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SAMENVATTING

VERPLAATSING EN INTERNATIONAAL RECHT
Verplaatsing kan door veel factoren veroorzaakt worden, maar binnen conflicten zijn schendingen van het
internationaal recht vaak een belangrijke oorzaak. In de Israëlisch-Palestijnse context treft gedwongen verplaatsing
Palestijnse gemeenschappen zowel in Israël als in bezet Palestijns gebied. Dit probleem moet dringend aangepakt
worden.
Verschillende takken van het internationaal recht zijn van toepassing op verplaatsing binnen het soevereine Israëlisch
grondgebied, binnen zijn internationaal erkende grenzen. In bezet Palestijns gebied beschermt het internationaal
humanitair recht de rechten van burgers tijdens gewapende conflicten en bezetting. Bijgevolg is het internationaal
humanitair recht van toepassing op de acties van Israël in bezet Palestijns gebied maar niet binnen zijn eigen
grenzen. Internationale mensenrechtennormen verplichten staten de rechten van alle individuele personen die
onder hun controle staan te respecteren. Ze zijn zowel in Israël als in bezet Palestijns gebied van toepassing.
Het internationaal humanitair recht verbiedt gedwongen verplaatsing door Israël, als bezettende macht in bezet
Palestijns gebied, van burgers, individueel of in groep, ongeacht de motivering. Ook verbiedt het de verwoesting
of inbeslagneming van onroerend of persoonlijk bezit, tenzij in het geval van een dwingende militaire noodzaak.
Volgens internationale mensenrechtennormen moet Israël het recht van individuele personen op een aangepaste
woonplaats, als onderdeel van het recht op een geschikte levensstandaard, respecteren en beschermen.
Mensenrechtenverdragen garanderen de bescherming van personen en gezinnen tegen verdrijving uit huizen of
van land dat zij onbeschermd bewonen. Daarnaast verplichten ze Israël om het recht op vrijheid van beweging
en vrijheid van woonplaats te respecteren van eenieder die zich rechtmatig binnen het grondgebied van de staat
bevindt.
Het internationaal recht legt bijkomende plichten op aan derde staten die niet noodzakelijk betrokken zijn bij het
Israëlisch-Palestijns conflict. Deze staten moeten het naleven van het internationaal recht bevorderen. Ze hebben de
verplichting tot niet-erkenning: ze moeten weigeren om een onrechtmatige situatie te erkennen die ontstaan is door
ernstige overtredingen van internationale normen. In sommige gevallen moeten ze samenwerken om dergelijke
schendingen op een wettige manier een halt toe te roepen.

FACTOREN DIE BIJDRAGEN AAN VERPLAATSING
Hoewel verschillende takken van het internationaal recht van toepassing zijn in Israël en in het bezet Palestijns gebied,
zien we toch parallellen tussen de verplaatsingsprocessen die zich in de verschillende regionale en administratieve
gebieden voordoen.
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In de Westoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, leiden de aanhoudende oprichting en uitbreiding van illegale
nederzettingen tot de verplaatsing van Palestijnen. Grote stukken Palestijns land werden geconfisqueerd voor
nederzettingen. Kolonistengroeperingen hebben talloze buurten in landelijke gebieden en stadscentra overgenomen
en daarbij de Palestijnse inwoners met geweld verdreven. Het door Israël opgelegde planningssysteem maakt het
risico op gedwongen verplaatsing groter. Het is voor Palestijnen immers vrijwel onmogelijk om van Israël een
bouwvergunning te krijgen. Gebouwen die zonder toestemming opgetrokken zijn, riskeren door de Israëlische
overheid vernield te worden. 99 procent van de Palestijnse gebouwen in Zone C en ten minste een derde van
alle Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem werden gebouwd zonder Israëlische bouwvergunning, waardoor hun
bewoners het risico lopen op verplaatsing.
Ook bewegingsbeperkingen dragen bij aan de verplaatsing van Palestijnen. In de Westoever wordt bijna 20 procent
van het gebied ingenomen door gesloten militaire zones, enkel toegankelijk voor houders van een vergunning.
Vergunningen zijn ook vereist voor de doorgangen in het hek in de Westoever (ook bekend als de Muur) dat door Israël
gebouwd werd. De afsluitingsroute langs de Westoever, die volgens het internationaal recht onrechtmatig is, snijdt
gemeenschappen in Zone C en in Oost-Jeruzalem af van bronnen voor levensonderhoud, van ontmoetingsplaatsen
en van elkaar.
Vergelijkbare processen treffen de Palestijnen die in Israël wonen. Discriminatie bij toekenning van land, planning
en toewijzing van huisvesting is wijdverspreid. De Palestijnen, die bijna 20 procent van de bevolking uitmaken,
kregen maar 3,5 procent van het land toegewezen. Bovendien leiden masterplannen die geen rekening houden
met de bedoeïenengemeenschappen tot de sloop van ontelbare woningen. Landonteigening door de Israëlische
regering en financiële stimulansen worden gebruikt om bewoners in landelijke gebieden van Israël te ondersteunen,
maar sluiten Palestijnse burgers uit. Ideologisch gemotiveerde overnames van huizen en de vraag naar onroerende
goederen in stadscentra leiden ertoe dat Palestijnen hun eigendomsrechten verliezen en weggeduwd worden uit
stedelijke gemeenschappen.
In de Gazastrook worden burgers op grote schaal verplaatst tijdens Israëlische militaire operaties. De door Israël
opgelegde afsluiting van Gaza is nog altijd een belangrijke hinderpaal voor een oplossing. Door de beperkingen
op de vrije toegang van bouwmaterialen en op de beweging van mensen en goederen is een snelle respons op
grootschalige ontheemdingscrisissen onmogelijk en wordt de afhankelijkheid van buitenlandse hulp nog versterkt.
Ook de oprichting van zones van beperkte toegankelijkheid rond het grensgebied leidde tot grootscheepse slopingen.

EFFECTEN VAN VERPLAATSING
Er kunnen ook parallellen getrokken worden tussen de effecten van verplaatsing. Overal in bezet Palestijns gebied en
Israël is verplaatsing een significante rem op economische ontwikkeling en een belangrijke motor van armoede. Het
verhoogt de afhankelijkheid van internationale hulp en heeft een diepgaande impact op de rechten van Palestijnen,
vastgelegd volgens het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtennormen.
In de Westoever en in Israël heeft discriminerende planning directe gevolgen voor de meest kwetsbare gemeenschappen.
Tal van Palestijnen worden gedwongen om in overbevolkte omstandigheden te leven of worden verplaatst naar andere
locaties. De rechten van de bedoeïenengemeenschappen worden ondermijnd doordat de Israëlische autoriteiten
hun gemeenschappen niet erkennen. Verschillenden regeringsplannen beogen de verplaatsing van bedoeïenen naar
onaangepaste en overbevolkte locaties. Overbevolking en het wonen in slechte omstandigheden, veroorzaakt door
slopingen, bouwrestricties, of vernieling van woningen bij militaire operaties, hebben verstrekkende negatieve
effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid van personen, op de schoolprestaties van kinderen en op de sociale
cohesie.
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DE RESPONS VAN DE EUROPESE UNIE
Bepaalde aspecten van verplaatsing staan prominent op de agenda van de EU: uitzettingen, slopingen en massale
verplaatsingsplannen zijn erkend als strijdig met het internationaal recht.
EU-verklaringen hebben slopingen in de Westoever een grotere zichtbaarheid gegeven, met een bijzondere
focus op het gevaar van gedwongen verplaatsing van bedoeïenengemeenschappen in Zone C. In de Gazastrook
focust de EU zich op wederopbouw als sleutelelement om de Palestijnse economie te versterken en om stabiliteit
in de regio te verzekeren. Ze erkent ook dat het noodzakelijk is om een einde te maken aan de isolering, om
de levensomstandigheden van de Palestijnen te kunnen verbeteren. In 2014 startte de EU een regelmatige en
gestructureerde dialoog met de Israëlische regering over het verstrekken van hulp aan de Palestijnen in bezet
Palestijns gebied. Op het moment dat we dit schrijven, heeft de dialoog echter geen voelbare verandering in het
Israëlische beleid teweeggebracht.
In Israël ondersteunt de EU het werk van het maatschappelijke middenveld rond initiatieven voor billijke planning
en bescherming van kwetsbare gemeenschappen. Toch staat het beleid dat aan de basis ligt van gedwongen
verplaatsing nog steeds niet hoog op de Europese politieke agenda. Het Europees Parlement heeft uitzonderlijk
opgeroepen tot de intrekking van het Israëlische plan om de Israëlische bedoeïenen uit de Negev te verplaatsen.
Deze kwestie werd bilateraal aan de orde gesteld en kwam ook aan bod in de Europese Nabuurschapsrapporten.
Niettemin kwamen er, ondanks deze standpunten, nog maar weinig signalen van de EU rond concrete gevolgen
voor het voortzetten van onrechtmatige praktijken. De instellingen en lidstaten van de EU bereiken geen consensus
over maatregelen om Israëls naleving van het internationaal recht af te dwingen. Ondanks een tijdelijke bevriezing
van Israëls verzoek om de bilaterale relaties tussen Israël en de EU op te voeren, zijn er geen concrete maatregelen in
zicht voor Israëls aanhoudende niet-naleving van het internationaal humanitair recht. Op een vergelijkbare manier
roept de EU de Palestijnse Autoriteit op om haar regeringsfuncties in de Gazastrook ten volle op te nemen, maar
biedt ze tegelijk geen ondersteuning bij het verzoeningsproces tussen de Palestijnse fracties.

