijen zich gisteren ook,
licht protesterend, neergelegd bij liet voorstel de Buitenland,
se Inlichtingendienst (BID) over te hevelen in militaire
ahnden. .'

Het socialistische kamerlid Franssen vindt het niet-willen-
.steggen van Beernink een 'onbegrijpelijk en veelzeggend ant-
woord'. 'Ik maak er uit op, dat die arrestatielljslen er al zSjn.
Anders had de minister toen duidelijk 'nee' kunnen zeggen.'

K V P -fractieleider SchmeUser
steunde de conclusie van Franssen
met zün uitspraak: 'Ik vind het be-
grijpelijk dat <3e minister het wei-
gert te zeggen, maar ik zou het
vreemd vinden als zulke lijsten
niet souden worden opgesteld.'
• Het kamerlid Franssen vindt dn/t
wel vreemd: 'Op het moment dat
er niets aan de hand is, worden de
lijsten aangelegd van gevaarlijke
personen. Niemand weet er tets
van, niemand fcan er zich tegen
verdedigen, niemand weet of hij er
op staat of niet.'

Goedhart verklaarde mede na-
meni het uleuw* PvdA-kamerMd
Schuitcmaker (belden zijn lid van
Democratisch Appèl), dat da BVD-
lijsten geen aanslag op de demo-
cratie betekenen. 'Zij zijn een na-
tuurlijke zaak om staatsgrepen van
uiterst linUs of rechts te voorko
raen,' zo vond hij. Voor die woorden
fc-eeg hij va« de VTO'er Wiegel het
compliment: • uitermate verstan-
dig.'



'Directie 0,0.Y.

Hoofdafdeling Politie
Afdeling Openbare Orde

Nr. 5537

Bijlage: l nota S.G. (zeer geheim)

Exemplaar nr. 1

•** /

Ex. nr, 1: Heer Minister

Ex. nr. 2: Chef Openbare Orde

Onderwerp; Voorbereidingsprocedure
internering/bewaring.

Aan de Heer Minister.

*

l^-l 7**/t
i . l ( ->

Bijgaande nota confronteert mij met Uw voornemen om eon
detail van de voorbereidingsprocedure, waarvoor overigens
de D.G. van 0.0. en V. de verantwoordelijkheid draagt, "̂
aan de orde te stellen op de Cn.d.K.-vergadering van
25 september a.s.

Met de voorgestelde beperking van de spreiding der
interneringsstukken ben ik het in beginsel wel eens.
Het betreft hier evenwel een klein (veiligheids)aspect
van een veel meer omvattende en ingewikkelde procedure,
welke primair de goede feitelijke uitvoering van het
project zelf moet waarborgen. Beperking van de sprei-
ding der bescheiden alléén echter zal, naar mijn oordeel,
die waarborg zeker niet kunnen bieden.

Overigens wordt bij mijn hoofdafdeling een nota voorbe-
reid m.b. t. onder meer de doelmatigheid van de gehele
procedure; deze kan echter &a& niet worden afgerond en
U worden voorgelegd vèbr de eerstvolgende Cn.d.K.-
vergadering.

In verband met vorenstaande zou ik U willen ontraden om
het punt van de "spreidingsbeperking" afzonderlijk er-
in dit stadium ter sprake te brengen op de e erstvolgenas
vergadering.

De Chef van de Hoofdafdeling Politie,

20 september 1971.
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Ex. no. 1.

AAIT: het Hoofd van de Kooidai/^eling Poljüe.

Betreft Operatie Porsel.ein̂

Bij een "bespreking, die de I.Iir;i.-:tor en de ?ecr;"î .ri.%-

Generaal op 24 augustus jl. hadden met de leiding van de BVD,

heeft Drs. er de aandacht op gevestigd, dat de bevei-

liging van de operatie Porselein de voorkeur er naar doet uit-

gaan de stukken niet te zeer te spreiden en deze daarom niet

langer bij de burgemeesters te deponeren.

Het neerleggen van de stukken bij de Commissarissen der

Koningin lijkt voldoende zekerheid te bieden voor een groepte

actie wanneer deze onverhoopt nodig zou zijn. De Minister zal

deze aangelegenheid in de eerstkomende vergadering met de CndK

ter sprake brengen, waarna de Directie O. O. en V. de uitvoe-

ring van de genomen beslissing ier hand kan nemen.

De Heer Secretaris-Generaal verzocht mij U te vragen .over

deze kwestie een nota voor de Kinister gereed te maken t.b.v.

, de CdK-vergadering op 23 september a.s.

Aangezien mij bekend v/as, dat de Heer bezig is

aan een nota over deze materie, heb ik hem onderhands reeds ir

kennis gesteld met de vraag van de Heer

j «Ö*«NLAND«

"•'SEP. 1971

. 2-9-'71
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Bespreking mot 'Sinister Mr» en S.G, Pr«
van H o BVD en HX op dinsdag 2'* augustus 1971.

Porselein

H.BVD vestigt er de aandacht op d?.t do beveiliging wai dex
actie de voorkeur er naar doet uitgaan da stuhken .niet t-2
te spreiden en deae daarom niet langer bij ds burgcjniïsstür
te deponeren*
Hst naderle-jsen van do stukken bij de Co.a.T.iöT.a.ri.r.scjJ dov
Koningin lijkt voldoande aekerhaid to bieden voor otiï*. f̂ r
actie wanneer deze onverhoopt nodig KOU sijn., L'o Klniacor
zal de aangelegenheid in da eerstkomende vergatlorinr; net do
Commissarissen der Koningin ter spraka brsn^ou» -.vaarr.a do
Directie 0,0. & V. de uitvoering van de genoriua
ter hand kan neman» •

-



Dir. Gen. O.O.V.
Directie Politie
Afd. Openbare Orde

Onderwerp; Interneringspi|o
ï

Aan de Eeer Minister

Bij Uw aan de voet op pag. 2 van mijn nota vermelde opmerking
zou ik de volgende kanttekening willen plaatsen.

De b.u.t. kan (voor het rijk of een gedeelte daarvan) slechts
worden ingesteld door de Kroon, zulks op voordracht van de ?• ..P.
op grond van de regering reeds (eerder) bekende omstar.di*;hevien
(art. l BBBG).

De C.d.K. kan van zijn bevoegdheid tot internering ex art. 24
BBBG pas dan en uitsluitend gebruik maken, nadat de b.u.t. is
ingesteld en nadat bovendien:

ji. de M.P. heeft geoordeeld, dat de omstandigheden, welke "tot
instelling van de b.u.t. aanleiding gaven, tevens een cedrei

ging voor het volksbestaan inhouden en

ï>. de noodzakelijkheid is gebleken van een onverwijld ingrijpen
door de C.d.K. (omdat de Minister daartoe niet in staat ir).

De algemene, niet aan wijziging onderhevige voorbereitiingsba-
scheiden blijven
de Cn. "
Aangezien,
mogelijkheid van de instelling van de b.u.t. steeds ~.!il kunnen
voorzien, zal ook de Minister van Binnenlandse Zaken oen
vóórwaar schuwing tot toepassing van art. 24 -352G kii:.no n /-^vc
en zullen mitsdien de uitvoeringsbescheiden dezerLi;,ds tiwdi/
in handen van de Cn.d.K. en (alle bescheiden) in handen van
de betrokken burgemeesters kunnen worden gesteld.

In verband met bovenstaande moge ik U voorstellen alsnog UK
fiat te verlenen â -n de U voorgestelde, wederom bijgevoegde
nieuwe procedure.

8 december 1972. voerDe Directeur-Generaal
Openbare Orde en Veiligheid,



Deze nota bestaat uit 2 pagina's

U 7889. Kabinet. Ex. nr. l

Directie Q.Q.Y.

Hoofdafdeling Politie
Afdeling Openbare Orde

Ex. nr. 1: Heer Kinj
Ex. nr. 2: Hoofd 3.V.D.
Sx. nr. 3: Chef Openbare Orde
Sx. nr. 4s Kabinet ,

Medeparaaf: Hoofd B.T.D.: '•>

Aan de Heer Minister.

f.
* 2 »

\t Hoofd van de B. V, D. heeft enige tijd geleden de gegevens met betrek-

king tot de voorbereiding van de eventuele uitvoering van het internerings-
project in het jaar 1972 bij mij gedeponeerd; dezerzijds zou dan moeten
worden zorggedragen, dat de (jaarlijkse) omwisseling van alle betreffende
bescheiden wordt gerealiseerd.
Een landelijk overzicht van de in 1972 bij het project betrokken gemeenten
en van de aantallen en soorten "veiligheidsverdachten" per provincie is
te Uwer kennisneming hierbij gevoegd (bijl. 3)»

Nu TT voor de eerste, maal als Minister met deze materie wordt geconfronteerd
zou ik in overleg met het Hoofd van de B. V. D. Uw aandacht willen vragen
voor enige organisatorische aspecten van deze zaak.
Met betrekking tot de in de artt. 24 Vet B. B. B. G. en 57 O.W.N. neergelegde
bevoegdheid tot internering resp. bewaring (vide bijl. 1), wordt al sedert
vele jaren de eventuele uitvoering van het project in de praktijk zorg-
vuldig voorbereid en jaarlijks aangepast.
Er is geen reden om over de noodzaak daartoe thans anders te denken.
Wel zijn er twijfels gerezen omtrent de veiligheid en de doelmatigheid
van de gevolgde procedure»
De situatie op dit moment is, dat de interneringsbescheiden 1971 (inclu-
sief de namen en adressen der "veiligheidsverdachten") berusten bij alle
Cn.d.K. en bij de in 1971 feitelijk bij het project betrokken burgemeesters
(én politiechefs).
Jaarlijks moeten deze bescheiden worden aangepast aan de nieuwe gegevens,
hetgeen o. m. met zich brengt, dat de stukken bij alle betrokken burge-
meesters moeten worden ingenomen en dat eventueel andere burgemeesters
voor het eerst moeten worden ingeschakeld. Een samenvatting van de tot
dusver gevolgde voorbereidingsprocedure zult U willen aantreffen in bij-
lage 2.

Het is inmiddels duidelijk geworden, dat dit systeem te kwetsbaar en ar-
beidsintensief is.
In overleg met het Hoofd van de B. T. D. heb ik thans nagegaan, op welke
wijze aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen.
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Ex. nr. l

Wij menen, dat dit zou kunnen geschieden door de naaen van de te inter-
neren personen voortaan uitsluitend centraal te administreren en niet
verder het land in te zenden en de distributie van de voorbereidings- en
uitvoeringsbescheiden dezerzijds zoveel en zo lang mogelijk o? te schorten.
De bij het project betrokken burgeneesters zouden voortaan mitsdien pas
kort, zij het tijdig vbbr de feitelijke opdracht tot internering schrif-
telijk terzake moeten worden ingelicht.
Alsdan zouden tevens de betreffende uitvoeringsbescheiden door de zorg
van de chef afdeling Openbare Orde via koeriers van de B.Y.D. zovel =an
die burgemeesters als aan de CocL-issarissen der Koningin ter hand kunnen
worden gesteld.
De feitelijke opdracht tot internering tenslotte zou daarna d. n. v. een
codewoord, hetzij via regeringstelegram, hetzij via de politietelex (voor
de zekerheid worden twee verzendmogelijkheden opengelaten) kunnen vordsn
gegeven.
Een meer uitgewerkt voorstel voor deze nieuwe, vereenvoudigde regeling is
als bijlage 4 bijgevoegd.

Indien U zich met de procedure-wijziging zoudt kunnen verenigen, dient
dezerzijds eerst nog overleg te worden gepleegd met Justitie en net
Defensie, die eveneens accoord moeten gaan met de nieuwe opzet; daarna
ware een en ander Uwerzijds op de vergadering van de Cn.d.K. aan de orde
te stellen.
Vervolgens kunnen dan dezerzijds, in overleg met de B. V.D. , de verdere
voor 1973 nodige voorzieningen worden getroffen.

De Directeur-Generaal voor
Openbare Orde en Veiligheid,

.
augustus 1972.



Nr. 1102214

M O I A

Aan :

Van

No. : 1009

Betr. : Porselein 1972/1973.

BVO
v

Tijdens een bezoek aan de Commiesarie van Politie

van Openbare Orde en Veiligheid op 6 december 1972

bleek dat de afhandeling van de Porseleinlijst wederom ver-

traging ondervindt.

De minister heeft zijn goedkeuring aan de voorge-

stelde procedure niet willen geven., omdat hij van mening is

dat de Commissarissen der Koningin niet de bevoegdheid kan

worden ontzegd betrokken te blijven bij voorbereidingen tot

internering van personen in hun eigen ambtsgebied.

De leiding van de directie 0.0. en V. i.c* de heer

verzet zich tegen dit standpunt en wil ook van de

jaarlijkse omwisseling bij de .CdK's af.

De lijst ligt thans al weer enkele weken bij de

heer . Gewacht wordt op een geschikt moment om deze

zaak nogmaals intern bij 0.0. en V. te bespreken.

De heer hoopte dat bespreking voor l januari

1973 haar beslag zou krijgen» Daarna zou eerst met de uitvoe-

ring van dé procedure kunnen worden begonnen.

7-12-1972.

2 Exemplaren

Ex. l : BV - BB
Ex. 2 : Archief ACD/PA
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Ex.nr.1

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE

1102214

DATUM '§. S£ ft 1972

f
Aan het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst,
President Kennedylaan 25,

iVSMI

Bijlagen:

Uw brief van:

Onderwerp: Herziening procedure
internering/bewaring.

Departementsonderdeel:

Directie 0.0.V.,
Hoofdafd. Politie Nr. U 7889 Kabinet
Afd.Openbare Orde.

•s-Gravenhage, 1972.

Hierbij doe ik U toekomen de mede aan de hand van
Uw brief nr. 1.082.011 van 5 mei 1972'gevijzigde nota
(met 4 bijlagen)» met betrekking tot bovenvermeld onder-

werp.
Gaarne verzoek ik U, wanneer U zich thans met de in-

houd van de nota (met bijlagen) zult kunnen verenigen, die
van Uw medeparaaf te voorzien en mij zo spoedig mogelijk

weer te doen toekomen.

DE DIRECTEUR-GENERAAL YOOR
OPBHBARE ORDE EN VEILIGHEID,

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, NUMMER EN ONDERWERP TE VERMELDEN

76 - 01 - 108149*



kopie bijl.' 1102214

Deze nota bestaat uit 2 pagina's

-Nr. U 7889. Kabineto Ex. nr. l

Directie 0.0.V.

Hoofdafdeling Politie
Afdeling Openbare Orde

i
Ex. nr. 1: Heer Minister
Ex. nr„ 2: Hoofd B.V.D.
Ex. nr. 3: Chef ..Openbare Orde
Ex. nr. 4: Kabln'et

Medeparaaf: Koofd B.V.D.:

Aan de Heer Minister.

Het Hoofd van de B.V.JJ. heeft enige tijd geleden de gegevens met betrek-
king tot de voorbereiding van de eventuele uitvoering van het internerings-
project in het jaar 1972 bij mij gedeponeerd; dezerzijds zou dan moeten
worden zorggedragen, dat de (jaarlijkse) omwisseling van alle betreffende
bescheiden wordt gerealiseerd.
Een landelijk overzicht van de in 1972 bij het project betrokken gemeenten
en van de aantallen en soorten "veiligheidsverdachten" per provincie is
te Uwer kennisneming hierbij gevoegd (bijl. 3)»

Nu U voor de eerste maal als Minister met deze materie wordt geconfronteer<
ïüou ik in overleg met het Hoofd van de B.V.D. Uw aandacht willen vragen
voor enige organisatorische aspecten van deze zaak.
Met betrekking tot de in de artt. 24 Vet B.B.B.G. en 57 O.W.N, neergelegde
bevoegdheid tot internering resp» bewaring (vide bijl. 1), wordt al sedert
vele jaren de eventuele uitvoering van het project in de praktijk sorg-
vuldig voorbereid en jaarlijks aangepast.
Er is geen reden om over de noodzaak daartoe thans anders te denken.
Wel zijn er twijfels gerezen omtrent de veiligheid en de doelmatighdid
van de gevolgde procedure.
De situatie op dit moment is, dat de interneringsbescheiden 1971 (inclu-
sief de namen en adressen der "veiligheidsverdachten") berusten bij alle
Cn.d.K. en bij de in 1971 feitelijk bij het project betrokken burgermester:
(én politiechefs).
Jaarlijks moeten deze bescheiden worden aangepast aan de nieuwe gegevens,
hetgeen o.m. mét zich brengt, dat de stukken bij alle betrokken burge-
meesters moeten worden ingenomen en dat eventueel andere burgemeesters
voor het eerst moeten worden ingeschakeld. Een samenvatting van de tot
dusver gevolgde voorbereidingsprocedure zult ïï willen aantreffen in bij-
lage 2. _

Het is inmiddels duidelijk geworden, dat dit systeem te kwetsbaar en ar-
beidsintensief is.
In overleg niet het Eoofd van de B.V.D. heb ik thans nagegaan, op welke
v/i j ze aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen.
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Ex. nr. l

Wij menen, dat dit zou kunnen geschieden door de nanien van de te inter-
neren personen voortaan uitsluitend centraal te administreren en niet
verder het land in te zenden en de distributie van de .voorbereidings- en
uitvoeringsbescheiden dezerzijds zoveel en zo lang mogelijk op te schorten,
De bij het project betrokken burgemeesters zouden voortaan mitsdien pas
kort, zij het tijdig vbbr^ de feitelijke opdracht tot internering schrif-
telijk terzake moeten worcten ingelicht»
Alsdan zouden tevens de betreffende uityqeringsbescheiden door de zorg
van de chef afdeling Openbare Orde yia koeriers van de ..B/V.D. zowel aan

i die burgemeesters als aan de Commissarissen der Koningin ter hand kunnen
worden gesteld*. " - •
De feitelijke opdracht tot internering tenslotte zou daarna d. m. v. een
codewoord, hetaij via regeringstelegram, hetzij via de politietelex (voor
de zekerheid worden twee verzendmogeli jkheden opengelaten) kunnen worden
gegeven.
Een meer uitgewerkt voorstel voor deze nieuwe, vereenvoudigde regeling is
als bijlage 4 bijgevoegd.

Indien U zich met de procedure-wijziging zoudt kunnen verenigen, dient
dezerzijds eerst nog overleg te worden gepleegd met Justitie en met
Defensie, die eveneens accoord moeten gaan met de nieuwe opzet; daarna
ware een en ander Uwerzijds op de vergadering van de Cn.d.K« aan de orde
te stellen.
Vervolgens kunnen dan dezerzijds, in overleg met de B. V. D., de verdere *
voor 1973 nodige voorzieningen worden getroffen.

De Directeur-Generaal voor
Openbare Orde en Veiligheid,

augustus l972



kopie bijl. l yen bijl. 1102214

Bijlage 1

Ex. nr. 1

barbaat uit l

Nr. U 7889 Kabinet

Artikel 24 Mei ?.B.3_.G. (lo lid)
i

"Indien de omstandigheden, die tot de vaststelling van de burgerij.;
uitzonderingstoestand, hebben geleid, naar het oordeel van Onze
Minister-President een bedreiging voor het volksbestaan inhouden,
zijn Onze Minister van Binnenlandse Zeik «n en, indien onverwijld
ingrijpen noodzakelijk 33, Cnae Commissaris in de provincie te voege
iedere persoon ten aanzien van wie gegrond vermoeden bentsat, dat
hij de openbare orde in gevaar zal brengen, te doen interneren."

Artikel 37 O.VI.N. (ie lid)

"Het nilit?.ir gesag is bevoegd iedere persoon, ten aanzien van wie.
gegrond vermoeden bestaat, dat hij de uit- of inwendige veiligheid1

in gevaéot* zs.I brengen, in de bewwing van Onse Minister van Juntit:
of, indien en zolang dit niet mogelijk is, in rr.ilitaire bev;arinjj ts
stellen."

juni 1972



kapte bijl. 3 r»n bijl. 1102214 :

Bi.1 lage 2

. "' *" ' * ' Ex. nr. 1

Dit r>tuk bosi.c-at vrit 2 prv-ina's

Nr„ U 7889 Kabinet
! •

Huidige nnivoak en procedure

1. Al gemeen. « **•

a. De te interneBen c.q. in bev.'cvring te stellen personen worden dcor
de B.V.".!. geGe3.ecx.eord op basis van de cloor het rloofd van die Dioi

in overeenstemming rr.ct de Directie 0.0. en V. aan de Minister VMI
Binnenlandse Zaken voorgestelde en door deae -indien nodig jaarlijks
opnieuw- vastgestelde internerin^suorrnen.
Deze jaarlijks plaats vindende sedectie (van uitsluitend politiek-
oxtremistische figuren) geschiedt mede na informatie bij de betrokkei
politiechefs en hun (eventuele) chefs inlichtingendiensten.
Overigens ksn de Directeur-Generaal 0.0. en V. ::elf nog voorstellen <

- ' • ' ' ' . Eindere personen op te voeren, voor sover die niet onder de B.V.D.-
normen vallen ( s.g. "overige rellenmakers").

b. De feitelijke behandeling vsn de internsringsmaterie, i.c. de
•. administratieve voorbereiding, de'operationele coördinatie en de

bewaking van het project is, onder de Directeur-Generaal 0.0. en V.,
opgedragen aan de Chef Afdeling Openbare Orde van de Hoofdafdeling

• Politie. De5;e wordt daarbij, wat de administratief-technische aspect*
betreft, terr.ijde gesta?ji door de beveiligingsambtenaar en de
kabinetsregistratuur. . . '

£. Omdat het gaat 01.1 do regeling van één project, waarvan de uitvoer:
steunt op de bevoegdheden van onder neer de Kinisters van Einnon-

landse Zaleen en van Defensie, hebben deze in 19'óp besloten de nodige
muatregelen te bundelen, zulks ter verzekering van een goede xxitvoer:
V8Ji dese zov:el administratief als operationeel kwetsbare zaak.
De behandeling van de gehele materie, dus ook de voorbereiding en he~
feitelijk in gang zetten van de operatie +.b.v. het militair gexr.g,
werd opgedragen aan een functionaris van Binnenlandse Zaken, i.c.
(thans) de Chef Afdeling Openbare Orde.

2, Voorbereidingsprocedure.

a. Het Koofd van de B.V.D. dient jaarlijks omstreeks oktober, na
verzameling von de benodigde gegevens, ecu voorstel in bij de

Minister ter vaststelling van de daarbij gevoegde interiieringönormen
(indien gev;ijzigd) en niet bijvoeging van lijsten met nâ .en van te
"interneren" personen en van een overzicht van een aantal in Arcsterd.
gelegen, alndan te "bekijken" gebouv;en (o.m. ter inbeslagneming vr.n
materiaal en ter verzegeling vai; persen van bepaalde drukkerijen, c,\n deae (primair in h:.jiden van de Chef Afdeling Openbare Crde te

stellen) bescheiden aal eerst nog de Directeur-Generaal 0.0. en V. T,
advies aan de L'.inister toevoegen (met eventueel nieuwe m-rnen).
Ge„at de 1-iinister akkoord, dan ontvangt Hoofd B.V.D. daarvan een
schriftelijke bevestiging en begint de Chs-f Afdeling Openbare Orde

' . de "departementale uitvoering" te regalen.

b. De Chof Afdeling Openbare Orde verwerkt de gor.,igekourd.o gegevens
een aan de Con.raissarissen der Koningin en -via doiie- aan do

betrokken burgemeesters en politiechefs gerichte brieven, bij ue]kc •
worden gevoegd -W2.wr nodig in vor?,ogelue, pan op xiui- U to oponon
enveloppen- de arrostatiebevclcn, inhoudende de namen der " verdacht c;,
en hun plaatsen van internering, modellen laütgeving huiaaoeking on::
alsiTiede een instructie voor de burgorneer.tere en een voor de met de
aanhoudingen te belasten politieambtenaren.



Ex. nr. 1

Des-.e brieven MR t bijlagen worden de tiinister ter goe'dlce uring en
ondertekening voorgelegd.
Voorts worden de op u\ir U, sowel ten behoeve van de ISinisto-r van
Binnenlandse Zaken als ten behoeve van de Minister van Defensie, te
verscnden regerin£stelegr?:n;inen gereed gemaakt j "deze blijven onder
•berusting van de Chef Afdeling Openbare Orde. De verzending v:n dc'rc
telegvyiïnjen geschiedt overeenkomstig bepaalde met de P.?.T. gemaakt
afspraken.
De eventuele feitelijke uitvoering in cc korpsen wordt in gr.ng gosc'
na ontvangst van één van de beide in de regeringstelegrarjaen verniel:
codewoorden (burgerlijke uitzonderingstoestand: "prieel" en bij
staat van beleg: "oester").

c_. ÏIa het fiat van de Minister worden de onder b. bedoelde brieven
VÓÓT 31 december van het lopende jat-r per "exclusieve" koerier(s,

-dit zijn thans de Chef Afdeling Openbj'.j?e Orde of diens vervanger
en/of ue beveiligingsambtenaar- naai1 de verschillende provincies
gebracht en persoonlijk in handen gesteld van de kabinetschefs van
de Coï.imissari.ssen der Koningin; deze spelen de voor de burgemeester:
en politiechefs bestemde stukken naar hen door en nemen de oude
bescheiden in ten behoeve van de kabinetsregistratuur van het
departement.
Jaarlijks vindt mitsdien een algehele omwisseling van bescheiden -
plaats en een naiwkeurige controle door de kabinetsregistratuur
ten departemente van alle ingeleverde bescheiden.
l)e Minister stelt voorts, tegen inlevering van de oude bescheiden,
een complete nieuvre set bescheiden (zonder namen!) ter beschikking
van Eijn Ambt genot on van Justitie en van Defensie en van het ïïocfd
van de B.V.D.
Ket daartoe f:angev;eaen functionarissen van genoemde departementen
onderhoudt de Chef Afdeling Openbare Orde het nodige contact, met
die van Justitie speciaal ook, met betrekking tot het door de
rijkspolitie te verzorgen transport der aangehoudenen naar en hun
onderbrenging in de interneringsinrichtingen.

jï. De voorbereidingen ten aanzien van de politiële uitvoering vorne:
het sluitstuk von de algehele voorbereiding.

3)e Chef Afdeling Openbare Orde onderhoudt, zulks rr.et het oog op do *
technische uitvoeringsaspecten, de nodige contacten met de in do

. korpsen met deze vjerkzaamheden belaste politiefunctionarissen.

juni 1972
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Interneringagemeenten en -verdachten

Bijlage 3

Ex. nr. 1

Provincie Aantal gemeenten Aantal verdachten Soorten

G.P. + R.P. Tot.» G.P. + R.P. Tot. Art, 24 Art. 57 Tot.

Groningen ;

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

2

3
2

2

4
2

11

5
1

5
3

2

-

-

-
1

-
11

3

-
-

•

4
3
2

2

5
2

22

8

1

5
3

7
3
3
5
4
7

106
32
2

13
8

3

-
-
-
1

-
13
3

-

-
•*

10

3
3
5
5
7

119
35
2

13
8

6

3
3
4
4

. 5
89

29

2

13
4

4

-
-
1
1
2

30
6
-
-

4

10

3
3
5
5
7

119
35
2

13
8

Totalen: 40 17 57 190 20 210 162 48 210

Opmerkingen; 1. De 210 verdachten zijn er in feite slechts 19&» voor 14 van hen
moest namelijk een dubbele woonplaats worden opgegeven.

2. Onder de verdachten zijn 8 vrouwen voor art. 24 Vet E.B.B.G. en
8 voor art. 57 O.W.N.

3. De maximale bezetting van de interneringsinrichtingen in 1972 is

a_. mannen i'it 3 zuidelijke provincies naar Middelburg: 22 mannen

b_. mannen uit de overige provincies naar Hoorn :172 manneu

c. vrouwen uit het hele land naar Rotterdam : 16 vrouwe

juni 1972
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Nr. U 7889 Kabinet

Voorstel Frocedure-wi jziging "internering".

1. Het Hoofd van de B. V. D. doet een overzicht (naamlijsten) samenstel-
len van alle in principe voor internering/bewaring in aanmerking ko-
mende personen, zulks op basis van de daartoe door de Minister van
Binnenlandse Zaken vastgestelde normen.
Daarbij wordt tevens aangegeven, welke bijzondere objecten t.z.to in
dit verband tevens "behandeling" behoeven.
Het Eoofd van de 3. V. D. stelt zonodig tussentijds ---oor om wijzigingen
in het overzicht aan te brengen.
Het overzicht, alsmede - voor zoveel nodig - de tussentijds nodig ge-
achte wijzigingen worden, via de Directeur-Generaal 0.0. en V. aan de
Minister ter goedkeuring voorgelegde
Gaat de Minister met de voorstellen akkoord, dan ontvangt Hoofd B. V. D.
daarvan een schriftelijke bevestiging»
De naamlijsten en bijbehorende bescheiden worden door de Minister .
overgedragen aan de Directeur-Generaal 0.0, en V., die de Chef Afdeling
Openbare Orde de behandeling en verdere voorbereiding van een en a.ndea?-
laat verzorgen.

2, De Commissarissen der Koningin zijn door de Minister in het bezit ge-
steld van een samenvatting van de interneringsprocedure.
De betrokken burgemeesters ontvangen van de Minister pas kort, zij
het tijdig voor een feitelijke interneringsopdracht de nodige infor-
matie terzake; zij worden mitsdien niet eerder in deze materie gekend.

5« De door. de Chef Afdeling Openbare Orde voorbereide feitelijke opera-
tionele bescheiden (incl. de naamlijsten) blijven onder diens beheer
en zullen eerst kort, doch tijdig vóór de afkondiging van de bijzonde-

0 re rechtstoestand door koeriers van de B. V. D. worden bezorgd bij de
Commissarissen der Koningin en de betrokken burgemeesters.

