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Vragen van het lid Grashoff (GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse
Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en
Justitie over de Israëlische dreigementen tegen aanhangers van de boycot,
desinvesteringen en sancties (BDS)-beweging (ingezonden 22 april 2016).
Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 20 mei
2016).
Vraag 1
Bent u op de hoogte van de anti-BDS-conferentie die op 28 maart is
gehouden in Jeruzalem?
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2 en 3
Hoe beoordeelt u de opmerking van Minister van inlichtingendiensten Yisrael
Katz dat Israël «targeted civil eliminations» moet inzetten tegen de leiders van
de BDS-beweging?1
Hoe beoordeelt u de opmerking van Minister van openbare veiligheid Gilad
Erdan dat «Soon any activist who uses their influence to delegitimize the only
Jewish state in the world will know they will pay a price for it»?2
Antwoord 2 en 3
Het kabinet heeft kennis genomen van de berichtgeving over uitspraken van
Israëlische bewindspersonen waar u naar verwijst. Het is niet aan het kabinet
om uit te leggen wat bewindspersonen van een andere staat met hun
uitspraken precies bedoelen. Wel heeft de Israëlische Minister van Openbare
Veiligheid Erdan toegelicht dat hij niet doelde op fysieke maatregelen. De
uitspraken zijn evenwel een voorbeeld van het gepolariseerde debat in Israël
over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het kabinet maakt zich grote zorgen
over deze polarisatie.
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«In Israel, BDS is winning», 972 mag, http://972mag.com/in-israel-bds-is-winning/118198/
EU envoy refuses to condemn Israeli threats against BDS activists, ei, https://
electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/eu-envoy-refuses-condemn-israeli-threats-againstbds-activists
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Vraag 4
Bent u op de hoogte van concrete maatregelen die de staat Israël neemt
tegen aanhangers van de BDS-beweging? Zijn hierbij ook maatregelen gericht
tegen Nederlanders of andere EU-burgers?
Antwoord 4
Israël voert actief beleid tegen de BDS-beweging in brede zin. Het land voert
internationaal campagne tegen de beweging. In juli 2011 heeft het Israëlische
parlement de zogenaamde Anti-Boycot wet aangenomen, die het mogelijk
maakt om een civiele procedure te starten tegen hen die oproepen tot een
boycot van Israël of Israëlische nederzettingen in bezet gebied. In april 2015
besloot het Israëlische Hooggerechtshof de wet grotendeels in stand te
houden, maar als voorwaarde te stellen dat diegene die een civiele zaak
aanhangig maakt moet kunnen aantonen daadwerkelijk zelf schade geleden te
hebben door de boycot oproep. Er is overigens nog geen civiele zaak
aangespannen op grond van deze wet. Het kabinet is niet bekend met andere
concrete maatregelen tegen individuele BDS-aanhangers, uitsluitend omdat
ze de BDS-beweging zouden steunen.
Vraag 5
Schat u in dat de staat Israël inderdaad strafmaatregelen zal nemen tegen
aanhangers van de BDS-beweging? Schat u in dat Nederlanders of andere
EU-burgers hier slachtoffer van kunnen worden?
Antwoord 5
Op 11 november jl. werd in eerste lezing in de Knesset een voorstel van een
voormalig Knessetlid tot wetswijziging van de Entry into Israel Law aangenomen. Dit voorstel voorziet in het niet geven van visa of verblijfsvergunningen
aan niet-Israeli’s die zich uitspreken voor een boycot van Israël. Sindsdien is
echter niets meer van het voorstel vernomen.
Vraag 6
Deelt u de mening dat het steunen of leiden van een organisatie die BDS
steunt, niet in strijd met Nederlandse en internationale wetgeving is en
binnen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering valt.
Antwoord 6
Uitlatingen of bijeenkomsten betreffende BDS worden beschermd door de
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, zoals onder meer
vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens.
Vraag 7
Bent u bereid over de anti-BDS-strategie opheldering te vragen in bilaterale
contacten met uw Israëlische collega’s?
Antwoord 7
Op verzoek van Israël komt dit onderwerp met enige regelmaat aan de orde
in bilaterale contacten, waarbij Nederland de gebruikelijke lijn uitdraagt dat
het kabinet tegen een boycot van Israël is, maar dat het onderschrijven van
BDS onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel

2

