
Aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Amsterdam, 3 april 2015

Geachte vaste commissie van Buitenlandse Zaken,

Naar aanleiding van de brief die minister Koenders op 15 januari jl. aan de Kamer stuurde, over de behandeling van
Palestijnse minderjarigen in Israëlische detentie, berichten we u over de volgende twee onderwerpen. Eerst 
behandelen we de gegevens en conclusies die UNICEF inmiddels in een tweede vervolgrapport heeft vastgelegd. 
Aan het einde van deze brief herhalen we onze conclusie over de brief van minister Koenders, zoals wij de minister
en u die op 11 februari jl. al stuurden.

UNICEF’s bevindingen
Het kabinet stelde op 15 januari uit te zien naar het vervolgrapport van UNICEF. UNICEF heeft in februari 2015, een
uitvoerig tweede vervolgrapport (bulletin no. 2) opgesteld. Dit bulletin concludeert dat de Israëlische autoriteiten 
enkele veranderingen in het detentiebeleid hebben aangebracht, maar dat de meeste vormen van schendingen 
van de rechten van Palestijnse kinderen in gevangenschap onverminderd voortduren. Het webadres van dit 
rapport vindt u onderaan deze brief. Hier volgt een overzicht van schendingen van de rechten van Palestijnse 
kinderen, opgesteld op basis van 208 beëdigde verklaringen die bijeengebracht zijn door de VN Working Group on 
Grave Violations against Children.

 Omschrijving Aantal %

1  Pijnlijk binden van de handen 189 91%

2  Lichamelijk geweld 171 82%

3  Niet volledig en tijdig informeren over de 
rechten 

163 78%

4  Blinddoeken 162 78%

5  Uitkleden 148 71%

6  Uitschelden 144 69%

7  Vervoerd op de vloer van voertuig 89 43%

8  Nachtelijke arrestaties 79 38%

9  Tekenen van bekentenis opgesteld in het 
Hebreeuws

63 30%

10  Eenzame opsluiting 28 13%
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De berichten over de slechte behandeling tijdens arrestatie, vervoer, verhoor en gevangenschap tonen volgens 
UNICEF aan dat de situatie in 2013 en 2014 niet wezenlijk verbeterd is. UNICEF vindt dat verdergaande acties moet
worden ondernomen om de bescherming van kinderen in militaire detentie te waarborgen. Deze acties zouden 
zich volgens UNICEF moeten richten op de situatie van de kinderen gedurende de eerste 48 uur, de periode waarin
zij het kwetsbaarst zijn.

Wij wijzen u verder op de volgende verontrustende feiten die door UNICEF aan het licht zijn gebracht en waarvan 
in bulletin No.2 melding wordt gemaakt.
In september 2014 vaardigde het Israëlische leger Military Order 1745 uit. Dit bevel houdt in dat verhoren 
audiovisueel moeten worden opgenomen en herbevestigt dat het verhoor altijd plaats moet hebben in een taal 
die het kind begrijpt. Het bevel houdt echter ook een bepaling in die tot gevolg heeft dat dit bevel niet van 
toepassing is op een kind dat verdacht wordt van vergrijpen tegen de veiligheid, waaronder ook het gooien van 
stenen valt. Daarmee is dit bevel niet van toepassing op de meerderheid van de kinderen in militaire 
gevangenschap omdat zij worden aangehouden op verdenking van het gooien van stenen.

Informatie die door de Militaire Aanklager aan UNICEF is verschaft, stelt dat in 2013 in totaal 1004 kinderen tussen
de 5 en 17 jaar zijn gearresteerd. 350 van hen werden al binnen een paar uur vrijgelaten. Dit aantal toont naar ons 
idee aan dat de autoriteiten te gemakkelijk overgaan tot arrestatie van kinderen en dat geen rekening wordt 
gehouden met de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Het effect van een dergelijke intimiderende situatie 
op de kinderen en hun families mag niet worden onderschat.
Van de 654 kinderen die langer werden vastgehouden werden 465 kinderen daadwerkelijk aangeklaagd. Van hen 
werden slechts 80 vrijgelaten na betaling van een waarborgsom, de anderen werden vastgehouden. De ervaring 
leert dat tijdens het proces de overgrote meerderheid van de kinderen zichzelf schuldig verklaart. Naar ons idee 
doen zij dat omdat ze weten dat de periode van voorarrest tot het proces langer duurt dan de gemiddelde straf die
wordt opgelegd. 

