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Het raadslid de heer Khoulani heeft op 19 augustus 2016 een brief met daarin zeven vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1.

Bent u bekend met de ernstige bedreigingen aan het adres van de juriste Nada Kiswanson, die
werkzaamheden verricht voor de Palestijnse organisatie Al Haq en het Internationale Strafhof
inzake het vooronderzoek van het Hof naar mogelijke oorlogsmisdrijven door "Israël" in de
bezette Palestijnse gebieden?

2.

Deze jurist geeft aan gegronde redenen te hebben om te vermoeden dat "Israëlische diensten"
achter de bedreigingen zitten. Het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent deze
aantijgingen niet. Hoe duidt u deze beschuldigingen, mede gezien het feit dat het Internationale
Strafhof in Den Haag is gevestigd?

Ad 1 en 2
Het college is er mee bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar genoemde bedreigingen.
Dit strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder aansturing van het Openbaar Ministerie. Het college
kan tijdens dit onderzoek geen uitspraken doen over nadere duiding van de betreffende zaken.
3.

Niet-gouvernementele organisaties zoals Al Haq zijn van cruciaal belang voor het werk van het
Internationale Strafhof. Wat gaat u doen om te zorgen dat het Strafhof haar werk onafhankelijk
en zonder enige belemmering kan uitvoeren?

4.

Ook Amnesty International heeft haar kantoor in Den Haag tijdelijk gesloten wegens
intimidatie die een verband lijkt te hebben met bovengenoemde zaak. Drie andere NGO's sloten
uit voorzorg eveneens hun kantoren.

De Partij van de Eenheid neemt deze zaak hoog op. Tenslotte zijn de betrokken organisaties
merendeels in Den Haag gevestigd, en heeft Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht
hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. Hoe kan het zo zijn dat de Nederlandse overheid en de
gemeente Den Haag blijkbaar onvoldoende veiligheid biedt aan de betrokken organisaties?
5.

Wat gaat u doen om te zorgen dat deze NGO's hun kantoren in alle veiligheid weer kunnen
openen, zodat zij onafhankelijk, gevrijwaard van bedreigingen en intimidatie hun noodzakelijke
werk weer kunnen doen?

Ad 3 t/m 5
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Ten aanzien van internationale instellingen, zoals het internationale Strafhof, is op basis van
dreigingsanalyses een pakket beveiligingsmaatregelen van kracht conform het stelsel Bewaken en
Beveiligen. Hierover vindt afstemming plaats tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, het
ministerie van Buitenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie, de politie, NCTV en gemeente Den Haag.
Daarnaast dragen organisaties zelf ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun werknemers.
In overleg met de veiligheidsdiensten kan in het belang van de veiligheid van werknemers besloten
worden tot tijdelijke sluiting. In dit geval is dat besluit door de betreffende organisaties zelf genomen.
Zie ook de bijgevoegde recente beantwoording van kamervragen over dit onderwerp.
6.

Recentelijk heeft u naar aanleiding van actuele politieke zaken contact gehad van de
ambassades van Marokko en Turkije, en waren er zorgen over de "lange arm" van beide
landen. Heeft u inmiddels ook de ambassadeur van Israël op het matje geroepen en uw zorg
uitgesproken over de lange arm van Israël? Zo nee, waarom niet? RIS 294860

7.

De Partij van de Eenheid eist dat de gemeente Den Haag -in samenwerking met het Rijk- borg
staat voor de veiligheid van alle onafhankelijke internationale organisaties in Den Haag. Ook
als zij kritisch zijn t.o.v. "Israël". Kunt u deze veiligheid garanderen, zo nee waarom niet?

Ad 6 en 7
Zie het antwoord op vraag 3 t/m 5. Het college stelt vast dat het pakket aan maatregelen zorgvuldig
wordt samengesteld in samenspraak met de betrokken partijen. Zo nodig wordt dit pakket bijgesteld
op basis van de dreigingsanalyse. Dit garandeert passende zorg voor de veiligheid van de betreffende
organisaties.
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