~ ' . - to1/
4-»' De eigenlijke door de Minister c.q. - via deze - door de B. L. 3. te

, verstrekken opdracht aan de burgemeesters" tot internering c. q0 inbewa-
ringstelling geschiedt d. ra. v. een per regeringstelegram of politie-
telexbericht te verzenden codewoord.
De Chef Afdeling Openbare Orde houdt de door hem gereed gemaakte rege-
ringstelegrammen en telex-codeberichten -bij de andere operationele
bescheiden onder zijn berusting en verzendt deze in opdracht van de

l Minister c.q. via deze van de B. L. S. eerst kort vóór de a.fkondiging
van de bijzondere rechtstoestand.
Ook de Commissarissen "der Koningin ontvangen het codebericht, doch met
vermelding tevens aan welke burgemeesters in zijn provincie zodanig
codebericht is toegezonden.
Het Hoofd van de B. V. D., alsmede de Minister van Justitie (Directie
Politie) en, bij toepassing van art. 57 O.W.N., de Minister van
Defensie (B. L. S.) ontvangen zo spoedig mogelijk een afschrift var de
aan de Commissarissen .der Koningin verzonden codeberichten.
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« Ex. nr. l

De Chef Afdeling Openbare Orde pleegt het nodige overleg met het
departement van Justitie, met name over het transport van de aan-
tallen 'en de soort van aan te houden personen naar en hun onder-
brenging in de aangewezen interneringsinrichtingen»
Voorts verleent hij de Commissarissen der Koningin en de burgemeesters
op hun verzoek advies en pleegt hij tevoren (in elk:geval) met de
hoofdcommissaris van politie te Amsterdam overleg over de feitelijke
uitvoering van een eventuele internering en van het "gebouwenproject"
en de daarmee verband houdende voorbereidingen»

augustus 1972.
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Aam da Boofadol«oatromfa Baar
mr
Birootottr-OoBoraal vaar Opoaaara
ordo a* Volllghold,
Nlslatorla vam Bimmamlamdaa Sakam*
spui «7,
'a^3 S A V E B H A O g.

orig.~ div.

9 mal 1971*
Boraloniaf proooduro
Utormorla«/»owarlmg.

Ia aatvoord op 8» arlof van 1 maart J*l« ar. $207 Kaaiaot horiakt
ik B htt TttlfMd».

4» 4oor O *owt»»t*ldi> pro«»dur» oa«<>twijf«14 ««n Y»rb*t«-
**» opslaat* vm 4» tot da«ir«r i«f*l4dbi« »*•& Ik to«ii d*t

xbolmgrljto I^UMUMNI klivMit t*w* t
boutt la dat

alj «p4r««at aottdaa krljgu o» btpaaXd» p^rtoii»» t» lat«ra«r«i. D*
tijk a«Hif t wiatsr «ItgtiMiMiMi dat «lacht* «a» •§**!•« aaatal bwrga>aa*t«r
Mt daaa aatarU ta awka» aaan af «agtttjk |i aa taakawt krljft* Zalf
«auaaar Ik rakaaiM ka«é «at da «atatla» dia »i«h la da loop vaa aam
vaaka «aa jaraa aulloa voordoaa, a«aa ik T*lli« fa aaf»a atallaa dat ka
aantal aar(*a**atorat dat aait ai4 daaa amtatÉMl aatnkkaa aal «ordam,
aanü<t Ifli na» ka* tatatl »••%>! aal lila>fip Dit Upllo««rt dat 9O*
va» kat aamtal tofoaooaUya «a»dt foaoafyamfooyd aat aam kwaatla «a«r-
mada «14 ai*Mr lot* ta makam fokad koaaam am aak la da taakamat alot
aulXoa krljfoa. uit aam oogpvat vam v*lllch*ld lijkt mij dat alador «a-

2o. All* tatavam*t maal» da opdraoht tot lat*rn*rlac, da mamam «am da
aotrakkomam * om amav ik aammoam aak da rodamom ram latonorlmc* dia
ktaaktama kot aapaalda lm kot 2a lid va* «rt.a* Wat BBM la hot op to
makam p>aaaa»»oramal mootom word*a vovmald - amllam t*a*t*

nll4l*ft*l*« *«M»A t̂ ipor polltiatolaa wavdam door%^fov*m. Bioraam klovaa maar
aaifa TBÜlfiboldarivioe**. Zm do oorata plaat* kam da tala» alot alm

-2-
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••n aboolttttt veilig coBMunieatieaiddol wordoa beechowid, aodat de
dat onbevoegden oageaerkt keanianeaoa vsaa 4» gegeveaa ai» t ia «itgealo-
tea. In 4* tweede plaat* koven d* gegeve&o niet roehtotroeko ter kennio
van d* geadreoaeordoa (de korpaehefe vaa geooentepolitie, oe.» d» dió-
trieteeoaaaadanten der rijkopelitie), «aar ««rat ter kon&ia «ma een aaa
tal fuaetionarieaen bij d« politie, aoal* telexiatea «a aogelijk ook
anderen. Hot aantal iagewijdoa «a daara*d« d« kaaa «p Yoortijdif «it-
l«kk*av wordt daardoor la olk goval vorgroot.

Oa goaooBdo riaioo'a «a do govolgoa daarvaa ao kloia aogolijk to
boctdoa, som hot Boodaakolijk sija d* gtgovoaa pao 09 aot allorlaatato
aoaoat to voratrokkoa* Do eoaaoquontio daarvan la ooator «oor dat do
politio aauwolijko tijd hooft voor hot troffo» vaa voorboroidoado aaat-
rogolom, aoala o» hot vorkrijgoa vaa do ia art«22*2o lid tfot BBBO bo-
dooldo algoaoao of bijaoadoro oohriftolijko door do borgoaoootor to
voratrokkoa laat tot hot botrodoa VBB voaiagaa. Dit lijkt aij aiot bo-
vordorlijk voor hot vololagoa vaa do oporatio*

aoaooado boawaroB vordoa door do hoor vaa aija Dioaat bo-
aprokoa aot do plv*ohof vaa 8v Hoofdafdoliag Politio, do hoor
Doao boaprokiag loiddo tot do ooaolaoio dat sowol doao aio do aaa do
ottdo proooduro klovoado bosvaroa oadorvaagoa sovdoa ktmaoa wordoa wn*
aoor do hioraa ia hoofdlijaoa gooohototo prooodvro aon «ordoa gevolgd.

1. Do BVD otolt op do gobruikolijko wijao, aa ovorlog aot do botrok*
koa korpoohofo van goaooatopolitio oa diatriotoooBvaadaatoB dor rijko»
politio, lijatoa aaaon waa naaoa vaa to iator&oroa poraoaoa o& vaa Mto
bokijkoa" gobovwoB on logt doao via do Chof Afdoliag (̂ poabaro Ordo tor
goodkonriag voor aan do Miaiator*

2. Ra goodxouriag door do Hiaiotor wordoa do gogovona door do Chof
Afdoliag Opoabaro Ordo vorworkt ia aaa do botrokkoa aatoritoitoa go-
riohto briovoa on vordor ia aio bijlagoa daarbij to voogoa inatraotioa,
arrootatiobovolon, aodolloa laotgoviag oto», dio vorvolgoaa tor good-
kouriag on tokoaiag aaa do Niaiator wordoa voorgologd» Do briovoa wor-
doa daarna oohtor niot voraoadoa, «aar ia port^famillo goboudpa bij do
Chof Af doiag Qanbay» Ordo. ir.r.u-,T.T--frf»,-r,TM*^*,m^r,--,

3* ladion do o«atandighodoa aodaaig aija dat rokoBiag gohovdon aoot
wordoa aot do afkoadigiag van do burgorlijko ttitaoadoriBgatooataad dan
wol do otaat iraa bolog, wordoa do briovon por koorior naar do goadroa-
aoordoa gobraeht.

N.B. Ik horhaal hierbij gaarao aija oorder gedane, aoadoliago
aanbod oa daartoe ao aodig poraonool on tranoportniddolon
tor boaohikkiag te otellon.

4. Do oodowoordoB, dio do oporatio ia gang aot ten, worden aot ai j
por regeriagatelegran, hot ai j por politietolex ovorgobraoht.
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5* Sloohto vaaneer 4» gobourtoaiMoa aioh so MM! oatwikkoloa dat "•
bovoaotaaado proooduro aiot kas vordoa govolgd, wordt voor hot ovor» ^
broagoa vaa do gogoToiui gobruik goBaakt van do politiotolox.

Ik kaa »ij a*t do goaohototo proood«ro« dio naar «tja aoaing
do b«ot« «aarborg MLodt aowol voor do Toilighoid aio voor hot vol*
olagom TOB do oporati»« foaool voroaic*** Ia doao opaot ia hot aiot
aodif allo bwrcoMoootoro TOJI do to Tolfoa prooodaro op do hoogt* to
otolloa. Wol lijkt hot aij gowoaot do tot dmovor «ij do oporatio bo-
trokkoa goaooatolijko aatoritoitoft daarooitroat aoadoliag to inforao-
ro» «aaaoor do oudo booohoidoa verdoo lagoaoaoa. VooraoTor ia do too-
kovat aadoro govooatoa bij do oporatio botrokkoa wordoa, aoa dit «on-
doliag iaforworoa • ladioa gowoaot - kaaaoa gooohiodoa door do aabto-
aaro» raa ai^a di«a*t, dio hot ia jwit 1 bodooldo ovorlog plogw «ot
do botrokkom korpoohofo oa diatriotoooaaandaatoa dor rijkopolitio.

Qaarao vomooa ik of ook U aioh aot doao prooodnro kaat voroni*
g*a« Ia dat goval aoo* ik aaa dat B voor vordoro uitworkiag taa do
goaohotato hoofdlijmoa aalt willoa dooa aorgdragoa.

Do bij Ow ia aaahof voraoldo briof govoofdo bijlagoa aoad ik G
hiorbij rotoar.

HET HOOFD TAV DE

l •
*:
5.' ft

BVO
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fë&S -6 MAAST IS72
Aan

het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst,
President Kennedylaan 25,
t s-Gravenhage.

Bijlagen: Div.

Uw brief van:

Onderwerp: Herziening procedure
in t e rne ring/b ewaring.

Directie: 0.0, V. Hoofdafd. Politie

Afd. Openbare Orde Nr. 6207 Kabinet

•s-Gravenhage, 1 maart 197 2.

Hierbij doe ik ïï toekomen een, mede aan de hand van het terzake

met U op 23 november jl. gevoerde gesprek, gewijzigde nota (met bij-

lagen), met betrekking tot bovenvermeld onderwerp.

Gaarne verzoek ik U, wanneer U zich met de inhoud van de nota

(met bijlagen) zult kunnen verenigen, deze van Uw medeparaaf te voor-

zien en mij zo spoedig mogelijk weer te doen toekomen.

DE DIRECTEUR-GENERAAL VOOR
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID,

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, NUMMER EN ONDERWERP TE VERMELDEN

76-M-016674'



bijl. 1082011

Deze nota bestaat uit 2 pagina's

Nr. 620? Kabinet Ex, nr.

Directie 0.0.Y.

Hoofdafdeling Politie
Afdeling Openbare Orde Ex, nr, 1: Heer Minister

Ex. nr. 2j*Chef Openbare Orde
Ex. nr, 5V*Hopfd B.V.D.

Onderwerp;

Herziening procedure
internering/bewaring.

Medeparaaf: Hoofd B.V.D.:

Aan de Heer Minister.

U if-S-"H
» / i_. vu*./ C(.'-<-v<̂ .

Het Hoofd van de B.V.E. heeft, zoals ieder jaar gebruikelijk, de
nieuwe gegevens met betrekking tot de voorbereiding van do eventuele
uitvoering van het interneringsproject in het jaa.r 1972 bij mij ge-
deponeerd; dezerzijds zou nu moeten worden zorggedragen, dat de

l (jaarlijkse) omwisseling van alle bescheiden op kortere termijn
"-• wordt gerealiseerd.
Een landelijk overzicht van de in 1972 bij het project betrokken ge-
meenten en van de aantallen en soorten "veiligheidsverdachten" per
provincie is te Tlwer kennisneming hierbij gevoegd (bijl, 3)*
Nu U voor de eerste maal als Minister met deze zaak wordt geconfron-
teerd, zou ik in overleg met het Hoofd van de B.V.i)« Uw aandacht
willen vragen voor enige organisatorische aspecten van deze zaak.
wet betrekking tot de in de artt. 24 Wet B.B.B.G. en 57 O.W.N, neer-
gelegde bevoegdheid tot internering resp. • bewaring (vide bijl, 1),
wordt al sedert vele jaren de eventuele uitvoering van het project
in de practijk zorgvuldig voorbereid en jaarlijks aangepast.
Er is geen reden om over de noodzaak daartoe thans anders te denken.
Wel zijn er echter twijfels gerezen omtrent de veiligheid en de doel-
matigheid, van de gevolgde procedure.
De situatie op dit moment is, dat de interneringsbescheiden 1971
(inclusief de namen en adressen der "veiligheidsverdachten") berusten
bij alle Ün.d.K. en bij de in 1971 feitelijk bij het project be-
trokken burgemees t ei's en politiechefs.
Jaarlijks moeten deze bescheiden worden aangepast aan de nieuwe ge-
gevens, hetgeen o.nu niet zich brengt, dat de stukken bij alle burge-
meesters moeten worden ingenomen en dat andere burgemeesters vcor
het eerst moeten v/orden ingeschakeld. Een samenvatting van de tot
dusver gavolgde voorbereidingsprocedure zult U willen aantreffen in
bijlage 2,
Het is duidelijk, dat dit systeem zeer kwetsbaar en arbeidsintensief
is.
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— 2 — Ex. nr. t.

In overleg met het Hoofd van de B.V.D. heb ik nagegaan, op welke
wijze aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen.
Wij menen, dat dit zou kunnen geschieden door de namen van de te
interneren personen uitsluitend centraal te administreren en niet
verder het land in te zenden.
All e> burgemeester s zouden ds.axnaast in het algemeen kunnen worden
"ingelicht over de maatregelen, welke van hen worden verwacht, wan-

f. neer zij opdracht zouden krijgen om bepaalde personen te interneren,
! Deze opdracht, tenslotte zou, wanneer het zover moet komen, via de
c",^J- ?o]Lj.tj.e_telex_Jcunn en....wordengegeven, langs!.. *relk.e_w.eg. ook .de namen

.,•••; ,<. van de Jb e trokken en zouden kunnen worden doorgegeven» \z.
.,.,,„",.„ . Éën~mëer uitgewerkt^ voorstel voor deze nieuwe, vereenvoudigde rege-

,_ ̂  ling is als bijlage 4 bijgevoegd.
. Indien U zich met deze procedure-wijziging zoudt kunnen verenigen,

y.o'* dient dezerzijds eerst nog overleg te worden gepleegd met Justitie
r v* Uw. i<»~vj '»ƒ••> en met Defensie, die eveneens acooord moeten gaan met de nieuwe

TJ* tt>u•>•**••* opzet; daarna ware een en ander Uwerzijds op de vergadering van de
Cn.d.K. aan de orde te stellen,

• Vervolgens .kunnen dan dezerzijds, in overleg met de B.V. D., de
verdere voor 1972 te treffen voorzieningen worden getroffen.
De i«~fflttat' O liedpeM-c, gebruikelijke omwisseling van bescheiden war<
in elk geval op te schorten, totdat een beslissing omtrent het
nieuwe voorstel is genomen»

De Directeur-Generaal voor
Openbare Orde en Veiligheid,

/l ,- _ •/ ,



bijl. l van bijl. 1082011

Bijlage l

Dit stuk bestaat uit l pagjjia Ex. nr. *

Nr. 6207 Kabinet

Artikel 24 Wet B.B.B.G. (ie lid)
i

"Indien de omstandigheden, die tot de vaststelling van de burgerlij}
uitzonderingstoestand hebben geleid, naar het oordeel van Onze
Minister-President een bedreiging voor het volksbestaan inhouden,
zijn Onze Kinister van Binnenlandse Zaken en, indien onverwijld
ingrijpen noodzakelijk is, Onze Commissaris in de provincie bevoegd
iedere persoon ten aanzien van wie gegrond vermoeden bestaat, dat
hij de openbare orde in gevaar zal brengen, te doen interneren.".

Artikel 57 O.W.N, (ie lid)

"Het militair gezag is bevoegd iedere persoon, ten aanzien van wie
gegrond vermoeden bestaat, dat hij de uit- of inwendige veiligheid
in gevaar zal brengen, in.de bewaring van Onze Minister van Justiti*
of, indien en zolang dit niet mogelijk ie, in militaire bewaring te
stellen."

januari 1972



bijl. 2 van bijl. 1082011

Bijlage 2

Nr. 6207 Kabinet Pit stuk bestaat uit 2 pagina's Ex. nr. %

Huidige aanpak en procedure .

1. Algemeen,

a. De te interneren c.q. in bewaring te stellen personen worden door
de B.V.D. geselecteerd op basis van de door het Hoofd van die Diens

in overeenstemming met de Directie 0.0. en V. aan de Minister van
Binnenlandse Zaken voorgestelde en door deze -indien nodig jaarlijks
opnieuw- vastgestelde interneringsnormen.

t ,, / Deze jaarlijks plaats vindende selectie (van uitsluitend politiek-
f a-w J-/-.*» ,;̂ ',*-«--.<•<•£> "*• extremistische figuren/ geschiedt mede na informatie bij de betrokken

politiechefs en hun (eventuele) chefs inlichtingendiensten.
Overigens kan de Directeur-Generaal 0.0. en V» zelf nog voorstellen on
andere personen op te voeren, voor zover die niet onder de B.V.D.-
normen vallen ( z.g. "overige rellenmakers").

_b. De feitelijke behandeling van de interneringsmaterie, i.c. de
* administratieve voorbereiding, de operationele coördinatie en de

bewaking van het project is, onder de Directeur-Generaal 0.0. en V.,
opgedragen aan de Chef Afdeling Openbare Orde van de Hoofdafdeling
Politie. Deze wordt daarbij, wat de administratief-technische aspecter
betreft, terzijde gestaan door de beveiligingsambtenaar en de
kabinetsregistratuur.

£. Omdat het gaat orn de regeling van ééri project, waarvan de uitvoerir
steunt op de bevoegdheden van onder meer de Ministers van Binnen-

landse Zaken en van Defensie, hebben deae in 19̂ 5 besloten de nodige
maatregelen te bundelen, zulka ter verzekering van een goede uitvoerir.
van deae zowel administratief als operationeel kwetsbare zaak.
De behandeling van de gehele materie, dus ook de. voorbereiding en het
feitelijk in gang zetten van de operatie t.b.v. het militair gezag,
werd opgedragen aan een functionaris van Binnenlandse Zaken, i.c.
(thans) de Chef Afdeling Openbare Orde»

2. Voorbereidingsprocedure.

a* Het Hoofd van de B.V.D. dient jaarlijks omstreeks oktober, na
verzameling van de benodigde gegevens, een voorstel in bij de

Minister ter vaststelling van de daarbij gevoegde interneringsnormen
(indien gewijzigd) en met bijvoeging van lijsten met narnen van te
"interneren" personen en van een overzicht van een aantal in Amsterdan
gelegen, alsdan te "bekijken" gebouwen (o.m. ter inbeslagneming van
materiaal en ter verzegeling van persen van bepaalde drukkerijen, e.d.
Aan deze (primair in handen van de Chef Afdeling Openbare Orde te
stellen) bescheiden zal eerst nog de Directeur-Generaal 0.0. en V. zi;
advies aan de Minister toevoegen (met eventueel nieuwe namen).
Gaat de Minister akkoord, dan ontvangt Hoofd B.V.D. daarvan een
schrifielijke bevestiging en begint de Chef Afdeling Openbare Orde
de "departementale uitvoering" te regelen.

b. De Chef Afdeling Openbare Orde verwerkt de goedgekeurde gcgevene i»
een aan de Commissarissen der Koningin en -via deze- aan de

betrokken burgemeesters errpclitiechefs gerichte brieven, bij walke o,
worden gevoegd -ŵ ar nodig in veraogelde, pas op uur U te openen
enveloppen- de arrestatiebevelen, inhoudende de namen der "verdcchten'
en hun plaatsen van internering, modellen lastgeving huiszoeking enz.,
alsmede een instructie voor de burgemeesters en één voor de met de
aanhoudingen te belasten politieambtenaren.

-Deze-



Ex. nr.

-2-

Deze brieven met bijlagen worden de Minister ter goedkeuring en
ondertekening voorgelegd.
Voorts worden de op uur U, zowel ten behoeve van de Minister van
Binnenlandse Zaken als ten behoeve van de Minister van Defensie, te
verzenden regeringstelegrammen gereed gemaakt; deze blijven onder
berusting van de Chef Afdeling Openbare Orde. De verzending van deze
telegrammen geschiedt overeenkomstig bepaalde met de P.T.T. gemaakte
afspraken.
De eventuele feitelijke uitvoering in de korpsen wordt in gang gezet
na ontvangst van één van de beide in de regeringstelegraramen vermeldt
codewoorden (burgerlijke uitzonderingstoestand: " " en bij

- • staat van beleg: '' ").

£. Na het fiat van de Minister worden de onder b. bedoelde brieven
v<5<5r 31 december van het lopende jaar per "exclusieve" koerier(s)

-dit zijn thans do Chef Afdeling Openbare Orde of diens vervanger
en/of de beveiligingsambtenaar- naar de verschillende provincies
gebracht en persoonlijk in handen gesteld van de kabinetschefs van
de Commissarissen der Koningin; deze spelen de voor de burgemeesters

{>'JV, ; , . . ' . ^fi politiechefs bestemde stukken naar hen door en nemen de oude
bescheiden in ten behoeve van de kabinetsregistratuur van het
departement.
Jaarlijks vindt mitsdien een algehele omwisseling van bescheiden
plaats en een nauwkeurige controle door de kabinetsregistr.atuur
ten departemente van alle ingeleverde bescheiden.
De Minister stelt voorts, tegen inlevering van de oude bescheiden,
een complete nieuwe set bescheiden (zonder namen!) ter beschikking
van zijn Ambtgenoten van Justitie en van Defensie en van het Hoofd
van de B.V.D..
Met daartoe aangewezen functionarissen van genoemde departementen
onderhoudt de Chef Afdeling Openbare Orde het nodige contact, met

fit. "</rĵ .£:_" •/ '-**"1" J*"'"'"> l die van Justitie speciaal ook, met betrekking tot het door de
<~̂ >~.̂ .'̂ f̂  -v̂ ê̂ ./—••'•*•-•' rijkspolitie te verzorgen transport der aangehoudenen naar en hun
i**,/.* -Wc i^.{<<tï:.\ onderbrenging in de interneringsinrichtingen.

{;1̂ , ,•<•>--. *~~$< •"•'*"• ., d. De voorbereidingen ten aanzien van de politiële uitvoering vormen
^ v-vff"--—1"'''-*̂ " **"-**•" het sluitstuk van de algehele voorbereiding.

/4w,„l.,.;.»v »w«v De Chef Afdeling Openbare Orde onderhoudt, zulks met het oog op de
,̂ -, " -t/.,„.>-.. •'" technische uitvoeringsaspecten, de nodige contacten met de in de

*"''', korpsen met deze werkzaamheden belaste politiefunctionarissen.
•̂'* V!P*-*"~*" ''" *"

_;«-v-, .-v--i.*. .. f-i-i ' -

^,/>/«. *':-«-..;> januari 1972



bijl. 3 van bijl. 1082011

Bijlage 3

Dit stuk bestaat uit l pagina Ex. nr. 1,

Nr.. 6207 Kabinet

Interneringsgemeenten en -verdachten

Provincie Aantal gemeenten

G.P. + R.P. Tot.

Aantal verdachten Soorten

G.P. + H.P. Tot. Art. 24 Art.57 Tot,

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Noord-Kolland

Zuid-Hollend

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Totalen:

2

3
2

2

4
2

11

5
1

5
3

40

2
-

-

-
1

-

11

3
-

-
-

17

rr — TTT^ÏT-— mrrrrrr'

4
. 3
2

2

5
2

22

8

1

5
3

57

7
3
3
5
5
6

106

31

2

14
8

190

• T: ÏT ̂- :T: r- =; — sr r= —

3
-
-
-
1
-

13
3

-

-

—

20

10

3

3
5
6
6

119
34
2

14
8

210

6

3

3
4
5
4
91
27
2

14
4

163

4
-
-
1
1
2

28

7
-
-

4

47

10

3

3
5
6

6

119
34
2

14
8

210

Opmerkingen; 1. De 210 verdachten zijn er in feite slechts 198; voor 12 van hen moest
namelijk een dubbele woonplaats worden opgegeven.

2. Onder de verdachten zijn 8 vrouwen voor art. 24 Wet B.B.B.G. en
8 voor art. 57 O.VJ.N.

3. De maximale bezetting van de int er nerings inrichtingen iji 1972 is:

a. mannen uit 3 zuidelijke provincies naar Middelburg : 22 mannen

b. mannen uit de overige provincies naar Hoorn" -—r-172 mannen

c. vrouwen uit het hele land naar Rotterdam : 16 vrouwen

januari 1972



bijl. 4 van bijl. 1082011
Bijlage 4

Dit stuk bestaat uit 2 pagina's

Nr. 620? Kabinet

Vooretel procedure-wijziging

1, Het Hoofd van de B. V. D. doet een overzicht samenstellen van alle in
principe voor internering/bewaring in aanmerking komende personen,
zulks op basis van de daartoe door de Minister vastgestelde normen.
Daarbij wordt tevens aangegeven, welke bijzondere objecten t.z.t.
in dit verband tevens "behandeling" behoeven.
Het Hoofd van de B. V. D. stelt zonodig tussentijds voor om wijzi-
gingen in het overzicht aan te brengen.
Het overzicht, alsmede de tussentijds nodig geachte wijzigingen
worden, via de Directeur-Generaal 0.0, en V., aan de Minister ter
goedkeuring voorgelegd»
Gaat de Minister met de voorstellen akkoord, dan ontvangt Hoofd
B. V. D. daarvan een schriftelijke bevestiging»
De naamlijsten en bijbehorende bescheiden worden door de Minister
overgedragen aan de Directeur-Generaal O..O. en V. , die de Chef
Afdeling Openbare Orde de verdere voorbereiding ten departemente
laat verzorgen.
r r

,//'.„'•/, 2. A-tte Cn.d.K. en ̂He burgemeesters ontvangen bij brief de hoogst
nodige informatie. Deze kan beperkt blijven tot het verschaffen van
inzicht in wat van hen wordt verlangd, wanneer de Minister (of
C. d. K.) dan wel het militair gezag van de "interneringsbevoegdheid"
gebruik maakt. Deze informatie behoef .t dus slechts eenmaal te worden
gegeven. "~'"*fc<.^~ ,./,, *..., J,, ,«., ; *, • > .< *-.

i De districtscommandanten der rijkspolitie ontvangen ter kennis-
— neming een afschrift van de aan de burgemeesters gezonden brief

(met bijlagen)*

3. De door de Minister c.q.- via deze - door de B.L„S. te verstrekken
opdracht aan de burgemeesters tot internering: c.q„ inbewaringstellin
geschiedt (niet meer via regeringstelegramraen, doch^d^w»vT pol-itie-

tevens de namen en adressen der aan te houden
personen staan v.ermeld. ., .. • , / ,
r - ~ - - « - ^ - "•>•*•> "' t X «••

.. ., .. • , / , ,
r - G>t£(, t~w,»-£<-l~ «*-̂ v- "•>»»•*•> "' t X «•• -• /- f-A

De Chef Afdeling Openbare Orde maakt djin_xiolc, nadai de „IJ. js~t_!ae„t
nâ en_jtioô ê --Minister- is goedgekeurd, de nodige telexberichten in
concept gereed en bewaart deze (met de- naamli j-ŝ t) in zijn kluis.
Hij brengt tussentijds in die lijst e*t-ia-4^--ox>ncept-telexberichten
de nodige door Hoofd B.V0D. voorgestelde, door de Minister gefiat-
teerde wijzigingen aan,
Da_concept~telexberichten worden kort voor de verzending, (eventueel
nog na wijziging op advies van Hoofd B, V, D. en D.G„ 0.0. en V.) aan
de- Minister ter parafering ypor^ele^d.
De verzending der tfiij&*bê itfh t en7 geschiedt pas kort voor de afkondig
van de bijzondere rechtstoestand.
De Cn.d.Xe ontvangen, bij—voorkeur o-&fc-ïia_jdfi_po_litietelex, jaenlaf-1
s<ihrjLC±-Jfan -el-te der aa-n de burgemeesters in hun provincie gezonden
tejjexberichten0 "̂  • c' - y* •-'**> •-- •*<• Z- ••» <•*•«•! -<>•• /»•."<' ••; •::<•*» •'•-.,.

• • ' ' ' ir •' ., ' ,



- 2 - '.

Ex. nr.

Het Hoofd van de B.V.D., alsmede de Minister van Justitie (Directie
Politie) en, bij toepassing van art. 57 O.W.N., de Minister van De-
fensie (B.L.S.) ontvangen zo spoedig mogelijk, doch per koerier, een
afschrift van alle verzonden .telex-è*?ei-ch-ten, t~'-~ '*-<••• •*'•*• <••«/-• •&**•> «<<'•-,.

De Chef Afdeling Openbare Orde pleegt het nodige overleg met het
departement van Justitie, met name over het transport van de aantal-
len en de soort aan te houden personen naar en hun onderbrenging in
de aangewezen interneringsinrichtingen.
Voorts verleent hij de Cn.d.K. en de burgemeesters op hun verzoek
advies en pleegt hij (in elk geval) met de hoofdcommissaris van
politie te Amsterdam overleg over de feitelijke uitvoering van een
eventuele internering en van het "gebouwenproject" en de daarmee
verband houdende voorbereidingen.

januari 1972.



bijl. van bijl. 1137785

Behoort by circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken
nr. U 10.138 kabinet, d.d. 10 april 1975.

Billage

Ex» nr. ^ £T~

Procedurebeschrijving

interneringsvoorbereiding

1. De Minister van Binnenlandse Zaken verstrekt de Commissaris der
Koningin de zowel voor deze als voor de betrokken burgemeesters
(en politiechefs) in zyn provincie besterade interneringsbescheide:
hy doet deze, wanneer zulks noodzakelyk is, vervangen door nieuwe

2. De Minister van Justitie regelt, aan de hand van de terzake door i
Minister van Binnenlandse Zaken verstrekte gegevens, de (voorbere
ding van de) transporten van de veiligheidsverdachten naar de int
neringsinrichtingen.

3. De chef van de afdeling Openbare Orde van de Directie Politie van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de (inter)de-
partementale voorbereiding, coördinatie, begeleiding en uitvoerin,
van het project.
Hy verstrekt daarby, waar nodig en gewenst, adviezen aan de betro!
ken bestuurlyke, justitiële en militaire functionarissen en onder
houdt voorts, met name met het oog op de feitelijke uitvoering van
het project de nodige contacten met daarvoor in aanmerking komend
politiechefs.

