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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de regering 
gegeven antwoorden 

23 
Vragen van het lid Nijpels (V.V.D.) 
over de brochure «Sabotage in je vrije 
tijd» (Ingezonden 16 juli 1985) 

1 
Hebben de bewindslieden kennis 
genomen van de brochure «Sabotage 
in je vrije tijd», die, zoals de brochure 
vermeldt, verkrijgbaar is bij «linkse 
boekhandels»? 

Delen de bewindslieden de mening, 
dat in deze brochure sprake is van het 
aanzetten tot, c.q. uitlokken van 
strafbare feiten? 

3 
Betekent een positieve beantwoording 
van vraag 2 dat verspreiders van 
dergelijke brochures strafrechtelijk 
vervolgd, c.q. dat brochures in beslag 
genomen kunnen worden? Zo ja, 
welke activiteiten zijn door het 
openbaar ministerie terzake ontwik-
keld? 

4 
Is al enige voortgang gemaakt bij het 
onderzoek naar de samenstellers van 
de brochure? 

Ja. Het kortsluiten van hoogspannings-
leidingen, waartoe de brochure 
- naast andere aanbevelingen -
uitnodigt en waarvoor deze de 
techniek beschrijft, is strafbaar 
gesteld bij artikel 161 bis van het 
Wetboek van Strafrecht. De brochure 
bevat aldus naar het aanvankelijk 
oordeel van het openbaar ministerie 
in elk geval het strafbare feit opruiing 
(artikel 131 Wetboek van Strafrecht) 
en mogelijkerwijze dat van (medeplich-
tigheid aan) uitlokking van het 
misdrijf van artikel 161 bis Wetboek 
van Strafrecht. 

3 en 4 
Ja, indien kan worden bewezen dat 
een verspreider of een dergenen die 
de brochure ter verspreiding in 
voorraad heeft, weet of ernstige reden 
heeft te vermoeden dat in de brochure 
opruiing voorkomt. De in verschillende 
arrondissementen ingestelde onder-
zoeken hebben tot op heden onvol-
doende resultaat opgeleverd. Ik heb 
intussen het openbaar ministerie 
verzocht een thans landelijk gecoördi-
neerd onderzoek te doen instellen, in 
het bijzonder met het oog op de 
bewijsbaarheid van door specifieke 
personen gepleegde strafbare feiten. 

Antwoord 

Antwoord van minister Korthals Altes 
(Justitie), mede namens de minister 
van Binnenlandse Zaken (Ontvangen 
23 september 1985). 

1 
Ja. 
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