
VERTROUWELIJK

No. 51 BESLUIT van 8 augustus 1949, zoals sedert gewijzigd,
houdende nadere regelen met betrekking tot de organi-
satie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 1)

WlJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-N ASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onze Minister-President van 16 mei 1949,
no. 20431;

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen met
betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de. taak en de samen-
werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1949, no. 66);

Gezien het nader rapport van Onze Minister-President van 30 juli
1949, no. 22801;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I
De Binnenlandse Veiligheidsdienst

Artikel l
1. Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, welke tot taak heeft:
a1, het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die van een

staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten opzichte van Neder-
land of met Nederland bevriende buitenlandse mogendheden blijk
geven of hebben gegeven;

b. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen;
c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale en

kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven;
d. het verrichten van al hetgeen voor een goede functionering van

de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk is;
e. het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige

inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende buitenlandse mogend-
heden.

2. De dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.

*) Zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 augustus 1951, no. 2, efl van
l maart 1956, no.9.



Artikel 2
1. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is verant-

woordelijk aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt Onze
Minister — ook uit eigener beweging — bij voortduren op de hoogte
van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg, dat het-
geen hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt
doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toe-
vertrouwde zorg bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan bepalen, met toe-
stemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door
of namens het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst recht-
streeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 3
Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan, in overeenstemming

met de hierbij betrokken Minister en overheidsorganen, bepalen, dat
bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend,
onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of
het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort-
vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten
behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze werkzaamheden
worden verricht in nauw efl voortdurend overleg met het Hoofd van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Artikel 4
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg, dat

de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die
inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 5
1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Binnenlandse

Veiligheidsdienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van
Hoofdstuk V van de Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is gehouden
mede terzake van de geheime uitgaven aan Onze Minister van
Binnenlandse Zaken of door hem aan te wijzen personen, alle ge-
wenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 6
Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften

geven nopens de organisatie, de werkwijze en het beheer van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.



HOOFDSTUK H
De Buitenlandse Inlichtingendienst

Artikel 7
Er is een Buitenlandse Inlichtingendienst, welke tot taak heeft het

inwinnen van gegevens in het buitenland, welke voor het buitenlands
beleid van belang zijn, alsmede omtrent de activiteit van personen
in het buitenland, die voor de binnenlandse veiligheid een gevaar
kunnen opleveren.

Artikel 8

1. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst is verant-
woordelijk aan Onze Minister van Algemene Zaken; hij draagt de
titel van Regeringscommissaris in algemene dienst; hij stelt Onze
Minister — ook uit eigen beweging —- bij voortduren op de hoogte
van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze Minister van Algemene Zaken draagt zorg, dat hetgeen
hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt door-
gegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde
zorg bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Algemene Zaken kan bepalen, -met toe-
stemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door
of namens het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst recht-
streeks ter kennis van overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

4. Door Onze Minister van Algemene Zaken of, met zijn machti-
ging,, door of vanwege het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingen-
dienst, worden aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken zo nodig
voorstellen gedaan tot het treffen van veiligheidsmaatregelen. '

Artikel 9
1.: Onze Minister van Algemene Zaken kan, in overeenstemming

met ,de hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen,
dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressor-
terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minis-
ter of het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt
voortvloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten
behoeve van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Bovendien kan de
Buitenlandse Inlichtingendienst gebruik maken van eigen ambtenaren,
die aan overheidsorganen worden verbonden. De hiervoren bedoelde
categorieën van ambtenaren verrichten hun werkzaamheden in nauw
en voortdurend overleg met, onderscheidenlijk in opdracht van het
Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst.

2. < Indien andere personen, als bedoeld in het vorige lid, voor het
inwinnen van geheime inlichtingen naar het buitenland worden uit-
gezonden, geschiedt zulks steeds door of in overleg met het Hoofd
van de Buitenlandse Inlichtingendienst.
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Artikel 10
Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst draagt zorg,

dat de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die
inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 11
1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Buitenlandse

Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van
Hoofdstuk IIA der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst is gehouden
mede terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze
Minister van Algemene Zaken of door hem aan te wijzen personen,
alle gewenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 12
Onze Minister van Algemene Zaken kan nadere voorschriften

geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de
Buitenlandse Inlichtingendienst.

HOOFDSTUK III

De Marine Inlichtingendienst
Artikel 13

Er is een Marine Inlichtingendienst, welke tot taak heeft het in-
winnen van gegevens, welke nodig zijn voor:

a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Konink-
lijke Marine;

b. de bescherming van maritieme geheimen;
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aan

maritieme objecten;
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel, wape-

nen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de Konink-
lijke Marine;

e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda
onder het Marinepersoneel.

Artikel 14
1. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is verantwoorde-

lijk aan Onze Minister van Marine; hij stelt Onze Minister — ook
uit eigen beweging — bij voortduren op de hoogte van al hetgeen
van belang kan zijn.