4. De Commissaris der Koningin houdt de voor de betrokken burgemeest
en politiechefs in zijn provincie bestemde interneringsbescheiden
onder zyn berusting.
Hij stelt deze op aanwijzing van de Minister van Binnenlandse Zaken
dan wel - in spoedeisend geval - op eigen gezag terstond ter be-
schikking van de betrokken burgemeesters en politiechefs. Deze
zullen niet eerder tot uitvoering van het project overgaan dan na
ontvangst van de daartoe door de bevoegde autoriteit verstrekte
opdracht, welke via een codewoord wordt gegeven.

5. Het (in de bescheiden vermelde) codewoord wordt, via de politie-
telex en/of een regeringstelegram dan wel telefonisch, zo mogelyk
kort voor de afkondiging van de bijzondere rechtstoestand ter kenn
gebracht van de betrokken burgemeesters.
De Minister van Binnenlandse Zaken draagt er zorg voor, dat het t
verzenden codewoord ook tijdig de Commissaris der Koningin, alsmed
de Minister van Justitie bereikt»

6. De eigenlijke uitvoeringsprocedure is opgenomen in de internerings
bescheiden zelf.

10 april 1973.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE

BCB l 13 2 4 6 'l

16 MAÜ811S(73
v - . _ . • * ) ** "

ft-iB.jL. ^ zie kopie

Aan het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst,
President Kennedylaan 25»
's-Gravenhage.

Bijlagen: i minute met 2
(geheim)

Uw brief van —

onderwerp: Herziening procedure
int erner ing/be war ing

n n TT Directie Politie
Directie: O.O.V FTooMoW.

Afd. Openbare Orde Nr.u 10.138 Kabinet

's-Gravenhage, 15 maart 1973 •

Hierbij doe ik U toekomen een minute met twee
bijlagen^ met betrekking tot bovenvermeld onderwerp,
welke tevens de inleiding vormt tot de gebruikelijke
omwisseling van de interneringsbescheiden.

Indien U zich met de inhoud van deze brieven en
bijlagen kunt verenigen, verzoek ik U de minute
van Uw medeparaaf te voorzien en deze met bijlagen
zo spoedig mogelijk weer te mijner beschikking te
stellen.

De Directeur-Generaal voor
Openbare Orde en Veiligheid,

VERZOEKE 5!J BEANTWOORDING DATUM, NUMMER EN ONDERWERP TE VERMELDEN

76-01-016674'



Getypt door

Gecoll. door

'- bijlage 1152^61
_-=——•
Voorgaande •- Verzonden door
agendanummers

Visie

Afschriften
aan :

hr.
1 -u-i j»*

Weer /
voorleggen

Gesteld door

ir. Ex, nr.

r ~i
Aanwijzingen voor verzending:

Luchtpost

-Expresse

Koerier •

Aantekenen

Publiceren

Aan

de Commissarissen der Koningin

Bijlagen: 1 6X. procedure

f

L _J

Uw brief van:

Onderwerp: Herziening procedure
int erner ing/bewak ing

Directie O.O.V. Hoofdafd. Politie

AW. Openbare Orde Nr. U 10.1J8 Kabim

's-Gravenhage,

Uiterste datum van verzending: l april 197ji

I

Zoals ik reeds eerder met U besprak, behoeft de tot dusv<
gevolgde voorbereidingsprocedure, met betrekking tot de
internering ingevolge artikel 24 van de Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag en tot de inbewaringstellij
ingevolge artikel 57 van de Oorlogswet voor Kederland,
zowel uit veiligheidsoverwegingen als om redenen van
practische aard nadere herziening.
De terzake ontworpen nieuwe regeling, welke er in hoofd-
zaak op neerkomt, dat de voor de betrokken burgemeesters
(en politiechefs) bestemde interneringsbescheiden voorta-
zo lang mogelijk onder Uw berusting zullen blijven, moge
U aantreffen in de hierbijgevoegde procedurebeschrijving.

In verband met de invoering van de nieuwe regeling veivx
ik U gaarne de thans in Uw provincie bij het project
betrokken burgemeesters} van de gemeente(n)
ad Groningen

ad Friesland
ad Drenthe
ad Overijssel
ad Gelderland

ad Utrecht
ad Noord-Holland

Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Beerta
en Pinsterwolde
Leeuwarden, Sneek en V/est stellingwerf
anmenl Hooge vgen/gn~igeède
Enschede en Deventer
Arnhem, Zutphem, Apeldoorn, Hattem e;n
Nijmegen
Utrecht en Amersfoort
Heemskerk, Hoorn, Wormerveer, Zaandan,
Amsterdam, Beverwijk, Haarlem, Hilversi
Laren, Alkmaar, Enkhuizen, Koog aan de
Zaan, Langèdijk,/Purmerendt Weesp, Ass?
delft, Krommenie, Medemblik, Bergen,
Castricum, Haarlemmermeer, Velsen en
Hormer

Addenda: 2



ad Zuid-Holland : 's-Gravenhage, Leiden, Rotterdam, Rockanje,
Berkel en Rodenrijs_,ea Leiderdorp -•«- J<-£^t~—

ad Zeeland : Vlissingen
ad Moord-Brabant; Eindhoven, Tilburg, Helmond en Geldrop
ad Limburg : Maastricht, Heerlen, Brunssum en Nuth

persoonlijk mondeling met de nieuwe regeling in kennis te (doen)
stellen en voorts alle thans nog bij die burgemeester(s)
(en politiechef®) aanwezige interneringsbescheiden vóór l mei a.s.
te doen innemen en deze voorlopig onder Uw berusting te houden.
De eventueel bij de districtscommandanten der rijkspolitie berusten
interneringsbescheiden dienen rechtstreeks bij U te v?orden ingeleve

Tenslotte stel ik mij voor om U spoedig na l mei a.s. de voor U
(en de eventueel te zijner tijd voor de betrokken burgemeester̂ ))
bestemde nieuwe bescheiden, zulks tegen ontvangst van alle dan in
Uw bezit zijnde bescheiden, in handen te doen stellen via de chef
van de afdeling Openbare Orde van de Directie Politie van mijn
departement.

De Minister,

Addendum I

Bijlagen;j.\. hoofdrain. (met l bijl.) + add.II sub 1.
L̂ transportschema Persoonlijk in handen

_ •, : , , „, . van Mr.Onderwerp;als hoofdmin. .

Aan de heer Minister van Justitie,
Raamweg 471
's-Gravenhage.

* . Hierbij doe ik U ter kennisneming toekomen een afschrift van elk de
door mij aan de Commissarissen der Koningin en aan onze ambtgenoot
van Defensie gezonden brieven (de eerste met l bijlage), met
betrekking tot bovenvermeld onderwerp.

•/. Tevens is hierbij gevoegd een tot nader bericht van kracht blijvend
schema ten behoeve van het transport van de te interneren personen
naar de int er nerings inrichtingen te Hoorn, Middelburg en Rotterdam.

Voorts moge ik. U nog eens in herinnering brengen, dat het Hoofd var.
de Afdeling Militair Juridische Voorbereiding van het Hoofdkwartier
van de Generale Staf bij een bespreking terzake op 12 december 1965
de aandacht heeft gevraagd voor de regeling van de "militaire
bewaring" ex artikel 57 van de Oorlogswet voor Nederland, in \velk
geval van militaire zijde (ook) andere interneringsplaatsen zouden
kunnen worden aangewezen. Daarbij is destijds ook gevraagd het punt
van. de overdracht van de aangehouden personen door de districts-
commandanten der rijkspolitie aan de Koninklijke Marechaussee nader
te regelen.
Een en ander zou Uwerzijds verder met het Ministerie van Defensie
worden geregeld.

In verband met vorenstaande verzoek ik U gaarne te bevorderen, dat
de eerderbedoelde transporten op basis van bijgaand schema thans
worden voorbereid.

-Tenslotte-



Tenslotte zal ik het op prijs stellen, indien U de in Uw bezit
zijnde set interneringsbescheiden, welke binnenkort door esn
nieuwe set zal worden vervangen, zult willen doen inleveren bij
de beveiligingsambtenaar, de heer van mijn departemer
Binnenhof 19 te 's-Gravenhage.

De Minister,

Addendum II

Bijlagen; l afschrift hoofdmin (met l bijl.)
l afschrift add.I (zonder bijlJ.

Onderwerp; als hoofdmin.

Aan; l de heer Minister van Defensie,
t.a.v. Hoofd Sectie G 2, afd. B,
Jan van Nassaustraat 123,
's-Gravenhage.
'(persoonlijk in handen van hr. _)

j 2 het Hoofd van de Binnenlandse
< Veiligheidsdienst,
j President Kennedylaan 25,
i * s-Gravenhage «

l Hierbij doe ik U ter kennisneming toekomen een afschrift van elk
l der door mij aan de Commissarissen der Koningin en aan de
| — Minister van Justitie gezonden brieven (de eerste met l bijlage),
j • • met betrekking tot bovenvermeld onderwerp.
i

In verband met een wederom noodzakelijk geworden algehele omwisse
l ing van de int erner ingsbe sche iden verzoek ik U voorts gaarne de
in Uw bezit zijnde set interneringsbescheiden te doen inleveren
bij de beveiligingsambtenaar, de heer van mijn
departement, Binnenhof 19 te 's-Gravenhage.

De Minister,



kopie v. bijl. v. bijl. 11J2461

Behoort bij circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken
nr. Kabinet, d.d.

Bijlage

Ex. nr.

Procedurebeschrijving

interneringsvoorbereiding

l» De Minister van Binnenlandse Zaken verstrekt de Commissaris der
Koningin de zowel voor deze als voor de betrokken burgemeesters
(en politiechefs) in zijn provincie bestemde interneringsbescheiden;
hij doet deze, wanneer zulks noodzakelijk is, vervangen door nieuwe.

2* De Minister van Justitie regelt, aan de hand van de terzake door de
Minister van Binnenlandse Zaken verstrekte gegevens, de (voorbereiding
van de) transporten van de veiligheidsverdachten naar de internerings-
inrichtingen.

3. De chef van de afdeling Openbare Orde van de Directie Politie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de (inter)departement;
voorbereiding, coördinatie, begeleiding en uitvoering van het project,
Hij verstrekt daarbij, waar nodig en gewenst, adviezen aan de betrokk*
bestuurlijke, justitiële en militaire functionarissen en onderhoudt
voorts, met name met het oog op de feitelijke uitvoering van het proj<
de nodige contacten met daarvoor in aanmerking komende politiechefs.;

4. De Commissaris der Koningin houdt de voor de betrokken burgemeesters
en politiechefs in zijn provincie bestemde interneringsbescheiden ond<
zijn berusting.
Hij stelt deze op aanwijzing van de Minister van Binnenlandse Zaken
dan wel -in spoedeisend geval- op eigen gezag terstond ter beschikking
van de betrokken burgemeesters en politiechefs. Deze zullen niet eerdi
tot uitvoering van het project overgaan dan na ontvangst van de daari<
door de bevoegde autoriteit verstrekte opdracht, welke via een codewo<
wordt gegeven.

5« Het (in de bescheiden vermelde) codewoord wordt, via de politietelex
en/of een regeringstelegram dan wel telefonisch, zo mogelijk kort
voor de afkondiging van de bijzondere rechtstoestand ter kennis
gebracht van de betrokken burgemeesters.
De Minister van Binnenlandse Zaken draagt er voor zorg, dat het te
verzenden codewoord ook tijdig de Commissaris der Koningin, alsmede
de Minister van Justitie bereikt.

6̂  De eigenlijke uitvoeringsprocedure is opgenomen in de internerings-
bescheiden zelf.

april 1973.
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co 1082011
UITTBEKSEL

Verslag bespreking van minister «r. Oe ar't «oma ejt
HBVD dra. Kuipers ea HE mr. vaa Doeverea op 18 januari 1973.

Porselein

Aan de bespreking van dit punt wordt ook deelgenomen door Secretaria-
Generaal Dr* , Directeur-Generaal 0.0* en V. Mr. en
d* heer »
Ra ampele discussie stelt de Minister de vraag of da Dircctour-Genera
0.0. en V. en H.BVD overwegende beswaren hebben tegen het deponeren v
de uitvoeringsbe&cheiden bij de CdK's» die dan de zorg op zich zullen
nemen voor verdere verspreiding op uur BUT - X.
Beiden maken kenbaar dergelijke bezwaren niet te hebben* waarna da
Minister beslist dat de bescheiden bij de CdK's zullen worden g-odepo-
neerd es jaarlijks zullen worden vernieuwd.

HK - 18.1.73



NP. 1102214 - • • '"• ~ ex.no.: /
2 ex. vervaardigd:
ex.no. 1: H.BVD - CO
ex.no. 2: HK - ^3¥— H3V

H. BVD

Operatie PORGSLJ5IN

Uw gesprek met Minister
op 18-1-1973 te 10.00 uur,

Ik pleegde even overleg met de heer (0.0. en V.).
Kernpunt van de zaak is het volgende:

a. Minister vindt het onvoldoende safe alle
~~ papieren in Den Haag te houden en deze pas als de BUT

zijn schaduw vooruitwerpt in den lande te doen distri-
bueren.

In de bedoeling van de heer zouvdeiuitvoerings-
bescheiden minus de namen bij de CdK's worden gedepo-
neerd.
De heer is echter van mening dat alles in
Den Üaag moet blijven. Mijn opinie is dat het meest
doelmatig is de papieren plus de namen bij de CdK's te
deponeren. Dit zou tevens de last van ons wegnemen
dat wij in de situatie X via koeriers de zaak moeten
distribueren.

b. TVat de eventuele afwikkeling van de zaak per telex aan-
~~ gaat, waarvan de heer een voorstander is, meen

ik dat op beveiligingsgronden hiertoe niet moet worden
overgegaan. Daarenboven is thans geen adequate mogelij}
heid, noch bij 0.0. en V. noch bij ons aanwezig om via
de telex de betreffende gegevens door te geven.

,/. Als U zich uitgebreider op de hoogte wilt stellen, zie
bijgaand PA/CO nr. 1.082.011 en iie voorin gevoegd enigt
stukken, die ik van de heer ontving, waarop kar
tekeningen van de Minister en de S. G. over deze kwesti*

De heer zal over de kwestie heden bespreken mei
Mr. en de heer . Hij zal de D.G. verge-
zellen bij de bespreking met de Minister en AKXM
Mr. adviseren U morgen over het bij de Ministf
in te nemen standpunt opfte bellen.

16 januari 1973 HK



co 1082011

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
.... „.,... , .POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE

ACD/ 1137785 i.

Oupl. -

Datum: - 8 M E I 1 9 7 3

Bijl.:

Aan
het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst
President Kennedylaan 25
1s-Gravenhage.

Bijlagen: divc • •

Uw brief van: DepartementsamfandeeJ: D. G. 0*0. V./

Directie Politie
Nt. U 10.1 J8 kabine

Onderwerp: 's-Gravenhagz^ 10 april 1973

Herziening procedure Verzonden - 7 MPH<m ,
internering/bewaring. ' M C I ]yfj e

•ƒ Hierby doe ik U ter kennisnsning toekomen een afschrift

van elk der door my aan de Coacmissarissen der Koningin

en aan de Minister van Justitie gezonden brieven

met bffiUorekking tot bovenvermeld

onderwerp.

BE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

DS SECRETARIS-GENERAAL.

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM. NUMMER EN ONDHtSKERP TH VERMELDEN



bijl. 1137785
Ex«nr,

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE

Aan
de heer Minister van Justitie
Raamweg 47
«3-GRAVENHAGE.

Bijlagen:

U w brief van: Departementsonderdcel: D.G. O.O.V. /
Directie Politie

Nr- U 10.138 kabine

Onderwerp: VGravenhage, -JQ aprü 1975

Herziening procedure nfi tem
internering/bewaring yerzonden " 7 M11 1973

Hierby doe ik U ter kennisneming toekomen een afschrift van elk der
door my aan de Commissarissen der Koningin en aan onze ambtgenoot
van Defensie gezonden brieven met betrek-
king tot bovenvermeld onderwerp.

Voorts moge ik U nog eens in herinnering brengen, dat het Hoofd van
de Afdeling Militair Juridische Voorbereiding van het Hoofdkwartier
van de Generale Staf bij een bespreking terzake op 12 december 19&9
de aandacht heeft gevraagd voor de regeling van de "militaire bewariri
ex artikel 57 van de Oorlogswet voor Nederland, in welk geval van
militaire zijde (ook) andere interneringsplaatsen zouden kunnen worder
aangewezen. Daarbij is destijds ook gevraagd het punt van de overdracM
van de aangehouden personen door de districtscommandanten der rijks-
politie aan de Koninkly'ke Marechaussee nader te regelen.
Een en ander zou Uwerzyds verder met het Ministerie van Defensie
worden geregeld«

In verband met vorenstaande verzoek ik U gaarne te bevorderen, dat
de eerderbedoelde transporten thans
worden voorbereid»

- Tenslotte -

VERZOEKE DIJ BEANTWOORDING DATUM, NUMMER EN ONDERWERP TE VERMELDEN

76 • 01 - 183140'



Geadresseerde: Afd. Nr.u 10.138 kab. Blad nr. 1

Tenslotte zal ik het op prys stellen, indien U de in Uw bezit
zynde set interneringsbescheiden, welke binnenkort door een
nieuwe set zal worden vervangen, zult willen doen inleveren
by de beveiligingsambtenaar van rayn departement, de heer

, Binnenhof 19 te 's-Gravenhage,

DE MINISTER' VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

609096*



bijl. 1137785 -
Ex.nr0 5

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE

Aan
de Commissaris der Koningin
in de provincie Groningen»

Bijlagen: 1

Uw brief van: Departementsonderdeel: D « G « O . O . V » /

Directie Politie
Nr. U 10.138 kabin<

Onderwerp: 's-Gravcnhage, \Q april 1973

Herziening procedure . ^^^
internering/bewaring» Verzonden "l ncll373

Zoals ik reeds eerder met U besprak, behoeft de tot dusver gevolgd
voorbereidingsprocedure, met betrekking tot de internering ingevol
artikel 24 van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en
tot de inbewaringstelling ingevolge artikel 57 van de Oorlogswet
voor Nederland, zowel uit veiligheidsoverwegingen als om redenen v
practische aard, nadere herziening,,

De terzake ontworpen nieuwe regeling, welke er in hoofdzaak op nee
komt, dat de voor de betrokken burgemeesters (en politiechefs) best
de interneringsbescheiden voortaan zo lang mogelyk onder Uw berust
zullen blyven moge U aantreffen in de hierbygevoegde procedurebe-
schrijving»

In verband met de invoering van de nieuwe regeling verzoek ik U
gaarne de thans in Uw provincie by het project betrokken burgemees
ters van de gemeenten:
Groningen, Hoogesand-Sappemeer, Beerta en Pinsterwolde
persoonlyk mondeling met de nieuwe regeling in kennis te (doen)
stellen en voorts alle thans nog by die burgemeesters (en politie-
chefs) aanwezige interneringsbescheiden vóór 15 roei 1973 "te doen
innemen en deze voorlopig onder Uw berusting te houden*
De eventueel bij de districtscommandanten der rykspolitie berustend
interneringsbescheiden dienen rechtstreeks by U te worden ingeleve

- Tenslotte -

VERZOEKB BIJ BP.ANTWOORDING DATUM. NUMMER HN ONDERWERP TE VHKMELDRN

76 • 01 - 108149»



Geadresseerde: Afd. Nr.U 10.138 kab. Blad nr. 1

bijl.
1156309*— Tenslotte stel ik my voor om U spoedig na 15 roei a.s0 de voor U

(en de eventueel te zyner tyd voor de betrokken burgemeesters)
bestemde nieuwe bescheiden, zulks tegen ontvangst van alle dan
in uw bezit zynde bescheiden, in handen te doen stellen via de
chef van de afdeling Openbare Orde van de Directie Politie van
my'n departement0

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

609096*



bijl. schr.

Departementsonderdeel 0.0.V.
Directie Politie
Afdeling Openbare Orde

(14-6-76)

Onderwerp; Informatie minister
inzake "internering" en
"militaire bewaring".

Bijlagen : l nota met div. bijlagen.

Nr. U14109 Kabinet

Exemplaar nr. 3

Heer minister,

Een dezer dagen zult U het gesprek hebben met de vaste commissie
voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten, mede naar aanleiding
van gestelde vragen over het bestaan van een interneringelijst
en over de omvang en het karakter daarvan.
Ik vernam, dat U daaromtrent inmiddels overleg pleegde met het
Hoofd van de B.V.D.

Te Uwer persoonlijke informatie bied ik U hierbij een nota (met
bijlagen) aan, welke U nader inzicht kan verschaffen omtrent de
interneringsmaterie zelf en de daarmede verband houdende uit-
voeringsprocedures en ^-maatregelen.

De Directeur-Generaal voor
Openbare Orde en Veiligheid,
\4 juni 1976/Vk.



bijl. van bijl. schr. hr. d.d. 1*f-6-?6
Deze nota bestaat uit drig pagina's.

Mr. U14109 Kabinet Exemplaar nr. 3

Informatieve nota inzake de internering/inbewaringstelling

ten behoeve van de minister persoonlijk

Bijlagen; zie bijgevoegd
overzicht

1. Bevoegdheden,

a. De minister van Binnenlandse Zaken.en, indien onverwijld ingrijp»!
noodzakelijk is, de Commissaris der Koningin is bevoegd iedere

persoon te doen interneran» ten aanzien van wie gegrond vermoeden
bestaat, dat hij de openbare orde in gevaar zal brengen (art. 24 Wet
B.B.B.G.).
Internering kan alleen geschieden, nadat de burgerlijke uitzondering!
toestand is afgekondigd en de omstandigheden, naar het oordeel van d<
M.P., een bedreiging voor het volksbestaan inhouden.
Tegen de internering staat beroep open.
De wet regelt o.m. ook de materiele belangen van de geïnterneerde.
De minister mag de internering niet langer doen duren dan strikt
noodzakelijk is.

De uitoefening van de interneringsbevoegdheid is nader door de Kroon
geregeld in het besluit van 25 november 1953, stb. 554»
De minister en de C.d.K. kunnen de burgemeester opdracht geven bepaaJ
met name aangeduide personen te (doen) interneren.
Die personen moeten worden overgebracht naar een bij die opdracht
aangewezen interneringsinrichting.
De burgemeester kan ook zelf, bij gegrofed vermoeden dat een bepaald
persoon de openbare orde in gevaar zal brengen, bij de C.d.K. een
(met redenen omkleed) voorstel indienen om deze persoon te doen
interneren. C.d.K. licht de minister in.

b_. Het militair gezag is bevoegd iedere persoon, ten aanzien van
wie gegrond vermoeden bestaat, dat hij de uit- of inwendige

veiligheid in gevaar zal brengen, in de bewaring van de minister van
Justitie of, indien en zo lang dit niet mogelijk is, in militaire
bewaring te stellen (art. 57 Oorlogswet Nederland).
De bewaring kan alleen geschieden, nadat Nederland (of een gedeelte
van het land) in staat van beleg is verklaard.
Ten aanzien van de beroepsmogelijkheid voor en de verzekering van de
materiele belangen van de in bewaring gestelde, alsmede van de duur
van de bewaring gelden overeenkomstige bepalingen als die t.a.v. de
internering (zie a.).

2. Coördinatie voorbereiding uitvoeringsmaatregelen.

De internering heeft uitsluitend betrekking op de a.g. openbare orde-
verdachten; de bewaring echter op de z.g. veiligheideverdachten, met
dien verstande dat -indien b.v. de bijzondere rechtstoestand van de
B.U.T. overgaat in die van de staat van beleg- mogelijk ook de
openbare orde-verdachten daaronder komen te vallen.
Er zijn twee categorieën van autoriteiten bevoegd; de minister van
Justitie is, als derde hierbij betrokken autoriteit, verantwoordelijk
voor de onderbrenging van en de zorg voor de verdachten in de
interneringsinrichtingen.



-2- Btwnplaar nr.% 3
«•' • • **(H^

Het ligt voor de hand, dat destijds is gestreefd naar één uitvoering!
procedure om te voorkomen, dat, zowel bij de voorbereiding als bij d«
feitelijke uitvoering van de maatregelen, ernstige organisatorische
en communicatieproblemen ontstaan.
De toenmalige ministers van Defensie en van Justitie hebben er dan
ook hun instemming mede betuigd, dat ter vereenvoudiging van de
procedure en in het belang van een goede uitvoering van de nodige
maatregelen -die overigens alle door één orgaan i.c. de politie
wordt verzorgd- de van de zijde dezer beide departementen te treffen
administratieve voorbereiding en uitvoering in beginsel plaats
vinden onder beheer van de minister van BiZa, i.o. de chef van de
afdeling Openbare Orde van de directie Politie.

3. Selectie internerings- en bewaringBverdachten.

Minister BiZa heeft, laatstelijk op 31 maart 1969, door Hoofd B.V.D.
bijgestelde normen vastgesteld, op basis waarvan de voor internering
c.q. bewaring in aanmerking komende personen worden geselecteerd.
Voor beide categorieën verdachten bestaat een eigen normenlijst,
bevattende een algemeen selectiecriterium en -alleen voor art. 24
Wet B.B.B.G.- een categorieaanduiding van in aanmerking komende
groepen van personen. De normenlijsten gaan vergezeld van een
toelichting.

De (periodieke) selectie van de verdachten gesshiedt door B.V.D. in
overleg met de betrokken politiechefs en/of met andere inlichtingen-
en veiligheidsdiensten.
Hoofd B.V.D. legt een volledig uitgewerkte verzamelopgave voor aan dt
D.G. 0.0.V. Deze kan wijziging of aanvulling in de opgave van de
openbare orde-verdachten aanbrengen en zendt vervolgens de opgave
voor goedkeuring naar de minister. Diens beslissing wordt, via
D.G. O.O.V., schriftelijk aan het Hoofd van de B.V.D. medegedeeld.
De als zeer geheim gerubriceerde interneringslijst komt alleen in
handen van de minister, de betrokken B.V.D.-functionarissen, de
D.G. 0.0.V., de chef van de directie Politie, de chef van de afdeling
Openbare Orde, de beveiligingsambtenaar (beheer) en Mej. j
nadat de chef van de afdeling Openbare Orde de gegevens van de lijst
heeft verwerkt, wordt de lijst geborgen in de kluis van het bureau
Kabinet.
De interneringelijst wordt, voor zoveel nodig, via adviezen van de
zijde van de B.V.D. tussentijds bijgesteld.

Uitvoeringsregelingen en -maatregelen.

De operatie draagt de codenaam "Porselein" (voorheen "Diepvries").

De chef van de afdeling Openbare Orde draagt, op basis van de laatst
goedgekeurde interneringslijst, er voor zorg, dat alle gegevens in
nieuwe voor de Cn.d.K. (en burgemeesters en politiechefs) bestemde
operationele bescheiden worden verwerkt.
Hij draagt persoonlijk ook zorg voor de uitreiking van de nieuwe
bescheiden aan de Cn.d.K. en het innemen van de oude. Een complete
set van deze bescheiden wordt, eveneens tegen inlevering van de oude
stukken, in handen gesteld van* de ministers van Justitie en van
Defensie, alsmede van het Hoofd van de B.V.D»
De Cn.d.K. houden (sinds 1973) de voor de betrokken burgemeesters
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en politiechefs bestemde bescheiden uit veiligheids- en practische
overwegingen zo lang mogelijk onder eigen berusting.

Voor nadere bijzonderheden omtrent de procedure en de uitvoerings-
regelingen, waaronder de instructie voor de burgemeester, de model-
bevelen tot internering c.q. inbewaringstelling, de instructie voor
de ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie, de l astgeving en de
controle op de bescheiden, moge worden verwezen naar de
gebundelde modellen en overzichten.

Tenslotte moge ik U berichten dat
Uw ambtgenoot van Justitie op Uw verzoek in 1974 een groter aantal
interneringsinrichtingen heeft aangewezen, meer verspreid over het
gehele land.
Dit biedt de gelegenheid om een meer practisohe regeling tot stand te
brengen m.b.t. de onderbrenging van de aangehouden personen, waardoor
met name ook het grote probleem van de lange en tijdrovende verdachten-
transporten naar de interneringsinrichtingen, welke transporten toch
al .i onder wellicht ongunstige omstandigheden moeten plaats vinden,
aanmerkelijk wordt vereenvoudigd.
Deze nieuwe regeling zal worden verwerkt bij de eerstvolgende
omwisseling van de stukken, welke vermoedelijk nog dit jaar zal
geschieden.

14 juni 1976/Vk De Directeur-Generaal voor
.Openbare Orde en Veiligheid,
v



UITTREKSEL notitie HK d.d. Ht-6-76 -
gesprek HBVD en HK met minister mr.
en SG mr, op 10..6-.76.

A. Gesproken wordt over de bijeenkomst van de Kamercommissie
16 juni a.s. Hierbij wordt uitgegaan van de punten vastgelegd
in de notitie van de griffier mr. d.d. 8-6-76.

5) Arrestatieli.1st
D* Minister wordt eraan herinnerd dat Minister Inder-
tijd in de Kamer heeft volstaan «et het oiteren van artikel 2k
van de Wet B.B.G. In de Kamercommissie kan weinig meer worden
gezegd dan dat er voorbereidende maatregelen tav worden getroffen
ter uitvoering van art. 2*t Wet B.B.G. en art. 57 van de oorlogs-
wet.
De Minister vraagt zich af hoe de procedure ia dese ia.
B.BVD zegt dat de BVD slechts advies geeft t.a.v» de namen en dat
de D.3. O.O.It Y. voor de uitvoering verantwoordelijkheid draagt*
De S.G. Mr. cal Mr. vragen de Minister en hem
ter sake in te liohten.

Atfschr. aant. HK d.d. 16-6-76 op orig. nota:
HBVD
Hr. van O.O.&V. liet mij weten de indruk te hebben dat de min. in
de Commissie meer wilde vertellen dan op 10/6 was besproken. O.m. zou hij
het aantal te interneren personen willen vermelden. Mogelijk kunt D bij
gelegenheid er de aandacht van de min. op vestigen dat
dit beter niet kan geschieden. Paraaf HBVD op nota d.d. 16/6.
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1 s-^Jravenhage, 8 juni 1976

Aan de leden van de vaste commissie voor

de inlichtingen— en veiligheidsdiensten

Afschrift aan de minister van binnenlandse zaken

Uw commissie zal woensdag 16 juni om 14«00 uur met de minister

van binnenlandse zaken mondeling overleg voeren over punten

die eerder aan de orde zijn geweest bij het plenaire debat over .

het laatste verslag van uw commissie in' juni 1975»

Bijgesloten treft u een lijstje met door mij opgestelde vraagpunten

aan, dat uiteraard voor uitbreiding vatbaar is. Mocht u nog andere

punten willen opvoeren, dan verneem ik dat graag uiterlijk dinsdag

15 juni om 14,00 uur..