CONCLUSIE
Gedwongen verplaatsing en de effecten daarvan vormen een essentiële uitdaging voor de bescherming van de
Palestijnen en de ontwikkeling van hun gemeenschappen, zowel in bezet Palestijns gebied als in Israël. Ten gronde
holt verplaatsing het vooruitzicht op een rechtvaardige vrede uit. Er is dringend actie nodig vanwege de internationale
gemeenschap, met inbegrip van de EU en haar lidstaten. Israël moet voldoen aan zijn verplichtingen onder het
internationaal recht: het internationaal humanitair recht in de sinds 1967 bezette gebieden, en internationale
mensenrechtennormen, zowel binnen de grenzen van voor 1967 als in bezet Palestijns gebied.
Momenteel schiet de aanpak van de EU inzake verplaatsing tekort in de bescherming van de rechten van Palestijnen.
De basisoorzaken voor verplaatsing in het Israëlisch beleid moeten aangepakt worden. Zo kan de duurzaamheid
van de humanitaire en ontwikkelingshulp van de EU en haar lidstaten aan Palestijnen die ontheemd dreigen
te worden of die al ontheemd zijn, verzekerd worden. Bijgevolg is het belangrijker dan ooit dat de EU en haar
lidstaten in hun relaties met Israël uitgaan van een rechtenbenadering. Israël is de voornaamste verantwoordelijke
(‘duty bearer’) voor het welzijn van Palestijnen die onder zijn controle leven en moet zijn verplichtingen tegenover
de burgerbevolking nakomen. De EU en haar lidstaten moeten nadrukkelijk en consistent pleiten voor het naleven
van het internationaal humanitair recht en internationale mensenrechtennormen. Ook moeten ze afzien van
instemming met schendingen van het internationaal recht, maatregelen nemen om gemeenschappen die in gevaar
zijn te beschermen en rekenschap bevorderen.
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AFKORTINGEN

CERD

The United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination

EU

Europese Unie

GC IV

Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War. Geneva, 12 August 1949.

GRM

The Gaza Reconstruction Mechanism (Gaza-Wederopbouwmechanisme)

ICCPR

The International Covenant on Civil and Political Rights

IGH

Internationaal Gerechtshof

ICRK

Internationaal Comité van het Rode Kruis

IVP

Intern Verplaatste Persoon

IHR

Internationaal Humanitair Recht

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

PLO

The Palestinian Liberation Organisation (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie)

UN CESCR

The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights

UN OCHA oPt

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the
occupied Palestinian territory (VN-OCHA)

UN OHCHR

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNHCR

The (Office of the) United Nations High Commissioner for Refugees

VN

Verenigde Naties
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 one A, B en C
Z
De Oslo-Akkoorden, getekend tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in 1993 en
1995, voorzagen een administratieve opsplitsing van bezet Palestijns gebied in verschillende domeinen van
verantwoordelijkheid, als tussentijdse oplossing om Palestijnse controle te vergroten. In de Westoever kreeg de
Palestijnse Autoriteit volledige zeggenschap over interne veiligheid en openbare orde in zones benoemd als ‘A’. In
zones die als ‘B’ gecatalogeerd zijn, heeft de Palestijnse Autoriteit volledige controle over de openbare orde, terwijl
de verantwoordelijkheid voor interne veiligheid gedeeld wordt tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël. Zones
gecatalogeerd als ‘C’ blijven onder volledige Israëlische controle. Ondanks de verdeling van verantwoordelijkheid
tussen Israël en de Palestijnen blijft het volledige gebied bezet door Israël.
 1-zone
E
E1 duidt een gebied aan waar Israël een nederzetting plant. Het verwijst naar een zone van 12 vierkante kilometer
naast de nederzetting Ma’aleh Adumim. Die zone werd door Israël bestemd voor de bouw van een nederzetting
die Ma’aleh Adumim moet verbinden met nederzettingen in Oost-Jeruzalem. Het plan kreeg scherpe kritiek van
de Amerikaanse regering en de Europese Unie. Als het voltooid wordt, zal het de verbinding van het noordelijke
en het zuidelijke deel van de Westoever vrijwel onmogelijk maken. In E1 en nabije zones in de Westoever
bevinden zich 46 bedoeïenengemeenschappen die door de Israëlische plannen gevaar lopen gedwongen verplaatst
te worden.
 2-zone
H
Het ‘Protocol betreffende herschikking in Hebron’, ondertekend door Israël en de PLO in 1997, creëerde twee
administratieve zones in Hebron. De Palestijnse politie oefent volledige controle uit over de H1-zone. In de rest
van de stad, H2, handhaaft Israël zijn militaire aanwezigheid en behoudt het de controle over diverse aspecten
van het dagelijkse leven van de Palestijnen.
Israëlische buitenposten
Israëlische nederzettingen die gebouwd worden zonder toestemming en vergunning van de Israëlische regering en
de Israëlische militaire gouverneur. Hoewel alle Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied illegaal zijn
volgens het internationaal recht, worden buitenposten zelfs volgens de Israëlische administratieve wetgeving als
illegaal beschouwd omdat ze de vereiste bouwvergunningen ontberen.
Israëlische nederzettingen
Israëlische civiele gemeenschappen gebouwd op land dat in 1967 bezet werd, met inbegrip van ondersteunende
infrastructuur zoals wegen, veiligheidshekken, en industriezones. Nederzettingen zijn illegaal volgens het
internationaal recht.
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 emengde steden
G
Steden in Israël waar zowel Joodse als Palestijnse burgers van Israël wonen. Volgens het Israëlisch Centraal
Bureau voor de Statistiek zijn er acht gemengde steden in Israël: Jaffa, Haifa, Akko, Ramlah, Lod, Jeruzalem,
Ma’a lot-Tarshiha en Nazareth Illit (Opper-Nazareth). De term wordt echter vaak gebruikt om alleen naar de
eerste vijf steden van de lijst te verwijzen, om verschillende politieke en historische redenen. In dit document
verwijst de term alleen naar die vijf steden.
 peratie Gegoten Lood (Cast Lead)
O
De Israëlische codenaam voor de 22 dagen durende militaire operatie en vijandelijkheden tussen de Israëlische
militairen en Palestijnse gewapende groepen in de Gazastrook, tussen 27 december 2008 en 18 januari 2009.
Het rapport van de onderzoeksmissie van de Verenigde Naties over de Gazaoorlog verwijst naar verschillende
gedetailleerde slachtofferlijsten die werden samengesteld door mensenrechtenorganisaties. Ze geven tussen
1.387 en 1.444 omgekomen Palestijnen op, van wie tussen 773 en 1.172 personen niet aan de vijandelijkheden
deelnamen. 13 Israëli’s kwamen om, van wie drie burgers.
 peratie Verdedigingszuil (Pillar of Defence)
O
De Israëlische codenaam voor de militaire operaties en vijandelijkheden tussen de Israëlische militairen en
Palestijnse gewapende groepen in de Gazastrook, van 14 tot 21 november 2012. Volgens het rapport van de
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN kwamen tijdens de crisis 174 Palestijnen om, van wie 101
vermoedelijk burgers waren, met inbegrip van zes doden door raketvuur van Hamas. Vier Israëlische burgers en
twee Israëlische soldaten kwamen om.
 peratie Beschermende Rand
O
(Protective Edge)
De Israëlische codenaam voor de militaire operaties
en vijandelijkheden tussen de Israëlische militairen en
Palestijnse gewapende groepen in de Gazastrook,
tussen 7 juli en 26 augustus 2014. Volgens
de Onafhankelijke Onderzoekscommissie
BEZET PALESTIJNS GEBIED
van de VN over de Gazaoorlog van 2014
kwamen 2.251 Palestijnen om, onder
De delen van het historisch Brits
wie 1.462 burgers. 73 Israëli’s kwamen
mandaatgebied
Palestina waarover Israël geen
om, van wie zes burgers (waaronder
soevereiniteit
verwierf
in 1948, namelijk de
iemand van Thaise nationaliteit).
Westoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem,
en de Gazastrook. Tussen 1948 en 1967 werd
de Westoever bestuurd door Jordanië en
de Gazastrook door Egypte. In 1967 werd
het gebied bezet door Israël. Ondanks de
geografische scheiding tussen de Gazastrook
en de Westoever vormen ze een territoriale
eenheid. In deze bijdrage verwijzen we soms
apart naar deze geografische gebieden om de
analyse van verplaatsing te vergemakkelijken.

