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Betreft: EU-handel met Israëlische nederzettingen 

Er is geldig juridisch bewijs dat de Europese Unie en de lidstaten, zowel samen als afzonderlijk, 
krachtens het internationaal recht verplicht zijn zich te onthouden van handel met Israëlische 
nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, daar deze nederzettingen illegaal zijn en strijdig 
met de hoogste normen van het internationaal recht. 

Een juridische analyse van dit feit is gepubliceerd in een aan collegiale toetsing onderworpen tijdschrift 
en in 2015 als open brief aan de Europese instellingen toegestuurd. Deze brief is door meer dan 40 
juristen alsmede meerdere rechters ondertekend. Niettemin accepteert de Europese Unie nog steeds 
handel met Israëlische nederzettingen en schendt zij aldus haar verplichtingen krachtens het 
internationaal recht. 

In een eerdere parlementaire vraag over dit onderwerp luidde het antwoord van de Commissie dat het 
huidige beleid de opvatting van de Commissie van de relevante EU-wetgeving weergeeft, maar dat het 
Hof van Justitie de uiteindelijke interpretatiebevoegdheid heeft. 

Zal de Commissie formeel verzoeken dat het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak 
doet over de vraag of handel met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden 
volgens het internationale en het EU-recht is toegestaan? 