De griff-ier van de commissie,

Wil de minister de vaste commissie meedelen of er een
lijst van personen bestaat (wel aangeduid als "arrestatie-
lijst") uier inbewaringstelling verwacht kan uorden indien
zich de omstandigheden voordoen, bedoeld in artikel 57 van
de Oorlogsuet en in artikel.24 van de Uet buitengewone be-
voegdheden burgerlijk gezag? (Handelingen blz. 5361, eerste
kolom). Indian een dergelijke lijst bestaat, is de minister
dan bereid mededelingen te doen over de omvang en het karak-
ter van die lijst?



•Sitft

De vergadering wordt te 22.25 uur ge-
schorst e/i te 22.30 uur hervat.

Voorzitter: Vondeling

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

het Verslag van de vaste Commissie
voor de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten omtrent haar werkzaamhe-
den (12 385);

het Verslag van de vaste Commissie
voor de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten omtrent haar werkzaamhe-
den (13 405);

de Brief van de Minister van Binnen-
landse Zaken over de vertrouwens- ;
functies bedoeld in de Beschikking An-
tecedentenonderzoek van 12 oktober
1969 (13 100. hoofdstuk VII, nr. 21).

De beraadslaging wordt hervat.

De Voorzitter: Alvorens het woord te
geven aan de Minister van Binnen-
landse Zaken geef ik het woord aan het
lid Van Thjjn als voorzitter van de vaste
Commissie.'

'D
De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer
de Voorzitter! De traditie schijnt te wil-
len dat de voorzitter van de commissie
antwoordt voordat de Minister aan de
beurt komt. Wij hebben die traditie in
overleg met de Minister niet willen
doorbreken. Namens de medeleden
van de commissie en de griffier wil ik
de Kamer danken voor de woorden
van waardering die van diverse kanten
zijn uitgesproken voor het werk van de
commissie, waaraan, zoals de heer
Van Dam heeft gezegd, veel vertrou-
wen door de Kamer wordt geëndos-
seerd.

De heer Koning heeft ook waarde-
ring geuit voor de uitgebreide en se-

rieuze aandacht die de commissie
heeft gegeven aan individuele klach-
ten.

De heer Van der Lek vroeg zich af of
het werk van die commissie zich niet te
veel beperkt tot die individuele klach-
ten. Volstaat de commissie niet met de
behanduiing van flaters, misstappen
en uitglijders, 20 vroeg hij? Komende
werkelijkefundamentelezaken wel in
voldoende mate aan de ord£? Draagt
dVcommïssie voldoende kennis van
het dagelijkse doen en laten van de
BVD? Is er werkelijk sprake van vol-
doende mate van parlementaire con-
trole? Ik meen dat het antwoord ge-
ruststellend kan zijn en wel 000 een_
vijftal redenen. In de eerste plaats om-
dat juist via de behandeling van con-
crete klachten en het verweer daarop,

' het hoor en wederhoor, inzicht ont-
staat in de praktische functionering
van de BVD. In de tweede plaats om-
dat achter de klachten dikwijls funda-
mentele zaken schuilgaan, zoals uit de
behandeling van dit verslag blijkt,
waarin allerlei onderwerpen zijn opge-
nomen zoals de o_rrjyang van bJeiaan-
tal vertrouwensfuncties, de verweer-
mogelijkfieden, de relatie met de
plaatselijke politie, het spanningsveld
tussen veiligheid van de staat en hand-
having van de rechtsorde, respecte-
ring van de vrijheid van nieuwsgaring,
enz., enz. In de derde plaats komen
ook buiten de klachten om fundamen- •
tele aspecten die het functioneren van
de BVD raken aan de orde. Praktisch
alle door de heer Van der Lek aange-
roerde vraagstukken zijn in de afgelo-
pen twee jaar op enigerlei wijze aan de
orde geweest, ook-alzjjn de conclusies
van de commissie vaak verschillend
van die van de heer Van der Lek. fn de
vierde plaats, als dat niet ReTgeval zou
zijn geweest, zou de commissie en ook
de vorige commissies in een andere
samenstelling er niet in geslaagd zijn
de serie zeer concrete verbeteringen te
bevorderen waarop vrijwel alle spre-
kers in het debat hebben gewezen. In
de vijfde plaats wil ik erop wijzen dat
het vertrouwen in de commissie
gesteld niet beschaamd wordt, de par-
lementaire controle geen wassen ns^s
is gezien de mededeling in het verslag
dat in het verkeer met de Regering
nimmer is gebleken dat enigerlei me-
dedeling op grond van een al dan niet
uitdrukkelijk gehanteerd verscho-
ningsrecht aan de commissie is ont-
houden.

Ik wil hiermede geen ideaalbeeld
suggereren. Ik geef toe dat de bewerk-
tuiging van de commissie ons nifjjru
staat stelt eigen onderzoek in te-Stel-
len jcnaar deze handicap deeit de com-

Toelagen
Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten
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Van Thijn
missie met alle andere kamercommis-
sies. Het is een algemeen probleem
van de effectiviteit van de parlementai-
re controle die ook terugslaat op de
bewerktuiging van kamercommissies
in het algemeen. Een handicap die in
het bijzonder voor deze commissie
geldt is het feit dat zij is samengesteld
uit leden die verhoudingsgewijs zeer
druk bezette agenda's hebben, zodat
zelden voltallig kan worden vergaderd.
De heer Van Dam, die heeft gesproken
namens de KVP en de ARP, heeft daar-
naar gevraagd. Ik neem tenminste aan
dat hij deze vraag ook namens deze
fracties heeft gesteld. Hij heeft ge-
vraagd welke leden regelmatig en wel-
ke niet regelmatig aanwezig zijn. Het is
in het algemeen niet gebruikelijk dat
daarvan in commissieverslagen mede-
deling wordt gedaan. Ik voel mij dan
ook niet gemachtigd, daarop bij deze
gelegenheid een uitzondering te ma-
ken. Ik ben gaarne bereid, aan de com-
missie de vraag voor te leggen of daar-
over in volgende verslagen wellicht op
enigerlei wijze wel mededeling kan
worden gedaan.

Ik ben ook bereid te voldoen aan het
verzoek van de heer Van der Lek, om jn
een van de volgende vergaderingen
met de Minister het al of niet bestaan
van f""1 7nQ°"aarr"ÏPi arroctatïnljjfjf.'alg

bedoeld in artikel 24 van de Wet bui-
tengewone bevoegdheden burgerlijk
gezag en artikel 57 van de Oorlogswet,
aan de orde te stellen. Daarbij wil ik, de
Minister ook vragen om in te gaan op
de omvang en het karakter van een
dergelijke lijst.

Er zijn aan het adres van de commis-
sie vrijwel geen inhoudelijke opmer-
kingen gemaakt naar aanleiding van
het verslag. Dat lijkt mij ook juist. De
commissie is pluriform samengesteld
en het spreekt vanzelf dat op diverse
inhoudelijke vragen, moeilijk namens
de commissie een eensluidend ant-
woord zou zijn te geven. De functie
van ons verslag is voornamelijk dat wij
verantwoording afleggen over ons
doen en Isten en dat wij inhoudelijk
stof aandragen voor een discussie tus-
sen de Kamer en de Minister.

Dat brengt mij ten slotte op de ene
• • houdelijke vraag die wel is gesteld,
namelijk de vraag van de heer Koning.
Hu heeft een kritische beschouwing
: • • . erd over het oordeel van een
*'.r tal ledenvan decommissie.-inzake
"•• t verschonincisjLecht, waarop funtio-
"d'issen van de BVD zich ten over-
slaan van de rechter hebben beroe-
• • De heer Koning heeft daarover
«er belangwekkende dingen gezegd

en jurisprudentie en literatuur aange-
dragen, die de commissie zeker aanlei-
ding zullen geven haar interne gedach-
ten wisseling over deze materie voort
te zetten, daarbij ook gaarne het ant-
woord van de Minister pp de vragen
van de heer Koning betrekkend. Uiter-
aard geldt dit ook voor alle andere op-
merkingen die in deze discussie ge-
maakt zijn en die nog zullen worden
gemaakt, ook al zullen die niet recht-
streeks tot de leden van de commissie
gericht zijn. Van die gedachtenwisse-
ling zullen wij zeker weer publiekelijk
verslag uitbrengen.

D
Minister De Gaav Fortman: Mijnheer
de Voorzitter! Op 29 mei van dit
jaar was het 30 jaar geleden dat de
BVD werd opgericht. Dat is een merk-
waardig feit. De BVD werd opgericht
op 29 mei 1945. Vijf jaar lang hadden
wij aan den lijve ervaren wat het bete-
kent, te leven onder de druk van het
beloerd worden door anonieme, on-
grijpbare, ongecontroleerde machten.
Desondanks stelt de Regering vrijwel
onmiddellijk na de bevrijding een vei-
ligheidsdienst in, wiens werkzaamheid
kan leiden tot een inbreuk op de per-
soonlijke levenssfeer. Waarom? Om-
dat het duidelijk was dat binnen en
buiten de grenzen krachten aan het
werk bleven die een gevaar beteken-
den voor het behoud van de pas her-
wonnen democratische rechtsorde. In
die situatie is helaas nog geen veran-
dering gekomen, want van buitenaf en
van binnenuit is er een soms latente,
soms openlijke bedreiging van onze
rechtsorde. Daartegen moet men zich

' verweren1. Dat stelt meteen de vraag
aan de orde, hoe men dan een veilig-
heidsdienst moet rijmen in een rechts-
staat die dertig jaar geleden de funda-
mentele rechten en vrijheden als een
geschenk terugontving.

Tegenover personen en bewegingen
van totalitaire staatsopvattingen, te-
gen terroristen en tegen degenen die
principieel de democratie verwerpen is
integrale handhaving van de grond-
rechten niet mogelijk en zelfs onjuist.
Het vraagstuk is op een indringende
wijze behandeld in de inaugurele ora-
tie aan de universiteit van Amsterdam
van het oud-lid van deze Kamer, prof.
Georgevan den Bergh: De democrati-
sche staat en de niet-democratische
partijen.

5360
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UITTREKSEL ACD 1297396 -
verslag gesprek HBVD en PH met SG van Binn. Zaken op 25-10-76.

PorgelèinlLlst.

H.BVD brengt naar voren dat de Minister reeds drie maamerTHe kent
nen heeft gegeven geval voor geval te willen bekijken.
De S.G. zegt toe opnieuw de aandacht van de Minister voor deze ZB.I
te vragen.



1.288.900 UITTREKSEL

Gesprek H.BVD met Minister van Binnenlandse Zaken op 19 augustus 1976

Operatie Porselein.
De Minister had de brief nog niet gelezen, maar wil in ieder geval
de lijst nauwkeurig bestuderen. Hij zal hierop terugkomen.
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2; HK
3: BV ex.nr.t J

-X -"«• j[££££//d-d- 3-7-Ö-76 : • *
Aan : de heer Minister

Van : Hoofd BVD

.Betr.:--Internering/inbewaringstelling in buitengewone
omstandigheden

•

Ingevolge Uw verzoek om nadere inlichtingen omtrent het in

hoofde genoemde onderwerp en mede met het oog op Uw toezegging aan

de Kamercommissie de normen te verstrekken die worden gehanteerd

bij het opstellen van de z.g. "Interneringslijst", moge ik U het

volgende berichten.

A. Wettelijke basis en bevoegdheden

1, In de "Burgerlijke uitzonderingstoestand" is internering mogelijk

op grond van art. 24, 1e lid van de Wet BBBG, waarvan de tekst

luid't:

11 Indien de omstandigheden, die tot de vaststelling van de bur-

11 gerlijke uitzonderingstoestand hebben geleid, naar het oordee

11 van onze Minister-President een bedreiging voor het volksbe-

" staan inhouden, zijn onze Minister van Binnenlandse Zaken, en

11 indien onverwijld ingrijpen noodzakelijk is, onze Commissaris

11 in de provincie bevoegd iedere persoon ten aanzien van wie

" gegrond vermoeden bestaat, dat hij de openbare orde, rust en

11 veiligheid in gevaar zal brengen, te doen interneren"»

Bij Koninklijk Besluit van 25 november 1953, Stb.-554 is nader be-

paald dat de Minister en de CdK, met inachtneming van de voorschri

ten van de Wet BBBQ, aan de burgemeester opdracht kunaen geven be-

paalde met name aangeduide personen te (doen) interneren en hen ov

te (doen) brengen naar de bij" die opdracht aangewezen internerings

inrichting. De aanwijzing van die inrichtingen geschiedt door de

Minister van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de Ministe

van Justitie (art. 24-7e lid). Laatstgenoemde is belast met het be

heer van die inrichtingen en met de zorg voor de geïnterneerden

(art. 24-8e lid).*

2. In het gebied dat in staat van beleg verkeert is het militair- geza

bevoegd bepaalde personen in bewaring te stellen op grond van art.

57-1e lid Oorlogswet. Dit artikel luidt als volgt:

"Het militair gezag is bevoegd iedere persoon, ten aanzien van

"wie gegrond vermoeden bestaat, dat hij de uit- of inwendige ve

"ligheid in gevaar zal brengen, in de bewaring van Onze Ministe

"van Justitie, of, indien en zolang dit niet mogelijk is, in

"militaire bewaring te stellen".
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Artikel 6-1e lid van de Oorlogswet bepaalt dat, indien de staat vai

beleg voorafgegaan is door een andere uitzonderingstoestand, de in

die toestand krachtens de Wet BBBG of de Oorlogswet genomen maat-

regelen, van kracht blijven* Het 2e lid van genoemd artikel stelt

verder uitdrukkelijk:

"Internering ingevolge artikel 2k van de Wet buitengewone bevoe(

"heden burgerlijk gezag wordt alsdan beschouwd als bewaring ingt

"volge artikel 57 van deze wet".

B. Selectieprocedure

Op basis van door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgest*

de normen (zie punt C) worden aan de hand van de bij de dienst bekt

de gegevens de personen geselecteerd die voor internering c.q. inbe-

waringstelling in aanmerking komen. Deze selectie wordt mij ter

(voorlopige) goedkeuring voorgelegd. Vervolgens vindt overleg plaai

met de betrokken politieverbindingen en zonodig met andere inlich-

tingen- en veiligheidsdiensten.

Nadat met deze overeenstemming is bereikt wordt een lijst sam<

gesteld, vermeldende de namen van de personen die voor internering

krachtens art. 2k Wet BBBG c.q. inbewaringstelling krachtens art.

57 Oorlogswet in aanmerking komen. Deze lijst wordt vervolgens ter

goedkeuring aan de Minister gezonden. In de praktijk geschiedt dez»

toezending niet rechtstreeks, maar via de D.G. 0.0» en V, (Chef

afdeling Openbare Orde van de directie Politie) teneinde deze in d<

gelegenheid te stellen de opgaven te wijzigen of aan te vullen. Ik

merk hier overigens bij op dat dit laatste voorzover mij bekend

nimmer heeft plaatsgevonden.

In principe wordt de lijst elk jaar herzien.

Selectienormen

In de Burgerlijke Uitzonderingstoestand kunnen, op grond van art.2J

Wet BBBG, uitsluitend personen geïnterneerd worden ten aanzien van

wie gegrond vermoeden bestaat dat zij de openbare orde, rust en

veiligheid in gevaar zullen brengen. Wanneer dé BUT wordt gevolgd

door de staat van beleg wordt - krachtens het eerder geciteerde 2e

lid van art.6 van de Oorlogswet - de internering automatisch omgezi

in bewaring ingevolge art.57 van die wet. In het geval dat de staa

van beleg niet voorafgegaan wordt door de BUT, kunnen dezelfde fi-

guren - op last van het militair gezag - op grond van art»57 van di

Oorlogswet in bewaring gesteld worden.
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Personen waarvan hulpverlening aan de vijand wordt verwacht, kunnen

alleen op grond van art «57 Oorlogswet in bewaring gesteld worden»

Voor de.- selectie van beide groepen ("ordeverstoorders" en "hulp-

verleners") gelden verschillende normen. Sinds 1969 zijn deze als

volgt :

2a. Normen m. b. t. art» 2k Wet BBBG

A» Algemeen criterium:

Voor internering komen in aanmerking politiek extremistische

personen van wie -op gron-d van hun rol in een organisatie of

groepering, hun politieke hardheid en activiteiten, leiders-

capaciteiten en relevante persoonlijke omstandigheden zoals

leeftijd, lichamelijke conditie e. d* verwacht mag worden, dat

zij in een Burgerlijke Uitzonderingstoestand activiteiten zul-

len ontwikkelen, welke leiden tot verstoring van de openbare

orde. Hieronder zijn begrepen het aanzetten tot verstoring van

de openbare orde, het scheppen van het klimaat en het openen

van de mogelijkheid daartoe.

IJ. Categorieën

I. Voor de CPN en haar hulporganisaties t

1. Leden van het partijbestuur.

2. Hoofdbestuursleden van de hulporganisaties.

3. Leidinggevende functionarissen/leden in het partij-,
propaganda- en publiciteitsapparaat.

k» Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
algemeen criterium.

II . Voor de pro-Chinese communisten:

5. Functionarissen/leden van "De Rode Vlag", het
"Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland" (MLCN),
en "Rode Jeugd", die voldoen aan het algemeen criterii

*

III* Voor de overige politiek links-extremistische groeperingen

6. Militante trotskisten.

7. Militante anarchisten.

8. Andere politiek-extremistische figuren, die voldoen
aan het algemeen criterium.



2b» Normen m.b,t» art» 57 Oorlogswet

Algemeen criterium

Voor internering komen in'aanmerking personen ten aanzien van

wie een gegrond vermoeden bestaat dat zij in tijden van oorlog of

oorlogsgevaar betrokken zullen worden bij tegen Nederland of haar

bondgenoten gerichte spionage- of sabotage-activitéiten dan wel op

enigerlei andere wijze hulp aan de vijand zullen verlenen. Hierond<

zijn o.m. begrepen leidinggevende functionarissen van de pro-rus-

sische organisaties "Nederland-USSR", het reisbureau "Vernu" en de

"Vereniging voor Culturele Uitwisseling" (VCü) en dissidente commu-

nisten, die in vredestijd pro-russische activiteiten ontplooien*

3» Bij nadere beschouwing van de criteria kom ik tot de conclusii

dat in het "Algemeen criterium m.b.t. art. 2k Wet BBBG" de laatste

zin in feite overbodig is» Ik stel dan ook voor deze te schrappen»

Om verder duidelijker te laten uitkomen dat dit criterium nie

alleen geldt voor toepassing van art.2*4- Wet BBBG, maar ook van

art.57 Oorlogswet voorzover betrekking hebbend op ordeverstoring^

lijkt het mij juister om in plaats van "internering" te stellen

"internering dan wel inbewaringstelling" en het woord "Burgerlijke'

(voor "Uitzonderingstoestand") te schrappen. De tekst wordt dan ali

volgt:

Normen m.b.t» de toepassing van art. 2k Wet BBBG en art>57 Oor-
logswet —

Voor internering dan wel inbewaringstelling komen in aanmerking

politiek extremistische personen van wie op grond van hun rol i:

een organisatie of groepering, hun politieke hardheid en activi

teiten, leiderscapaciteiten en relevante persoonlijke omstandig

heden zoals leeftijd, lichamelijke conditie e.d» verwacht mag

worden, dat .zij in een uitzonderingstoestand activiteiten zulle

ontwikkelen, welke leiden tot verstoring van de openbare orde»

k» Het onder B II (Categorieën) voor de pro-chinese communisten geste

de, zou ik willen vervangen door i

Functionarissen/leden van pro-chinese communistische organisa-

ties, die voldoen aan het algemeen criterium.

Dit met het oog op het feit, dat dergelijke organisaties, naar ge-

bleken is, veelvuldig van naam veranderen»
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5» De normen voor toepassing van art. 57 Oorlogswet, voorzover betrek

king hebbend op hulpverlening aan de "vijand", dienen naar mijn

mening eveneens gewijzigd te worden. Eerstens lijkt het mij toch

minder'"juist om in een "Algemeen criterium" een aantal organisatie

(zij het als voorbeeld) te noemen en verder acht ik de redactie vo

verbetering vatbaar. Ik stel U daarom voor voortaan het volgende

criterium te hanteren:

Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien van wie

op grond van hun huidige of vroegere, doch nog van actuele bete

nis geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting bestaat

dat zij de vijand op enigerlei wijze hulp zullen verlenene

6. Beide redactie-wijzigingen zijn besproken met de Chef van de afde-

ling Openbare Orde van de directie Politie, die zich daarmee kan

verenigen,

?• Ten aanzien van Uw toezegging aan de Kamercommissie om de normen t

verstrekken, moge ik U voorstellen te volstaan met de verstrekking

van de algemene criteria. Het lijkt mij ongewenst om ook het in de

normen m.b.t. de toepassing van art. 2k Wet BBBG onder B (Categori

en) gestelde door te geven, aangezien daaruit in enkele gevallen

duidelijk blijkt om welke personen het gaat*

D. Uitvoeringsregelingen

1. Bij de voorbereiding en uitvoering van de te nemen maatregelen zij

drie Ministers betrokken, t,w.: van Binnenlandse Zaken, van Defen-

sie en van Justitie. Teneinde voorbereiding en uitvoering zo vlot

mogelijk te doen verlopen is destijds door bedoelde Ministers

overeengekomen, dat de administratieve voorbereiding en uitvoering

in beginsel plaatsvinden onder beheer van de Minister van Binnen-

landse Zaken, die daarmede dé chef van de afdeling Openbare Orde

van de directie Bolitie heeft belast.

Deze draagt zorg dat, op basis van de laatst goedgekeurde lijst

alle voor de Cn.d.K., burgemeesters en politiechefs bestemde be-

scheiden (instructies, raodelbevelen tot internering c.q. inbewarin

stelling, lastgevingen) worden samengesteld, dat deze bescheiden

te bestemder plaatse worden bezorgd en de oude worden :" in genomen o
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Aanvankelijk werden de voor de burgemeesters en de politiechefs

besterade bescheiden via de Cn.d.K. aan hen uitgereikt. Deze proce-

dure is door Uw ambtsvoorganger in 1973 op grond van veiligheids-

overwegingen gewijzigd. Teneinde te voorkomen dat de bescheiden

in handen zouden kunnen komen van communistische loco-burgemeestere

Is bepaald dat oofc de voor de btirgeaee&ters en politiechefs bestemd

bescheiden zullen worden uitgereikt aan de Cn.d.K., die ze zo lang

mogelijk onder eigen berusting houdt.

E. Uitvoering in de praktijk

1. Zoals reeds gesteld is het de bedoeling dat elk jaar de lijst wordt

herzien en de uitvoeringsbescheiden worden omgewisseld. Tot 1971

is dat ook steeds geschied. De afhandeling van de lijst 1972

- toegezonden bij mijn brief dd 31 oktober 1972 nr 111̂ 007 - onder-

vond vertraging als gevolg van het overleg inzake wijziging van de

procedure, eindigend in het eerdervermelde besluit van Uw ambtsvooi

ganger om voortaan de voor de burgemeesters en politiechefs bestemc

bescheiden onder berusting van de Cn.d.K. te laten.

De uitvoeringsbescheiden van de lijst 1972 werden dan ook pas met l

brief van *f juni 1973, nr U 10303 kabinet, aan de Cn.d.K, verstrekt

Met het oog op dit late tijdstip werd, op verzoek van 0.0. en V.f

in 1973 geen nieuwe lijst verstrekt. Deze werd wel samengesteld,

maar bij de dienst in portefeuille gehouden, teneinde, wanneer tot

uitvoering zou moeten worden overgegaan, nog de nodige mutaties te

- kunnen aanbrengen,

2. In 197̂  werd een nieuwe lijst samengesteld, die bij mijn brief van

9 december 197̂ , nr 1204081, op de gebruikelijke wijze aan O.O.en \d verstrekt. Deze lijst heeft tot dusver nog niet geresulteerd

in omwisseling van de uitvoeringsbescheiden bij de Cn.d.K, Naar var

O.O.en V, werd vernomen is deze vertraging voornamelijk veroorzaaki

door het feit dat aanvankelijk aangewezen internerings- en bewaring

inrichtingen niet^meer beschikbaar waren en er onzekerheid bestond

of andere in aanmerking komende inrichtingen beschikbaar zouden

blijven. Aangezien de plaats van internering in de bescheiden moet

worden vermeld, zou wijziging daarin steeds weer tot nieuwe werk-

zaamheden hebben geleid.
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3. In verband met het bovenstaande is er, in overleg met O.O.en V0 va

afgezien in 1975 een nieuwe li-jst te verstrekken. Wel werd inmidde

een niaiwe lijst (1976) opgemaakt en net de betrokken politie- en

andere verbindingen besproken» Deze lijst ligt voor verzending ge-

reed. Gaarne zal ik van U vernemen of de verzending op de gebruike

lijke wijze - dus via O.O.en V0 - kan geschieden of ciat U er de

voorkeur aan geeft de lijst eerst zelf te zien.

F, Samenvatting

Samenvattend moge ik U voorstellen c.q. verzoeken?

a. de wijziging van de normen, zoals in punt C omschreven, goed te

keuren;

b. aan de Kamercommissie uitsluitend de algemene criteria te verstrek-

ken;

c. mij te willen berichten of de nieuwe lijst, zoals tot dusver gebrui

kelijk aan O.O.en V. kan worden overhandigd of dat U deze eerst

zelf wilt zien.

17-8-1976



UITTREKSEL nota HK d.d. 17-8-76 aan HBVD

Betr.: bespre HBVD met de minister op 18-8-76 te IJ.30 uur

ift 19/8 geworden

BX 1288897" B.V. legt-naar hij wij mededeelde- de laatate hand aan de
17-8-76 notitie hierover. In het verslag van de vergadering van de

Kamercommissie van 22 juni' las ik dat de Minister heoft toe-
gezegd een notitie terzake aan de commissia toe te zenden.
Ik vraag mij af of het-gezien de gevoelige aard van hot
onderwerp-niet beter is dat de Minister de commissie aan de
'hand van de notitie in de volgende bijeenkomst mondeling
inlicht.



Ex>no. 79

Gewijzigde normen van de operatie Diepvries ingevolge art. 2k
Wet B.B.B.G. bij afkondiging van de Burgerlijke Uitzonderings-
toestand .

No. 950.267

_A. Algemeen criterium;

Voor internering komen in aanmerking politiek extremistische

personen van wie op grond van hun rol in een organisatie of

groepering, hun politieke hardheid en activiteiten, leiders-

capaciteiten en relevante persoonlijke omstandigheden zoals

leeftijd, lichamelijke conditie e.d. verwacht mag worden, dat

zij in een Burgerlijke Uitzonderingstoestand activiteiten zul-

len ontwikkelen, welke leiden tot verstoring van de opencare

orde. Hieronder zijn begrepen het aanzetten tot verstoring van

de openbare orde, het scheppen van het klimaat en het openen

van de mogelijkheid daartoe.

13. Categorieën:

I. Vc«r de CPN en haar hulporganisaties;

1. Leden van het partijbestuur.

2. Hoofdbestuursleden van de hulporganisaties.

J>. Leidinggevende functionarissen/leden in het partij-,
propaganda- en publiciteitsapparaat.

A-. Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
algemeen criterium.

II. V«or de pro-Chinese communisten:

5- Functionarissen/leden van "De Rode Vlag", het
"Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland" (ï'iLCN) ,
en "Pode Jeugd", die voldoen aan het algemeen crite-
rium.

III. Voor de overige politiek links-extremistische groeperingen:

6. Militante trotskisten.

7« Militante anarchisten.

8. Andere politiek-extremistische figuren, die voldoen
aan het algemeen criterium.

31 maart 1969.



Ex.no. 79

Gewijzigde normen voor toepassing van artikel 57 0«rlogswet
voor Nederland voor de operatie Diepvries bij afkondiging;
van de Staat van .Q&rt̂ g of Beleg.

No. 950.26?

Algemeen criterium;

Voor internering komen in aanmerking personen ten aanzien

van wie een gegrond vermoeden bestaat, dat zij in tijden van

oorlog of oorlogsgevaar betrokken zullen worden bij tegen Neder-

land of haar bondgenoten gerichte spionage- of sabotage-aktivi-

teiten dan wel op enigerlei andere wijze hulp aan de vijand

zullen verlenen.

Hieronder zijn o.m. begrepen leidinggevende functionaris-

sen van de pro-Eussische organisaties ".Nederland-U.S.S .K. " ,

het reisbureau "Vernu" en de "Vereniging voor Culturele Uit-

wisseling" (V.C.U.) en dissidente communisten, die in vredes-

tijd pro-Kussische activiteiten ontplooien.

31 maart 1969.
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Ex.no. 7 | C\')/'

Normen voor de operatie Porselein voor toepassing van art» 2k
Wet B»3»B.G. bij afkondiging van de Burgerlijke Uitzonderings-
toestand.

A« Algemeen criterium;
Voor internering dan wel in bewaringstelling komen in aanmerking
politiek extremistische personen van wie op grond van hun rol in
een organisatie of groepering* hun politieke hardheid en activitei-
ten, leiderscapaciteiten en relevante persoonlijke omstandigheden
zoals leeftijd, lichamelijke conditie e.d. verwacht mag worden,
dat zij in een uitzonderingstoestand 'activiteiten zullen ontwik-
kelen, welke leiden tot verstoring van de openbare orde.

B,» Categorieën:

!• Voor de CPN en haar hulporganisaties;

1. Leden van het partijbestuur.

2. Hoofdbestuursleden van de hulporganisaties,

3. Leidinggevende functionarissen/leden in het partij-,
propaganda- en publiciteitsapparaat.

4. Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
algemeen criterium.

II. Voor de pro-Chinese communisten;

5. Functionarissen/leden van pro-Chinese communistische
organisaties, die voldoen aan het algemeen criterium.

III. Voor de overige politiek links-extremistische groeperingen;

6. Militante trotskisten.

7. Militante anarchisten.

8. Andere politiek-extremistische figuren, die -voldoen
aan het algemeen criterium.

December 1976.



Ex.no. 7

Normen'voor de operatie Porselein voor toepassing van artikel 57
Oorlogswet voor Nederland bij afkondiging van de StaaJLJWrtf

Beleg.

Algemeen criterium;

Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien
van wie op grond van hun huidige of vroegere, doch nog van actuele

betekenis geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting be-

staat dat zij de vijand op enigerlei wijze hulp zullen verlenen.