 peciaal Rapporteur over
S
adequate huisvesting
Speciaal Rapporteur is een van de
titels gebruikt voor de bijzondere
procedures van de Mensenrechtenraad
van de Verenigde Naties. De bijzondere
procedures omvatten onafhankelijke
mensenrechtenexperts met de opdracht
verslag en advies uit te brengen over
mensenrechten vanuit een thematisch of
landspecifiek perspectief. De Speciaal Rapporteur
over adequate huisvesting werd ingesteld in 2000,
met als mandaat te rapporteren over adequate huisvesting
als onderdeel van het recht op een adequate levensstandaard
en op niet-discriminatie in deze context.
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 peciaal Rapporteur over de situatie van de mensenrechten in de Palestijnse sinds 1967
S
bezette gebieden
De Speciaal Rapporteur over de situatie van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden die sinds 1967 bezet
zijn, werd ingesteld in 1993.
 e ‘Groene Lijn’; de bestandslijn van 1949
D
De demarcatielijnen die werden vastgelegd in de Wapenstilstandsakkoorden van 1949 tussen Israël en de
buurlanden, na de oorlog van 1948. De Groene Lijn blijft de demarcatielijn tussen Israël en het bezet Palestijns
gebied tot de partijen in het conflict het eens worden over een internationaal erkende grens.
 et Westoeverhek; de Muur
H
In 2002 keurde de Israëlische regering de constructie van een hek in en rond de Westoever goed met het
aangegeven doel gewelddadige aanvallen van Palestijnen in Israël te voorkomen. Bij benadering 85 procent van
de 710 kilometer lange structuur staat in de Westoever. Op 9 juli 2004 bracht het Internationaal Gerechtshof
een advies uit dat verklaarde dat het bouwwerk op Palestijns gebied, samen met het systeem van bijbehorende
poorten en vergunningen, in strijd is met Israëls verplichtingen volgens het internationaal recht en dat ze moest
worden ontmanteld. Het ‘Westoeverhek’ (‘the West Bank Barrier’) is de term gebruikt door VN-OCHA, en ‘de
Muur’ (‘the Wall’) is de term gebruikt door het Internationaal Gerechtshof.
 e Israëlische Militaire Gouverneur
D
De Israëlische Militaire Gouverneur in Judea en Samaria (de Israëlische naam voor de Westoever) oefent zowel
uitvoerende als wetgevende macht uit in het bezette gebied. Volgens het internationaal recht moet de wetgeving
die van kracht is in een bezet gebied hetzelfde zijn als de wetgeving die gold voor de intrede van de bezettende
macht. Niettemin heeft de Militaire Gouverneur de wettelijke bevoegdheid om bestaande wetgeving te wijzigen
als dat absoluut noodzakelijk is.
 erde staten
D
Een wettelijke term in het internationaal recht. Hij verwijst naar staten die niet rechtstreeks betrokken zijn
bij schending van rechten volgens het internationaal recht, noch rechtstreeks schade ondervinden van die
schendingen. De term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar staten die niet betrokken zijn bij een conflict.
In sommige gevallen kunnen derde staten de wettelijke verplichting hebben te handelen of zich van handelingen
te onthouden om een schending te remediëren.
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1. INLEIDING
Sinds 1967 vormt de Israëlische bezetting van de Westoever en de Gazastrook de aanleiding voor een langdurige
beschermingscrisis, die verergerd wordt door schendingen van het internationaal recht. De Israëlische en Palestijnse
samenlevingen, aan beide zijden van de Bestandslijn uit 1949 (de ‘Groene Lijn’), worden getekend door het gebrek
aan respect voor internationale standaarden.
Als internationaal netwerk van katholieke ontwikkelings- en sociale rechtvaardigheidsorganisaties werken wij met
anderen samen om gerechtigheid te bevorderen, de kracht van wereldwijde solidariteit in te zetten en een einde te
maken aan armoede en ongelijkheid. We werken in landen over de hele wereld, ook in het Midden-Oosten, waar
we de dramatische impact van oorlogen op de ontheemding van bevolkingen zien. We werken samen met diverse
plaatselijke partnerorganisaties, zowel in Israël als in bezet Palestijns gebied om het respect voor mensenrechten te
bevorderen en plaatselijke gemeenschappen te ondersteunen. In ons werk versterken we de stem van plaatselijke
mensenrechtenverdedigers, sociale activisten en ontwikkelingswerkers. We dragen een boodschap van steun
en solidariteit uit met als doel een rechtvaardige en duurzame vrede voor zowel Palestijnen als voor Israëli’s te
bevorderen. Decennia lang zijn we gezamenlijk getuige geweest van de verwoestende impact van verplaatsing op
lokale Palestijnse gemeenschappen. Uit eerste hand hebben we de parallellen tussen verplaatsingsprocessen in bezet
Palestijns gebied en Israël kunnen waarnemen en zagen we een gemeenschappelijk patroon.

© ActiveStills

Gemeenschappelijke betoging van Joodse en Arabische burgers van Israël (Israël, 2016).
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Het conflict in Israël en het bezet Palestijns gebied heeft vele facetten en sleept reeds lang aan. Dit document
focust zich dan ook op één van zijn aspecten: gedwongen interne bevolkingsverplaatsing. We willen de oorzaken
en impact van verplaatsing naar voren schuiven en de fundamentele internationale wettelijke principes inzake
bevolkingsverplaatsing uiteenzetten. We plaatsen dit alles tegenover de respons van de Europese Unie. We
mikken niet op specifieke beleidsaanbevelingen, onze bedoeling is eerder discussie te stimuleren en dialoog aan te
wakkeren. We moedigen beleidsmakers of degenen die hen willen beïnvloeden aan dit materiaal te gebruiken om
aanbevelingen te ontwikkelen.
Dit document onderzoekt het fenomeen van bevolkingsverplaatsing in verschillende geografische regio’s. Deze
regio’s vallen hoofdzakelijk onder het gezag en de verantwoordelijkheid van één enkele verantwoordelijke: Israël.
Het onderzoek toont aan hoe verplaatsing een constante en centrale uitdaging vormt voor de rechten van de meest
kwetsbare gemeenschappen en hoe het de ontwikkeling in die regio’s in toenemende mate inperkt. De bijdrage
benadrukt dat het niet-naleven van het internationaal recht ontwikkeling ondermijnt en ongelijkheid bestendigt.
Wij geloven dat naleving van het internationaal recht en bevordering van gelijkheid noodzakelijk zijn om een
rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken.
Dit document schetst de aspecten van het internationaal humanitair recht en internationale mensenrechtennormen
die van toepassing zijn op verplaatsing in het kader van het Israëlisch-Palestijns conflict. Het overzicht van de
toepasselijke wettelijke rechten wordt gevolgd door een analyse van drie geografisch afgebakende regio’s, waarbij we
de zones van de Westoever onder rechtstreekse en volledige Israëlische controle
(Zone C en Oost-Jeruzalem),1 de Gazastrook, en Israël in beeld brengen.
Elk onderdeel stelt de patronen en de impact van verplaatsing in de
betreffende regio vast en geeft een overzicht van de respons van
de EU.

In ons werk versterken we
de stem van plaatselijke
mensenrechtenverdedigers, sociale
activisten en ontwikkelingswerkers.
We dragen een boodschap van
steun en solidariteit uit met als doel
een rechtvaardige en duurzame
vrede voor zowel Palestijnen als
voor Israëli’s te bevorderen.

1

 one A en B blijven bezet ondanks de opdeling van verantwoordelijkheid tussen de Palestijnse Autoriteit en het Israëlische leger. Als gevolg van
Z
de gedeelde verantwoordelijkheid heeft de gedwongen verplaatsing in deze zones niet dezelfde omvang als in Zone C en Oost-Jeruzalem.
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2. INTERNATIONALE
WETTELIJKE NORMEN
VAN TOEPASSING
OP GEDWONGEN
INTERNE BEVOLKINGSVERPLAATSING
De gedwongen verplaatsing van Palestijnen in de context van het Israëlisch-Palestijns conflict is een centraal
probleem in termen van internationaal humanitair recht en internationale mensenrechtennormen. Het volgende
hoofdstuk vat het internationaal recht samen dat van toepassing is op interne verplaatsing.
Hoewel zich in de verschillende regio’s parallelle processen van ontheemding voordoen, zijn ze onderhevig aan
verschillende takken van het internationaal recht. Internationale mensenrechtennormen verplichten staten om
de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van personen te eerbiedigen. Hoewel veel
mensenrechtenverdragen staten voornamelijk verplichtingen opleggen binnen hun grenzen, zijn ze ook van kracht
voor sommige handelingen van staten buiten hun landsgrenzen. Zo heeft Israël de plicht de mensenrechten van
personen binnen zijn erkende grenzen te vrijwaren, evenals de rechten van mensen onder zijn effectieve controle
in bezet gebied.2
Daartegenover staat het internationaal humanitair recht, dat de handelingen van staten tijdens en na gewapende
conflicten, inclusief in bezettingssituaties, reglementeert. Veel van die regels beschermen de rechten van personen
die zich in de handen van een conflictpartij bevinden of onder de controle van een bezettingsmacht waarvan ze
geen onderdaan zijn.
Dit hoofdstuk somt de rechten op van personen en de plichten van staten met betrekking tot bescherming tegen
gedwongen verplaatsing. Het is geen exhaustieve lijst van alle rechten volgens het internationaal humanitair recht
en de internationale mensenrechtennormen. Het is een bespreking van de belangrijkste wettelijke standaarden die
een maatstaf vormen voor het beleid en de maatregelen inzake huisvesting en landrechten. Het naleven van deze
standaarden is essentieel om verplaatsing te voorkomen.

