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240
Vragen van het lid Oedayraj Singh
Varma (GroenLinks) over een
extreem rechtse groepering.
(Ingezonden 2 oktober 1997)
1
Is de BVD momenteel met een
onderzoek bezig naar de activiteiten
van de Grijze Wolven? Zo ja, wat is de
opdracht die de BVD heeft
meegekregen en maakt een
onderzoek naar gemeentelijke
subsidie-verleningen aan organisaties
die geïnfiltreerd worden door de
Grijze Wolven hier onderdeel van uit?
2
Zijn er al resultaten van dit onderzoek
bekend? Zo ja, welke zijn dit en
komen zij overeen met de inhoud van
het boek «Grijze Wolven, een
zoektocht naar extreem-rechts» van
Stella Braam en Mehmet Ülger?
3
Worden gemeenten ondersteund in
hun subsidiebeleid als het gaat om de
betrokkenheid van Grijze Wolven bij
bepaalde organisaties? Zo ja, op
welke manier gebeurt dit? Zo neen,
waarom niet?
4
Bent u de mening toegedaan dat er
op dit moment, na onderzoek van de
BVD en van Braam/Ülger, voldoende
gegevens voorhanden zijn om
concreet beleid te gaan voeren? Zo ja,
welk beleid heeft u in dat geval
concreet voor ogen? Zo neen,
waarom niet?1
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Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerder gestelde vragen terzake door
het lid Marijnissen, ingezonden 1
oktober 1997.
1

In antwoord op vragen van het lid Dittrich
antwoordde u het volgende: «Als er gegevens
voorhanden zijn, die nopen tot het voeren van
een concreet beleid terzake, zal dat beleid
bekend worden gemaakt en dan ook
bespreekbaar zijn», zie Aanhangsel
Handelingen 1184, vergaderjaar 1996–1997.

Antwoord
Antwoord van minister Dijkstal
(Binnenlandse Zaken). (Ontvangen 5
november 1997)
1
De Binnenlandse Veiligheidsdienst
onderzoekt met betrekking tot een
aantal landen in hoeverre zij zich op
ontoelaatbare wijze bemoeien met in
Nederland verblijvende
bevolkingsgroepen van allochtone
afkomst. Ik verwijs hiervoor
kortheidshalve naar de jaarverslagen
van de Dienst. Naar het fenomeen
«Grijze Wolven» stelt de BVD tot op
heden geen stelselmatig en integraal
onderzoek in. Overigens vormen de
«Grijze Wolven» geen vast omlijnde
organisatie, de term is ontleend aan
de eertijds bestaande
jeugdorganisatie van de
extreem-nationalistische Turkse
politieke partij Milliyetci Hareket
Partisi (MHP). Sinds vorig jaar
ontvangt de Binnenlandse
Veiligheidsdienst in toenemende
mate signalen dat er sprake lijkt te

zijn van een organisatorische en
ideologische relatie tussen de
vertolkers van het
extreem-nationalistische
gedachtegoed in Turkije en bepaalde
personen van de in Nederland
verblijvende Turkse gemeenschap,
die onderdak vinden in de Turkse
Federatie Nederland (TFN).
2 en 4
Ik bereid op dit moment een brief
voor aan de Tweede Kamer, waarin ik
naar aanleiding van recente
verzoeken vanuit de Kamer op
hoofdlijnen zal aangeven, over welke
informatie ik beschik met betrekking
tot het onderhavige onderwerp.
3
Neen. Gemeenten zijn autonoom in
het al dan niet toekennen van
subsidies en in het daaraan
verbinden van voorwaarden.
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