16 mei 2012
Open brief aan de regering van Nederland:
Minister-president Mark Rutte
cc Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal
cc Staatssecretaris Ben Knapen

RE: Nederlands-Israëlische Samenwerkingsraad

De “Quaker Council for European Affairs” (QCEA) is diep bezorgd over het voornemen van de
Nederlandse regering om de bilaterale betrekkingen met Israël te intensiveren middels de
Nederlands-Israëlische Samenwerkingsraad, die naar verwachting op 7 juni 2012
overeengekomen zal worden.
Nederland etaleert zichzelf als de juridische hoofdstad van de wereld en artikel 90 van de
Nederlandse grondwet luidt: "De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde." De Nederlandse beslissing om de bilaterale betrekkingen met Israël versterken is dan
ook in strijd met de Nederlandse positie ten aanzien van het internationale recht.
De internationale gemeenschap, waaronder de Europese Unie, erkent dat Israël consequent het
internationale recht en de normen inzake mensenrechten met voeten treedt. De EU´s hoge
vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken heeft herhaaldelijk verklaard dat Israëlisch beleid,
zoals uitbreiding van de nederzettingen in strijd is met het internationaal recht. De positie van de
Europese Unie is duidelijk beschreven in de conclusies van de Raad over het Midden-Oosten
vredesproces, die tijdens de Raadsvergadering Buitenlandse Zaken in Brussel op 14 mei 2012
door alle EU-lidstaten waaronder Nederland zijn aangenomen.
Desondanks blijft Israël het internationaal recht schenden. Het Internationaal Hof van Justitie in
Den Haag verklaarde in 2004 dat de door Israël gebouwde muur illegaal is. Daarnaast oordeelde
het Hof de Israëlische nederzettingen onwettig en dit vonnis werd bevestigd door de Algemene
Vergadering van de VN (A/RES/ES-10-15 van 20 juli 2004). Ook Nederland stemde voor deze
resolutie.
Toch blijft Israël in de West Bank de illegale muur opbouwen en wordt de bouw van
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uitgebreid. Onlangs heeft de Israëlische regering
middels goedkeuring van drie buitenposten - Bruchin, Rechelim en Sansana, officieel
goedkeuring gegeven aan de annexatie van nog meer Palestijns land. De illegale blokkade van
Gaza door Israël blijft in stand, terwijl het Israëlische Hooggerechtshof onlangs heeft geoordeeld
dat Israëlische bedrijven mijnbouw kunnen bedrijven op Westelijke Jordaanoever middelen, ook
al is dit in strijd met het internationaal recht en in het bijzonder de artikelen 43 en 55 van het
Vierde Verdrag van Den Haag.
De Nederlandse regering stelt dat ze voorstander is van een alomvattend vredesakkoord tussen
Israël en de Palestijnen, met een twee-staten-oplossing met de grenzen van 1967 als uitgangspunt.
De regering heeft beide zijden opgeroepen zich te onthouden van stappen die de hervatting van de
onderhandelingen belemmeren en vooruitlopen op een uiteindelijke uitkomst van de
onderhandelingen. Israël’s uitbreiding van de nederzettingen en de bouw van de muur binnen de
grenzen van 1967 veranderen feitelijk de situatie op de grond en proberen de uiteindelijke
uitkomst van de onderhandelingen te beïnvloeden.

Het besluit van de Nederlandse regering om haar betrekkingen te intensiveren met Israël, een
staat die consequent het internationaal recht en de mensenrechten met voeten treedt, is strijdig
met haar eigen positie ten aanzien van het vredesproces en de internationale rechtsorde. In het
licht van de recente val van de VVD-CDA coalitie regering, roept QCEA haar op om enige
beslissing over deze formele intensivering van de bilaterale betrekkingen, middels een
Nederlands-Israëlische Samenwerkingsraad, of enige andere overeenkomst, uit te stellen totdat er
een nieuwe Nederlandse regering is gevormd na de verkiezingen.
Om Nederland haar reputatie te laten behouden als een beschermer van de mensenrechten en het
internationaal recht, is het van groot belang dat deze zaken worden geadresseerd in het kader van
een bilaterale overeenkomst. QCEA beveelt aan dat in een overeenkomst m.b.t. een NederlandsIsraëlische Samenwerkingsraad de volgende punten worden opgenomen:
1. een bevestiging dat de territoriale toepasbaarheid van de overeenkomst overeenkomt met de
door de EU en internationaal erkende 1967 grenzen van Israël.
2. een mensenrechtencomponent die stelt dat de overeenkomst afhankelijk is van eerbiediging van
de mensenrechten. In een bilaterale overeenkomst is de EU-Israël Associatie-overeenkomst
hiervoor geen substituut.
3. een politieke dialoog die regelmatige discussie over het Midden-Oosten vredesproces en het
internationaal recht omvat.
We hopen dat een mogelijke versterking van de Nederlands-Israëlische betrekkingen pro-actief
zal worden gebruikt als een gelegenheid ter bescherming van mensenrechten, internationaal recht,
en het zoeken naar een rechtvaardige oplossing van het conflict in Israël-Palestina, opdat beide
volken in vrede, veiligheid en stabiliteit moge leven.
Hoogachtend,
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