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Geachte leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, 

In week 47 (van 17 t/m 19 november a.s.) staat de begroting voor Buitenlandse Zaken voor 2016 op 
de agenda van de Tweede Kamer.  

De afgelopen jaren hebben wij diverse keren uw aandacht gevraagd voor de slechte behandeling van 
Palestijnse kinderen in Israëlische detentie. De Tweede Kamer en de Nederlandse regering hebben 
laten blijken dat zij deze kwestie hoog opnemen. Zo heeft de Nederlandse regering bij herhaling de 
Israëlische regering gewezen op haar verplichtingen op grond van het Internationale Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind. Daarnaast heeft de Nederlandse diplomatieke dienst een initiërende rol 
gespeeld om aandacht te vragen bij de Israëlische autoriteiten voor dit ernstige 
mensenrechtenprobleem. Dat zijn goede ontwikkelingen. Toch hebben deze inspanningen geen 
tastbare verbeteringen opgeleverd voor de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie. In 
de Memorie van Toelichting bij de huidige begroting wordt niet over dit onderwerp gesproken. 
Middels deze brief informeren wij u over de belangrijkste recente ontwikkelingen in dit dossier en 
doen u enkele concrete voorstellen.  

Military Court Watch (MCW), een van de organisaties die in Israël en de Palestijnse gebieden de 
ontwikkelingen betreffende arrestatie en detentie van minderjarige Palestijnse kinderen op de voet 
volgt, heeft vastgesteld dat op 31 augustus 2015, 156 Palestijnse kinderen in militaire detentie 
werden gehouden, waarvan 47% in Israël vastgehouden werdi. Dit is in strijd met de Vierde Geneefse 
Conventie en met het Statuut van Rome. Volgens de VN, Defence for Children Palestine (DCIP)ii en 
IMEMCiii zijn de afgelopen weken behalve 35 volwassenen ook 10 kinderen omgekomen. 
 
Het bericht van 26 oktober 2015 in NRC Handelsblad, waarin een kind getuigt van de aanval door een 
hond bij arrestatie en waarin te lezen valt dat een Nederlands bedrijf dit soort honden levert aan de 
Israëlische politie, roept vragen op die rechtstreeks raken aan Nederlandse verantwoordelijkheid 
voor Israëlische arrestiepraktijken. Hiernaar loopt weliswaar reeds een onderzoek door Minister 
Ploumen, maar het betreft hier een kwestie die ook relevant is voor de thematiek van deze brief. 
 
Het Israëlische veiligheidskabinet heeft op 24 september jl. een reeks noodmaatregelen afgekondigd 
die de rechten van kinderen verder schendeniv, waaronder: 

- Geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen die stenen gooienv;  
- Een minimum celstraf van 4 jaar voor vermeende stenengooiers; 
- Toestemming voor de politie om met scherp te schieten bij gevaar in plaats van bij 

levensgevaar;  
- Het stopzetten van (eventuele) uitkeringen van de familie van kinderen die stenen gooien; 
- Het opleggen van boetes. 

 
Ook komt het voor dat woningen direct worden verwoest of woonvergunningen worden ingetrokken 
van families van minderjarigen die verdacht zijn van steekpartijen (in Israël zijn dit ‘terrorist attacks’).  
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De Palestijnse Kinderen Coalitie is van mening dat het instellen van een minimumstraf van vier jaar 
de rechten van kinderen ernstig schendt. Minimumstraffen zijn in strijd met artikel 37 van het VN-
Kinderrechtenverdrag dat bepaalt dat de aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van 
een kind alleen gehanteerd kan worden als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijk passende 
duur. De gevolgen van jarenlange opsluiting zijn groot voor kinderen en zullen een verwoestend 
effect hebben op hun toekomst. 
 
Ten aanzien van de schietinstructies kan worden opgemerkt dat bij recente geweldsincidenten de 
politie snel schiet. “(…) in het afgelopen jaar (hebben) minstens 12 inwoners van Oost-Jeruzalem 
door schietincidenten een oog verloren. De helft ervan bestond uit kinderen, van wie de jongste zes 
jaar oud.” Dit citaat komt uit een brief van ACRI, de Israëlische vereniging voor burgerrechten aan 
procureur-generaal Weinstein d.d. 21 september 2015vi. De Palestijnse Kinderen Coalitie vreest dat 
het aantal schietincidenten en slachtoffers zal toenemen omdat de Israëlische autoriteiten, 
waaronder de burgemeester van Jeruzalem, haar burgers oproepen wapens te dragen en te schieten 
bij het vermoeden van een aanvalvii. 
 