2. Onze Minister van Marine draagt zorg, dat hetgeen hem inge-
volge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven
aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg
bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Marine kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens
het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis
van Overheidsorganen- en diensten worden gebracht.

Artikel 15

1. Onze Minister van Marine kan, in overeenstemming met de
hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen bepalen, dat bepaalde
ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend, onder ver-
antwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of het hierbij
betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende
verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten behoeve van
de Marine Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden zullen worden
verricht in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de
Marine Inlichtingendienst.

2. De Marine Inlichtingendienst is bevoegd voor het verkrijgen
van gegevens zich in het Rijk van Europa mede te wenden tot de
burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen
worden deze gegevens te kunnen verstrekken. De Marine Inlichtin-
gendienst handelt hierbij in nauw en voortdurend overleg met het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

3. Artikel 9, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst draagt zorg, dat de
geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij af-
komstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die
inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 17

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Marine Inlichtin-
gendienst wórden gesteld, worden gebracht ten laste van Hoofdstuk
VIII B der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is gehouden mede
terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze Minister
van Marine of door hem aan te wijzen personen, alle gewenste in-
lichtingen te verschaffen.



Artikel 18
Onze Minister van Marine kan nadere voorschriften geven omtrent

de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Marine Inlich-
tingendienst.

HOOFDSTUK IV
De Militaire Inlichtingendienst

Artikel 19
Er is een Militaire Inlichtingendienst, welke tot taak heeft het in-

winnen van gegevens, welke nodig zijn voor:
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Konink-

lijke Landmacht;
b. een mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten en de

voorbereiding daarvan;
c. het uitoefenen van het militair gezag en het handhaven van

orde en rust in geval de staat van .oorlog of de staat van beleg is
ingetreden;

d. de bescherming van militaire geheimen;
e. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aan

militaire objecten;
ƒ. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel, wape-

nen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de Land-
strijdkrachten;

g, het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda
in de Koninklijke Landmacht. .

Artikel 20
1. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst is verantwoor-

delijk aan Onze Minister van Oorlog; hij stelt Onze Minister — ook
uit eigen beweging — bij voortduren op de hoogte van al hetgeen
van belang kan zijn.

2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem inge-
volge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven
aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg
bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens het
Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis van
Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 21
1. Onze Minister van Oorlog kan, in overeenstemming met de

hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen, dat be-
paalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend,



onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of
het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort-
vloeiende verplichtingen, wordt belast met werkzaamheden ten be-
hoeve van de Militaire Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het
Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst.

2. De Militaire Inlichtingendienst is bevoegd voor het verkrijgen
van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden tot de
burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen
worden die gegevens te kunnen verstrekken. De Militaire Inlichtingen-
dienst handelt daarbij in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

3. Artikel 9, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22
Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst draagt zorg, dat de

geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij af-
komstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van die
inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 23
1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Militaire Inlich-

tingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van Hoofd-
stuk VIIIA der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst is gehouden
mede ter zake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze
Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, alle ge-
wenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 24
Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven omtrent

de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Militaire Inlich-
tingendienst.

HOOFDSTUK V
De Luchtmacht Inlichtingendienst

Artikel 25
Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst, welke tot taak heeft het

inwinnen van gegevens, welke nodig zijn voor:
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Lucht-

macht;
b. bescherming van Luchtmacht geheimen;



c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aan
Luchtmacht objecten;

d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel, wape-
nen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de Lucht-
macht;

e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda
onder het Luchtmachtpersoneel.

Artikel 26
1. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is verant-

woordelijk aan Onze Minister van Oorlog; hij stelt Onze Minister
—- ook uit eigen beweging — bij voortduren op de hoogte van al
hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem inge-
volge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven
aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg
bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens het
Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis
van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 27
1. Onze Minister van Oorlog kan in overeenstemming met de

hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen bepalen, dat be-
paalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend,
onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of
het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort-
vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten be-
hoeve van de Luchtmacht Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd
van de Luchtmacht Inlichtingendienst.

2. De Luchtmacht Inlichtingendienst is bevoegd voor het ver-
krijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden tot
de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen
worden die gegevens te kunnen verstrekken. De Luchtmacht Inlich-
tingendienst handelt daarbij in nauw en voortdurend overleg met het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

3. Artikel 9, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28
Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst draagt zorg, dat

de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van die
inlichtingen werkzame personen, naar behoren worden gewaarborgd.



Artikel 29
1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht In-

lichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van Hoofd-
stuk VIIIA der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is gehouden
mede ter zake van de besteding van geheime uitgaven aan Onze
Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, alle ge-
wenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 30
Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven omtrent

de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Luchtmacht Inlich-
tingendienst.