December 19?6.



Aan : HK

Van : KA/C

Bij deze moge ik U aanbieden een notitie inzake "PorseliWn", waarin
ik gepoogd heb een historisch overzicht te geven van de normen, die
in de loop der tijd gegolden hebben.
Door de aard der materie is het stuk niet overal gemakkelijk leesbaar.
Voor een snelle oriëntering zoudt U zich kunnen bepalen tot de samen-
vatting op pag. 1/2 en de daarin genoemde bijlagen, die, naar ik hoop,
voor zichzelf spreken.

K/D heeft deze notitie wel gezien, maar (vanwege tijdgebrek) nog niet
gelezen.

Bij het opstellen heb ik overleg gepleegd met BVO.



1 exemplaar vervaardigd

Notitie K/D voor Co. 1288897(PA)

Tijdens de "voorbespreking" van de agendapunten voorafgaande aan
de bijeenkomst met de Vaste Commissie op 9 februari 1977 (Minister,
S.G., H.BVD, K/D) deelde de Minister mede dat het niet in zijn be-
doeling lag op deze bijeenkomst een toelichting op de algemene cri-
teria te geven. Hij wil onze nota van 19 januari 1977 nr. 1288897
eerst nog eens nader bestuderen.

Op de bijeenkomst van 9 februari 1977 is dit onderwerp niet ter tafel
gekomen.

16.2.1977 K/D
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Aan de Heer Minister " || 00 1JO9.2S1

a. Hoofd B.V.D.

'̂  '-• •' ' M.WD

Nr. 1.311.779 7 '

Zoals U bekend is stond op de agenda van de niet plaatsgevonden bijeen-
komst met de Vaste Commissie van 25 januari jl. dat U de commissie een
enkele mededeling zou doen als door U toegezegd bij een vorig mondeling
overleg. Hiermede werd gedoeld op een toelichting Uwerzijds van de
algemene criteria voor hét plaatsen van personen op de bekende lijst.
Bit onderwerp is thans niet als agendapunt opgebracht, maar in een
telefoongesprek niet Mr. deelde de griffier van de Commissi
mede dat z.i. de Commissie het wel op prijs zou stellen indien ü op de
a.s. bijeenkomst de in uitzicht- gestelde toelichting zoudt verstrekken.
Op deze aangelegenheid heeft betrekking mijn notitie van 19-1-1977
nr. 1.288,897i die ik U met het oog op de bijeenkomst van 25 januari jl
deed toekomen»

7 februari 1977.



3 ex. vervaardigd ex.no.:
ex. no. 1: origineel

2: CO
3: HK

1.288.897 Den Haag, 19 januari 1977

Aan de Heer Minister

Van Hoofd BVD

Naar aanleiding van de door U op 22 Juni 1976 aan de Vaste Commissie
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gedane toezegging, de
Commissie te informeren omtrent de algemene criteria van de internering
dan «el inbewaringstelling in buitengewone omstandigheden moge ik U
voorstellen de Commissie in de a.s. bijeenkomst het volgende mede te
delen.

Voor internering ingevolge- artikel 2k van de Wet BBBG komen in aanmerking
personen van wie op grond van:
- hun leidende rol in een organisatie of groepering die gezien de doel-

stelling of feitelijke werkzaamheden een gevaar vormt voor de demo-
cratische rechtsorde of voor de veiligheid of andere gewichtige be-
langen van de Staat,
in samenhang met hun gebleken politieke hardheid, hun activiteiten en
capaciteiten,

- verwacht kan worden dat zij activiteiten zullen ontwikkelen welke leiden
tot verstoring van de openbare orde.

Voor inbewaringstelling ingevolge artikel 37 van de Oorlogswet voor Neder-
land komen in aanmerking personen t.a.v. wie op grond van:
- hun huidige of vroegere (dan nog van actuele betekenis, geachte) activi-

teiten en gedragingen i
de verwachting bestaat dat zij de vijand op enigerlei wijze hulp zullen
verlenea.

In beide gevallen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de afkondiging
van de betreffende uitzonderingstoestand geschiedt in samenhang met een
ernstige politieke druk of een militaire dreiging van de kant van de Sovjet-
unie.

./ Ik voeg hierbij een notitie bevattende de tekst van de foor dit onderwerp
relevante artikelen in de Wet BBBG en de Oorlogswet voor Nederland, benevens
een copie van Uw memo d.d. 11.11.1976 en de daarbij behorende aan U gerichte
nota van mij d.d. 17.8.1976.

Ik breng U even in herinnering dat U in de bespreking die ik op 9.12.1976
met U had instemming betuigde met de gedachte dat het voorkeur verdient de
Kamercommissie mondeling omtrent het bovenstaande te informeren en dat de
a.s. bijeenkomst een goede gelegenheid zou zijn.daarvoor.



van 23 juli 1952, Stb. 362, regelende buitengewone bevoegdhede
van burgerlijk gezag (Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk
•gezag).

Art. 1 . In geval van de rechtsorde en het volksbestaan bedreigende
oproerige beweging, onlusten of soortgelijke stoornissen
van de openbare orde of van ernstige vrees voor het ont-
staan daarvan, kan ten aanzien van het Rijk of van een
gedeelte daarvan de toestand van verhoogde waakzaamheid
dan wel de burgerlijke uitzonderingstoestand worden inge-
steld.

1. Indien de omstandigheden, die tot de vaststelling hebben -
geleid van de burgerlijke uitzonderingstoestand, naar
het oordeel van Onze Minister-President een bedreiging
voor het volksbestaan inhouden, zijn Onze Ministers van
Binnenlandse Zaken, en, indien onverwijld ingrijpen nood-
zakelijk is, Onze Commissaris in de provincie bevoegd
iedere persoon ten aanzien van wie gegrond vermoeden be-
staat, dat hij de openbare orde in gevaar zal brengen,
te doen interneren.

Wet van 16 juli 196*»-, Stb. 337, nieuwe regelen met betrekking
tot de staat van oorlog en de staat van beleg in Nederland
(oorlogswet voor Nederland).

Art. I.

In geval buitengewone omstandigheden zulks noodzakelijk maken
voor de uitvoering van de militaire taak ter handhaving van de
uit- of inwendige veiligheid, kan Nederland of een gedeelte
daarvan in staat van oorlog of in staat van beleg worden ver-
klaard.

Art. 57.

1. Het militair gezag is bevoegd iedere persoon, ten aanzien van
wie gegrond vermoeden bestaat, dat hij de uit of inwendige
veiligheid in gevaar zal brengen, in de bewaring van Onze
Minister van Justitie, óf, indien en zolang dit niet mogelijk
is, in militaire bewaring te stellen.



Eén exemplaar vervaardie'd1.306.091

Betreft: Bespreking van Minister Mr.
en S.G. Mr. en PH.BVD, PH en HK op
29 december 1976

2. Internering (art. 2k BBBG - art. 57 OWN)

PH.BVD overhandigt de Minister de brief van 28.12.1976
no. 1.282.393 waarbij gevoegd de lijst met namen van personen
en van gebouwen benevens het normen overzicht (ex.no. 1 dec.
1976). De Minister zegt deze lijst te zullen doornemen en deze
wanneer hij daarmee akkoord gaat te zullen doorzenden naar de
DG O.O.&.V.. PH.BVD herinnert eraan dat de casus positie voor
de opstelling van de lijst nog altijd is: de afkondiging van de
BUT in samenhang met een grote politieke druk of een militaire
dreiging van de kant van de Sovjet-Unie. De minister acht dit
juist.

30-12-1976



UITTREKSEL

Bespreking van Minister Mr. en H.BVD, PH en
HK op 9 december 1976

Internering

De Minister wil in den vervolge - zoals ook vastgelegd in diens
memo van 11.11.1976 - de lijst van personen die na afkondiging
van de B.U.T. op grond van art. 2̂  van de Wet BBBG dienen te
worden geïnterneerd, jaarlijks zelf vaststellen.
Voor de nieuwe lijst zal dit geschieden op 29 december te
11.00 uur.
De Minister zal dit doen in aanwezigheid van PH.BVD, PH en HK
van wie hij terzake advies en toelichting verwacht.

1. Kamercommissie

De Minister zal de voorzitter van de Vaste Commissie voor de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten Drs. verzoeke]
om een vergadering van de commissie te beleggen, zo spoedig
mogelijk na 18 januari, de datum waarop de Kamer van het reces
terugkeert.
In deze bijeenkomst die de laatste bijgewoond door H.BVD zal
zijn, zal de %nister dan de gelegenheid hebben diens opvolger
Mr. voor te stellen* In de vergadering kan verder
enige algemene informatie over zaken van belang worden gegeven*
De "inister zal verder de commissie mondeling, de in de vergade
ring van 22 juni toegezegde informatie, over de algemene criter:
die gelden voor de internering ingevolge art. 2k wet BBBG en
art. 57 van de Oorlogswet verstrekken.

///( l»,



i «mr» i

•X.BT.1l BB
21 BB
Si

Notitie HX **
ges.

Aant BB - BC

Onderwerpt Operatie Porselein

Dat «a t 15 augustus 1977

H.BYD heeft het voorneaen aet U op een nog nader te bepalen datua
in septeaber een gesprek te hebben ineake de operatie Porselein.

•/ Ter voorbereiding hierop doe ik ü |ijgaand een Jirietal notities
toekoaen, t«w.i
- notitie KA/C, nr. 2 (ronder de daarin veraelde bijlagen)t
- notitie IVO, nr. 1*51?
- notitie HK van 29 aaart 1973!»
alsaede de thans geldende noraenlijst van deceaber 1976.

Desgewenst kan KA/C U een nadere toelichting geven oatrent de juridiso
aspecten van de«e operatie»

HK



ex.nr.:/

ex. 1: H.BVD
2: PH.BVD
3: HK

Notitie HK

Aan: H.BVD - PH.BVD

Datum: 29 maart 1977

./ Bijgaand leg ik U de notitie d.d. 1.3«1977 voor die KA/C^op mijn
verzoek opstelde over de operatie Porselein.

-J Ik voeg daarbij de nota van BVO nr. 1^51 d.d. 16-3-1973 waarin enige
opmerkingen over de nota van KA/C worden gemaakt.

. a .uu du uuiiuuuliJuL (UutUi il L Lü>irtu-
.J _ \ .J -U _.,-

Deze stukken kunnen m.i. van nut zijn ter voorbereiding van de be-
spreking die U binnen afzienbare tijd over de operatie Porselein met
HB en HC wilt hebben.
In verband met dit gesprek vermeld ik nog de volgende punten:

a. de discussie over de vraag van welke casus positie moet worden uitge
gaan bij de opstelling van de lijst is beantwoord door de uitspraak
die Minister daarover op 29.12.1976 deed.
In het gesprek met OO&V op 25 maart 1977 was deze uitspraak van de
Minister een eye opener en een oplossing voor de vraag of met andere
casus posities moest worden rekening gehouden. In verband met het
door de Minister bevestigde uitgangspunt komt nu wel de vraag op of
het nog zinvol is in de lijst op te nemen figuren uit de in de cri-
teria onder II enHI vermelde groepen, zoals b.v. pro-Chinese commu-
nisten, trotskisten, anarchisten, een aanhangers van de Rode Hulp.
Desgewenst kunnen wij die elimineren omdat het algemeen criterium
uiteindelijk bepalend is.

b. In de notitie van KA/C (pag. 5 en 6) wordt niet ingegaan op de in-
houdsbepaling van de begrippen openbare orde, inwendige en uitwendig
veiligheid. Ik geloof dat dit juist is. Een pragmatische benadering
lijkt mij hier op zijn plaats. De wet BBBG is tot stand gekomen als
een nawerking van de communistische coup in Tsjechoslowakije in 19^£
Men heeft willen voorkomen dat een dergelijke coup zich in Nederland
zou kunnen voordoen. Men heeft de mogelijkheid willen scheppen de
communistische partij tijdig onschadelijk te maken. Daarom is het
juist dat wij onder de categorie openbare ordeverdachten, te inter-
neren tijdens de BUT, vooral de belangrijkste figuren uit de CPN
begrijpen.

c. Het verdient aanbeveling na te gaan of de groep veiligheidsverdachte
die dus alleen tijdens de staat van beleg in bewaring kunnen worden
moet worden uitgebreid. Aan de hand van het algemeen criterium dat
geldt voor toepassing van art. 57 OWN zal dit zeker mogelijk zijn.

- 2 -
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Het feit dat wij bij het opstellen van de lijst uitgaan van de door
de Minister gesanctioneerde casus positie, hetgeen dus inhoudt dat
ten aanzien van de betrokken personen enige maatregelen ter voorbe-
reiding van de internering worden genomen, hoeft niet uit te sluiten
dat wij intern iets doen ten aanzien van personen, die uitgaande vai
een andere casus positie voor de BUT, dan zouden dienen te worden
geinterneerd.
Dit zou er dan op neerkomen dat wij intern bij de betrokken directie
iets gereed zouden hebben om in een noodsituatie onmiddellijk over
gegevens te beschikken.betreffende de belangrijkste figuren uit anti
democratische rechtse groeperingen b.v. de NVU of uit de kring van d
Zuidmolukkers of uit de kring van buitenlanders (gastarbeiders) die
in Nederland vertoeven.



N O T I T I E d. d. 28_3-?7

Aan ! HK
i. a. a.: PHB J*es- f

Van : BVO

No. : 145**

Betr. : Behandeling Porselein. //c*

I. Procedure v68r 1976.

^a» Door BVO wordt op grond van de gestelde riormön een eerste
tie genaakt van op de lijst te plaatsen figuren.

b. Deze selectie wordt besproken met BCP, BFA en BSO, waarbi;
eventuele wijzigingen worden aangebracht.

c. Nieuw opgevoerde personen worden aan de leiding van B ter
keuring voorgelegd.

d. Na goedkeuring door de leiding van B worden de opvoeringei
de dienstleiding voorgelegd. Tevens wordt daarbij ter keni
neming een lijst met af te voeren personen gevoegd.

e. Na goedkeuring door de dienstleiding gaan de BVO'ers de d<
treffende politieverbindingen langs om met de korpschefs <
wel districtscommandanten van de Rijkspolitie te overleggi
In een enkel geval wordt op grond daarvan nog een wijzigii
de lijst aangebracht.

f. BVO stelt daarna de definitieve voorstellen aan de ministi
Het pakket stukken bevat:
1. Een aanbiedingsbrief
2. Een lijst met nieuw opgevoerde personen
3. Een lijst met afgevoerde personen
4. Een nominatieve landelijke lijst, zoals die luidt na

verwerking van de wijzigingen (2 en 3)
5. Nominatieve opgaven per gemeente
6. Een getalmatig overzicht per gemeente en per provincie

met onderverdeling in mannen en vrouwen en met onderve:
deling naar categorie (24, 57 (B), 57 (C))

7. Een gebouwenlijst.

g. Het pakket stukken wordt na ondertekening door de dienstl<
door BVO overhandigd aan de chef afdeling Openbare Orde e:
heid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

h. Tussentijdse wijzigingen worden t volgens door ons verstre)
richtlijnen door de politieverbindingen per aparte brief
ons doorgegeven.
Bij verhuizingen beoordeelt BVO of betrokkene ook in de
woonplaats moet worden gehandhaafd. Is dat het geval dai
overleg gepleegd met de desbetreffende korpschef.
Zo niet dan wordt betrokkene, zoals uiteraard ook met o
Porseleinfiguren het geval is, van de lijst afgevoerd.
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i. Van de mutatie wordt per brief (gericht aan de minit
aan 00 en V kennisgegeven.

j. Na ondertekening door de dienstleiding wordt de bri<
BVO aan de chef afd, 00 en V van BiZa overhandigd.

II Afhandeling van de lijst 1976/1977.

De afhandeling van deze lijst is U bekend, maar is hoe
veroorzaaktt geen gelukkige.
De heer zit met een lijst die eigenlijk niet v<
bestemd is, terwijl ik met een pakket stukken voor de l

zit die ik mede i.v.m. de doorgevoerde wijzigii
meer aan hem kwijt kan. Gedane zaken nemen echter nog i
geen keer, maar we zullen wel tot een nieuwe procedure
komen om moeilijkheden in de toekomst te voorkomen.

III Mogelijke procedure in de toekomst.

De oude procedure zoals genoemd onder I. kan t/m punt fi
gehandhaafd. Het is de vraag of de l ijl» t vervolgens êé:
de minister moet worden goedgekeurd of dat we eerst de
verbindingen langs moeten.
Als de minister de lijst eerst goed keurt is van over!
korpschefs geen sprake meer, en bestaat er geen mogeli,
nog wijzigingen op argumenten van de korpschefs aan te

Indien we eerst de korpsen langs gaan bestaat de moge?
dat de minister niet accoord gaat, waardoor weer wij r
met de korpschefs moeten worden doorgenomen»

Toch is de laatste methode m.i. de beste. 4

Indien het accoord van de minister is ontvangen, '
door BVO de stukken worden vervaardigd welke de '
van 00 en V nodig heeft i.v.m. de uitvoering va-
Eventueel kan met 00 en V worden overlegd welk'
nodig zijn.

De nieuwe procedure wordt dan als volgt:

1. Vóór bewerking BVO
2. Overleg BVO met BCP, BFA, BSO
3* Goedkeuring B-leiding
k. Goedkeuring Dienstleiding
5. Overleg politie
6. Goedkeuring Minister
7. Overleg BVO met 00 en V
8. Overhandiging van nog benodigde a;
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IV Tussentijdse wijzigingen,

Ik stel voor om tussentijdse wijzigingen in de lijst, zoals
verhuizingen, overlijdensgevallen e.d* niet meer tussentijds
aan Binnenlandse Zaken door te geven. We kunnen ze opsparen
tot de jaarlijkse vernieuwing van de lijst.
Intern moeten we een lijstje van deze wijzigingen aanhouden
om aan 00 en V te kunnen overhandigen als de lijst plotseling
zou moeten worden uitgevoerd.



_

Sx.no* 5

Normen voor de operatie Porselein voor toepassing van art.
Wet B.B. B. G* bij afkondiging van de Burgerlijke Ui t zonder! nRS
toestand.

A* AJugemeen^ criterium:
Voor internering dan wel in bewaringstelling komen in aanmerking
politiek extremistiache personen van wie op grond van hun rol in
een organisatie of groepering» hun politieke hardheid en activitei-
ten, leiderscapaciteiten en relevante persoonlijke omstandigheden
zoals leeftijd» lichamelijke conditie e.d, verwacht mag worden,
dat zij in een uitzonderingstoestand "activiteiten zullen ontwik-
kelen, welke leiden tot verstoring van de openbare orde.

'jB. Categorieën:

I. Voor de CPN en haar hulporganisaties;

1. Leden van het partijbestuur.

2. Hoofdbestuursleden van de hulporganisaties.

3. Leidinggevende functionarissen/leden in het partij-,
propaganda- en publiciteitsapparaat.

k. Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
algemeen criterium.

II. Voor de pro-Chinese communisten;

5. Functionarissen/leden van pro-Chinese communistische
organisaties, die voldoen aan het algemeen criterium.

III» Voor de overige politiek links-extremistische groeperingen;

6. Militante trotskisten.

7* Militante anarchisten.

8. Andere politiek-extremistische figuren, die voldoen
aan het algemeen criterium.

December 19?6,



Ex.no. 5

Normen'voor de operatie Porselein voor toepassing van artikel 57
Oorlogswet voor Nederland bij afkondiging van de Staat van

Algemeen criterium;

Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien

van wie op grond van hun huidige of vroegere» doch nog van actuele

betekenis geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting be-

staat dat zij de vijand op enigerlei wijze hulp zullen verlenen.

December 19?6.



N O T I T I E d.d. 16-3-77

Aan : HK

Van : BVO

No. :

Betr.: Operatie Porselein.

Naar aanleiding van Uw verzoek om opmerkingen t.a.v. de nota van
KAC dd. 1-3-1977 het volgende.

Het is een goede zaak om de geschiedenis en de ontwikkeling van de
Operatie Porselein zoals die nu bestaat eens op papier te hebben.
Anders blijft het een steeds weer doorworstelen van oude, niet al-
tijd even logisch gerangschikte ordners. Ik meen dat KAC, ook al
gezien het feit dat hij er tot voorheen nimmer mee geconfronteerd
is, erin geslaagd is een overzichtelijk geheel te maken.

Tijdens de samenstelling van de nota heb ik diverse malen contact
met KAC gehad en mijn op- en aanmerkingen zijn voor zover nodig
al in de nota opgenomen. Ik heb dan ook t.a.v. de notitie als
overzicht van de ontwikkeling van de Porselein geen op- of aanmer-
kingen meer.

Jammer is het m.i. dat KAC zoals hij zegt geen stelling neemt in
de juridische atrijdvraag omtrent begrippen als openbare orde,
inwendige- en uitwendige veiligheid, en dat hij zich beperkt tot
in de praktijk gehuldigde opvattingen daarover.
In de praktijk echter ga ik steeds meer moeilijkheden krijgen bij
het selecteren van de candidaten. Door de jaren heen zijn wel de
criteria, de normenlijst e.d. regelmatig herzien en bijgeschaafd,
maar de selectieprocedure is er echter niet wezenlijk mee veran-
derd. We zijn blijven voort borduren op de oude visie van de
"inval uit het Oosten", en het in verband daarmee elimineren van
de top van de communistische partij(en).
Zou de B.U.T. eens om een andere reden dan die "inval uit het
Oosten" moeten worden afgekondigd, dan is m.i. de Forseleinlijst
van nu van geen enkele betekenis.
Als we thans de voor artikel 2k wet BBBQ op de lijst geplaatste figu-
ren werkelijk afzetten tegen de wettekst dat omtrent hen een gegrond
vermoeden bestaat dat zij de openbare orde in gevaar zullen brengen,
dan ben ik er bang voor dat als de lijst eens zou moeten worden uit-
gevoerd en wij dat ook in beroepsprocedures waar zullen moeten maken,
dat we dan voor onoverkomelijke politieke consequenties zullen komen
te staan.

Daarom zou ik graag juist wat meer duidelijkheid hebben over wat
openbare orde, inwendige- en uitwendige veiligheid eigenlijk is.
Vat is de definitie van "openbare orde"?
Er is veel over geschreven maar niemand geeft die definitie»
Zelfs de heer van 00 en V kan hem niet formuleren.
Is "openbare orde" inderdaad identiek aan "inwendige veiligheid"?
KAC onderscheidt de Porselein-figuren als "openbare orde verdach-
ten" en "veiligheidsverdachten". Maar als "openbare orde" inder-
daad identiek is aan "inwendige veiligheid" dan zijn ook de
"openbare orde verdachten" veiligheidsverdachten.
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(De naam "veiligheidsverdachten" is in onze brieven aan de
Minister inderdaad zowel voor candidaten art. 2k wet BBBQ als
voor candidaten art. 57 Oorlogswet gebruikt.)
Persoonlijk geloof ik niet - maar ik ben geen jurist - dat
"openbare orde" identiek is aan "inwendige veiligheid", maar
wat de beide begrippen dan wel inhouden is mij ook niet duide-
lijk. En hetzelfde geldt dan uiteraard voor "uitwendige veilig-
heid11, dat we eigenlijk niet anders kennen dan in tegenstelling
tot de "inwendige veiligheid".

In de tweede plaats is er m.i. behoefte aan een nieuwe visie
omtrent de Porseleinlijst, zeker ten aanzien van de "openbare
orde" verdachten.
Geprobeerd zal moeten worden de mogelijkheden te inventariseren
op grond waarvan de B.U.T. zou kunnen worden afgekondigd.
Daarop zou de lijst zelf moeten worden afgestemd en wellicht
komen er dan meer lijsten te voorschijn.
Bovendien zal moeten worden bezien of voor een aantal figuren
geen andere wegen tot inbewaringstelling aanwezig zijn dan de
Porseleinlijst b.v. de Rode Hulp/Kood Solidariteitsfront-figuren.

Het zou daarom goed zijn als een aantal mensen van de dienst
eens om de tafel gingen zitten om de zaak eens opnieuw te bezien.
Ook 00 en V zou daar m.i. bij betrokken moeten worden.

BVO

16-3-1977



Twee exemplaren vervaardigd»

Notitie 1-3-77
KA/C Nr. 2

Onderwerp: Operatie "Porselein"

Samenvatting

1. Tijdens de burgerijjke uitzonderingstoestand (BUT) is, indien
althans naar het oordeel van de Min.-Pres. het volksbestaan
bedreigd wordt, de Min, van BiZa c.q. de CdK bevoegd een ieder
t.a.v. wie het gegrond vermoeden bestaat, dat hij de openbare
orde in gevaar zal brengen, te doen interneren.

2. Tijdens de staat van beleg (SVB) is het militair gezag bevoegd
een ieder t.a.v. wie gegrond vermoeden bestaat, dat hij de uit-
wendige veiligheid of inwendige veiligheid (= openbare ordelin
gevaar zal brengen, in bewaring te stellen.

3. Onder openbare orde is hier te verstaan de toestand, waarin zich
geen onlusten, woelingen, wanordelijkheden e.d. voordoen.
Onder uitwendige veiligheid is te verstaan die veiligheid, welke
door een vreemde mogendheid gewapenderhand kan worden bedreigd.
Spionage en sabotage zijn aspecten van deze bedreiging.

k. Personen die een bedreiging vormen voor de openbare orde ("open-
bare-orde-verdachten" ) kunnen zowel tijdens de BUT als tijdens
de SVB worden geïnterneerd/in bewaring gesteld.
Zij die een bedreiging vormen voor de uitwendige veiligheid
("veiligheidsverdachten") kunnen uitsluitend tijdens de SVB in
bewaring worden gesteld.

5. Sinds 19̂ 8 stelt de BVD jaarlijks een lijst samen met namen van
personen die voor arrestatie in aanmerking komen (A-lijst).
Het samenstellen geschiedt aan de hand van normen vervat in een
normenlijst; deze wordt, zo dikwijls de omstandigheden dit vor-
deren, bijgesteld en aan de Minister ter goedkeuring voorgelegd.

6. Tot 1969 werd er in de normenlijst geen rekening gehouden met het
onderscheid tussen "openbare-orde-verdachten" en "veiligheids-
verdachten". Sindsdien bestaat er voor de laatste categorie een
aparte norm ,-aesĴ BBMBtBMBriMBl̂ KMII«

7. Bedroeg het totaal aantal op de A-lijst geplaatste personen in
de beginperiode rond de 1800, thans is dit teruggelopen tot 150

Dit aantal is als volgt opgebouwd:

- 132 "openbare-orde-verdachten" t.w.:
CPN en hulporg. : 91
Pro-Chin. Comm. : 20
Overige pol.linies extr. : 21
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18 "veiligheidsverdachten" t .w.
Dir. B : 16
Dir. C : 2
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I. INLEIDING

Geleerd door de ervaringen uit het jongste verleden en onder
druk van de gespannen internationale verhoudingen werd reeds
kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog een aanvang ge-
maakt met de bestudering van het probleem, welke maatregelen
getroffen dienden te worden, teneinde de veiligheid van de
staat in geval van een (dreigende) nationale of internationale
conflictsituatie te waarborgen. De leidende gedachte hierbij
was, dat deze veiligheid primair gevaar te duchten had van het
"communistisch denkend bevolkingsdeel". De te treffen maatre-
gelen dienden er dus op gericht te zijn het communistische
partij-apparaat zodanig te Böatileren, dat het niet meer in
staat zou zijn efficiënt te functioneren; dit kon bereikt v/orden
door het leidinggevende deel van dit apparaat te elimineren.
Hierin ligt de ontstaansgrond van de operatie "PORSELEIN", voor-
heen "DIEPVRIES" genaamd. De administratieve kern hiervan wordt
gevormd door de zogenaamde "normenlijst" en de op basis hiervan
samengestelde "A-lijst" bevattende een nominatieve opsomming van
personen, die in bepaalde omstandigheden voor internering dan wel
inbewaringstelling in aanmerking komen.

Deze notitie beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelings-
gang der normenlijsten. Ter wille van een goed begrip zal ik dit
doen voorafgaan . door een paragraaf gewijd aan de wettelijke
grondslag van de operatie "PORSELEIN". Gezien het doel dezer
notitie zal ik evenwel voorbijgaan aan de juridische twistpunten,
die deze materie heeft opgeroepen.

II. HET WETTELIJK SUBSTRAAT

A. Burgerlijke Uitzonderingstoestand

1. Grondwet: - Ter handhaving van de uit- of in-
art. 203, wendige veiligheid kan in buitenge-
lid 1 wone omstandigheden door of vanwege

de Koning voor elk gedeelte van het
grondgebied des Rijks worden bepaald
dat de grondwettelijke bevoegdheden
van organen van burgerlijk gezag ten
opzichte van de openbare orde en de
politie geheel of ten dele overgaan
op andere organen van burgerlijk ge-
zag. De tfet bepaalt de wijze waarop
en: de 'gevallen waarin zulke kan :ge-
pchieden.en regelt de gevolgen,

lid I - . .
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2. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (BBBG),
1952;
art. 1

art. 24, lid 1

lid 2 t/m 12

- In geval van de rechtsorde en het
volksbestaan bedreigende oproerige
beweging, onlusten of soortgelijke
stoornissen van de openbare orde of
van ernstige vrees voor het ontstaar
daarvan, kan ten aanzien van het Ei;
of van een gedeelte daarvan de toe-
stand van verhoogde waakzaamheid dar
wel de burgerlijke uitzonderingstoe-
stand worden ingesteld.

- Indien de omstandigheden, die tot de
vaststelling van de burgerlijke uit-
zonderingstoestand hebben geleid
naar het oordeel van Onze Minister-
President een bedreiging van het
volksbestaan inhouden, zijn Onze
Minister van Binnenlandse Zaken, en,
indien onverwijld ingrijpen noodza-
kelijk is, Onze Commissaris in de
provincie bevoegd iedere persoon ter
aanzien van wie gegrond vermoeden be
staat, dat hij de openbare orde in
gevaar zal brengen, te doen interner

A.K.v.B. van 25 november 1953;
art. 1, lid 1

lid 2

B. Staat van Beleg

1. Grondwet;
art. 202, lid 1

Onze Minister van Binnaiandse Zaken
en Onze Commissaris in de provincie
kunnen, met inachtneming van de voor
schriften van de Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag, aan
de burgemeester opdracht geven be-
paalde met name aangeduide personen
te interneren door hen aan te houder
en over te brengen of te doen aanhou
den en overbrengen naar de bij die,
opdracht aangewezen interneringsin-
richting.