2

 egal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion), International Court of Justice, 9
L
July 2004 (‘the ICJ Wall Opinion’), par. 106-109.

NERGENS BETER DAN THUIS

INTERNATIONALE WETTELIJKE NORMEN VAN TOEPASSING OP GEDWONGEN INTERNE BEVOLKINGS-VERPLAATSING

2.1 INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT (BEZET PALESTIJNS GEBIED)
Het internationaal humanitair recht legt de handelingen van staten en sommige andere actoren tijdens internationale
en niet-internationale gewapende conflicten aan banden. De basisprincipes van het internationaal humanitair recht
zijn het onderscheid tussen personen die aan de gevechten deelnemen en degenen die dat niet doen, evenals het
onderscheid tussen objecten voor militaire doeleinden enerzijds en objecten van civiele aard anderzijds.3 In tijden
van gewapend conflict verbieden de regels van het internationaal humanitair recht het viseren van burgers of
civiele objecten en verplichten ze het beperken van de impact van gevechtsdaden op personen die niet rechtstreeks
aan de vijandelijkheden deelnemen.4 Het internationaal humanitair recht staat aanvallen op strijders en militaire
objecten toe. Zulke aanvallen mogen echter niet willekeurig zijn en ze mogen niet uitgevoerd worden indien ze
zullen leiden tot buitensporig verlies aan burgerlevens, letsels aan burgers, of beschadiging van civiele objecten. Het
internationaal humanitair recht kent ook bijzondere bescherming toe aan personen en zaken die essentiële diensten
bewijzen aan de burgerbevolking, zoals het verlenen van medische hulp, humanitaire steun en journalistiek. Tijdens
de vijandelijkheden moeten de mensen die zulke diensten verzorgen en de zaken die daarvoor gebruikt worden in
het bijzonder beschermd worden.5
Naast regels inzake militaire activiteiten, behandelt het internationaal humanitair recht ook de relaties tussen de
partijen in het conflict en groepen mensen die onder de controle vallen van een partij waar ze geen deel van uitmaken.
Hierbij horen de zieken en gewonden, krijgsgevangenen en burgers die in bezet gebied wonen. Het internationaal
humanitair recht vereist dat staten onder alle omstandigheden hun persoon, eer, familierechten, geloofsovertuiging
en -praktijk, gebruiken en gewoonten respecteren aangezien deze mensen, bekend als ‘beschermde personen’,
bijzonder kwetsbaar zijn voor geweld vanwege partijen in het conflict.6 In de context van een bezetting legt het
internationaal humanitair recht de bezettende macht tal van verboden en verplichtingen op om te verzekeren dat
die rechten gerespecteerd worden. De volgende lijst geeft details van sommige van die beschermingsvormen.

I nternational Committee of the Red Cross, Customary IHL Study, Rules 1-10. Internationaal gewoonterecht bestaat uit regels die voortkomen
uit een algemene praktijk in staten die als recht geaccepteerd wordt. Het is bindend voor alle staten, onafhankelijk van internationale verdragen
waarin staten bereidwillig verantwoordelijkheden opnemen. De studie van het Internationale Comité van het Rode Kruis over internationaal
humanitair gewoonterecht stelt gewoonterecht op het gebied van gewapende conflicten vast en licht de wettelijke bescherming voor oorlogsslachtoffers toe.
4
ICRC, supra noot 3, Customary IHL Study Rules 11-12, 14.
5
ICRC, supra noot 3, Customary IHL Study Rules 25-45 for all Specifically Protected Persons and Objects.
6
Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949 (GC IV), Art 27. GCIV, Art 27.
3
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HET VERBOD OP GEDWONGEN VERPLAATSING

Gedwongen individuele of groepsgewijze verplaatsingen van de burgerbevolking van een bezet gebied zijn
verboden, ongeacht de beweegreden. 7
Partijen in een gewapend conflict mogen geen burgers verplaatsen met gebruik van geweld, onder dreiging van
geweld, of door middel van dwang (bv. door vrees voor geweld, detentie, psychologische druk of machtsmisbruik).8
Het is de ‘afwezigheid van echte keuze’9 die een verplaatsing onwettig maakt.
Een bezettende macht mag een gebied alleen evacueren als dat vereist wordt door dwingende militaire redenen of
als de veiligheid van de burgerbevolking bedreigd is.10 In het geval van evacuatie moet de bezetter:
• toegang tot geschikte accommodatie, hygiëne, gezondheid, veiligheid en voeding verzekeren;
• verzekeren dat familieleden niet gescheiden worden;
• de beschermende macht informeren;
• de geëvacueerde personen naar hun woning terugbrengen zodra de militaire operaties in het gebied stoppen.11
De onwettige verplaatsing van beschermde personen is een ernstige inbreuk op de Conventie van Genève (zie kaderstuk).

Kaderstuk 1. Ernstige schendingen van de Vierde Conventie van Genève

De Vierde Conventie van Genève definieert een lijst van daden die een ernstige inbreuk vormen op het internationaal
humanitair recht. De conventie verplicht alle staten wetgeving op te stellen die effectieve strafmaatregelen voorziet
voor mensen die zulke ernstige schendingen begaan of die er opdracht toe geven.
De lijst omvat daden zoals moedwillig doden, martelen, onwettig deporteren of verplaatsen en grootschalig vernielen
en toe-eigenen van eigendom, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak, en onwettig en onverantwoord
uitgevoerd.12 Elke staat is verplicht personen op te sporen van wie vermoed wordt dat ze zulke ernstige schendingen
begaan of bevolen hebben en moet die personen, ongeacht hun nationaliteit, voor het gerecht brengen.13
Alle ernstige schendingen van de Conventies worden binnen het internationaal strafrecht beschouwd als
oorlogsmisdaden.14 Alle staten hebben de verplichting wetgeving op te stellen tegen ernstige schendingen, personen
op te sporen die verdacht worden ernstige schendingen begaan of bevolen te hebben en die personen, ongeacht hun
nationaliteit, voor het gerecht te brengen.15

 ourth Geneva Convention (GC IV supra noot 6), Art. 49; ICRC supra noot 3, Rule 129 of the International Committee of the Red Cross,
F
Customary International Humanitarian Law Study.
8
Prosecutor v. Milomir Stakić, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, IT-97-24-A (2006), par. 281; Rome Statute,
Elements of Crimes, Article 6(e).
9
Prosecutor v. Milorad Krnojelac International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, IT-97-25-A (2003), para. 229.
10
GC IV, supra noot 6, Art. 49; International Committee of the Red Cross (ICRC, supra noot 3),
Customary International Humanitarian Law Study, Rule 129A.
11
GC IV, supra noot 6, Art. 49.
12
Voor de volledige lijst zie: GC IV, boven noot 6, GCIV, Art. 147.
13
GC IV, supra noot 6, GCIV, Art. 146.
14
Cf. Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), Article 8(a), esp. (vii); ICRC, supra noot 3, Rule 156.
15
GC IV, supra noot 6, Fourth Geneva Convention, Art. 146.
7
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Vernieling van EU-gefinancierde structuren (2016).

Bovenop het verbod op gedwongen verplaatsing moeten partijen die betrokken zijn bij een conflict voorkomen dat
ze daden stellen die verplaatsing veroorzaken, in het bijzonder verboden handelingen.16 Dat is bijzonder relevant
tijdens vijandelijkheden. Personen die verplaatst worden tijdens een conflict hebben het recht veilig en vrijwillig
naar hun woning terug te keren zodra de redenen voor hun verplaatsing wegvallen. Hun eigendomsrechten moeten
gerespecteerd worden.17
HET VERBOD OP VERNIELING EN INBESLAGNEMING VAN EIGENDOM

De vernieling en inbeslagneming van onroerend of persoonlijk eigendom is verboden, tenzij vereist door
dwingende militaire noodzaak.18
Het verbod op vernieling en inbeslagneming van eigendom moet in ruime zin begrepen worden en omvat de
vernieling van alle eigendom, of het nu gaat om privébezit van personen, bezit van een staat, van publieke overheden
of van organisaties. De bezettende mogendheden mogen daarom alleen tot totale of gedeeltelijke vernieling van
bepaald privaat of publiek eigendom overgaan in het geval van dwingende militaire noodzaak. De bezettende
macht moet deze bepaling op een redelijke manier interpreteren: als vernieling van eigendom noodzakelijk is, moet
de toegebrachte schade proportioneel zijn met de verkregen militaire voordelen.19
Grootschalige vernieling van eigendom, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak en onwettig en onverantwoord
uitgevoerd, is een ernstige schending van de Conventies van Genève.