Het verwoesten of het in beslag nemen van woningen of het onthouden van een verblijfsvergunning 
aan inwoners van Oost-Jeruzalem is als strafmaatregel opgenomen, als een persoon van terrorisme 
wordt verdachtviii. Deze verordeningen raken hele families en worden daarom gezien als collectieve 
straf. De Israëlische autoriteiten zijn reeds begonnen met het vernielen van woningen van Palestijnen 
waarvan men zegt dat er personen huisden die aanvallen hebben uitgevoerd, waardoor hele 
gezinnen dakloos zijn geworden. Deze nieuwe, strenge maatregelen worden uitgevoerd zonder 
tussenkomst van de rechter en treffen veel kinderen.  
 
De Palestijnse Kinderen Coalitie signaleert dat de rechtspositie van Palestijnse kinderen als gevolg 
van de noodmaatregelen steeds verder verslechtert en dat minderjarigen daardoor nog weer vaker 
slachtoffer worden van geweld. De nieuwe wetten en strafmaatregelen zijn disproportioneel en in 
strijd met het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarnaast zijn de uitgevoerde 
collectieve straffen een schending van de Vierde Geneefse Conventie. Wij benadrukken dat de 
uitvoering van deze maatregelen ernstige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het kind. De 
genoemde maatregelen zijn bovendien zeer discriminerend, daar zij gericht zijn op de Palestijnse 
bewoners van Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Palestijnse staatsburgers in Israël, 
en dezelfde maatregelen op geen enkele wijze lijken te worden toegepast op Israëli’s die Palestijnen 
aanvallen, met stenen gooien of Palestijnse eigendommen vernielen. 
 
Verzoek 
 
De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap is van mening dat de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar om duidelijke, tastbare en concrete interventies van de 
Nederlandse regering vragen. Straffeloosheid en een oneerlijke rechtsgang bij schendingen van 
kinderrechten is en blijft ontoelaatbaar, ook in de huidige situatie. Derden zoals Nederland hebben 
onder het internationaal recht een verantwoordelijkheid hiertegen op te treden. Nederland kan als 
belangrijke partner in de samenwerking met diplomatieke diensten in Israël en de Palestijnse 
gebieden hierin wederom een voortrekkersrol nemen. 
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Wij vragen u er bij de minister tenminste op aan te dringen om de verslechterde situatie en de 
slechte rechtspositie van Palestijnse kinderen opnieuw onder de aandacht te brengen van zijn 
Israëlische gesprekspartners met als doel een einde te maken aan kinderrechtenschendingen. Tevens 
vragen wij vermeende schendingen van kinderrechten te onderzoeken en erop aan te dringen dat de 
daders strafrechtelijk worden vervolgd.  
 
Wij raden in dit kader aan om actief en zichtbaar toezicht te houden op de militaire rechtbanken 
waar kinderen moeten voorkomen. Dit toezicht kan worden gedaan via bezoeken aan de 
rechtszittingen door leden van de Nederlandse diplomatieke dienst in Israël en in de bezette 
Palestijnse gebieden.  
 
Naar aanleiding van de recente berichtgeving vragen wij u om de Nederlandse handel in honden aan 
de Israëlische bezettingsmacht, waaronder de Israëlische grenspolitie, tegen te houden in het kader 
van een effectief optreden tegen de schendingen van kinderrechten en binnen eerder vastgestelde 
regelgeving op bilateraal en EU-niveau. 
 
Vorig jaar verzochten wij u het lot van de Palestijnse kinderen in militaire detentie onderdeel te 
maken van het Nederlandse beleid inzake Israël. De Tweede Kamer zag in meerderheid geen 
aanleiding om van versterking van bilaterale banden met Israël af te zien. De ontwikkelingen van het 
laatste jaar en zeker die van de laatste maand nopen ons om ons verzoek met klem te herhalen.  

Met vriendelijke groet, 

 
Tjipke Bergsma, directeur War Child 

Jan van der Kolk, voorzitter Kairos Palestina Nederland 

Guido van Leemput, coordinator United Civilians for Peace 

Aloys van Rest, directeur Defence for Children Netherlands 

Galit Saporta, directeur gate48 

Max Wieselmann, directeur Een Ander Joods Geluid 

Mieke Zagt, directeur Tadamun 

Ghada Zeidan, directeur Palestine Link 

 
 
 
 
Een kopie van deze brief is ook verstuurd aan: 

- Kees van Baar, de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur 
- Roos Frederikse, medewerker politieke afdeling, Nederlandse ambassade in Tel Aviv 
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i http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=sIFuVmbMMqa19020AVvILDb7pCI  
ii http://www.dci-palestine.org/ten_palestinian_children_killed_in_three_weeks_of_violence 
iii http://www.imemc.org/article/73461 
iv http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.677421  
v http://972mag.com/15-years-on-it-seems-october-2000-killings-werent-an-aberration/112324 
vi Zie voor de brief in het Hebreeuws http://www.acri.org.il/he/35738 
vii http://www.btselem.org/press_releases/20151014_summary_execution_joint_statement; 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/201569#.VhYrwCtc6KU; 
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.679508 
viii http://www.timesofisrael.com/pm-charges-justice-minister-with-expediting-demolition-of-terrorists-
homes/; http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.680256 
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