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Ministerie van Buitenlandse Zaken  

Ter attentie van: B. Koenders, Minister  

Postbus 20061 

2500 EB Den Haag 

 

Amsterdam, 11 februari 2015 

 

Geachte Minister Koenders, 

 

Met interesse hebben wij kennisgenomen van uw Kamerbrief (referentie 2014.710350) zoals 

toegezegd tijdens het AO van 17 juli 2014 met betrekking tot de behandeling van Palestijnse 

minderjarigen in Israëlische detentie. Wij danken u voor uw toezegging dat u dit onderwerp zult 

blijven agenderen bij de Israëlische autoriteiten. 

 

Op 27 februari 2014 heeft de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische 

gevangenschap (hierna: Coalitie) reeds een brief gestuurd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

inzake een door het Israëlische leger aangekondigde pilot waarbij nachtelijke arrestaties deels 

vervangen zouden worden door een systeem van schriftelijke of telefonische oproepen. In deze brief 

spraken wij er al onze zorg over uit, daarin gesteund door onze partners in Israël en Palestina, dat de 

parameters van de pilot onbekend waren, waardoor het niet mogelijk was een onafhankelijk oordeel te 

vellen over de wijze waarop aan de pilot invulling gegeven zou worden en waarop deze geëvalueerd 

zou worden. Tegelijkertijd gaf het Israëlische leger aan dat de uitkomsten van de pilot van invloed 

zouden zijn op het beoordelen van de algehele staande praktijk van nachtelijke arrestaties van 

Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied. 

 

In uw Kamerbrief van 15 januari jl. erkent u dat “het moeilijk [is] een oordeel te vellen over de 

resultaten van de pilot” omdat statistieken over de pilot niet zijn bijgehouden. Daarnaast is de pilot tot 

nader order stopgezet wegens “de geweldsescalatie van afgelopen zomer”. Diverse NGO’s bevestigen 

volgens u wel een beeld van een daling in nachtelijke arrestaties. 

 

Als Coalitie willen wij opnieuw onze ernstige bezorgdheid uiten over de opzet en het - tevens 

uitermate trage - verloop van deze pilot, en over de lessen die door het Israëlische leger uit deze pilot 

getrokken worden. Het is uitermate zorgelijk dat het Israëlische leger zegt geen statistieken te hebben 

bijgehouden, waardoor een onafhankelijke toetsing niet mogelijk is. Wat voor effect kan de pilot 

sorteren als er geen transparantie is over de kaders waarbinnen deze geïmplementeerd wordt, en er 

geen duidelijkheid gegeven kan worden over het aantal kinderen dat hierin betrokken wordt? Het roept 

de vraag op of de Israëlische autoriteiten oprecht wensen vorm te geven aan een aangepaste praktijk 

waarbij kinderrechtenschendingen worden teruggedrongen middels het uitbannen van - veelal extreem 

traumatische - nachtelijke arrestaties. 
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Tevens willen wij onze verbazing uitspreken over het ontbreken, in de Kamerbrief, van enig 

commentaar door de verschillende kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties in Palestina en Israël 

die zich met deze thematiek bezighouden. NGO’s als Defence for Children International - Palestine en 

Military Court Watch hebben zich de afgelopen tijd veelvuldig uitgesproken over het problematische 

karakter van de desbetreffende pilot. Defence for Children International - Palestine wijst er op dat in 

diverse gevallen waarbij nachtelijke arrestaties vervangen werden door oproepen aan minderjarigen 

om zich te melden rechtenschendingen bleven plaatsvinden, onder meer in de vorm van fysiek en 

verbaal geweld. Military Court Watch concludeert op basis van 50 getuigenissen dat, vanaf het 

moment dat deze pilot werd aangekondigd, er weliswaar een daling van 5% in nachtelijke arrestaties 

lijkt te hebben plaatsgevonden, maar dat in tweederde van de gevallen het Israëlische leger de oproep 

afleverde na middernacht, wat in de praktijk evenzeer een beangstigend effect heeft op de kinderen en 

families in kwestie. 

 

Diverse van onze lokale partners beschouwen het daarnaast als problematisch dat de Hoofd Militaire 

Aanklager op de Westelijke Jordaanoever, Luitenant Kolonel Hirsch, die als gesprekspartner optreedt 

van uw Ministerie, woonachtig is in de Israëlische nederzetting Efrat. De coalitie deelt hun bezwaar. 

Het staat op gespannen voet met het aanleveren van objectieve informatie over de arrestatie en detentie 

van Palestijnse kinderen, die immers veelal worden opgepakt bij frictiepunten nabij Israëls 

nederzettingen. 

 

Concluderend heeft de Coalitie, gesteund daarin door onze lokale partners in Palestina en Israël, er 

geen vertrouwen in dat de pilot in haar huidige opzet getuigt van een oprechte poging om een 

alternatief te vinden voor nachtelijke arrestaties. Wij willen u, als Minister, vragen de Israëlische 

autoriteiten te informeren dat zolang deze pilot niet beoordeeld kan worden door gebrek aan volledige 

transparantie over de parameters, de implementatie en het effect ervan, de pilot in zijn geheel door de 

Nederlandse regering gediskwalificeerd zal worden. 

 

In afwachting van uw antwoord. 

 

Hoogachtend, 

 

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap 

 