I CRC, supra noot 3,CIHL Study, Commentary to Rule 129.
Id., Rules 132 and 133.
18
GCIV, supra noot 6, Art. 53; ICRC, supra noot 3, Rule 50.
19
ICRC Commentary of the GC IV, Art. 53.
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17

18

 E PLICHT IN TE STAAN VOOR DE BEHOEFTEN VAN DE BURGERBEVOLKING
D
EN HULP TE VERLENEN

De bezettende macht heeft de plicht te verzekeren dat er voldoende voorzien wordt in de behoeften van de
burgerbevolking onder haar controle. Ze moet ook spoedige en ongehinderde doorgang van humanitaire
hulp voor noodlijdende burgers toelaten en faciliteren. 20
In tijden van oorlog en bezetting is gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen een van de hoofdoorzaken van
verplaatsing. De bezettende macht moet al het mogelijke doen om de openbare orde en het civiele leven in het
bezette gebied te herstellen en verzekeren. Tenzij ze daar absoluut toe verhinderd is, moet ze daarbij de wetten die
van kracht zijn in het land respecteren.21 De bezettende macht moet op alle mogelijke manieren verzekeren dat de
burgerbevolking toegang heeft tot voedsel en medische bevoorrading,22 hygiëne en openbare gezondheidsdiensten,23
geestelijke bijstand,24 kleding, bedden, opvang, andere zaken die onmisbaar zijn voor het overleven van burgers van
het bezette gebied en voorwerpen voor de eredienst.25
Als de bevolking van een bezet gebied geheel of gedeeltelijk onvoldoende bevoorraad wordt, moet de bezettende
macht hulpprogramma’s toelaten en die op alle manieren bijstaan. Zulke programma’s kunnen zowel door staten
als door onpartijdige humanitaire organisaties opgezet worden.26 Zaken die voor humanitaire hulpoperaties worden
gebruikt en het personeel van hulporganisaties moeten gerespecteerd en beschermd worden.27
Kaderstuk 2. Toepassing van internationaal humanitair recht en internationale
mensenrechtennormen onder bezetting

In bezettingssituaties zijn de kaders van het internationaal humanitair recht en internationale mensenrechtennormen
allebei van toepassing.28 Waar een bijzondere regel van het internationaal humanitair recht meer specifiek,
gedetailleerd of beschermend is, kan die de overhand hebben op de corresponderende regel van internationale
mensenrechtennormen als lex specialis.29 Het verbod op gedwongen verplaatsing bij bezetting uit het humanitair
recht heeft een preciezer bereik dan mensenrechtennormen en is restrictiever. Ook biedt het burgers meer
bescherming (terwijl het rekening houdt met daadwerkelijke militaire noodzaak), in overeenstemming met het
doel van het internationaal humanitair recht. Het houdt ook rekening met de specificiteit van de bezetting: het is
in principe een tijdelijke situatie en daarom ook moet de bezetter zich onthouden van blijvende veranderingen aan
de wettelijke orde.30

 IV, supra noot 6, Art. 53, 59 and 60; ICRC, supra noot 3, Customary IHL Study Rules 55 and 56.
CG
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on
Land, 1907 (‘the Hague Regulations’) Article 43. De Engelse vertaling van de Regulations gebruikt de term 'public order and safety' [
openbare orde en veiligheid], maar dat wordt vrij algemeen gezien als een gebrekkige vertaling van het Franse origineel: 'l’ordre et la vie publics'
[de openbare orde en het openbare leven]. Gewoonlijk wordt de term opgevat als 'civil life' [civiel leven], en, meer algemeen, als de algemene
plicht tot goed bestuur en de garantie voor normaal leven. Zie: Marco Sassoli, Article 43 of the Hague Regulations and Peace Operations
in the Twenty-First Century, Background Paper prepared for Informal High-Level Expert Meeting on Current Challenges to International
Humanitarian Law, Cambridge, June 25-27, 2004, p. 3.
22
GC VI, supra noot 6, Art. 55.
23
GC VI, supra noot 6, Art. 56.
24
GC VI, supra noot 6, Art. 58.
25
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I), 8 June 1977, Art. 69.
26
GC VI, supra noot 6, Art. 59.
27
Protocol I, supra noot 25, Art. 71; ICRC, supra noot 3, Customary IHL Study, Rules 31, 32, 55 and 56.
28
The ICJ Wall Opinion, supra noot 2, para. 106-113; Armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v.
Uganda), ICJ Reports (19 december 2005), par. 216; UN Human Rights Committee, General Comment No. 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
(26 mei 2004), par. 11.
29
The ICJ, supra noot 2, par. 105-106; Marco Sassòli and Laura Olson, “The legal relationship between international humanitarian law and
human rights law where it matters: admissible killing and internment of fighters in non-international armed conflict”, International Review of the
Red Cross, Vol. 870, september 2008, p. 603 - 605.
30
The Hague Regulations, Article 43.
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2.2 I NTERNATIONALE MENSENRECHTENNORMEN
(ISRAËL EN BEZET PALESTIJNS GEBIED)
Naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties in 1948 aannam, zijn er tal van mensenrechtenverdragen. Dit document verwijst naar twee daarvan: het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) en het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966).31
Staten zijn verplicht de mensenrechten te eerbiedigen, te beschermen, en toe te passen. De verplichting om ze te
eerbiedigen betekent dat de staten de uitoefening van mensenrechten niet mogen belemmeren. De verplichting ze
te beschermen betekent stappen ondernemen om te verzekeren dat derden mensenrechten niet belemmeren. De
verplichting ze toe te passen betekent positieve actie ondernemen om mensenrechten progressief te realiseren door
proactieve inzet of concrete maatregelen. Staten moeten eerlijk en zonder discriminatie voldoen aan de verplichting
de mensenrechten te eerbiedigen, beschermen en toe te passen.
Het recht van elke persoon op een adequate levensstandaard is een sleutelelement in de bescherming van personen
en gezinnen in hun woning. Het werd voor het eerst erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens (1948). Die stelt: “Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid
en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige
verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid,
ziekte, invaliditeit, weduwschap, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil”.32 Dit recht is verder ontwikkeld in mensenrechtenverdragen die de
verschillende componenten van een adequate levensstandaard omschrijven.
HET RECHT OP ADEQUATE HUISVESTING

Iedereen heeft recht op adequate huisvesting als onderdeel van het recht op een adequate levensstandaard.33
Het recht op adequate huisvesting geldt voor iedereen, zowel individuen als gezinnen. Het genot van dit recht
mag geen aanleiding vormen tot discriminatie. Het moet in ruime zin geïnterpreteerd worden en omvat niet enkel
het recht op fysiek onderdak, maar ook het recht om in veiligheid te leven, in vrede en waardigheid.34 Hoewel
adequaatheid gedeeltelijk afhankelijk is van sociale, economische, culturele, klimatologische en andere factoren,
hebben experts sommige essentiële aspecten van dit recht vastgesteld.35 (a) Wettelijke verzekering van het woonrecht;
(b) beschikbaarheid van diensten en voorzieningen zoals drinkbaar water, energie, afvalverwerking en uitrustingsen nooddiensten; (c) betaalbaarheid – verzekeren dat financiële kosten inzake huisvesting andere basisbehoeften niet
bedreigden of aantasten; (d) bewoonbaarheid – voldoende ruimte en bescherming tegen gezondheidsbedreigingen
zoals koude, vocht, hitte en regen; (e) toegankelijkheid voor zwakkere groepen zoals ouderen, kinderen en fysiek
gehandicapten; (f ) locatie die toegang biedt tot tewerkstellingsmogelijkheden, gezondheidsdiensten, scholen,
kindzorgcentra en andere sociale voorzieningen; en (g) culturele geschiktheid wat betreft constructie, gebruik van
bouwmaterialen en uitvoering van het beleid.


Zie:
website van het Office of the High Commissioner for Human Rights on International Human Rights Law :
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx. Israël neemt deel aan de meeste mensenrechtenverdragen maar heeft
ze niet allemaal verwerkt in zijn eigen wetgeving. Voor een volledig overzicht van de verdragen waaraan Israël als staat participeert zie:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=84&Lang=EN .
32
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), Art. 25.1.
(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf )
33
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, Art. 11(1).
34
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 4: The right to adequate housing (art. 11(1) van de
Covenant), Sixth session, 1991, par. 6-7.
35
Id., par. 8.
31
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Een gezamenlijke betoging van Palestijnse en Joodse burgers van Israël die oproepen tot de bouw
van publieke woningen.
BESCHERMING TEGEN GEDWONGEN UITZETTINGEN