HOOFDSTUK VI
Verhouding van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderling

Artikel 31
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen elkaar — in het

bijzonder ook door het uitwisselen van gegevens — zoveel mogelijk
medewerking.

HOOFDSTUK VII
Verhouding van het Openbaar Ministerie en de politie tot

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Artikel 32

Het Open Ministerie, de Procureurs-Generaal, als fungerend Direc-
teuren van Politie, de ambtenaren van gemeentepolitie, die van het
Korps Rijkspolitie, die van het Wapen der Koninklijke Marechaussee,
en de bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie doen onverwijld mede-
deling aan de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdiensten van alle
te hunner kennis komende feiten en gegevens, welke voor die dienst
in verband met de daaraan opgedragen taak, van belang kunnen zijn.

Artikel 33
l. Indien er enige aanwijzing bestaat, dat bij het instellen of voort-

zetten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek of bij het
treffen of voortzetten van een maatregel van dien aard dan wel bij
het instellen of voortzetten van een strafvervolging de belangen,
welke aan een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst zijn op-
gedragen, zijn betrokken, gaan het Openbaar Ministerie en de Procu-
reurs-Generaal, als fungerend Directeuren van Politie, daartoe, be-
houdens in gevallen van dringende noodzaak, eerst over, nadat ter-
zake met de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst overleg is
gepleegd.
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2. Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiende uit het Wet-
boek van Strafvordering, kunnen de Hoofden van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten in daartoe aanleiding gevende gevallen zich uit
eigen beweging tot de Procureur-Generaal, fungerend Directeur van
Politie, of de Officier van Justitie wenden ten einde diens beslissing
omtrent het opschorten van een strafrechtelijk of administratief
onderzoek, van een maatregel van dien aard, dan wel van een straf-
vervolging te verkrijgen.

Artikel 34
De wijze van het doen der mededelingen, als bedoeld in artikel 32

voor zover zulks het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal,
als fungerend Directeuren van Politie, het Korps Rijkspolitie en de
bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie betreft, geschiedt volgens aan-
wijzingen, door Onze Minister van Justitie te geven, en voor zoveel
de ambtenaren van gemeentepolitie en het Wapen der Koninklijke
Marechaussee betreft, volgens door de Chef van het betrokken Korps
te geven voorschriften.

HOOFDSTUK VIII
De coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Artikel 35
Er is een coördinator, die tot taak heeft het beleid en de werk-

zaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te coördineren.
Zijn benoeming en zijn ontslag geschieden door Ons op gezamen-

lijke voordracht van Onze Minister-President en Onze Ministers van
Binnenlandse Zaken, van Oorlog en van Marine.

Hij ressorteert onder Onze Minister-President, Minister van Alge-
mene Zaken.

Artikel 36
De coördinator is bevoegd betreffende aangelegenheden de juiste

coördinatie der onderscheidene diensten betreffende, na overleg met
de betrokken verantwoordelijke Ministers, voorstellen te doen aan
de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

Artikel 37
Indien de coördinator van oordeel is, dat in het kader van het

algemeen beleid aanwijzing of wijziging van taak en/of werkwijze
van een der inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewenst is, wendt hij
zich met een daartoe strekkend voorstel tot de Minister onder wiens
verantwoordelijkheid de betrokken dienst is gesteld.

Artikel 38
De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn ge-i

houden de coördinator in te lichten over het door hen gevoerde en
te voeren beleid en hem alle door hem gewenste gegevens en inlich-
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tingen te verschaffen. Zij worden ten aanzien van de coördinator ont-
heven van hun verplichtingen ingevolge de artikelen 4, 10, 16, 22
en 28.

Artikel 39
De coördinator draagt zorg, dat de geheimhouding van de door

hem verkregen gegevens en inlichtingen en van de bronnen waaruit
zij afkomstig zijn alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van de
inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 40
De coördinator is bevoegd ook anderen dan de hoofden van de

inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit te nodigen tot het verstrekken
van inlichtingen door hem voor de richtige uitoefening van zijn taak
nodig geacht.

Artikel 41
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende

op die van zijn dagtekening.
2. Op dat tijdstip vervallen de Koninklijke besluiten van 16 februari

1946, no. l en van 9 april 1946, no. 27.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze
Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse
Zaken, van Oorlog, van Marine en van Financiën zijn, ieder voor
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 8 augustus 1949.
(w.g.) JULIANA.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

(w.g.) W. DREES.
De Minister van Buitenlandse Zaken a.L,

(w.g.) W. DREES.
De Minister van Justitie,

(w.g.) WIJERS.
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

(w.g.) J. R. H. VAN SCHAIK.
De Minister van Oorlog,

(w.g.) SCHOKKING.
De Minister van Marine,

(w.g.) SCHOKKING.
De Minister van Financiën,

(w.g.) P. LIEFTINCK.
De Minister van Economische Zaken,

(w.g.) VAN DEN BRINK.


