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De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin1 van de Eerste
Kamer heeft bij brief van 16 december 2008 de minister van Buitenlandse
Zaken verzocht de commissie op de hoogte te stellen van de laatste stand
van zaken en de overwegingen van de regering ter zake van een mogelijke
boycot van de VN-conferentie tegen racisme in Genevé (april 2009) en van
zijn antwoorden op de schriftelijke vragen hieromtrent gesteld door het lid
Van der Staaij van de Tweede Kamer ter Staten-Generaal.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft daarop bij brief van 22 decem-
ber 2008 geantwoord. Na bespreking van die antwoordbrief heeft de
commissie bij brief van 23 december 2008 de minister verzocht de Kamer
tijdig te informeren, zou een beslissing over deelname aan de bovenge-
noemde conferentie genomen worden, opdat de Kamer nog de mogelijk-
heid heeft ter zake overleg te voeren met de regering.

De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de commissie,
Hester Menninga
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Den Haag, 16 december 2008

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van
Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin heeft op dinsdag 16 decem-
ber kennis genomen van uw uitspraken betreffende een mogelijke boycot
van de VN-conferentie tegen racisme in Genevé (april 2009) en van uw
antwoorden op de schriftelijke vragen hieromtrent gesteld door het lid
Van der Staaij van de Tweede Kamer ter Staten-Generaal1.

De commissie verzoekt u met dit schrijven haar op de hoogte te stellen
van de laatste stand van zaken en de overwegingen van de regering ter
zake. In de voorbereidingen op de Wereldconferentie tegen Racisme
(WCAR) van 31 augustus tot en met 7 september 2001 in Durban, Zuid-
Afrika, heeft de minister van Buitenlandse Zaken in een eensluidende brief
aan de Voorzitter van de Eerste Kamer en aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer laten weten een onafhankelijke capaciteit aan de regeringsdele-
gatie toe te voegen bestaande uit o.a. vier parlementariërs. De commissie
verzoekt u aan te geven of u voornemens bent wederom een uitnodiging
tot deelname aan de conferentie in Genevé aan de (leden van de) Staten-
Generaal te sturen.

Gelet op het naderende reces verzoekt de commissie u deze vragen zo
spoedig mogelijk te beantwoorden, doch uiterlijk maandag 21 december
opdat uw antwoord in de vergadering van de commissie besproken kan
worden op dinsdag 22 december 2008.

De vice-voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,
K. Putters

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffienummer
142960.u.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2008

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken van 16 december 2008 met kenmerk
142960.u inzake nadere informatie over de VN-conferentie tegen racisme
in Genève (Durban II).

De Durban Review Conferentie zal de implementatie van de in 2001 in
Durban gemaakte afspraken op het terrein van de bestrijding van racisme
en aanverwante vormen van intolerantie bezien. De tweede Preparatory
Committee van de Durban Review Conferentie, die plaatsvond van 6 tot
17 oktober jl. in Genève, heeft een compilatiedocument opgeleverd met
daarin meerdere voor Nederland onacceptabele elementen. De onderhan-
delingen over dit document zullen tijdens een zitting van de Intersessional
Working Group in januari 2009 verder gaan. De EU heeft meerdere rode
lijnen vastgesteld. Zo mag het slotdocument van de Durban Review
Conferentie niet focussen op één specifieke regio of groep en dienen alle
vormen van discriminatie op gelijke wijze behandeld en bestreden te
worden. Het zal voor mij onaanvaardbaar zijn indien Israël als enig land
bij name wordt genoemd in een eventueel slotdocument of indien het
document anderszins een duidelijk anti-Israëlische boodschap krijgt.

De opportuniteit van deelname van Nederland aan de conferentie, en de
daarmee samenhangende vraag of – evenals voor de Wereldconferentie
tegen racisme in Durban in 2001 – parlementariërs zullen worden uitgeno-
digd deel uit te maken van de regeringsdelegatie naar de Durban Review
Conferentie, staat naar mijn mening in het licht van de stand der voorbe-
reidingen ter discussie.

De minister van Buitenlandse Zaken,
M. J. M. Verhagen
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Den Haag, 23 december 2008

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van
Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin heeft in haar vergadering van
dinsdag 23 december jl. gesproken over uw antwoord op de brief van de
commissie inzake een mogelijke boycot van de VN-conferentie tegen
racisme in Genéve in april 2009.

De commissie verzoekt u de Kamer tijdig te informeren zou een beslissing
over deelname aan de bovengenoemde conferentie genomen worden
opdat de Kamer nog de mogelijkheid heeft ter zake overleg te voeren met
de regering.

De vice-voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,
K. Putters
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