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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1752
Vragen van het lid Peters
(GroenLinks) aan de ministers van
Buitenlandse Zaken en van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
over een Israëlische universiteit op de
Westbank en uitspraken van premier
Netanyahu. (Ingezonden 29 januari
2010)
1
Bent u bekend met het bericht dat de
Israëlische regering stappen
onderneemt om de status van Ariel
College formeel op te schalen tot
universiteit?1
2
Deelt u de mening dat dit besluit van
de Israëlische regering de
vredesonderhandelingen ernstig
bemoeilijkt? Hoe beoordeelt u in die
zin de uitlatingen van huidige premier
Netanyahu uit 2005 dat een
universiteit in Ariel verzekert dat Ariel
voor altijd deel blijft van de staat
Israël?
3
Hoe beoordeelt u de uitspraken die
premier Netanyahu heeft gedaan
over het nooit zullen weggaan uit
grote nederzettingen op de
Westbank, kort na het vertrek van de
Amerikaanse gezant voor het
Midden-Oosten Mitchell?2
4
Heeft u contact gehad met de heer
Mitchell over de resultaten van zijn
bezoek? Zo nee, bent u bereid dit
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alsnog te doen en de Kamer hierover
te informeren?
5
Bent u bereid bij premier Netanyahu
en de Israëlische ambassadeur in
Nederland ernstig bezwaar te maken
tegen de uitspraken van de premier
en hen erop te wijzen dat deze niet in
overeenstemming zijn met de
gemaakte afspraken in het
vredesproces? Zo nee, waarom niet?
6
Bent u bereid bij de aankomende
Raad Buitenlandse Zaken van de EU
de uitspraken van premier Netanyahu
te bespreken en te ijveren naar een
gemeenschappelijke Europese
reactie?
7
Bent u bereid er bij de Israëlische
regering op aan te dringen haar
uitbreidingsplannen op de Westbank
ook op academisch niveau te staken?
Bent u ook bereid hierover contact op
te nemen met de heer Mitchell of uw
Amerikaanse collega-minister van
Buitenlandse Zaken, om u te laten
informeren over de Amerikaanse
reactie op dit nieuws en de
inschatting wat het effect zal zijn op
het vredesproces? Zo nee, waarom
niet?
8
Zijn er Nederlandse universiteiten die
samenwerkingsverbanden hebben
met Ariel College of
moederuniversiteit Bar Ilan
University? Zo ja, welke zijn dit?

9
Bent u bereid deze aan te spreken op
hun samenwerking met een
Israëlische universiteit die in bezet
gebied opereert? Zo nee, waarom
niet?
1

http://www.haaretz.com/hasen/
spages/1143932.html
2
NRC Handelsblad, 25 januari 2010:
«Netanyahu: Israël geeft delen van Westoever
nooit op».

Mededeling
Mededeling van minister Verhagen
(Buitenlandse Zaken) (ontvangen
1 maart 2010)
Naar aanleiding van de schriftelijke
vragen van het lid Peters over een
Israëlische universiteit op de
Westbank en uitspraken van premier
Netanyahu die werden ingezonden
op 29 januari 2010, wil ik u meedelen,
mede namens de de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
dat het niet mogelijk is deze vragen
binnen de gestelde termijn te
beantwoorden. De reden hiervoor is
dat informatie moet worden
ingewonnen bij derden, hetgeen tot
enige vertraging kan leiden.
Zodra de benodigde informatie
beschikbaar is wordt de
beantwoording u onverwijld
aangeboden.
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