De verwijdering tegen hun wil van personen, gezinnen en gemeenschappen uit de woning of de grond die ze
bewonen, is verboden zonder waarborg van en toegang tot passende bescherming. 36
Volgens internationale mensenrechtennormen heeft iedereen recht op bescherming tegen willekeurige of onwettige
inmenging in privacy of gezin.37 Om dit recht te beschermen moet de staat zich onthouden van permanente of
tijdelijke gedwongen uitzetting van personen, gezinnen of gemeenschappen. De staat moet verzekeren dat al wie
zulke uitzettingen uitvoert het recht naleeft. Wie het risico loopt op uitzetting moet toegang hebben tot juridische
en andere vormen van bescherming.
Sommige gevallen van uitzetting kunnen legaal zijn volgens nationale wetten, bijvoorbeeld in geval van aanhoudende
niet-betaling van huur of van schade aan gehuurd eigendom zonder enige redelijke oorzaak. In zulke gevallen
moeten regeringen ervoor zorgen dat de getroffenen toegang hebben tot alle rechtsmiddelen. Passende maatregelen
moeten worden genomen om discriminatie uit te sluiten. Als een uitzetting als rechtvaardig wordt beschouwd, moet
ze uitgevoerd worden op een gemachtigde manier, in strikte naleving van internationale mensenrechtennormen, en
in overeenstemming met algemene principes van redelijkheid en proportionaliteit.38
Passende procedurele bescherming tegen gedwongen uitzetting voorziet: (a) de mogelijkheid tot daadwerkelijke
consultatie van degenen die door uitzetting worden getroffen; (b) adequate en redelijke kennisgeving; (c) informatie
over de voorgestelde uitzetting; (d) aanwezigheid van regeringsambtenaren of hun vertegenwoordigers tijdens de
uitzetting, in het bijzonder als groepen mensen betrokken zijn; (e) de verplichting dat degenen die de uitzetting
uitvoeren zich behoorlijk kenbaar maken; (f ) verbod om uitzetting te laten plaatsvinden bij erg slecht weer of ‘s
nachts tenzij de betrokkenen erin toestemmen; (g) verschaffing van wettelijke rechtsmiddelen; en (h) zo mogelijk,
verschaffing van rechtshulp aan personen die rechtsherstel via een rechtbank nodig hebben. Ten slotte mogen
uitzettingen er niet toe leiden dat personen dakloos worden of kwetsbaar worden voor inbreuken op andere
mensenrechten.39
 ESCR, General Comment 7: The right to adequate housing (Art. 11(1) of the Covenant): Forced evictions, par. 3.
C
ICCPR, Art. 17.
38
CESCR, General Comment 7, supra noot 36, par. 14.
39
Id., par. 15-16.
36
37
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HET RECHT OP KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedereen die wettig op het grondgebied van een staat verblijft, heeft binnen dat grondgebied recht op
bewegingsvrijheid en op keuze van woonplaats.40
Het recht om op een plaats van eigen keuze te verblijven, is in het hele grondgebied van toepassing. Het voorkomt
dat personen verhinderd zouden worden om een bepaalde zone van het grondgebied te betreden of er te verblijven.
Regelingen die personen verplichten een vergunning te vragen om van woonplaats te veranderen of om goedkeuring
van de autoriteiten te vragen, zijn een reden tot zorg. Ze kunnen leiden tot gedwongen interne verplaatsing of tot
een feitelijke beperking van het recht op keuze van woonplaats.41 Dat recht mag niet onderworpen worden aan
enige beperking, uitgezonderd beperkingen waarin de wet voorziet. Die beperkingen moeten noodzakelijk zijn
om de nationale veiligheid, de openbare orde, de openbare gezondheid of moraliteit, of de rechten en vrijheden
van anderen te beschermen. Ze moeten ook verenigbaar zijn met de andere burgerlijke en politieke rechten.42
Beperkingen moeten proportioneel en aangepast zijn, en inbreuken beperken.43
Staten moet er ook voor zorgen dat het recht op bewegingsvrijheid en het recht op keuze van woonplaats beschermd
worden tegen private inmenging. Dit houdt ook in dat ze situaties moeten voorkomen waarin de rechten van
vrouwen onderworpen worden aan de beslissing van een andere persoon.44
Kaderstuk 3. De leidende principes inzake interne verplaatsing: een minimumstandaard
(Guiding Principles on Internal Displacement)

De leidende principes inzake interne bevolkingsverplaatsing werden ontwikkeld op verzoek van de Commissie
Mensenrechten van de Verenigde Naties en de Algemene Vergadering, en voorgesteld in 1998. Deze principes
behandelen de specifieke noden van intern verplaatste personen wereldwijd door de rechten en garanties inzake
de bescherming van personen, tegen, tijdens en na gedwongen verplaatsing vast te leggen. Ze zijn een richtsnoer
voor internationale instellingen, staten en andere autoriteiten en groepen bij de confrontatie met en aanpak van
verplaatsing.
De leidende principes zijn van toepassing op personen of groepen personen die gedwongen of verplicht werden
te vluchten of hun woning of gebruikelijke woonplaats te verlaten zonder een internationaal erkende grens
over te steken. In het bijzonder om de gevolgen van gewapend conflict, situaties van veralgemeend geweld,
mensenrechtenschendingen of natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen te ontvluchten of te vermijden.
De leidende principes zijn gebaseerd op het bestaande internationaal humanitair recht en internationale
mensenrechtennormen. Ze tasten de bescherming die door deze rechtstakken gegeven wordt niet aan.45 Ze
bevestigen nogmaals dat:46
• Elke mens recht heeft op bescherming tegen willekeurige verplaatsing uit zijn woning of gebruikelijke woonplaats.
• Alle autoriteiten en internationale actoren het internationaal humanitair recht en de mensenrechten in alle
omstandigheden moeten respecteren en naleving ervan verzekeren om omstandigheden die kunnen leiden tot
verplaatsing te voorkomen en te vermijden.
• Staten in het bijzonder verplicht zijn om bescherming te bieden tegen de verplaatsing van inheemse volkeren,
minderheden, landbouwers, veefokkers en andere groepen die bijzonder afhankelijk zijn van en verbonden met
hun grond.
I CCPR, Art. 12.
Human Rights Committee General Comment 27: Freedom of movement (Art. 12), para. 7 and 17.
42
ICCPR, Art. 12(3).
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Human Rights Committee, supra noot 41, par. 12.
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Human Rights Committee, supra noot 41, par. 4-5.
45
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• Bevoegde autoriteiten de voornaamste plicht en verantwoordelijkheid hebben om voorwaarden te scheppen en
middelen te voorzien die de intern verplaatste personen in staat stellen vrijwillig naar hun huis terug te keren, in
veiligheid en waardigheid, of zich vrijwillig in een ander deel van het land te vestigen. Ze moeten ook hun reintegratie vergemakkelijken.
• Bevoegde autoriteiten de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om teruggekeerde en hervestigde intern
verplaatste personen bij te staan bij het terugkrijgen van hun eigendom en bezittingen. Als dat niet mogelijk is,
moeten ze zorgen voor passende compensatie of een andere soort gelijkstelling, of de verplaatste personen helpen
om die te verkrijgen.

2.3 DE PLICHTEN VAN DERDE STATEN
Het internationaal humanitair recht legt derde staten, staten die niet rechtstreeks bij het conflict betrokken
zijn, bijzondere verplichtingen op. Volgens alle vier de Conventies van Genève uit 1949 “nemen de Hoge
Verdragsluitende Partijen op zich in alle omstandigheden de huidige Conventie te eerbiedigen”.47 Staten dragen de
verantwoordelijkheid om het naleven van het internationaal recht door anderen te bevorderen, en te verzekeren dat
ze geen schendingen van het internationaal recht door anderen dulden. Staten mogen geen personen of groepen die
betrokken zijn bij het conflict aanmoedigen het internationaal humanitair recht te schenden, en ze moeten instaan
voor naleving van het internationaal humanitair recht door conflictpartijen, voornamelijk via diplomatiek protest
en collectieve maatregelen.48
Daartegenover staan internationale mensenrechtennormen die vaak gezien worden als een kwestie die in eigen
land wordt geregeld. Als een staat het internationaal recht schendt, dan moeten andere staten echter samenwerken
om die schending met wettelijke middelen een halt toe te roepen. Ze mogen een situatie die door zulke inbreuken
gecreëerd is, niet als wettelijk erkennen (‘duty of non-recognition’) en ze mogen geen hulp of steun verlenen om
die situatie te handhaven.49 De situaties waarin deze plichten van toepassing zijn, bestaan uit een ernstige inbreuk
op een verplichting die ontstaat uit een bindende rechtsnorm van het internationaal recht. Een ernstige inbreuk is een
flagrant of systematisch verzuim van de verantwoordelijke staat om zijn internationaalrechtelijke verplichtingen
na te komen.50 Een bindende rechtsnorm is een rechtsnorm die door de internationale gemeenschap in haar geheel
geaccepteerd en erkend wordt als een norm waarop geen afwijking toegestaan is en die alleen kan worden gewijzigd
door een verdere norm van dezelfde aard.51
Hoewel er geen lijst van bindende rechtsnormen bestaat, wordt algemeen aanvaard dat de term verwijst naar
bepaalde verbodsbepalingen: het verbod op agressie tussen staten, het verbod op slavernij en slavenhandel, genocide,
rassendiscriminatie en apartheid, en foltering.52 Ook de basisregels van het internationaal humanitair recht worden
beschouwd als bindende rechtsnormen waaraan geen enkele staat mag verzaken, net als de verplichting om het
zelfbeschikkingsrecht te eerbiedigen.53

 Geneva Conventions, Common Article 1.
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ICRC, supra noot 3, Rule 144.
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ILC Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts, Articles 40-41.
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Id., Articles 40(2).
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Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), Article 53.
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Zie commentaar nr. 3, 4 en 5 op Art. 40 van het ILS Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts.
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3. BEVOLKINGSVERPLAATSING
PER REGIO
Ondanks duidelijke verplichtingen in het internationaal recht worden talrijke Palestijnen verplaatst of dreigen
ze verplaatst te worden. Dit gebeurt als gevolg van Israëlische praktijken en beleidsdaden. Hoewel het volgende
hoofdstuk inzoomt op de verplaatsing van Palestijnen per streek, worden vergelijkbare praktijken over de streken
heen gebruikt.

