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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1451/2008, ingediend door David Pegg (Britse nationaliteit), namens 
de afdeling York van de campagne “Solidair met Palestina”, over hervatting van de 
Europese steun voor het Israëlisch Comité tegen de afbraak van woningen (ICHD)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het besluit van de Europese Commissie (te weten de 
evaluatiecommissie van de afdeling financiële zaken en inkoop van het kantoor voor de 
Westbank en Gaza), waarbij is besloten dat de aanvraag van het Israëlisch Comité tegen de 
afbraak van woningen (ICHD) niet voldoende punten heeft gescoord om in aanmerking te 
komen voor steun in het kader van het Europese “Partnerschap voor Vrede” programma. 
Indiener zet vraagtekens bij de beoordelingsprocedure en met name bij het kleine aantal 
punten dat aan het ICHD is toegekend op criteria zoals relevantie en partnerorganisaties. 
Volgens indiener zijn de activiteiten van het ICHD van groot belang, met name omdat de 
Israëlische regering ca. 18 000 woningen in de Palestijnse gebieden heeft afgebroken. Hij 
noemt tevens een aantal Palestijnse en Israëlische organisaties waarmee het ICHD 
samenwerkt. Indiener geeft toe dat er geen formele banden bestaan tussen het ICHD en zijn 
Palestijnse partners, maar stelt dat dit het gevolg is van het feit dat het ICHD de houding van 
de Palestijnse organisaties respecteert dat deze terughoudend zijn bij het sluiten van formele 
overeenkomsten met een Israëlische organisatie omdat Israël als een bezettingsmacht wordt 
beschouwd. Indiener verzoekt het Europees Parlement te bemiddelen zodat de beoordeling 
kan worden herzien en de Europese steun voor het ICHD kan worden verlengd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

De Commissie is op de hoogte van de in het verzoekschrift naar voren gebrachte punten en 
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heeft in het verleden verscheidene malen subsidie verleend voor projecten die door het 
Israëlisch Comité tegen de afbraak van woningen (ICAHD) werden voorgesteld. De 
Commissie apprecieert ten zeerste de activiteiten van de ICAHD alsook de inzet van deze 
NGO om de publieke opinie in Israël te sensibiliseren voor de moeilijkheden waarmee de 
Palestijnse bevolking wordt geconfronteerd.

De financiële middelen voor Partnerschap voor Vrede-projecten zijn evenwel beperkt en het 
is voor de Commissie gewoonweg niet mogelijk alle projecten die worden ingediend en voor 
subsidie in aanmerking komen, te financieren. In dit geval was er sprake van een enorme 
concurrentie bij de subsidieaanvragen en de evaluatiecommissie was van oordeel dat het 
voorstel van de ICAHD minder hoog scoorde dan een aantal andere projecten en derhalve niet 
eindigde op een voor financiering in aanmerking komende plaats.

De Commissie heeft ICAHD en NGO Monitor er reeds op gewezen dat er bij de 
besluitvorming absoluut geen sprake is geweest van externe druk en dat het besluit uitsluitend 
op basis van de merites van het voorstel is genomen. Zij heeft ICAHD gewezen op de zwakke 
kanten van het voorstel ten einde het in de gelegenheid te stellen in de toekomst met betere 
voorstellen te komen. Het Comité blijft in aanmerking komen voor financiering en kan in de 
toekomst altijd nieuwe voorstellen indienen die zullen worden beoordeeld op hun merites en 
op de mate waarin zij aan de richtsnoeren in de desbetreffende verzoeken om indiening van 
voorstellen voldoen.