- Ter handhaving van de uit- of in-
wendige veiligheid kan door of van-
wege de Koning elk gedeelte van het
grondgebied des Eijks in staat van
oorlog of in staat var^ beleg ver-
klaard worden. De wet bepaalt de wi;
ze waarop én de gevallen waarin zulk
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geschieden kan en regelt de gevol-
gen.

lid 2 - Bij die regeling kan worden bepaald,
dat de grondwettelijke bevoegdheden
van het burgerlijk gezag ten opzichi
van de openbare orde en de politie
geheel of ten dele of» het militair
gezag overgaan, en dat de burgerlijk
overheden aan de militaire onderge-
schikt worden.

lid 3 -
lid k -

2. Oorlogswet voor Nederland (OWN), 196̂  (i.w.K. 1.6.1966);
art. 1 - In geval buitengewone omstandigheder

zulks noodzakelijk ma.k,en,voor de uil
voering van de militaire" taak ter
handhaving van de uit- of inwendige
veiligheid, kan Nederland of een ge-
deelte daarvan in staat van oorlog
of in staat van beleg worden ver-
klaard.

art. 57» lid 1 - Het militaire gezag is (tijdens de
(geplaatst onder staat van beleg-JWC) bevoegd iedere
Hfdst. III getiteld persoon, ten aanzien van wie gegrond
"De staat van beleg") vermoeden bestaat, dat hij de uit-

of inwendige veiligheid in gevaar ze
brengen, in de bewaring van Onze
Minister van Justitie, of, indien er
zolang dit niet mogelijk is, in mi-
litaire bewaring te stellen,

lid 2 t/m 8 -

Noot: De OWN diende ter vervanging van de uit 1899 daterer
de en op hetzelfde grondwetsartikel berustende Wet
op de Staat van Oorlog en Staat van Beleg (SOB).
Artikel 1 van deze wet bepaalde, dat de staat van
oorlog c.q. de staat van beleg kon worden afgekon-
digd 1e wanneer er oorlog of oorlogsgevaar ontstaan
was of 2e wanneer binnenlandse onlusten de in- of
uitwendige veiligheid van het Rijk of van een ge-
deelte daarvan in dringend gevaar brachten. Artikel
33 kende het militair gezag de bevoegdheid toe tijde
de staat van beleg personen, wier aanwezigheid voor
de rust en de algemene veiligheid geacht werd gevaat
lijk te zijn in bewaring te stellen, indien althans
de mogelijkheid tot ejcternering niet aanwezig was.

C. Openbare orde, inwendige en uitwendige veiligheid

De begrippen openbare orde, inwendige en uitwendige veilig-
heid vormen de kern van het in de wet BBBG en de OWN geobjec-
tiveerde stuk staatsnoodrecht. Een vraag van fundamenteel be-
lang is dus, welke hun betekenisinhoud in dit kader is. Ge-
zien het onderwerp dezer nota zal ik in deze juridische strijc
vraag geen stelling nemen, doch mij ertoe bepalen de in de
praktijk gehuldigde opvatting weer te geven.
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Het begrip openbare orde van de wet BBBG wordt gelijkgesteld
met het begrip inwendige veiligheid van de OWN. (Noot: voor
deze gelijkstelling is veel te zeggen, nu toch de considerans
van de eerstgenoemde wet ook spreekt van de inwendige veilig-
heid). Onder openbare orde verstaat men de afwezigheid van
onlusten, woelingen, wanordelijkheden, e.d. Deze openbare
orde kan verstoord worden door het rechtstreeks veroorzaken
van dan wel deelnemen aan onlusten, woelingen, wanordelijk-
heden, e,d, maar ook door anderen daartoe aan te zetten, als.
ook door het klimaat c.q. de mogelijkheden daartoe te schep-
pen of gunstig te maken.
Het begrip uitwendige veiligheid staat tegenover inwendige
veiligheid. Kennelijk verstaat men hieronder die veiligheid,
welke door een vreemde mogendheid gewapendeöiand kan worden
bedreigd. Spionage en sabotage zijn aspecten van deze bedrei-
ging.

Op voet hiervan maakt men thans onderscheid tussen twee cate-
gorieën verdachten:

1. De z.g. "openbare-orde verdachten";
Zij kunnen zowel tijdens de BUÏ als tijdens de SVB worden
geïnterneerd resp. in bewaring gesteld.

2. De z.g. "veiligheidsverdachten";
Zij kunnen alleen tijdens de SVB in bewaring worden ge-
steld.

(Noot; De wet BBBG spreekt van "interneren" en de OV/N van
"in bewaring stellen". Betekenisverschil is er niet).

D. Samenvatting

1. Voorwaarden voor toepassing van internering krachtens art.
24. lid 1, BBBG;

a. De BUT moet zijn ingesteld. Voorwaarde hiertoe is:

- (ernstige vrees voor het ontstaan van) een stoornis
van de openbare orde bestaande uit oproerige bewe-
gingen) , onlusten, e.d. die

- én de rechtsorde én het volksbestaan bedreigen.

b. De Min.-Pres. moet van oordeel zijn, dat de sub a. ge-
noemde omstandigheden een bedreiging van het volksbe-
staan inhouden. (Een zinledige voorwaarde, daar immers
een bedreiging van het volksbestaan voorwaarde is voor
instelling van de BUT).

c. Er moet zijn een gegrond vermoeden, i.e. een vermoeden
steunend op vaststaande en eenduidige feiten, dat de
te interneren persoon

d. de openbare orde (in de zin van 1.a.) in gevaar zal
brengen.(Datiemand de openbare orde in gevaar kan
brengen is dus een onvoldoende grond voor internering;
relevant is slechts de mate van waarschijnlijkheid).

— 7 —
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2. Voorwaarden voor toepassing van de inbewaringstelling
krachtens art. 57. lid 1, OWN;

a. De SVB moet zijn ingesteld. Dit kan slechts dan ge-
schieden indien de uitvoering van de militaire taak
ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid
zulks noodzakelijk maakt.

b. Er moet zijn een gegrond vermoeden, i. e. een vermoeden
steunend op vaststaande en eenduidige feiten, dat de
te interneren persoon

c. de uitwendige veiligheid (vide par. II, C) of de in-
wendige veiligheid (= openbare orde in hogergenoemde
zin) in gevaar zal brengen. (Ook nu dus wordt slechts
rekening gehouden met de mate van waarschijnlijkheid).

III. NORMEN

A. Inleiding

Sinds het eind der veertiger jaren stelt de BVD jaarlijks een
„ lijst samen met namen van personen, die in buitengewone om-
standigheden dienen te worden geïnterneerd ("A-lijst1/). De
lijst wordt ter beschikking gesteld van O.O.&V. Het samen-
stellen geschiedt aan de hand van "normen" vervat in een
"normenli jst". Zij worden zo dikwijls de omstandigheden dit
wenselijk maken bijgesteld en ter goedkeuring aan de Minister
voorgelegd. Deze normen dienen ter concretisering van de ab-
stracte wettelijke normen. (Opm. : De term "norm" is, zoal niet
onjuist, minder gelukkig gekozen. Beter ware het m. i. te spre-
ken van "criterium" teneinde terminologische verwarring te
voorkomen. Dat deze er is blijkt ook uit de normenli jsten zelf
die immers veelal aanvangen met een "algemeen criterium").
Zoals reeds gezegd zijn de wettelijke normen in de loop der
tijd gewijzigd en wel door vervanging van de uit 1899 dateren-
de wet S.C.B, door de OWN in 1966 en invoering van de wet
BBBG in 1952,

- 8
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B. De normenlijsten van Dir. B»

De eerste lijst dateert van 19̂ -8. Zij bestond uit een zeer
uitvoerige categorale opsomming van communistische partij-,
mantel- en hulporganisaties, waarvan de leiding en soms ook
de leden voor inbewaringstelling ex art. 33 Wet ti.O.B. in
aanmerking kwam. Deze opsomming werd voorafgegaan door een
zeer ruim geredigeerd algemeen criterium en gevolgd door
twee rest.,categoriën, waaronder randfiguren gebracht konden
worden. Er werd nog geen onderscheid gemaakt tussen "open-
bare-ordeJVen "veiligheidsverdachten" evenmin als tussen
B- en C-figuren. De eerste op grondslag hiervan samengestelde
A-lijst bevatte ongeveer 7000 namen. Nadat de Chef Gen. Staf
te kennen had gegeven, dat arrestatie en afvoer van een dus-
danig groot aantal personen volslagen onmogelijk zou zijn,
werd het aantal gereduceerd tot ongeveer 1750, hetgeen be-
reikt werd door de leden van de afdelingsbesturen van de CPN
en de EVC van de lijst te schrappen.

In 1951 werd de lijst aangepast aan de nieuwe situatie ont-
staan door het komen en gaan van organisaties. Mutaties van
betekenis werden niet aangebracht. Vlei maakte men thans onder-
scheid tussen B- en C-figuren getuige de door de toenmalige
afdeling C gegeven "aanwijzingen t.b.v. de samenstelling van
de arrestatielijst". Deze blijven hier verder buiten beschou-
wing

In 1953 werd de lijst opnieuw geactualiseerd. In het voorgaan-
de jaar had de wet BBBG het staatsblad bereikt, zodat er sinds-
dien twee wettelijke grondslagen waren t.w. art. 33 wet S.O.B.
en art. 2k wet BBBG. Merkwaardigerwijs heeft deze ontwikkeling
geen enkele invloed gehad op de redactie van de normènlijst
1953.

Van substantiële betekenis was de herziening van 19̂ 6. De oor-
zaak hiervan was gelegen in het teruglopen in betekenis en
sterkte van de CPN en de aan haar gelieerde organisaties. Vol-
staan kon thans worden met een A-lijst, die slechts half zo-
veel namen bevatte als de voorgaande lijsten.

Ingrijpend was de herziening van 1959» Ofschoon de oorspronke-
lijke doelstelling - "het vleugellam maken van het communistis<
apparaat om in buitengewone omstandigheden van dreigend oorlog!
gevaar een mogelijke aanranding van het wettige gezag door een
georganiseerde binnenlandse vijand te voorkomen" - onverkort
bleef gehandhaafd, kon volstaan worden met de eliminering van
belangrijk minder personen, aangezien kennis en inzicht sinds
1956 in die mate waewuitgebrèid en verdiept, dat het gevaar
van een in buitengewone omstandigheden van het communistische
apparaat uitgaande bedreiging en het daarbij van belang zijnde
element van verrassing belangrijk lager-gewaardeerd kon worden

- 9 -
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Gebleken was immers, dat de CPN geen voorbereidingen had
getroffen voor het optreden inAioodgcvallen en slechts een
klein gedeelte van het topkader bekwaam was zelfstandig
politieke; leiding te geven. Met betrekking tot plaatsing
op de A-lijst werd het enkele bekleden van een functie in
een der op de normenlijst voorkomende organisaties niet
langer voldoende geacht. Mede gelet zou worden op de aard
der organisatie, op de plaats en de betekenis van de
functionaris in die organisatie en op diens optreden als
zodanig naar buiten. .Voorts zou de politieke "hardheid",
capaciteit tot leiding geven, leeftijd en lichamelijke condi-
tie mede in aanmerking worden genomen. Deze criteria werden
in de normenlijst samengevat in de kwalificatie "belangrijke"
c.q. "belangrijkste" (leden van...); pas in 1969 zouden zij
expliciet in de normenlijst worden opgenomen.
Opgemerkt zij overigens dat de z.g. "wal-en-schip-norm"
(nr. 24), die reeds sinds 1948 deel had uitgemaakt van de
normenlijst, zij het in een enigszins andere redactie, bleef
gehandhaafd. Langs deze weg konden dus toch nog altijd perso-
nen op de A-lijst worden geplaatst, die bij toepassing van de
zojuist genoemde strenge criteria daarvoor niet in aanmerking
zouden komen. Of van deze escape veel gebruik is gemaakt is
niet meer na te gaan. Tenslotte zij vermeld, dat een aantal
minder belangrijke organisaties niet meer werd opgenomen.
Resultaat van dit alles was, dat het totaal aantal op de
A-lijst geplaatste personen teruggebracht v/erd tot 273»
(Gespecificeerde cijfers voor B en C heb ik niet kunnen achter-
halen; een schatting van + 225 voor B en +_ 50 voor C zal er
niet ver naast zijn).

In 1965 vond er wederom een herziening plaats, die er in hoofd-
zaak toe diende de lijst te actualiseren. Van meer belang v/as
de splitsing van de zojuist ter sprake gekomen "wal-en-schip-
norm" in twee nieuwe normen (nrs. 14 en 15)» Van de eerste
norm luidend: "personen t.a.v. v/ie over recente gegevens wordt
beschikt op grond waarvan de gemotiveerde verwachting bestaat,
dat zij onder moeilijke omstandigheden in bovengenoemde orga-
nisaties sleutelposities zullen innemen", heette het, dat de
redactie was afgestemd op de tekst van de wet BBBG. Deze be-
wering is op zijn minst discutabel te achten. De tv/eede nieuwe
norm luidde: "personen, niet vallende in de categorieën 1 t/m
14, t.a.v. v/ie, o.g.v. hun antecedenten, het vermoeden bestaat
dat zij in tijden van binnenlandse moeilijkheden, oorlog of
oorlogsgevaar, de openbare orde, rust en veiligheid in gevaar
zullen brengen". Blijkens de toelichting was deze norm bestemd
voor spionnen en saboteurs. Hiervan kan men slechts zeggen,
dat deze bedoeling in de redactie nauwelijks terug te vinden
js. Overigens is deze norm later gebruikt om trotzkisten en
anarchisten op de A-lijst te plaatsen. Hiertoe was zij inder-
daad wel geschikt.

- 10 -
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De lijst 1969 vertoont een gehelA nieuwe opzet. Als resultaat
van de over de betekenis van art. 2k wet BBBG en art. 6?
OWN (welke wet in 1966 in werking getreden was) gevoerde
discussie, welke geleid heeft tot het onderscheiden van twee
categorieën verdachten t.w. de "openbare-orde-verdachten",
op wie beide artikelen van toepassing zijn, en de "veilig-
heidsverdachten", die alleen onder het regime van art. 6? OWN
vallen, heeft men voor elk van beide categorieën een afzonder-
lijk normenstelsel gecieëerd. (Noot; Tot goed verstaan zij erop
gewezen, dat de "openbare-orde-verdachten" uitsluitend uit
de B-hoek stammen, terwijl de "veiligheidsverdachten" zowel
in de B- als in de C-sfeer liggen). Ik bepaal mij in deze
paragraaf tot de eerste categorie. De lijst werd geopend met
een "algemeen criterium". Hierin werden die factoren genoemd,
die men sinds 1959 geacht had te zijn besloten in de kwalifi-
catie "belangrijk(st)e". Voorts had men bij de redactie dui-
delijker dan ooit daarvoor aansluiting gezocht bij de tekst
van de wet. Hoewel zij nog wel enige schoonheidsfoutjes ver-
toonde, die overigens in de editie 1976 verholpen zouden wor-
den, betekende dit een belangrijke verbetering.
Na het "algemeen criterium" volgde dan een achttal categorieën
verdeeld in drie groepen t.w.:
I. CPN en hulporganisaties;
II. Pro-Chinese communisten;
III.Overige politiek links-extremistische groeperingen.

Groep I omvatte vier categorieën, hetgeen in vergelijking met
de dertien categoriee'n van 1965 een aanmerkelijke reductie was.
De verklaring hiervan ligt niet zozeer in een strengere selec-
tie doch in het feit, dat de verschillende hulporganisaties
niet meer afzonderlijk opgenomen werden. De groepen II en III
leken een uitbreiding t.o.v. 19&5 te zijn. In werkelijkheid
was dit niet het geval, aangezien de tot deze categorieën
behorende personen (pro-Chinese communisten, anarchisten,
trotzkisten, e.d.) geacht werden onder de normen 14 en/of 15
van de lijst 1965 te vallen.
Ondanks het feit, dat de lijst inhoudelijk niet wezenlijk ver-
schilde van de voorgaande vertoonde het aantal voor arrestatie
in aanmerking komende personen een scherpe daling t.o.v. het
voorgaande jaar, n.l. 160 tegen 275 in 1967/8.(Hierbij zij
wel aangetekend, dat in het laatste cijfer medebegrepen waren
die B-figuren - een twintig a dertig naar mijn schatting - die
sinds 1969 als veiligheidsverdachten zijn aangemerkt «Mp
Bâ aSSSaB&̂ aESBEaEBEBBEBSE.)

De jongste normenlijst tenslotte wijkt niet essentieel af van
die van 1969» De schoonheidsfoutjes in de redactie van het
"algemeen criterium" zijn verbeterd en in categorie 5 is de
nominatieve opsomming vervangen door een genusaanduiding.
De A-lijst bevat thans nog 132 namen.van openbare orde-
verdachten.

- 11 -
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ft.
C. De normenli.jsten van Dir. Cf*

Zoals reeds gereleveerd is in 19̂ 9 de categorie "veiligheids-
verdachten" ingevoerd, die uitsluitend onder werking van art.
57 OIVN zou vallen. Voordien bestond slechts het onderscheid
tussen B-*. en C-figuren.
In 1951 zijn door de toenmalige afd. C. "aanwijzingen t.b.v.
de samenstelling van de arrestatielijst" opgesteld, welke
uitsluitend bestemd waren voor intern gebruik.
Ministeriële goedkeuring hebben zij dus nimmer verkregen. De
op basis van deze "aanwijzingen" geselecteerde kandidaten
werden vervolgens op de A-lijst gebracht; dit kon echter alleen
uit hoofde van een norm voorkomende op de officiële normenlijst
Een toepasselijke norm was er evenwel niet en daarom maakte mer
maar gebruik van de z.g. "vval-en-schip-norm", die er toe diende
de geen functie bekledende doch nochtans militante partijleden
binnen het bereik van de A-lijst te brengen!

In 1969 is aan deze merkwaardige situatie een eind gemaakt.
Voortaan zouden er twee normenlijst en (nu Hun nnir r.wflfl A Mjnfc»
zijn, t.w. éln t.b.v. de wet BBBG en de OWN (openbare-orde) en
één uitsluitend t.b.v. de OWN (uitwendige veiligheid). Laatst-
genoemde "lijst" bevat slechts één norm, "algemeen criterium"
geheten, thans luidende: "Voor bewaring komen in aanmerking
personen ten aanzien van wie op grond van hun huidige of vroege
re, doch nog van actuele betekenis geachte aktiviteiten of ge-
dragingen, de verwachting bestaat dat zij de vijand op eniger-

f^-f^ttt^.^ '* lei wiJze hulp zullen verlenen".
«w» f «~<*ft# In 1g69 bevatte de betrekkelijke A-lijst in totaal 3? namen/f

waarvan 21 uit de B- en 16 uit de C-hoek; thans is dit aantal
geslonken tot 18, waarvan 16 uit de B- en 2 uit de C-hoek.



ex.nr. : -/

ex. 1: H. BVD- PH.BVD
2: HK
3: HB
k: EG

Aan: H. EVD d. t. v. HK '
i. a. a. HB en EC

Van: KA/C

Onderwerp: Bespreking operatie "Porselein" op 19 januari 1978 o.l.v.
H. BVD.
Aanwezig: HK, HB, HC en KA/C.

De bespreking diende ter afronding van het besprokene op de bijeen
komst van 7 december 1977.

Centraal stond de vraag of het zinvol en opportuun is niet langer
uit te gaan van slechts één casuspositie (de dreiging vanuit het
Oostblok) doch van meer denkbare casusposities met als konsekwentii
dat dan ook verschillende porseleinlijsten opgesteld worden,,elk
daarvan toegespitst op een dezer casusposities.
Om twee redenen werd deze vraag ontkennend beantwoord:
a. Op 29 december 1976 heeft de Minister bevestigd, dat "de afkond

ging van de BIJT in samenhang met een grote politieke druk of
een militaire dreiging van de Sovjet-ünie" nog steeds de casus-
positie is, waarvan bij de operatie "Porselein" dient te worden
uitgegaan.

b. Het hanteren van meer dan één porseleinlijst is praktisch nauv<
lijks uitvoerbaar vanwege de organisatorische, materiele en
administratief-technische problemen die dit met zich meebrengt

Het onder punt b. genoemde bezwaar zou ondervangen kunnen worden
door intern op verschillende casusposities toegespitste lijsten in
gereedheid te brengen en te houden.
Gezien echter de snelheid, waarmee de betreffende dienstonderdelen
een dergelijke lijst kunnen produceren, is dit een volstrekt over-
bodige maatregel.

Voorts'werd nog het denkbeeld geopperd de thans gebruikte porseleii
lijst uitsluitend intern in gereedheid te houden ter vermijding
van de telkens terugkerende en tijdrovende rompslomp, die het open
tioneel houden van de lijst met zich brengt. Dit denkbeeld vond gei
ingang.
In een crisissituatie sal het, naar men moet aannemen, uitermate
moeilijk zijn eerst dan de organisatorische en andere maatregelen ••
treffen, die noodzakelijk sijn voor een effectieve uitvoering.
Bovend5,en KOU dit afbreuk doen aan de op de Minister van Binnen-
landse Zaken rustende verantwoordelijkheid optimaal voorbereid te
zijn op een situatie als waarvan de operatie "Porselein" uitgaat.
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Conclusie;

De door de Minister op 29 december 1976 bepaalde casuspositie moet
als uitgangspunt voor het opstellen van de lijst in verband met de
operatie Porselein worden gezien.
Een pragmatische benadering van deze zaak is gewenst. Daarom is er
geen aanleiding om de normenlijst d.d. 17 augustus 1976, die de goed-
keuring van Minister verkreeg, aan Minister _ .
voor te leggen om daarin de wijzigingen, die strikt genomen in ver-
band met de .uitspraak van Minister van 29 december
1976 wenselijk souden zijn, aan te brengen.
Deze uitspraak van Minister zal met zich brengen,
dat in het vervolg in de Porseleinlijst (categorie art. 2*f BBBG)
in de bijdrage van de directie B niet worden opgenomen de in de nota
aan de Minister van 17 augustus 1976 op pag. 3 sub B vermelde cate-
gorieën II en III (resp. pro-Chinese communisten en overige politiek
links extremistische groeperingen).
Wat de opstelling van de Porseleinlijst voor toepassing van art. 57
OWN (de zgn. veiligheidsverdachten) aangaat verdient het aanbeveling
de geloofwaardigheid daarvan te vergroten door wat meer namen dan
thans geschiedt op te voeren. Dit heeft betrekking op hetgeen de
directie C in dit opzicht doet.

3. De nieuwe Porseleinlijst dient voor 1 juni 1978 gereed te zijn.

KA/C, 2̂ .1.1978
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Conclusie;

De door de Minister op 29 december 1976 bepaalde casuspositie moet
als uitgangspunt voor het opstellen van de lijst in verband raet de
operatie Porselein worden gezien.
Een pragmatische benadering van deze zaak is gewenst. Daarom is er
geen aanleiding om de normenlijst d.d. 17 augustus 1976, die de goed-
keuring van Minister verkreeg, aan Minister
voor te leggen om daarin de wijzigingen, die strikt genomen in ver-
band raet de uitspraak van Minister _ van 29 december
1976 wenselijk zouden zijn, aan te brengen.
Wel dienen de directies B en C met inachtneming van deze uitspraak
de Porseleinlijst aan een kritische beschouwing te onderwerpen,
zovel terzake van de zogenaamde "openbare-orde-verdachten" (art. 2k
BBBG en art. 57 OWN) ais terzake van de zogenaamde "veiligheids-
verdachten" (art. 57 OWN).

De nieuwe Porseleinlijst dient voor 1 juni 1978 gereed te zijn.

KA/C, 2̂ .1.1978



N O T A

Aan : HC

Van : PHB - BVO

No. : 3A83

Betr. : Porseleinlijst 1977-1978

Bijl. : k

In augustus a.s. zal door het bureau BVO dat, zoals U bekend, belas-I
is net de coördinatie van de Porseleinlijst worden begonnen met de
samenstelling van de lijst 1977-1978.

In september zal dan het overleg met de politieverbindingen kunnen
plaats vinden.

In verband daarmee moge ik ü verzoeken de personen die voor Uw
directie op de lijst moeten worden geplaatst vS6r 31 augustus 1977
aan BVO door te geven. De voorstellen dienen - mede in verband met
het te voeren overleg met de politieverbindingen - te zijn voorzien
van een korte motivatie*

Door de minister van Binnenlandse Zaken zijn eind 1976 nieuwe normei
vastgesteld, zowel voor wat betreft artikel 2k wet BBBG als wat
betreft artikel 57 Oorlogswet.
Te Uwer oriëntatie voeg ik een exemplaar van de oude en de nieuwe
normenlijsten bij deze nota.
Uiteraard zijn voor de directie C uitsluitend de normen artikel 57
Oorlogswet van belang.

Voor de lijst 1976-1977 werden door Uw directie de volgende personei
voorgesteld:

Met uitzondering voor die van en
werd de motivatie om bovengenoemden op de Porseleinlijst 1976-1977
te plaatsen door PH/BVD te zwak geacht om de voorstellen met succes
bij de minister te kunnen verdedigen. Zij werden dan ook niet in de
lijst opgenomen.

Voor C staan dus op dit moment alleen en
op de lijst.

L Juni 1977.



Ex.no. Q Ĵ

Gewijzigde normen van de operatie Diepvries ingevolge art. 2k
Wet B. B. B. G. bij afkondiging van de Burgerlijke Uitzonderings-
toestand .

Ko. 950.26?

A* Algemeen criterium;

Voor internering komen in aanmerking politiek extremistische

personen van wie op grond van hun rol in een organisatie of

groepering, hun politieke hardheid en activiteiten, leiders-

capaciteiten en relevante persoonlijke omstandigheden zoals

leeftijd, lichamelijke conditie e. d. verwacht mag worden, dat

zij in een Burgerlijke Uitzonderingstoestand activiteiten zul-

len ontwikkelen, welke leiden tot verstoring van de openoare

orde. Hieronder zijn begrepen het aanzetten tot verstoring van

de openbare orde, het scheppen van het klimaat en het openen

van de mogelijkheid daartoe.

]3. Categorieën:

I . Vc«r de CPN en haar hulporganisaties;

1. ' Leden van het partijbestuur.

2. Hoof dbestuursleden van de hulporganisaties.

J> . Leidinggevende functionarissen/leden in het partij-,
propaganda- en publiciteitsapparaat .

k. Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
algemeen criterium.

II. V»or de pro-Chinese communisten:

*

5- Functionarissen/leden van "De Rode Vlag", het
"Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland" (hLCN) ,
en "Kode Jeugd", die voldoen aan het algemeen crite-
rium.

III. Voor de overige politiek links-extremistische groeperingen;

6. Militante trotskisten.

7. Militante anarchisten.

8. Andere politiek-extremistische figuren, die voldoen
aan het algemeen criterium.

31 maart



Ex.no. Q J_

Gewijzigde normen voor toepassing van artikel 37 0«rlogsv.et
voor Nederland voor de operatie Diepvries bij afkondiging
van de Staat van Oorlog of Beleg.

No. 950.267

Algemeen criterium;

Voor internering komen in aanmerking personen ten aanzien

van wie een gegrond vermoeden bestaat, dat zij in tijden van

oorlog of oorlogsgevaar betrokken zullen worden bij tegen Neder-

land of haar bondgenoten gerichte spionage- of sabotage-aktivi-

teiten dan wel op enigerlei andere wijze hulp aan de vijand

zullen verlenen.

Hieronder zijn o.m. begrepen leidinggevende functionaris-

sen van de pro-Russische organisaties "J.Niederland-U.S.3 .H.'',

het reisbureau "Vernu" en de "Vereniging voor Culturele Uit-

wisseling" (V.C.D.) en dissidente communisten, die in vredes-

tijd pro-Kussische activiteiten ontplooien.

31 maart 1969-



/ '
Ex.no* 9

Normen voor de operatie Porselein voor toepassing van art» 2*»
Wet B.B.B.G. bij afkondiging van de Burgerlijke Uitzonderin^s-
toestand.

Algemeen criterium:
Voor internering dan wel in bewaringstelling komen in aanmerking
politiek extremistische personen van wie op grond van hun rol in
een organisatie of groepering, hun politieke hardheid en activitei-
ten, leiderscapaciteiten en relevante persoonlijke omstandigheden
zoals leeftijd, lichamelijke conditie e.d. verwacht mag worden,
dat zij in een uitzonderingstoestand 'activiteiten zullen ontwik-
kelen, welke leiden tot verstoring van de openbare orde*

IL* Categorieën;

I» Voor de CPN en haar hulporganisaties;

1. Leden van het partijbestuur*

2, Hoofdbestuursleden van de hulporganisaties*
3* Leidinggevende functionarissen/leden in het partij-,

propaganda- en publiciteitsapparaat.

k. Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
algemeen criterium*

II* Voor de pro-Chinese communisten;

5* Functionarissen/leden van pro-Chinese communistische
organisaties, die voldoen aan het algemeen criterium*

III* Voor de overige politiek links-extremistische groeperingen;

6. Militante trotskisten*

7* Militante anarchisten*

8. Andere politiek-extremistische figuren, die voldoen
aan het algemeen criterium*

December 1976.



Ex.no. 9

Normen'voor de operatie Porselein voor toepassing van artikel 57
Oorlogswet voor Nederland bij afkondiging van de Staat van Oorlog
of Beleg. _

Algemeen criterium;

Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien

van wie op grond van hun huidige of vroegeret doch nog van actuele

betekenis geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting be-

staat dat zij de vijand op enigerlei wijze hulp zullen verlenen»

December 1976.



21-8-7* «atv.

NOTITIE VAN CBSO.

Betr«: Diepvries vreemdelingen
(stand per 1.2,1964).

1, In het Algemeen Basisplan is aan de Minister van Binnen-
landse Zaken opgedragen de verrassende arrestatie van vei-
ligheidsverdachten (Nederlanders en vreemdelingen) voor te
bereiden.

2. Door de afdeling C worden alleen die in Nederland wonende
personen op de A-lijst geplaatst te wier aanzien - naar de
formulering van art. 24 BBBG - een gegrond vermoeden bestaat,
dat zij de openbare orde, rust en veiligheid in gevaar zul-
len brengen (welk vermoeden gebaseerd moet zijn op de
antecedenten van betrokkenen).

J. Het voorbereiden van maatregelen tegen vreemdelingen - géén
veiligheidsverdachten - behoort niet tot de taak van de
B.V.D. maar ligt op het terrein van Buitenlandse Zaken (di-
plomaten) en Justitie (overige vreemdelingen).