3.1 DE WESTOEVER, BEZET PALESTIJNS GEBIED
Na de oorlog van 1948, bij de Palestijnen bekend als de Nakba (Arabisch voor ‘catastrofe’) en bij de Israëli’s
als de Onafhankelijkheidsoorlog, kwam de Westoever onder Jordaanse controle. Minstens 467.000 vluchtelingen
werden in de Westoever en in Jordanië geregistreerd nadat zij gedwongen waren hun woningen in zones die onder
Israëlische controle vielen te ontvluchten.54 In 1950 annexeerde Jordanië de Westoever formeel. Dit leidde tot
toepassing van de Jordaanse wetgeving in het gebied en de erkenning van alle Palestijnen in de Westoever als
Jordaanse burgers. Die annexatie werd echter alleen door het Verenigd Koninkrijk officieel erkend. De bredere
internationale gemeenschap hoopte op een overeengekomen oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.55
Na de oorlog tussen Israël, Jordanië, Syrië en Egypte in 1967 (de Zesdaagse Oorlog) bezette het Israëlische leger
de Westoever en de Gazastrook, de Golanhoogte en de Sinaï-woestijn. Sindsdien is bevolkingsverplaatsing een
terugkerend proces in de Westoever, met onrechtmatige praktijken zoals inbeslagneming van gronden, vernieling
van huizen en huisuitzettingen, en de bouw van Israëlische nederzettingen.56
Ook al vormt de Westoever een geografische eenheid, toch wordt het gebied bestuurd via verschillende stelsels
van wetten en reglementeringen. Na de bezetting van de Westoever in 1967 heeft Israël Oost-Jeruzalem en een
uitgestrekt gebied errond illegaal geannexeerd. Ook breidde het de gemeentegrenzen van West-Jeruzalem uit om
heel het geannexeerde gebied te omvatten. In 1980 voltooide de Knesset dit proces met een basiswet die bepaalt dat
“Jeruzalem, geheel en eengemaakt, de hoofdstad van Israël is”.57 Als reactie verklaarde de VN-Veiligheidsraad dat
alle maatregelen van Israël die het karakter en de status van Jeruzalem veranderen, en in het bijzonder deze basiswet,
“ongeldig en nietig zijn en op staande voet ingetrokken moeten worden.”58
In 1993 ondertekenden Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) de Principeverklaring over Tussentijdse
Zelfbestuursregelingen (het ‘Oslo I-Akkoord’). Dat stelde een Palestijnse overgangsregering voor zelfbestuur in.
In 1995 kwamen de partijen overeen, in het Interim-akkoord over de Westoever en de Gazastrook (het ‘Oslo
II-Akkoord’), dat het overblijvende gebied van de Westoever, buiten Oost-Jeruzalem, verdeeld wordt in drie
bestuurlijke zones – A, B en C.

 e schattingen van het aantal vluchtelingen variëren naargelang van de bron. Volgens VN-bronnen kwamen na de oorlog van 1948 tussen
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711.000 en 878.000 Palestijnen als vluchtelingen in de buurlanden terecht. Zie: “UN General Assembly Official Records, 6th Session,
Supplement No. 16, Document A/1905” (28 September 1951) en Special report of the Director and Advisory Commission of the United
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UN General Assembly Sixth Session, Supplement No. 16 A
(A/1905/Add. 1, 1951).
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In Zone A, bij benadering 18 procent van de Westoever, heeft de Palestijnse Autoriteit volledige zeggenschap
over interne veiligheid en openbare orde. In Zone B, ongeveer 22 procent van de Westoever, heeft de Palestijnse
Autoriteit volledige zeggenschap over de openbare orde, terwijl de verantwoordelijkheid voor interne veiligheid
gedeeld wordt door de Palestijnse Autoriteit en Israël. Naar schatting wonen er 2,7 miljoen Palestijnen in deze
beide gebieden.59 De overige 60 procent van de Westoever is Zone C. Die valt onder Israëlische veiligheids- en
civiele controle, met uitzondering van sommige civiele kwesties als onderwijs en veterinaire diensten, die naar
Palestijnse verantwoordelijkheid werden overgeheveld. Naar schatting 297.000 Palestijnen wonen in Zone C.60 In
2015 woonden er naar schatting 547.000 Israëlische kolonisten in de Westoever: ruwweg 350.000 in Zone C en
196.900 in Oost-Jeruzalem.61
In 2009 wees de Speciale Rapporteur over de situatie van de mensenrechten in de sinds 1967 bezette
Palestijnse gebieden negen oorzaken aan die leiden tot gedwongen verplaatsing van Palestijnen: uitzettingen en
grondonteigeningen, militaire invallen, de uitbreiding van nederzettingen en ermee verbonden infrastructuur,
de bouw van het Westoeverhek, geweld en pesterijen door kolonisten, herroeping van verblijfsrechten in OostJeruzalem, discriminerende weigering van bouwvergunningen en huisvernielingen en een systeem van sluitingen en
beperkingen op het recht op bewegingsvrijheid.62 De volgende secties gaan in op deze factoren en beschrijven hun
impact op de Palestijnse bevolking in Zone C en Oost-Jeruzalem.
3.1.1 ZONE C

Achtergrond
Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) werden naar schatting 189.000 vluchtelingen verplaatst uit de Westoever en
werden 10.000 Palestijnen intern binnen de Westoever verplaatst.63 Daarna heeft het Israëlische Centraal Bureau
voor de Statistiek een volkstelling gehouden waarbij het de bewoners van de Westoever registreerde. Palestijnen
die op het moment van de registratie afwezig waren, werden verondersteld het bezette gebied verlaten te hebben.
Hun verblijfsrecht werd afgewezen. Ze werden bestempeld als ‘Afwezigen’. Hun gronden en eigendom werden
overgemaakt aan de Beheerder voor Gouvernementele en Verlaten Eigendom. Dit is de Israëlische militaire instelling
die instaat voor het beheer van alle gronden in de Westoever die bestempeld zijn als land van de staat of waarvoor
geen wettelijke eigenaar erkend is. Deze gronden werden later gebruikt voor de bouw van nederzettingen.64
Tegelijkertijd werd de aangroei van Palestijnse bevolkingscentra door Israëlische administratieve maatregelen
beperkt. Er werden militaire planningsorganen opgericht om elk bouwaspect in Zone C te regelen. Huizen zonder
bouwvergunning, uitsluitend uitgereikt door het leger, zouden gesloopt worden.65 Tegelijkertijd werden grote
stukken land van Palestijnse eigenaars ingepalmd voor de nederzettingenbouw.

 et Palestinian Central Bureau of Statistics (Palestijns Centraal Bureau voor de Statistiek) schat dat er 2.935.368 Palestijnen in 2016 in de
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In het begin gebeurde dit hoofdzakelijk via militaire orders. Na een uitspraak in 1979 van het Israëlische
Hooggerechtshof tegen confiscatie van privaat Palestijns land voor nederzettingen werd de verklaring over
‘Staatsland’ (een classificatie die ruim toegepast werd op alle gronden die niet privé geregistreerd waren voor 1967)
het voornaamste middel voor confiscatie.66
In 1979 stelde een commissierapport van de VN-Veiligheidsraad dat Palestijnen in de Westoever voortdurend
onder druk stonden om te verhuizen. Ze moesten plaats maken voor nederzettingen. Het rapport stelde ook dat de
nederzettingenpolitiek drastische en nadelige veranderingen had veroorzaakt in het economische en sociale patroon
van het dagelijkse leven van de overgebleven bevolking.67

Factoren die bijdragen aan verplaatsing
Midden in de groeiende internationale ongerustheid over de omvang van de verplaatsingen in de Westoever identificeerde
het Humanitaire Landteam68 begin 2014 de vier groepen die het meest met verplaatsing bedreigd worden:
• Palestijnen in gebieden die omgeven zijn of afgezonderd worden door het Westoeverhek;
• Herders en bedoeïenengemeenschappen in zones onder Israëlische controle, in het bijzonder in de periferie van
Jeruzalem of de E1-zone;
• Bewoners van de door Israël gecontroleerde zone van Hebron die bekendstaat als H2;
• Palestijnse gemeenschappen die wonen in of nabij zones die door Israël illegaal gemarkeerd zijn als ‘gesloten
militaire zone’, met inbegrip van die in de noordelijke Jordaanvallei en in het schietgebied 918 van Masafer Yatta
in het zuiden van de Westoever.
Kaderstuk 4. Gedwongen verplaatsing

Een rapport van de secretaris-generaal van de VN toonde bezorgdheid over gedwongen verplaatsing in de Westoever
met inbegrip van Oost-Jeruzalem: “Israëlische beleidskeuzes die tot gedwongen verplaatsing van burgers binnen en
uit bezet Palestijns gebied leiden, waaronder de intrekking van verblijfsrechten van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem,
uitzettingen, huisslopingen en de geplande verplaatsing van bedoeïenengemeenschappen, dienen onmiddellijk beëindigd te
worden. Israëlisch beleid en praktijken inzake planning en ruimtelijke ordening dienen onmiddellijk gewijzigd te worden
om adequate huisvesting voor alle Palestijnse inwoners van Zone C en Oost-Jeruzalem te verzekeren”.69 Gedwongen
verplaatsing van beschermde personen binnen bezet gebied vormt een ernstige inbreuk op de Vierde Conventie van
Genève (zie art. 49, 146 en 147, en de sectie over het wettelijke kader boven).

