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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Karner, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

11
Vragen van de leden Wiebenga en
Dijkstal (beiden WD) over acties
van het «Servische Bevrijdingsleger
in het Buitenland». (Ingezonden
4september 1992)
1
Zijn de afgelopen weken in
verschillende delen van ons land
pamfletten opgedoken van het
«Servische Bevrijdingsleger in het
Buitenland», waarin onder de
strijdkreet «Vrijheid of de dood»
wordt opgeroepen om «zich op de
vijanden van Servië te wreken door
hem te trakteren op dynamiet en
kamikaze-acties»?

voorkomen van strafbare feiten
regulier overleg voert.
Antwoord
Antwoord van minister Dales
(Binnenlandse Zaken). (Ontvangen
18 september 1992)
1 en 3
Aan verschillende personen en
instanties, waaronder mijn ministerie
zijn pamfletten toegestuurd welke
zijn ondertekend door de heer S.
Mitric. De pamfletten werden
begeleid door een «persbericht» dat
is ondertekend door de heer Mitric
en zijn echtgenote.

5
Bent u bereid in dat kader ook na te
gaan of hier sprake is van een
internationale actie en zonodig ook
samen te werken met de autoriteiten
in de desbetreffende landen?

2, 4 en 5
Vanwege het belang van de
staatsveiligheid kan ik over mogelijke
verdere achtergronden van dit
pamflet langs deze weg geen
mededeling doen. Buiten elke twijfel
staat dat geweld of dreiging
daarmee volstrekt onaanvaardbaar
is. Over de opstelling van de BVD
ten aanzien van mogelijke effecten
van de burgeroorlog in Joegoslavië
voor ons land heb ik in een
vroegtijdig stadium de vaste
Commissie voor de inlichtingen– en
veiligheidsdiensten geïnformeerd.
Serieuse bedreigingen van de
democratische rechtsorde hebben in
dat verband uiteraard de nodige
aandacht van de BVD, waarbij deze
dienst samenwerkt met
zusterdiensten. De mogelijke
strafbaarheid van een pamflet als het
onderhavige is een zaak van het
Openbaar Ministerie, waarmee de
BVD, niet alleen als het gaat om
strafvervolging, maar ook om het
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Deelt u de mening, dat dit soort
bedreigingen en - onverhoopt daden ter uitvoering daarvan,
volstrekt ontoelaatbaar zijn?
3
Is u bekend, welke personen achter
deze onaanvaardbare actie zitten?
4
Bent u bereid alles in het werk te
doen stellen ter voorkoming van de
uitvoering van de aangekondigde
bedreigingen alsmede opsporing en
berechting van de daders, tenminste
wegens opruiing, te bevorderen?
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