Het bulletin stelt dat twee jaar na publicatie van het eerste UNICEF-rapport van de 38 aanbevelingen er ten 
aanzien van vier vooruitgang is geboekt, 15 gedeeltelijk zijn opgevolgd, 14 besproken worden, vier zijn ‘opgevolgd’ 
en één is verworpen. Dit toont aan dat er nog verdergaande acties nodig zijn om deze kinderen te beschermen. Dit
bulletin onderbouwt net als de vele andere rapporten, zoals het Nederlandse rapport van deskundigen van april 
2014, de noodzaak tot ingrijpen door de Nederlandse regering door middel van het uitoefenen van druk op de 
Israëlische regering en het haar duidelijk maken de kwestie echt en snel te verbeteren. Daarbij zijn in het bijzonder
leidend het respecteren van de mensenrechten van Palestijnse kinderen en van het Internationaal Verdrag voor de
rechten van het kind.

Brief van minister Koenders van 15 januari 2015
Terugkomend op de brief van minister Koenders van 15 januari jl. is naar ons oordeel de pilot van de Israëlische 
strijdkrachten in bezet Palestijns gebied zonder waarde. Deze conclusie vloeit vooral voort uit het feit dat er geen 
statistische gegevens over deze pilot zijn. Daarom moeten we constateren dat u, als Kamerleden noch wij als 
pleitbezorgers, in staat zijn een reëel oordeel te vormen over het resultaat van de pilot. De situatie waaronder de 
detentie van Palestijnse kinderen plaatsvindt is te ernstig om op deze wijze af te handelen. De minister spreekt van
Israëlische stappen, maar die zijn mede in het licht van de hoofdconclusies van het vervolgrapport UNICEF niet 
serieus te nemen. Van een land dat claimt de enige rechtsstaat in het Midden-Oosten te zijn, mag worden geëist 
dat het het internationale verdrag voor de rechten van het kind onmiddellijk en volledig implementeert.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische detentie herhaalt en benadrukt dat de enige 
manier om kinderen in de eerste 48 uur te beschermen is door het toepassen van deze zes maatregelen.
- GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat;
- GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname;
- GEEN ondervraging van een kind zonder begeleidende ouder;
- GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht;
- GEEN kinderen in eenzame opsluiting;
- GEEN kinderen in detentie tenzij het een uiterste maatregel is en voor een zo kort mogelijk passende duur.
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We moeten concluderen dat Israël onwillig is deze, in de kern eenvoudige, kwestie conform het internationaal 
recht op te lossen. Het is daarom moeilijk te verdragen dat Nederland het Samenwerkingsforum met Israël, dat 
tijdens het eerstvolgende debat wordt geëvalueerd, wil voortzetten terwijl dit probleem niet is opgelost. We 
verwachten van uw Kamer en van de Nederlandse regering een veel dringender en krachtiger optreden dan thans 
het geval is. We dringen er bij u op aan dat de Nederlandse minister te verzoeken de Israëlische regering 
onomwonden en vooral rechtstreeks duidelijk te maken dat zij de verdragen die door haar zijn gesloten eerbiedigt 
en dat zij de rechten van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap beschermt. 

Hoogachtend, 

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap

Aloys van Rest, directeur, DCI Netherlands
Jaap Hamburger, voorzitter, Een Ander Joods Geluid
Galit Saporta, directeur, gate48 – Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland
Ghada Zeidan, directeur, Palestine Link
Jan van der Kolk, voorzitter, Kairos Palestina Nederland
Guido van Leemput, coordinator, United Civilians for Peace
Bernard Uyttendaele, directeur, War Child 

De tekst van het tweede vervolgrapport van UNICEF is te vinden via: 

http://www.unicef.org/oPt/Children_in_Israeli_Military_Detention_-_Observations_and_Recommendations_-

_Bulletin_No._2_-_February_2015.pdf
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