4» Ten aanzien van de leden der buitenlandse (IJ.G.) Vertegen-
woordigingen h.t.l. dient BuZa nauwkeurig aan te geven wie
met betrekking tot internering wel en wie niet als "diplomaat
worden beschouwd. Met name geldt dit voor een tussencatego-
rie waartoe o.a, de leden van de Oostduitse Handelsvertretung
en de vertegenwoordiger van AEROPLOT behoren. Degenen van
deze tussencategorie die door BuZa niet als "diplomaten" in
de zo juist bedoelde zin worden beschouwd, zullen door de
B.V.D. (ten behoeve van Justitie) op een lijst worden geplaat;
Eet voorbeaeLden van maatregelen tegen deze personen behoort
tot de taak van Justitie.

5. Van het "en bloo" arresteren en interneren van potentieel
vijandelijke vreemdelingen zal worden afgezien.
Standpunt van Justitie» voor aaraamodatie, bewaking en verzor-

ging van een dergelijk groot aantal
geïnterneerden kan niet worden gezorgi
bovendien kan men bezwaarlijk de zich
daaronder bevindende politiek betrouw-
bare vluchtelingen en staatlozen mede
interneren.

-2-
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Verdrag van. Genève

Verdrag van Rome : sluit categorale internering van vreem-
delingen niet uit; art* 15 lid 1 van dit
Verdrag luidt* "In tijd van oorlog of in
geval van enige andere algemene noodtoe-
stand, welke het bestaan van een volk be-
dreigt, kan iedere Hoge Verdragsluitende
Partij maatregelen nemen velke afwijken
van zijn verplichtingen, ingevolge dit
Verdrag, mits deze maatregelen niet verde:
gaan dan de toestandvereist en niet in
strijd zijn met andere verplichtingen wel*
ke voortvloeien uit het internationale
recht".
van 12 aug. 1949 betreffende de bescher-
ming van burgers in oorlogstijd: laat
categorale internering toe in art. 42
luidende i "De internering van of de aan-
wijzing van een gedwongen verblijfplaats
voor beschermde personen (hiert vreemde-
lingen op het grondgebied van een Partij
bij het conflict) mag alleen dan worden
gelast indien de veiligheid van de ge-
vangenhoudende Mogendheid zulks vol-
strekt noodzakelijk maakt".

Door Mr. en Mr. is gesuggereerd dat - nu
categorale internering van potentieel vijandelijke vreemdelinge]
niet uitvoerbaar is - de B.V.D. een lijst dient aan te leggen
van verdachte vreemdelingen tegen wie dan in geval van bij-
zondere omstandigheden maatregelen zouden kunnen worden genomen
Voor plaatsing op deze lijst zou dan t.a.v. deze vreemdelingen
een minder zwaar criterium dan dat vastgelegd in art. 24 BBBG
moeten worden aangelegd»
Deze suggestie dient te worden afgewezen want de Wet BBBG laat
niet toe dat t.a.v. vreemdelingen een ander criterium wordt
aangelegd dan t.a.v, de eigen onderdanen.

Zoals boven reeds gezegd is het voorbereiden van event. maatregi
len tegen vreemdelingen - niet - veiligheidsverdachten een aangi
legenheid van Justitie. Deze maatregelen kunnen gebaseerd wor-
den op art. 19 van het Vreemdelingenreglement 1918 luidende
(voor zover hier van belang)* "Onze Minister van Justitie is be-
voegd aan een vreemdeling, die gevaarlijk wordt geacht voor de
openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid
een bepaalde verblijfplaats aan te wijzen en hem daarheen te
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doen overbrengen, of wel hem het verblijf op bepaalde plaat-
sen van het Rijk te ontzeggen en hem daaruit te doen verwij-
deren".
Door Justitie zouden dus maatregelen voorbereid kunnen worden
t.a.v.:
1e.vreemdelingen die wel zijn verbonden aan een diplomatieke

of handelsvertegenwoordiging van een IJ.G.-land maar geen
diplomatieke status bezitten en t.a.v* wie dus door BuZa gee
maatregelen worden voorbereid (de B.V.D. zal Justitie voor-
zien van een lijst waarop deze personen voorkomen);

2e vreemdelingen die t.z.t* hier te lande worden aangetrof-
fen in het bezit van een visum voor tijdelijk verblijf dan
wel van een machtiging tot voorlopig verblijf maar zonder
verblijfsvergunning (zodra bijzondere omstandigheden daar-
toe aanleiding geven zal Justitie (Mr. ) een lijst
aanleggen van IJ.G.-vreemdelingen aan wie een visum of mach-
tiging tot voorlopig verblijf wordt afgegeven. H.BVD zal
contact opnemen met Mr. zodra z.i. tot het aanleggen en
bijhouden van een dergelijke lijst dient te worden overge-
gaan* Justitie zal dan tevens de buitenlandse posten opdra-
gen geen visa meer af te geven zonder machtiging van het
Hoofd van de Visadienst. Eventuele opsporing en aanhouding
van de hier bedoelde vreemdelingen zal door Justitie aan de
politie worden opgedragen).

3 februari 1964. CBSO.
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*»-. Interneringslljst

E.BVD zegt dat de BVD voor het einde van dit jaar een nieuwe lijst
aan Minister zal voorleggen. Van die gelegenheid zal worden
gebruik gemaakt om de Minister te informeren omtrent een aantaal
zaken verband houdend met buitengewone omstandigieden.
Het had in de bedoeling gelegen de lijst eerder gereed te hebben.
De samenstelling daarvan is enigszins opgehouden door een interne
discussie over wie als veiligheidsverdachten (artikel 57 O.W.N.) m<
ten worden opgebracht.
H.BVD': zal de Minister voorstellen eenmaal per twee jaar een lijst
doen vaststellen. Gaat deze daarmee akkoord, dan zal de komende li;
dus gelden voor 1979 en 1980. 00 en V behoeft dan slechts eenmaal ]
twee jaar de ronde naar de CdK's te maken.

De volgende bespreking wordt bepaald op 23 februari 1979 te 1*f.30 uur
zoals gebruikelijk bij de BVD.
00 en V zorgt voor de agenda.

EK 27 november 1978
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H.BVD,

Bijgaand de B-proeve voor de reéhtse lijst, waarbij
ik de volgende opmerking maak:

21. aanduiding Operatie "Porselein" met art. vermel-
ding (BBBG) 2k en 3 (categorie ) is onjuist.
Het geheel valt niet onder de wet BBBG-bepalingen
in te passen, doch is een categorie sui generis
(nl. nonsens);

b_. ik stel voor benaming Operatie

c_. onder de lijst zou een of andere formule moeten
worden gesteld.

Vastgesteld en op te leggen bij de Binnen-
landse Veiligheidsdienst voor het geval
zich tijdens de -BJJT de wenselijkheid mocht
voordoen tot ̂ internecLng van de betrokkenen
over te gaan.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

(X̂ 7-e
Y P -
tmb! J,„I1-, (

&-i f
vepae'em i/k Uy opvat'ting,"' ' "' !

HK, 24.4.1979
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Notitie HK

Gesprek met de heer
LAMID op 1 maart 1979.

, Hoofd Sectie Veiligheid van de

Betreft: Operatie Porselein (ter voeging in PA/CO 1.*»12.5VO

Ik heb de heer ter lezing gegeven de brief van de Minister
van Binnenlandse Zaken, Directie OO&V, afdeling Pol. no. 56?2*f Kab.
van 26 augustus 1965 en de brief van de Minister van Defensie in
antwoord daarop van 6 oktober 1965, 37 D/Z.G. betreffende de aan-
wijzing van de heer
De heer zal onder de aandacht van de loco-S.G. Mr.
brengen dat in deze een voorziening nodig is vanwege het feit dat
de heer reeds enige jaren terug met f.1.o. is gegaan.
Wij zullen worden ingelicht omtrent degene die in diens plaats wordt
aangewezen.
Deze kan dan t.z.t. (zie brief BiZa d.d. 26.8.1965) worden geïnfor-
meerd over de normen die thans terzake van Porselein gelden en even-
eens kan met hem worden besproken op welke wijze en op welk tijdstip
de bevelhebber van de landstrijdkrachten zal kennisnemen van de
nominatieve lijst van de tijdens de staat van beleg te interneren
personen.
Ik heb de heer reeds summier geïnformeerd over de beslissing
van Minister van 29 december 1976 waarbij Hoofd BVD
de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de lijst en het aan-
bieden daarvan ter vaststelling aan de Minister van Binnenlandse Zaken
werd toebedeeld.

6.3-1979
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Notitie HK •• -

Datum" : 10 januari 1979

Betreft : Operatie Porselein

vai) Binn. Za'-'er.

1. Gesprek van H.BVD en HK met Minister en S.G. Mr.
d.d. 9 januari 1979.

K " X
? , Aan de hand van de d.d. k januari 1979 aan de Minister gezonden notitie

^ informeert H.BVD deze over de Operatie Porselein.
De Minister verklaart zich akkoord met het eenmaal per twee jaar
opstellen van de lijst met namen.
De S.G. vraagt zich af of het om politieke motieven, wanneer onverhoopt
iets naar buiten omtrent de lijst met namen en de normen die hiervoor
worden gehanteerd, mocht bekend worden, niet verstandig zou zijn op de
lijst ook namen van rechts-extremistische figuren op te nemen.
H.BVD merkt op dat de betrokkenen dan wel moeten voldoen aan hetgeen ie
gesteld in de artt. 2k BBBG en/of 37 OVN, de ter toepassing daarvan
vastgestelde normen in relatie met de casuspositie die door Minister

op 29 december 1976 werd aangegeven.
Na enige discussie hierover komen de Minister en de S.G. tot de vast-
stelling dat het toch wenselijk is dat een lijst met namen van rechts-
extremistische personen wordt opgesteld, die voor het geval zich een
situatie voordoet dat bij afkondiging van de BUT hun internering wense-
lijk en mogelijk is, aan deze maatregel zullen worden onderworpen.
De Minister krijgt deze lijst met namen voorgelegd om deze van zijn
handtekening te voorzien. De lijst zal dan niet aan de CdK's worden
gezonden, maar bij de Dienst worden opgelegd.
De Minister plaatst vervolgens zijn handtekening onder de namenlijst
Operatie Porselein 1978.

2. Gesprek HK met CvGP , Chef van de Afdeling Open-
bare Orde van de Directie Politie.

Na het gesprek met de Minister heb ik de lijst met namen Operatie
Porselein in handen gesteld van de heer , met het verzoek
hieromtrent de DG OO&V, Mr. te informeren.
Bij OO&V zal nu het nemen van de verdere administratieve handelingen
worden begonnen en wordt zorggedragen dat de gegevens en papieren bij
de CdK's worden gedeponeerd.
Ik heb de aandacht van de heer gevestigd op de brief van de
Minister van Binnenlandse Zaken, OO&V Af d. Politie nr. 5672*1 Kabinet
d.d. 26 augustus 1965 «n het antwoord van de Minister van Defensie
daarop d.d. 6 oktober 1965, waarbij de heer van de sectie
G 2 aangewezen is als de hoofdambtenaar met wie terzake van de toe-
passing van art. 24- BBBG en art. 57 OWN overleg kan worden gepleegd.

- 2 -
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Ik wees hem erop dat de heer de ambtelijke dienst sinds enige
jaren heeft verlaten. Ik kwam met de heer overeen dat wij
bij de LAMID zullen nagaan op welke wijze hierin kan worden voorzien.
Hierbij speelt eveneens een rol dat formaliter de verantwoordelijkheid
voor de opstelling van de namenlijst door Minister
op 29 december 1976 aan H.BVD is opgedragen, terwijl deze voordien bij
de DG OO&V berustte.
De heer vroeg hoe kftfc gezien deze positie moet worden gehan-
deld t.a.v. personen, die OO&V op de lijst geplaatst wil zien.
Ik zei hem dat het in onze bedoeling ligt eenmaal in de twee jaar na
1 september met de werkzaamheden van het herzien van de lijst aan te
vangen. De eerstvolgende keer zal dus zijn 1 september 1980.
Ik heb de heer gevraagd eventuele namen van 008e V-zij de kort
voor deze datum voor te brengen.

3» Naar ik heb begrepen was het in het verleden gebruikelijk dat om-
trent het opbrengen van namen op de Porselein-lijst door ons overleg
werd gepleegd met de gemeentepolitieehefs c.q. Chef van ID'en of met
de Districtscommandanten van de Rijkspolitie en dat dezea later omtrent
de namen van de personen uit hun district of gemeente, die op de lijst
werden geplaatst, werden geïnformeerd. Gezien de ons door de Minister
van Binnenlandse Zaken in december 1976 toegekende verantwoordelijkheid
meen ik dat hiermede niet moet worden voortgegaan.
Dit ook met het oog op de geheimhouding van de operatie en tevens in
aanmerking genomen het feit dat er geen stukken meer bij de Burge-
meesters worden gedeponeerd.
Het lijkt mij niet nodig dat expressis verbis aan de betrokken politie-
chefs mede te delen*
Wel dienen de gegevens die na het laatst gepleegde overleg nog bij de
Politie berusten, in de loop van het jaar bij gelegenheid van bezoeken
van medewerkers van onze Dienst, te worden opgehaald.

10.1.1979 (
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1. Wettelijke bevoegdheden __

Tijdens de burgerlijke uitzonderingstoestand (BUT) is - indien de om-
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 vermoeden
bestaat, dat hij de openbare orde in gevaar zal brengen, te doen
interneren (art. 2*f, lid 1, Wet BBBÖ}.
Bij KB van 25 november 1953 is voorts bepaald, dat de Minister en de
Commissaris der Koningin de burgemeester opdracht kunnen geven bepaal
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- o:
inwendige veiligheid in gevaar zullen brengen, in de bewaring van de
Minister van Justitie, of, indien en zolang dit niet mogelijk is, in
militaire bewaring te stellen (art. 57, lid 1, 0¥N).

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 OWN).

2. Selectieprocedure

Op basis van de door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde
normen stelt de Dienst een lijst samen met de namen van personen die
voor de maatregel van internering c.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 twee
jaar opnieuw samen te stellen. Tot nu toe was het streven de lijst
jaarlijks te wijzigen, doch dat blijkt moeilijk te realiseren.
De opvoering ap de lijst van namen en personen die voor inbewaring-
stelling op grond van art. 57» lid 1» Ô N in aanmerking komen,
geschiedt door de BVD ingevolge een in 1965 tussen de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Defensie gemaakte afspraak.

3« Selectienormen

a. Tijdens de BUT kunnen die personen worden geïnterneerd ten aanzie:
van wie het gegronde vermoeden bestaat, dat zij de openbare orde
in gevaar zullen brengen.

1) Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk
Gezag van 23 juli 1952.

2) Oorlogswet voor Nederland van 16 juli

- 2 -
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Dezelfde personen kunnen ook tijdens de staat van beleg in bewari:
worden gesteld. De selectie geschiedt aan de hand van de volgende
normen zoals laatstelijk in 197& door de Minister vastgesteld:

"A. Algemeen criterium;

" Voor internering dan wel inbewaringstelling komen in aanmerki:
fl politiek extremistische personen, van wie op grond van hun ro
11 in een organisatie of groepering, hun politieke hardheid en
" activiteiten, leiderscapaciteiten en relevante persoonlijke
" omstandigheden zoals leeftijd, lichamelijke conditie e. d, ver
11 wacht mag worden, dat zij in een uitzonderingstoestand activi*
" teiten zullen ontwikkelen, welke leiden tot verstoring van de
" openbare orde.

"B. Categorieën

M I- Van de CPN en haar hulporganisaties;

" 1. Leden van het partijbestuur
" 2. Hoofdbestuursleden van de hulporganisaties
11 3- Leiding gevende functionarissen/leden in het parij-,
" propaganda- en publiciteitsapparaat
11 k. Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
" algemeen criterium

de pro-Chinese communisten;

" 5» Functionarissen/leden van pro-Chinese communistische
" organisaties, die voldoen aan het algemeen criterium

" III. Van de overige politiek links-ext remist ische groeperinge:

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

Op 29 december 1976 heeft de Minister bepaald, dat de casuspositi
waarvan bij de operatie PORSELEIN dient te worden uitgegaan, is
"een afkondiging van de BUT in samenhang met een grote politieke
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» lid 1, OWN, kunnen personen ten aanzien van
wie het gegronde vermoeden bestaat, dat zij de uit- of inwendige
veiligheid in gevaar zullen brengen, in bewaring worden gesteld.
De hier bedoelde personen worden in twee categorieën onderscheide:
1) De eerste omvat diegenen die geacht worden een bedreiging te
vormen voor de openbare orde en derhalve ook tijdens de BUT
geïnterneerd zullen worden. 2) De tweede omvat die personen die
geacht worden een directe bedreiging te vormen voor de veiligheid
van de Staat. De op deze categorie van toepassing zijnde selectie
Morm, zoals eveneens in 1976 door de Minister vastgesteld, luiAt:
"Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien van wie o;
"grond van hun huidige of vroegere, doch nog van actuele beteken!
"geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting bestaat dat
"zij de vijand op enigerlei wijze hulp zullen verlenen.

- 3 -
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k. uitvoeringsregelingen

Bij de te nemen maatregelen van internering of inbewaringstelling
zijn drie Ministers betrokken t.w.: van Binnenlandse Zaken, van
Defensie en van Justitie.
Terwille van de eenvormigheid en ter vermijding van organisatorisch'
en administratieve problemen zijn deze Ministers destijds overeenge-
komen, dat de administratieve voorbereiding plaatsvindt onder behee:
van de Minister van Binnenlandse Zaken, die hiermede de D.G. voor
Openbare Orde en Veiligheid heeft belast. De D.G. OO&V ontvangt te
dien einde de door de Minister goedgekeurde namenlijst van H.BVD.
De feitelijke uitvoering van de administratieve voorbereiding/is
door de D.G. OO&V in handen gesteld van de Chef van de Afdeling-
Openbare Orde van de Directie Politie.
Deze draagt zorg, dat alle voor de Commissarissen der Koningin,
burgemeesters en politiechefs bestemde bescheiden (instructies,
lastgevingen en modelbevelen tot internering c.q. inbewaringstelling
worden samengesteld. Alle bescheiden - ook die welke bestemd zijn
voor de burgemeesters en politiechefs - worden in handen gegeven va:
de betrokken Commissaris der Koningin, die ze in bewaring houdt tot
het moment dat tot uitvoering van de inbewaringstelling c.q.
internering moet worden overgegaan. In de toekomst zullen deze
bescheiden dus om de twee jaar worden ingenomen en door nieuwe word'
vervangen.

.1.1979
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notitie HK d. d. 27-11-78
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Interneringsiijst

E.BVD zegt dat de BVD voor het einde van dit jaar een nieuwe lijst
aan Minister zal voorleggen. Van die gelegenheid zal worden
gebruik gemaakt om de Minister te informeren omtrent een aantaifl
zaken verband houdend met buitengewone omstandigheden. '
Het had in de bedoeling gelegen de lijst eerder gereed te hebben.
De samenstelling daarvan is enigszins opgehouden door een interne
discussie over wie als veiligheidsverdachten (artikel 57 O.W.N.) moe-
ten worden opgebracht.
H.BVD zal de Minister voorstellen eenmaal per twee jaar een lijst te
doen vaststellen. Gaat deze daarmee akkoord, dan zal de komende lijst
dus gelden voor 1979 en 1980. 00 en V behoeft dan slechts eenmaal per
twee jaar de ronde naar de CdK's te maken.

_ ^
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Notitie nr.: 56

Datum : 24 november 1978

Onderwerp : Operatie Porselein; nota PHC nr. ?8/22 van 22 november 197?
met door de afdelingen CD, CR en CS samengestelde lijsten*

1. De door de Directie C voor opneming in de operatie Porselein voorgestelc
personen behoren allen tot de categorie der zogenaamde "veiligheidsver-
dachten".

(Noot; Ook in het verleden is de bijdrage van C steeds tot deze cate-
gorie beperkt gebleven.)

2. De op deze categorie van toepassing zijnde wettelijke norm is te vinden
in artikel 57» lid 1, O.W.N, bepalend, dat het moet gaan om personen tei
aanzien van wie het gegrond vermoeden bestaat, dat zij - tijdens de sta*
van beleg - de uitwendige veiligheid in gevaar zullen brengen.

3» In 1969 is deze wettelijke norm vertaald in een operationele norm. Zij
luidt: "Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien van wie
op grond van hun huidige of vroegere - doch nog van actuele betekenis
geachte - activiteiten of gedragingen, de verwachting bestaat, dat zij
de vijand op enigerlei wijze hulp zullen verlenen".

k. Gebleken is dat een strikte toepassing van deze norm juist ook vanwege
het wel zeer ruim gestelde " op enigerlei wijze hulp verlenen" niet wel
mogelijk is. Het gevolg hiervan is, dat de afweging noodzakelijkerwijs
in hoge mate subjectief zal zijn. Door het aanscherpen van de norm kan
dit subjectieve element enigermate teruggedrongen worden.

5» Er is al veel gewonnen indien de hulpverlening beperkt wordt opgevat in
de zin van wat ik nu maar gemakshalve "spionage" en "sabotage" noem. Di1
zijn immers bij uitstek de terreinen waarbij de uitwendige veiligheid ii
het geding is. Het aantrekkelijke van deze beperking is, dat deze beide
terreinen min of meer afpaalbaar zijn en dat hier ook de specifieke des-
kundigheid van C ligt.
Een tweede beperking kan bereikt worden door de term "vijand" nader te
bepalen. Ik meen dat het,gegeven de politieke constellatie, alleszins
redelijk is uit te gaan van een casuspositie, waarbij een of meer War-
schaupaktlanden als vijand aangemerkt moeten worden. Hierbij knoop ik
aan bij een uitspraak van de Minister van Binnenlandse Zaken gedaan op
29 december 1976 met betrekking tot de BOT. Tenslotte wijs ik nog op hel
woord "zullen" in de wettelijke en de daarvan afgeleide operationele
norm. Hiermee wordt de mate van waarschijnlijkheid uitgedrukt. Dit bete-
kent derhalve, dat de gebleken activiteiten of gedragingen niet slechts
voedsel dienen te geven aan de verwachting dat iemand de vijand wellicht
hulp zal kunnen of willen verlenen, maar dat deze hulpverlening ook
waarschijnlijk is.
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6. Samenvattend: Een persoon kan eerst dan aangemerkt worden als veiligheic
verdachte in de zin van Porselein, indien het, gezien zijn huidige or
vroegere - doch nog van actuele betekenis geachte - activiteiten of gedi
gingen, waarschijnlijk is dat hij tijdens de staat van beleg t.b.v. de
communistische aggressor spionage- en/of sabotageactiviteiten zal plegen.

7. Op 23 en 2*f november 19?8 heb ik - na overleg met PHC - de afdelingshooJ
den van CD, CR en GS verzocht de door hen samengestelde Porseleinlijstei
nog eens te bezien in het licht van de zojuist beproefde interpretatie
van de operationele norm. Deze toetsing leidde tot een aanmerkelijke
reductie van het aantal voorgestelde kandidaten, t.w. van ̂ 9 in de oor-
spronkelijke lijst tot 31 in. de herziene versie; hierbij teken ik aan dj
CR alsnog 3 kandidaten heeft opgebracht die niet in de oorspronkelijke
lijst figureerden.

27 november 1978



ex.nr. :

ex

24-1-78
Aan: H.BVD d.t.v. HK

i.a.a. HB en HC

Van: KA/C

Onderwerp: Bespreking operatie "Porselein" op l̂ jianŵ r̂ Ĵ S o.l.v.
H.BVD.
Aanwezig: HK, HB, HC en KA/C.

1. De bespreking diende ter afronding van het besprokene op de bijeen
komst van 7 december 1977»

2. Centraal stond de vraag of het zinvol en opportuun is niet langer
uit te gaan van slechts ein casuspositie (de dreiging vanuit het
Oostblok) doch van meer denkbare casusposities met als konsekwenti
dat dan ook verschillende porseleinlijsten opgesteld worden,,elk
daarvan toegespitst op een dezer casusposities.
Om twee redenen werd deze vraag ontkennend beantwoord:
a. Op 29 december 1976 heeft de Minister bevestigd, dat "de afkond

ging van de BDT in samenhang met een grote politieke druk of
een militaire dreiging van de Sovjet-ïïnie" nog steeds de casus-
positie is, waarvan bij de operatie "Porselein" dient te worden
uitgegaan.

b. Het hanteren van meer dan één porseleinlijst is praktisch nauv
lijks uitvoerbaar vanwege de organisatorische, materiele en
administratief-technische problemen die dit met zich meebrengt

Het onder punt b. genoemde bezwaar zou ondervangen kunnen worden
door intern op verschillende casusposities toegespitste lijsten in
gereedheid te brengen en te houden.
Gezien echter de snelheid, waarmee de betreffende dienstonderdelen
een dergelijke lijst kunnen produceren, is dit een volstrekt over-
bodige maatregel.

Voorts werd nog het denkbeeld geopperd de thans gebruikte porselei
lijst uitsluitend intern in gereedheid te houden ter vermijding
van de telkens terugkerende en tijdrovende rompslomp, die het opex
tioneel houden van de lijst met zich brengt. Dit denkbeeld vond ge
ingang.
In een crisissituatie zal het, naar men moet aannemen, uitermate
moeilijk zijn eerst dan de organisatorische en andere maatregelen
treffen, die noodzakelijk zijn voor een effectieve uitvoering.
Bovendien zou dit afbreuk doen aan de op de Minister van Binnen-
landse Zaken rustende verantwoordelijkheid optimaal voorbereid te
zijn op een situatie als waarvan de operatie "Porselein" uitgaat.
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Conclusie;

De door de Minister op 29 december 1976 bepaalde casuspositie moet
als uitgangspunt voor het opstellen van de lijst in verband met de
operatie Porselein worden gezien.
Een pragmatische benadering van deze zaak is gewenst. Daarom is er
geen aanleiding om de normenlijst d.d. 17 augustus 1976, die de goed-
keuring van Minister verkreeg, aan Minister
voor te leggen om daarin de wijzigingen, die strikt genomen in ver-
band met de uitspraak van Minister van 29 december
1976 wenselijk zouden zijn, aan te brengen.
Wel dienen de directies 8 en C met inachtneming van deze uitspraak
de Porseleinlijst aan een kritische beschouwing te onderwerpen,
zowel terzake van de zogenaamde "openbare-orde-verdachten" (art. 2k
BBBG en art. 57 OWN) als terzake van de zogenaamde "veiligheids-
verdachten" (art. 57 OWN).

De nieuwe Porseleinlijst dient voor 1 juni 1978 gereed te zijn.

KA/C, 2̂ .1.1978



15-10-80 ex.nr,1

Twee exemplaren vervaardigd.

ex.nr.1: Operatie Porselein
2: Operatie Extra

Aan: Hoofd B.V.D. ,;

Van: KA/

Betreft: de Operatie Porselein en de Operatie Extra/
I. De wettelijke grondslag»

A. De Burgerlijke Uitzonderingstoestand.

Artikel 203 lid 1 van de Grondwet bepaalt dat in buitengewone omstan-
digheden de grondwettelijke bevoegdheden van organen van burgerlijk
gezag t.o.v» de openbare orde en de politie geheel of ten dele kunnen
overgaan op andere organen van burgerlijk gezag. De wet dient de wijz<
waarop en de gevallen waarin zulks kan geschieden alsmede de gevolgen
daarvan te regelen» De door de Grondwet bedoelde wet is de Vet Buiten*
gewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag (Wet BBBG), 1952* Artikel 1 van
deze wet stelt dat ingeval van de rechtsorde en het volksbestaan be-
dreigende oproerige beweging, onlusten of soortgelijke stoornissen dei
openbare orde of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de toe-
stand van verhoogde waakzaamheid dan wel de burgerlijke uitzonderings-
toestand (BUT) kan worden ingesteld. Op grond van artikel 2̂  lid 1 vai
de Vet BBBG is tijdens de BUT de Minister van Binnenlandse Zaken en,
indien onverwijld ingrijpen nodig is, de Commissaris der Koningin
bevoegd ieder persoon ten aanzien van wie het gegrond vermoeden be-
staat t dat hij de openbare orde in gevaar zal brengen, te doen inter-
neren. Bij de algemene maatregel van bestuur van 25 november 1953 is
voorts bepaald, dat de Minister en de Commissaris der Koningin de
burgemeester opdracht kunnen geven bepaalde met name aangeduide per-
sonen te interneren door hen te (doen) aanhouden en overbrengen naar
de bij die opdracht aangewezen interneringsinrichting.

B. De Staat_van_Beleg.

Artikel 202 lid 1 en 2 van de Grondwet bepaalt dat ter handhaving van
de uit- of inwendige veiligheid, de staat van oorlog dan wel de staat
van beleg kan worden afgekondigd. De wet dient de wijze waarop, de
gevallen waarin alsmede de gevolgen daarvan te regelem. Bij die rege-
ling kan worden bepaald dat de grondwettelijke bevoegdheden van het
burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie
geheel of ten dele op het militair gezag overgaan en dat de burger-
lijke overheden aan de militaire ondergeschikt worden. De door de
Grondwet bedoelde wet is de Oorlogswet voor Nederland (OVN), 196*1.
Artikel 1 van deze wet stelt dat de staat van oorlog of de staat van
beleg (SVB) kan worden afgekondigd in buitengewone omstandigheden
indien de uitvoering van de militaire taak ter handhaving van de uit-
of inwendige veiligheid dit noodzakelijk maken. Op grond van artikel
57 lid 1 OVN is het militair gezag tijdens de SVB bevoegd ieder per-
sooftj ten aanzien van wie het gegrond vermoeden bestaat, dat hij de
uit- of inwendige veiligheid in gevaar zal brengen,in bewaring van
de Minister van Justitie of, indien en zolang dit niet mogelijk is,
in militaire bewaring te stellen.
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Volgens artikel 6 OWN blijven indien de SVB door de BUT is voorafge-
gaan de in die toestand genomen interneringsmaatregelen van kracht,
met dien verstande dat zij alsdan beschouwd worden als bewaring.

