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I  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 30 maart 2016 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-
samenwerking1 heeft kennis genomen van de brief van de Minister van 
Buitenlandse Zaken inzake Toezegging T02114 over de erkenning van de 
Palestijnse Staat d.d. 25 januari 2016. Naar aanleiding daarvan is op 
2 maart 2016 een brief gestuurd aan de Minister. 

De Minister heeft op 29 maart 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Gradenwitz 

1 Samenstelling:
Kox (SP) (vice-voorzitter), Elzinga (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), 
Schaap (VVD) (vice-voorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Barth (PvdA), Faber-van de Klashorst 
(PVV), De Graaf (D66), De Grave (VVD), Hoekstra (CDA), Martens (CDA), Schrijver (PvdA) 
(voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Lintmeijer (GL), Knapen (CDA), Markuszower 
(PVV), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), 
Vreeman (PvdA), Van Weerdenburg (PVV)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING  

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 2 maart 2016 

De leden van de fracties van de VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en 
OSF hebben met belangstelling kennis genomen van uw brief inzake 
Toezegging T02114 over de erkenning van de Palestijnse Staat d.d. 
25 januari 2016. 

In uw brief schetst u onder meer de algemene ontwikkelingen ten aanzien 
van erkenning. U noemt de stemming in het Griekse parlement van 
22 december 2015, maar bijvoorbeeld niet de uitspraak van de Franse 
Minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius die op 29 januari 2016 
aangaf een Palestijnse Staat te erkennen als het laatste Franse initiatief 
voor een twee-statenoplossing faalt2. De leden van de hierboven 
genoemde fracties nemen aan dat de Nederlandse regering – op het 
moment van beantwoording – waarschijnlijk toch op de hoogte moet zijn 
geweest van de verschuiving in de Franse positie ten aanzien van 
erkenning. Om die reden vragen zij waarom de regering dusdanig 
belangrijke informatie niet meeneemt in haar beantwoording aan, en 
algemene informatievoorziening richting, de Eerste Kamer. Daarnaast 
vragen de leden of er nog andere ontwikkelingen zijn geweest ten aanzien 
van erkenning waarover de regering deze Kamer wenst in te lichten. 

In uw brief gaat u ook in op de inzet en activiteiten van het kabinet ten 
aanzien van erkenning van de Palestijnse Staat. De regering wil overgaan 
tot erkenning op een strategisch moment. Nederland is tot 1 juli 2016 
voorzitter van de Europese Unie. Wat betekent het Nederlandse voorzitter-
schap voor dat «momentum», zo vragen de leden? 

De leden van de fracties van de VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en 
OSF zien graag uw antwoord binnen vier weken tegemoet, en vragen u – 
in meer algemene zin – om in de toekomst zo enigszins mogelijk zowel 
uitgebreider als inhoudelijker te antwoorden wanneer het een beant-
woording van vragen van de Eerste Kamer betreft. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
N.J. Schrijver 

2 Irish, John, «France to recognise Palestinian state unless deadlock with Israel broken», 
29 januari 2016, http://www.reuters.com/article/us-france-palestinians-idUSKCN0V727T.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 maart 2016 

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste 
commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamen-
werking (BDO) van 2 maart 2016 met kenmerk 158394.02u inzake 
Toezegging T02114 over de erkenning van de Palestijnse Staat. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
A.G. Koenders 
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Antwoord van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de leden 
van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking  

De leden van de fracties van de VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks 
en OSF vragen of het kabinet op 25 januari jl. op de hoogte was 
van het Frans initiatief voor hervatting van onderhandelingen 
over een tweestatenoplossing dat op 29 januari jl. bekend werd 
en of er nog andere recente ontwikkelingen zijn geweest inzake 
erkenning van de Palestijnse staat. Tevens vragen de leden van de 
fracties of het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie 
van invloed is op de beslissing om over te gaan tot erkenning op 
een strategisch moment. 

Frans initiatief 

Frankrijk kondigde op 29 januari jl. aan een conferentie te willen organi-
seren die moet leiden tot hervatting van onderhandelingen over een 
twee-statenoplossing. Toenmalig Minister Fabius stelde bij de aankon-
diging dat bij een onverhoopt mislukken Frankrijk zou kunnen overgaan 
tot erkenning. Op 25 januari jl. was het kabinet nog niet geïnformeerd 
over het Franse initiatief of de mogelijke koppeling met erkenning. 

Minister Ayrault, de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken van 
Frankrijk, gaat door met de voorbereidingen voor de conferentie. Hij heeft 
op 9 maart jl. gesteld dat er geen automatische erkenning volgt bij een 
mislukken van de conferentie en dat een automatische erkenning nooit de 
intentie is geweest. Frankrijk beschouwt dit, net als Nederland, als een 
nationale afweging die lidstaten te zijner tijd kunnen maken. 

Het kabinet deelt de Franse zorgen over de huidige impasse in het 
vredesproces en acht het positief dat Frankrijk in het huidige vacuüm het 
initiatief neemt om een nieuwe dynamiek te creëren. Het kabinet wil graag 
een constructieve bijdrage leveren aan het weer op gang brengen van het 
vredesproces en het scheppen van randvoorwaarden daarvoor. 

Sinds de brief van 25 januari jl. (Verslag van een schriftelijk overleg nav 
Toezegging T02114, met kenmerk 34 300 V, D, d.d. 26 januari 2016) hebben 
zich geen andere ontwikkelingen voorgedaan over erkenning. 

Positie als EU-Voorzitter 

Nederland is in de eerste helft van 2016 weliswaar voorzitter van de Raad 
van de Europese Unie, echter de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) vormt 
(net als de Europese Raad) daarop een uitzondering. De RBZ heeft als 
vaste voorzitter Hoge Vertegenwoordiger Mogherini, die ook de agenda 
van de Raad bepaalt. Het roulerend Voorzitterschap is ondersteunend aan 
de Hoge Vertegenwoordiger en binnen de RBZ is daarom slechts ruimte 
voor een bescheiden eigen agenda.
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