II. De Porseleinlijst en de Extra lijst.

Teneinde indien de BUT dan wel de SVB zijn afgekondigd aet betrekking
tot de dan te nemen maatregelen van internering c.q. in bewaringstelling
slagvaardig te kunnen optreden*is het noodzakelijk deze maatregelen admi-
nistratief en organisatorisch voor te bereiden. Hiertoe dienen ̂uitgaande
van een tweetal casusposities die tot het afkondigen van zowel de BUT
als de SVB kunnen leiden*, de Operaties Porselein en Extra. De administra-
tieve kern van deze operaties vormen de Porseleinlijst en de Ex tralijs t.
Deze lijsten bevatten de namen van personen die bij de afkondiging van de
BUT dan wel de SVB voor internering c.q* inbewaringstelling in aanmerking
komen.

A. De
Op 29 december 1976 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken bepaald,
dat de casuspositie waarvan bij de Operatie Porselein dient te worden
uitgegaan is "een afkondiging van de BUT in samenhang met een grote
politieke druk of militaire dreiging van de Sovjetunie". Uitgaande
van deze casuspositie en op basis van de hierna te noemen door de
Minister vastgestelde selectienormen stelt de BVD, in overleg met het
Directoraat Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, eenmaal in de
twee jaar, een lijst samen van personen die voor de maatregel van
internering c.q. inbewaringstelling in aanmerking komen. Tijdens de
BUT kunnen die personen worden geïnterneerd ten aanzien van wie het
gegronde vermoeden bestaat, dat zij de openbare orde in gevaar zullen
brengem. Dezelfde personen kunnen ook tijdens de staat van beleg in
bewaring worden gesteld» De selectienorm voor deze zgn. "openbare
orde verdachten11, zoals laatstelijk in 19?6 door de Minister is vast-
gesteld, luidt:

"a. Algemeen criterium;

" Voor internering dan wel inbewaringstelling komen in aanmerking
" politiek extremistische personen, van wie op grond van hun rol
" in een organisatie of groepering, hun politieke hardheid en
" activiteiten, leiderscapaciteiten en relevante persoonlijke
" omstandigheden zoals leeftijd, lichamelijke conditie e. d. ver-
" wacht mag worden, dat zij in een uitzonderingstoestand activi-
" teiten zullen ontwikkelen, welke leiden tot verstoring van de
" openbare orde»

"b. Categorieën:

11 !• Van de CPN en haar hulporganisaties r

11 1. Leden van het partijbestuur
11 2. Hoofdbestuursleden van de hulporganisaties
" 3« Leiding gevende functionarissen/leden in het partij-
" propaganda- en publiciteitsapparaat
11 .̂ Andere functionarissen en leden, die voldoen aan het
" algemeen criterium

11 II. Van de pro-Chinese communisten;

" 5» Functionarissen/leden van pro-Chinese communistisch*
" organisaties, die voldoen aan het algemeen criterium
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M III. Van de overige politiek linke-extremistische groeperingent

" 6. Militante trotskisten
n ?. Militante anarchie tem
" 8. Andere politiek-extremistische figuren, die voldoen

aan het algemeen criterium.

Gelet op de 20 december 1976 vastgestelde casuspositie worden overi-
gens geen namen neer op de Porselein-lijst opgevoerd van personei
die in de categorie+en II en III vallen*
Tijdens de SVB kunnen personen ten aanzien van wie het gegronde ver-
moeden bestaat, dat zij de uit- of inwendige veiligheid in gevaar
zullen brengen, in bewaring worden gesteld. De hier bedoelde personen
worden in twee categorieën onderscheiden. De eerste omvat de "openban
orde verdachten", welke ook tijdens de BÜT geïnterneerd sullen worden
De tweede omvat die personen die geacht worden een directe bedreiging
te vormen voor de veiligheid van de Staat, de zga."veiligheidsver-
dachtenï De op deze categorie van toepassing zijnde selectienorm,
zoals eveneens in 1976 door de Minister vastgesteld, luidt:

"Voor bewaring komen in aanmerking personen ten aanzien van wie op
"grond van hun huidige of vroegere, doch nog van actuele betekenis
"geachte activiteiten of gedragingen, de verwachting bestaat dat zij
"de vijand op enigerlei wijze hulp zullen verlenen»

De opvoering op de Porsetleinlijst van personen die voor inbewaring*
stelling in aanmerking komen, geschiedt door de B. V. D» ingevolge
een in 1965 tussen de Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie
gemaakte afspraak.
De Porseleinlijs t wordt door H. BVD ter goedkeuring aan de Minister
van Binnenlandse Zaken voorgelegd.

Op 9 januari 1979 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken bepaald
(vrij vertaald), dat de casuspositie waarvan bij de Operatie Extra
dient te worden uitgegaan is "een afkondiging van de BUT in samen-
hang met verstoring van de openbare orde of vrees daarvoor door
rechtsextremistische personen". Uitgaande van deze casuspositie dient

^ de BVD in overleg met het DG O. O. en V. eenmaal in de twee jaar een
lijst op te stellen van personen die voor de maatregelen van inter-
nering c.q. inbewaringstelling in aanmerking komen. Aangezien de
Minister geen nadere selectienormen heeft vastgesteld, figureren

van enige bete- alle rechtsextremistische personen /dn Nederland op deze lijst. De
kenis Extralijst wordt door H. BVD ter goedkeuring aan de Minister voorge-

legd.

III. Verdere voorbereidende maatregelem

Bij de te nemen maatregelen van internering of inbewaringstelling zijn
drie Ministers betrokken, t. w.: van Binnenlandse Zalm, van Defensie en
van Justitie.
Terwille van de eenvormigheid en ter vermijding van organisatorische
en administratieve problemen zijn deze Ministers destijds overeengekomen,
dat de administratieve voorbereiding plaatsvindt onder beheer van de
Minister van Binnenlandse Zaken, die hiermede de DG 0.0. en V. heeft be-
last. De DG 0.0. en V. ontvangt te: dien einde de door de Minister goedge-
keurde Porseleinlijst van H. BVD. De verdere administratieve voorbereiding
van de operatie Porselein is door de DG 0.0. en V. in handen gesteld van
de Chef van de afd. Openbare Orde van de Directie Politie.

- k -



- k -

Deze draagt zorg, dat alle voor de Commissarissen der Koningin, burge-
meesters en politiechefs bestemde bescheiden (instructies, lastgevingen
en modelbevelen tot internering c.q. inbewaringstelling)worden samenge-
steld. Alle bescheiden - ook die welke bestemd zijn voor de burgemeesters
en politiechefs - worden door hem in handen gegeven van de betrokken
Commissaris der Koningin, die ze in bewaring houdt tot het moment dat tot
uitvoering van de inbewaringstelling c.q. internering moet worden overge-
gaan» Voorts treedt hij in overleg met het Ministerie van Justitie over d<
aanwijzing van interneringsinrichtingen en de regeling van het vervoer
naar deze inrichtingen van de te interneren c.q. in bewaring te stellen
personen. Met betrekking tot de Operatie Extra heeft men het niet nodig
geoordeeld verdergaande voorbereidende maatregelen te treffen dan het op-
stellen van een lijst van personen die voor internering c.q. inbewaring-
stelling in aanmerking komen. De Extralijst wordt dan ook opgelegd bij de
BVD en wordt niet in handen gesteld van de DG 0*0. en V.. De ratio hiervai
is dat de casuspositie waarvan bij de operatie Extra wordt uitgegaan wein:
reëel wordt geacht. De Extralijst is uitsluitend om politieke redenen opg<
steld, nl. om indien onverhoopt iets van de Porseleinlijst, waarop uit-
sluitend linksextremistische personen voorkomen, bekend mocht worden, ook
over een lijst met namen van rechtsextremistische personen te kunnen be-
schikken*

15 oktober 1980.



Min. v. Binnenl. Zaken
Kabinet (L 303)

Scheddd.haven 200. 's-GRAVENHAGB
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

D.G.-O.O.V. /Dir .Pol /O.B.Z.

Nr U 250481 S.G./Kab. Ex.nr.

Betreft: Internering c.q.
in bewaringstelling.

De heer Minister,

Tot uw verantwoordelijkheid behoort de regeling met betrekking tot de interne-
ring van bepaalde personen wanneer er sprake is van een burgerlijke uitzonde-
ringstoestand.
Het Militair Gezag kan een soortgelijke regeling afkondigen (in bewaringstel-
ling) wanneer er sprake is van een staat van beleg.
In het verleden is met uw ambtgenoten van Justitie en Defensie afgesproken dat
onder uw beheer de administratieve voorbereiding en uitvoering van deze materi
plaatsvindt.

Tot nu toe worden eenmaal per twee jaar de voor de procedure benodigde stukken
welke in beheer zijn bij de Commissarissen der Koningin, verwisseld met van
actuele persoonsgegevens voorziene stukken.
Deze persoonsgegevens worden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst verstrekt
op basis van door uw ambtsvoorganger vastgestelde normen en geven slechts een
momentopname, weer. "v
Personen die in de loop van de periode van twee jaar daarvoor in aanmerking
zouden komen, worden pas op een volgende lijst verwerkt als zij op dat moment
tenminste nog onder de normen vallen, terwijl het ook voorkomt dat personen
ten onrechte op de lijst blijven staan. In feite kan gezegd worden dat er spra
van een verouderde lijst is, de dag nadat deze is opgesteld en dat, al naar
gelang de periode voortschrijdt de gegevens aan waarde inboeten.
Het arbeidsintensieve karakter van de huidige procedure is er echter de reden
van dat een hogere omwisselingsfrequentie in de praktijk niet gerealiseerd is,
en dat noodgedwongen met een niet-geactualiseerde lijst genoegen is genomen.

Gelet op het belang dat gehecht moet worden aan een optimale uitvoering van
de interneringsprocedure, hebben wij bezien of het mogelijk is aan de hiervoor
gesignaleerde bezwaren tegemoet te komen.

In de hierbij gevoegde notitie treft u een voorstel aan dat naar onze mening
zo veel mogelijk tegemoet komt aan de wens een zo actueel mogelijke lijst te
gebruiken als grondslag voor de internering/in bewaringneming.

Indien u zich kunt verenigen met deze gedachte dan gelieve u de bijgevoegde
minuut aan de Commissarissen der Koningin af te doen.

Hoofd B.V.D. D.G.-O.O.V.



27-6-84 ontv.
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

D.G.-O.O.V./Dir.Pol./O.B.Z.

Nr U 25425 SG/Kab. " ' ' ' *" ' ,,..-,"•". " , . , . . . " Ex.nr. 2-
• - /" * ••" ' ' .* '̂ ex. J: jV-

Bijeenkomst Directeur-Géneraal voor openbare Orde en Veiligheid met het

Aanwezig waren de heren: mr (voorzitter), en
van de B. V. D..

mr , mr ,
en van 0.0. V.

l . Procedure

De actualisering van de "lijst" is het enige agendapunt.
De door de heren De Lange en Van den Berg opgestelde concept-nota

s/ (met bijlagen), gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken, wordt
besproken.
In deze nota wordt aangegeven op welke wijze de "lijst" die thans in
principe éénmaal per twee jaar door de B.V.D. wordt opgesteld en
daarna door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld, zo actueel
mogelijk kan worden gehouden, zonder dat de uitvoering van de bestaan-
de procedure aan efficiency en zorgvuldigheid inboet.
Het gaat nu om ongeveer 150 personen in +_ 50 gemeenten.
Crujsiaal is het tijdstip waarop wordt beslist, dat de procedure gesta:
moet worden en de wijze waarop de distributie van de stukken zal
plaatsvinden.
In geval van een burgerlijke uitzonderingstoestand of van een Staat
van Beleg beschikt de B.V.D. niet over koeriers.
De vergadering besluit na ampele overwegingen de bedoelde nota (met
bijlagen) de Minister van Binnenlandse Zaken aan te bieden, onder
restrictie dat de passage over de "B.V.D.-koeriers" en de'normering
d.d. 09.01.1979" worden geschrapt.

c

De aanvankelijke gedachte de procedure te derubriceren wordt om ver-
schillende redenen afgewezen.

Een minuut aan de Commissarissen der Koningin terzake zal bij de nota
worden gevoegd.

De B.V.D. draagt zorg dat de "lijst" éénmaal per jaar, krachtens de
daarvoor geldende kriteria, wordt geactualiseerd.
De administratieve bewaking van de lijst met namen heeft de aandacht
van de B.V.D.

De beschikbaarheid van de benodigde interneringsruimten wordt door
O.O.V. met Justitie geregeld.

Tenslotte wordt van gedachten gewisseld over de aanstaande collectiev
acties van de bonden van overheidspersoneel, waaronder de politie-
bonden.

' Duidelijk is dat de B.V.D. in dit conflict een uiterst gevoelige
"*"' " ' i positie inneemt.

~ .r' De volgende vergacls«Tïg"'wordt gehoudetr^5pl4 december—-HH33, te 14.30
uur, in kagjar̂ ïTl 540 in he£--gelï6uw SchedeldoeksTiaven 200 te
s-Gravenhage.

15.11.83/
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ̂

D.G.-O.O.V./Dir.Pol./O.B.Z.

Nr 25048H S.G./Kab.

Annotatie ten behoeve van het overleg B.V.D./O.O.V. dd 7 oktober 1983
met betrekking tot
procedure operatie Porselein.

Zoals in de bespreking van 2 juni 1983 afgesproken, is door de heren
De Lange en Van den Berg bezien hoe tegemoet gekomen kan worden/^n de
wens van het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst de "lijst" zo
actueel mogelijk te houden, zonder dat de uitvoering van de prpxiedure
aan efficiency en zorgvuldigheid inboet. / ^. ,

'//''&
Het hierbij gevoegde praats tuk biedt een oplossing, waarbij aangetekend
wordt dat cruciaal is op welk tijdstip beslist wordt de procedure te
starten. /
Als dit echt op het laatste moment is, zijn er risico's gelegen in de
problemen welke ontstaan bij het uitzetten van de stukken door de mogelij
gespannen situatie (slechte verbindingen en dergelijke).
Als het te vroeg is, dan zal de actualiteitswaarde verminderd zijn.

Het voordeel van het voorstel is onder meer gelegen in het feit dat de
bestaande procedure blijft gehandhaafd.

Een nog niet uitgewerkt alternatief zou kunnen zijn het derubriceren van
de procedure (nu als Zeer Geheim gerubriceerd).
Als de procedure "open" gemaakt wordt zal volstaan kunnen worden met het
per telex verzenden op het laatste moment van de actuele, operationele
informatie.
Van belang hierbij is echter de beveiliging van de politietelex met name
de computer bij de Politieverbindingsdienst te Bilthoven.
Dit alternatief is ook niet uitgewerkt omdat de vraag opgeroepen kan
worden of dit zo wenselijk is, gelet op mogelijk politieke discussies naa
aanleiding van deze openbaarmaking.



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

D.C.-O.O.V./Dir.Pol./O.B.Z.

Nr U 25048 SG/Kab.

Betreft: Verbetering procedure
Operatie Porselein

Ex.nr

Deze nota bestaat uit bladzijden-

1.
Bezien is of en zo ja hoe operatie porselein meer effectief gemaakt zou
kunnen worden.
Gezocht is naar een mogelijkheid om zeer actuele gegevens in een zo kort
mogelijke tijd bij de uitvoerende instanties te krijgen, met inachtneming
van de bestuurlijke verantwoordelijkheden, zonder dat de noodzakelijke
zorgvuldigheid in het gedrang komt.

2.1. Bevoegdheden .

De Minister van Binnenlandse Zaken en, indien onverwijld ingrijpen
noodzakelijk is, de Commissaris der Koningin is bevoegd iedere persoon
te doen interneren, ten aanzien van wie gegrond vermoeden bestaat,
dat hij dejppenbare orde in gevaar zal brengen (art. 24 Wet B. B. B. G.).
Internering kan alleen geschieden nadat de burgerlijke uitzonderings-
toestand is afgekondigd en de omstandigheden, naar het oordeel van de
Minister-President, een bedreiging voor het volksbestaan inhouden.
Tegen de internering staat beroep open.
De wet regelt onder meer ook de materiële belangen van de geïnterneerd
De Minister mag de internering niet langer doen duren dan strikt nood-
zakelijk is.

De uitoefening van de interneringsbevoegdheid is nader door de Kroon
geregeld in het besluit van 25 november 1953, Stbl. 554.
De Minister en de Commissaris der Koningin kunnen de burgemeester op-
dracht geven bepaalde met namen aangeduide personen te (doen) internet
Die personen moeten worden overgebracht naar een bij die opdracht aan-
gewezen in ternerings inricht ing.
De burgemeester kan ook zelf, bij gegrond vermoeden dat een bepaalde
persoon de openbare orde in gevaar zal brengen, bij de Commissaris dei
Koningin een (met redenen omkleed) voorstel indienen om deze persoon
te doen interneren. De Commissaris der Koningin licht de Minister in.

Het Militair Gezag is bevoegd iedere persoon, ten aanzien van wie
gegrond vermoeden bestaat dat hij de uit- of inwendige veiligheid in
gevaar zal brengen, in bewaring van de Minister van Justitie of, indit
en zolang dit niet mogelijk is, in militaire bewaring te stellen
(art. 57 Oorlogswet Nederland) .
De bewaring kan alleen geschieden, nadat Nederland (of een gedeelte
van het land) in staat van beleg is verklaard.
Ten aanzien van de beroepsmogelijkheid v66r en de verzekering van de
materiële belangen van de in bewaring gestelde, alsmede van de duur
van de bewaring gelden overeenkomstige bepalingen als die ten aanzien
van de internering.

2.2. Coördinatie, voorbereiding, uitvoeringsmaatregel.

Bij de afwikkeling van de bovengenoemde procedures zijn primair drie
bewindslieden betrokken, te weten:
- De Minister van Binnenlandse Zaken (en de Commissarissen der Koning:
en burgemeesters) voor wat betreft de internering;

- de Minister van Defensie (het Militair Gezag) voor wat betreft de
in bewaringneming;

- de Minister van Justitie voor wat betreft de onderbrenging van en d«
zorg voor de verdachten in de interneringsinrichtingen.

Het ligt voor de hand, dat destijds is gestreefd naar één uitvoerings-
procedure. om te voorkomen, dat zowel bij de voorbereiding als bij de

- feitelijke -
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feitelijke uitvoering van de maatregelen, ernstige organisatorische
en communicatieproblemen ontstaan.
De toenmalige Ministers van Defensie en van Justitie hebben er hun
instemming mee betuigd dat ter vereenvoudiging van de procedure en in
het belang van een goede uitvoering van de nodige maatregelen - die
overigens alle door één orgaan in casu de politie wordt verzorgd - de
van de zijde dezer beide departementen te treffen administratieve voor-
bereiding en uitvoering in beginsel plaatsvinden onder beheer van de •
Minister van Binnenlandse Zaken, in casu de chef van de afdeling Opera-
tionele Beleidszaken van de directie Politie.

2.3. Selectie internerings- en bewaringsverdachten.

De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de normen vast op basis waar-
van de voor internering c.q. bewaring in aanmerking komende personen
worden geselecteerd.
Voor beide categorieën verdachten bestaat een eigen nonnenlijst, bevat-
tende een algemeen selectiecriterium - alleen voor art. 24 Wet B.B.B.G,
- een categorie-aanduiding van in aanmerking komende groepen van perso-
nen. De normenlijst gaat vergezeld van een toelichting. Op 29.12.1976
•n 00iQl.1070 is de huidige nonnenlijst vastgesteld.

De selectie van de verdachten geschiedt door de B.V.D.
Alvorens het Hoofd B.V.D. een volledig uitgewerkte lijst aan de Ministc
ter goedkeuring voorlegt, vindt vooroverleg met D.G.-O.O.V. plaats ovei
eventuele aanpassingen van de lijst met openbare orde-verdachten.
De beslissing van de Minister wordt aan Hoofd B.V.D. en D.G.-O.O.V.
meegedeeld.
De als zeer geheim gerubriceerde interneringslijst komt alleen in
handen van de Minister, de S-G, de betrokken B.V.D.-functionarissen,
de D.G.-O.O.V., de chef van de directie Politie, de chef van de afdelii
Operationele Beleidszaken, de Beveiligingsambtenaar (beheer) en
mw . Nadat de chef van de afdeling O.B.Z. de gegevens van di
lijst heeft verwerkt (doen verwerken), wordt de lijst geborgen in de
kluis van het bureau Kabinet.

2.4. Uitvoeringsregelingen en -maatregelen.

De operatie draagt de codenaam "Porselein".
De chef van de afdeling O.B.Z. draagt, op basis van de laatste goedge-
keurde interneringslijst, er voor zorg dat alle gegevens in de nieuwe
voor de Commissarissen der Koningin (en burgemeesters en politiechefs)
bestemde operationele bescheiden worden verwerkt.
Eenmaal per twee jaar draagt hij persoonlijk ook zorg voor de uitreik
van de nieuwe bescheiden aan de Commissarissen der Koningin en het
innemen van de oude. Een complete set van deze bescheiden wordt, even-
eens tegen inlevering van de oude stukken, in handen gesteld van de
Ministers van Justitie en van Defensie, alsmede van het Hoofd van de
B.V.D.
De Commissarissen der Koningin houden (sinds 1973) de voor de betrokke
burgemeesters en de politiechefs bestemde bescheiden uit veiligheids-
en praktische overwegingen zo lang mogelijk onder eigen berusting.

M§£_̂ Ë̂ -êïl£riibs£S bezwaar_tegen_de huidige 2ro£edurei

Het is onmogelijk een lijst met te interneren, dan wel in bewaring te nemen
personen op te stellen, welke twee jaar lang zijn geldigheid volledig blijf
behouden.
De huidige lijst geeft een momentopname weer. Of de daarop vermelde persone
gedurende twee jaar aan de door de Minister van Binnenlandse Zaken gestelde
normen voldoen, is sterk afhankelijk van allerlei invloeden in de maatschap
in het algemeen en/of hun privé-omstandigheden.

- Niet uit te sluiten
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Niet uit te sluiten is dat een deel van de op de lijst voorkomende personei
in de loop van de twee jaar dat deze lijst geldig is, van deze lijst ge-
schrapt dan wel andere personen aan de lijst toegevoegd zouden moeten worde
Hoe verder in de periode, hoe meer vraagtekens gezet kunnen worden bij de
waarde van de lijst.
De huidige procedure voorziet er niet in dat de onderhavige lijst frequent
geactualiseerd wordt.
De belangrijkste reden daarvoor is gelegen in de uiterst bewerkelijke afwil
kelingsprocedure .
Gelet op de grote belangen die in het geding zijn dient de procedure met
de grootstmogelijke zorgvuldigheid behandeld te worden en dientengevolge
kan niet volstaan worden met globale richtlijnen maar zullen uiterst concri
richtlijnen verstrekt moeten worden.
Te meer daar de kennis over deze materie (inhoud en procedure) bij de mees i
(zo niet alle) behandelende functionarissen uiterst gering is.

De huidige procedure vergt dat de Commissarissen der Koningin ontvangen:
l aanbiedingsbrief, met globale instructies
1 verzegelde enveloppe met concrete instructies voor de Commissaris der
Koningin

l procedure-beschrijving algemeen
l afschrift van de brief aan de burgemeesters
l instructie ten behoeve van de burgemeesters
l instructie ten behoeve van de ambtenaar GP/RP
1 model van twee lastgevingen
x verzegelde enveloppen ten behoeve van betrokken burgemeesters en
politiechefs.

Het is de bedoeling dat de Commissarissen der Koningin als daar aanleiding
voor is (codewoord/eigen initiatief) zorgen dat de stukken zo spoedig mog<
lijk bij de uitvoerende instanties terecht komen.

4 .

Gezocht is naar een procedure waardoor én aan de actualiteit van de lijst
(en dus de effectif iteit) én aan de gewenste zorgvuldigheid van de procedu
recht wordt gedaan.

Door toepassing van moderne verwerkingstechnieken kan de B. V. D. binnen l d
een volledig bijgewerkte lijst produceren. Het grote voordeel hiervan is
dat daarop de, op grond van de meest actuele gegevens geïndiceerde persone
kunnen worden geplaatst, waardoor het rendement van de operatie aanzienlij
hoger is dan wanneer gewerkt moet wórden met een op globale indicaties opg
stelde lijst, die in de loop van de periode aan waarde inboet.
Het nadeel van dit systeem is dat, daar de nodige administratieve handelin
pas afgerond kunnen worden na goedkeuring van de lijst, alle voor de uitvo
ring van de regeling benodigde stukken nog bijgewerkt en gedistribueerd
moeten worden.
Bezien is of het mogelijk is de procedure te vereenvoudigen. Gelet echter
op de grote belangen die in het geding zijn en het feit dat de uitvoerende
instanties de materie nauwelijks beheersen, is daarvan afgezien.

Vervolgens is bezien of de procedure versneld zou kunnen worden door gebru
making van facsimile- of telexapparatuur.
De facsimile-procedure werkt te langzaam en vergt een kostbare investering
Bovendien zijn de te gebruiken telefoonlijnen niet beveiligd.
Met gebruikmaking van telexapparatuur zou de procedure wel versneld kunnen
worden .
De huidige in gebruik zijnde telexapparatuur is niet beveiligd en bovendie
is de apparatuur bij de Commissarissen der Koningin niet altijd "bewaakt",
zodat met voorwaarschuwingen gewerkt zou moeten worden.

- Daarnaast moet -



Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat het "spuien" van een fors
stroom berichten met zeer veel spoed tot storingen aanleiding kan geven en
(last but not least) het is de vraag of de met de verzending van de berich-
ten belaste functionarissen over zodanige vaardigheden beschikken dat een en
ander snel, storingvrij -en foutloos verzonden kan worden.
Zolang de telexapparatuur niet door fulltime telexpersoneel behandeld wordt,
zit daar te veel risico's op menselijke fouten in.

Alles overwegende is uiteindelijk ervoor gekozen voor te stellen de huidige
procedure te handhaven, met dien verstande dat de stukken pas "uitgezet"
worden bij de Commissarissen der Koningin, wanneer het zich laat aanzien_dat
daar op niet al te lange termijn aanleiding^ voor zou kunnen zijn^ (oplopende
spanningen; niet wachten Cot moment van BUT/staat van beleg).

Wil het dan echter mogelijk zijn de stukken binnen één week verspreid te
hebben, dan zal aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden:
1. de lijst dient de juiste gegevens te bevatten van de verdachte personen

(voor het natrekken van personalia, geboorteplaats, woonplaats e.d.
zal geen tijd beschikbaar zijn) en zodanig zijn ingericht dat daaruit al
blijkt tot welke categorie zij behoren. Overige details kunnen te zijner
tijd in overleg tussen BVD/OOV nader uitgewerkt worden.

2. de te verzenden stukken dienen in voldoende oplage, in voorbereide vorm
bij het bureau Kabinet aanwezig te zijn.
(N.b. door fungerende Minister getekend "moeder"-exemplaar zonder namen

en dergelijke dient als basis voor de voorbereide stukken).
Dit betekent onder meer dat periodiek (b.v. éénmaal per jaar) aangegeven
moet worden hoeveel Commissarissen der Koningin, burgemeesters, politie-
chefs en verdachte personen bij de afwikkeling betrokken zouden zijn als
de procedure gestart zou worden.

3. indien de procedure zodanig vroeg start dat het nog niet opportuun is
de stukken bij de burgemeesters uit te zetten, geschiedt de verspreiding
door de zorg van de D.G.-O.O.V.
Indien echter de stukken direct naar én de Commissarissen der Koningin en
de burgemeesters/politiechefs gebracht moet worden, zal een beroep
gedaan moeten kunnen worden op koeriers van de B.V.D.

Als aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldaan wordt, en ook overigens
aan de afwikkeling door alle betrokkenen (inclusief de Minister) de hoogste
prioriteit gegeven wordt, lijkt het mogelijk in 5 werkdagen de stukken te
bestemder plaatse :te brengen.

Een globaal tijdschema zou er als volgt uitzien:
Ie dag: B.V.D. produceert lijst,

door zorg van O.O.V. wordt de administratieve voorbereiding voor de
procedure gestart en worden de nodige werkafspraken gemaakt. Het
bureau Kabinet controleert en completeert zo nodig de uit te zetten
sets s tukken .-

2e dag: Overleg B.V.D./O.O.V. over lijst,
lijst voorleggen ter goedkeuring aan Minister,
Minister doet zaak af.
Op basis van concept-lijst begint bureau Kabinet aan de invulling
van de concrete gegevens in de voorbereide stukken.

3e dag: administratieve afwikkeling van de uit te zetten stukken op basis
van definitieve lijst
(controle, kopiëren, bundelen, verzegelen).

4e én
5e dag: rondbrengen van de stukken.

Dit schema is uiterst strak en zal slechts nagestreefd moeten worden als de
procedure geen uitstel vergt.
Indien de tijd dit toelaat ware ervan uit te gaan dat er twee werkdagen
meer nodig zijn, om een en ander met meer rust (en betere controle) te
verwerken.
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DEN HAAG — Minister Bcernink weigert te zeggen of de
BVD lijsten opmaakf. van mensen, die zullen worden gear-
resteerd als het in Nederland gaat spannen. Dit „om redenen
van staatsbelang", legde de minister uit aan de Tweede Ka-
nier. Daar henben de regeringspartijen zich gisteren ook.;
licht protesterend, neergelegd bij liet voorstel de Buitenland,
se Inlichtingendienst (BID) over te hevelen in militaire
ahnden.

Het socialistische kamerlid Franssen vindt het niet-willen-
zeggen van Beernhik een 'onbegrijpelijk en veelzeggend ant-
woord'. 'Ik maak er uit op, dat die arrestat-ielijsten er al zUn.
Anders had de minister toch duidelijk 'nee' kunnen zeggen.'

K V P -fractieleider Schmelzer
steunde de conclusie van Franssen
met strjn uitspraak: 'Ik vind het be-

_ grijpelijk dat de minister het wei-
>ert te ruggen, maar ik KOU het

reemd vinden als zulke lijsten
niet zou<len worden opgesteld.'

Het kamerlid Franssen vindt dat
wel vreemd: 'Op Jitt moment dat
er niets asm cie hand is, worden de
lijsten ' aa-ngöiejTfi van gevaarlijke ..
personen. Niemand weet ei- iets
van. niemsnd kan er zich legen
verdedigen, niemand wee', ot hij er
op staat of niet.'

Goedhart verklaarde mede na-
mens het nieuwe PvdA-kamcrlld
Schuitemaker (beiden zijn lid van
Democratisch Appèl), dat üe BVD-
lijsten geen aanslag op do demo-
cratie betekenen. 'Zij zijn een na-
tuurlijke zaak om staatsgrepen van
uiterst links of rechts te voorko-
men,' zo vond hij- Vooi die woorden
kreeg njj van de WD'er Wiegel het
compliment: 'Uitermate verstan-
dig:.'