Restrictieve planningsprocessen die tot afbraak en uitzettingen leiden
Het door Israël opgelegde planningssysteem blijft Palestijnen die in Zone C wonen in gevaar voor gedwongen
verplaatsing brengen (zie kaderstuk boven). In 1971 vaardigde de Israëlische Militaire Gouverneur in de Westoever
Legerorder nr. 418 uit.70
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Die order bracht de administratieve bevoegdheid om algemene plannen goed te keuren en bouwvergunningen
voor dorpen en steden uit te reiken, over van de Palestijnse gemeenschappen zelf naar een centraal door het leger
gecontroleerd comité: het Plannings- en Vergunningensubcomité van de Hogere Planningsraad. Ondanks het
feit dat nederzettingen volgens het internationaal humanitair recht illegaal zijn, verkregen Israëlische kolonisten
solide controle over de planning door middel van lokale vertegenwoordiging in regionale planningscommissies die
speciaal voor dit doel werden opgericht.71
Het gevolg is dat het Israëlisch leger alle planningsaspecten voor Palestijnen in Zone C beheert. Slechts één procent
van Zone C is gepland voor Palestijnse ontwikkeling terwijl 70 procent gepland staat voor gebruik door het Israëlisch
leger of de nederzettingen. De resterende gebieden zijn onderworpen aan een reeks beperkingen.72 94 procent van
de Palestijnse aanvragen voor een bouwvergunning werd de laatste jaren door de planningsautoriteiten van het
Israëlisch leger afgewezen.73 Bijgevolg hebben Palestijnen in Zone C weinig andere keuze dan huizen of andere
levensnoodzakelijke infrastructuur te bouwen zonder vergunning, met het risico dat ze gesloopt worden.74 Tussen
januari 2001 en juni 2016 werden meer dan 4.800 Palestijnen ontheemd als gevolg van slopingen in Zone C.75
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Een Palestijnse baby zit in zijn bedje buiten het gesloopte huis van zijn gezin in Khirbet Tana, een
gemeenschap in bezet Palestijns gebied. Volgens de bewoners werden hun voorzieningen voor de
vierde keer in minder dan twee jaar tijd vernield omdat ze niet waren gebouwd met een door het
Israëlische leger afgeleverde bouwvergunning (2016).
Id., Sectie 2A.
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Kaderstuk 5. Internationaal humanitair recht en grondgebruik in bezet gebied

In 2011 verzochten de dorpsraad van Ad-Dirat Al-Rfai’ya en een aantal partnerorganisaties van CIDSE-leden76 het
Israëlische Hooggerechtshof om de Palestijnse planningsorganen opnieuw in te stellen.
Volgens het internationaal humanitair recht is de bezettende macht ertoe gehouden “de van kracht zijnde wetten
in het [bezette] land te eerbiedigen, tenzij ze absoluut verhinderd is” (Reglementeringen van Den Haag, art. 43).
Volgens een wettelijke opinie vormde het uitsluiten van Palestijnse deelname aan het planningssysteem in de
Westoever een ongerechtvaardigde en onwettige wijziging van de bestaande wetgeving. Dit moet hersteld worden
door een overdracht van de planningsautoriteit naar een formeel vertegenwoordigingsorgaan van de Palestijnse
bevolking.77
In juni 2015 heeft het Hooggerechtshof de petitie verworpen en de situatie van een planningssysteem voor
Israëlische kolonisten en een ander systeem voor Palestijnse gemeenschappen verankerd. De uitspraak was
gebaseerd op een voorstel van het Israëlische leger om consultatie van Palestijnse gemeenschappen toe te staan voor
bepaalde planningskwesties. Rabbis for Human Rights, een van de organisaties achter de petitie, waarschuwde dat
dit amendement een 'vijgenblad' is dat “de schijn van participatie ophoudt maar geen werkelijke impact heeft”.78
Bovenop deze aanhoudende druk op de bevolking vormen grootschalige slopingen en plannen voor massale
bevolkingsverplaatsingen een voorwerp van groeiende bezorgdheid. De Israëlische Civiele Administratie, de legertak
die instaat voor de coördinatie van administratieve zaken met betrekking tot de Palestijnse bevolking in Zone C,
propageert sinds 2012 een plan dat voorziet in de verwijdering van 46 Palestijnse bedoeïenengemeenschappen van
hun huidige locaties, die bestemd zijn voor nederzettingen. Die gemeenschappen zouden overgeplaatst worden
naar een beperkt aantal sites nabije Zone A.79 In die gebieden wordt belemmering van hulp ook gebruikt als middel
om de bevolking onder druk te zetten.80 Het plan werd in zijn geheel door VN-organen en juridische experts
bestempeld als een plan voor gedwongen bevolkingsverplaatsing.81

Gesloten militaire zones
Gesloten militaire zones bestrijken bijna 20 procent van de Westoever. Ze omsluiten 38 Palestijnse gemeenschappen
die er meestal al voor de bezetting waren en die zo’n 5.000 mensen tellen. Aanwezigheid in deze zones is verboden
zonder een zelden toegekende vergunning. Zodoende riskeren Palestijnse bewoners uitzetting en huisvernielingen,
en worden ze geconfronteerd met talrijke andere drukkingsmiddelen (bv. kolonistengeweld, legerpesterij). Volgens
het VN coördinatieorgaan voor humanitaire zaken OCHA, scheppen die een omgeving die hen onder druk zet om
weg te gaan.82
 e organisaties zijn: Rabbis for Human Rights, The Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC),
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Het leger rechtvaardigt die zones op grond van militaire noodzaak, hoofdzakelijk trainingsdoeleinden. Juridische
experts weerleggen de wettelijkheid van die rechtvaardiging. Volgens het internationaal humanitair recht is er
immers een absoluut verbod op gedwongen verplaatsing. Tijdelijke evacuatie is enkel toegelaten om burgers te
beschermen of ze weg te halen van vijandelijkheden.83 Bovendien onthulde een legerfunctionaris dat de schietzones
in de Jordaanvallei in toenemende mate gebruikt worden om het aantal Palestijnen in de omgeving te verminderen
en om Palestijnse bouwwerken te verhinderen.84

Geweld vanwege kolonisten
Zowat 110 Palestijnse gemeenschappen, met een totale bevolking van om en bij 315.000, zijn geïdentificeerd als
kwetsbaar voor geweld vanwege kolonisten. Bij meer dan de helft is het risico op geweld hoog.85 Volgens VN-OCHA
heeft een groot aantal incidenten tot doel om de controle van kolonisten over het land in Zone C te versterken door
de Palestijnse bevolking uit te zetten voor de nederzettingenexpansie.86 In 2011 werden 139 Palestijnen verplaatst
als gevolg van aanvallen van kolonisten en verhuisden sommige families naar de dichtbevolkte Zones A en B.87 In
2015 tekende de VN 227 incidenten van kolonistengeweld op, met 97 slachtoffers.88
Als bezettende macht heeft Israël de plicht de Palestijnen in de Westoever te beschermen. Maar volgens de Israëlische
ngo Yesh Din wordt 85 procent van de onderzoeken naar ideologisch gemotiveerde misdrijven tegen Palestijnen
afgesloten zonder resultaat. Dit weerspiegelt de nalatigheid van de politie om behoorlijk en effectief onderzoek uit te
voeren.89 Onderbemande politiebureaus, onwil om misdaden te onderzoeken en gecompliceerde procedures zorgen
ervoor dat misdrijven tegen Palestijnen en hun bezittingen ongestraft blijven. Daders worden zelden berecht en veel
gevallen worden niet onderzocht of worden afgesloten zonder gevolg.90 Het feit dat kolonisten die geweld plegen
tegen Palestijnen vrijwel ongestraft blijven, schept constante onzekerheid voor de inwoners van Palestijnse dorpen
in de omgeving van nederzettingen. Het ontbreken van effectieve ordehandhaving tegen daders geeft criminelen
de kans om Palestijnen met geweld te onteigenen. Daarnaast stuurt het een signaal dat ze dit straffeloos kunnen
doen, wat Israël betreft. Bovendien streeft Israël ernaar illegale buitenposten, die in veel gevallen de bron van het
kolonistengeweld zijn, te legaliseren en zo criminele daden te belonen.91

Het hek / De Muur
In 2002 begon Israël met de bouw van een hek met als officieel doel de ongeregelde toegang van Palestijnen uit
de Westoever tot Israël en terroristische aanvallen tegen zijn burgers te voorkomen. Zowat 85 procent van het traject
waarlangs het Israëlische Ministerie van Defensie het hek wil bouwen, loopt echter over bezet gebied in plaats van langs
de Groene Lijn. In zijn adviserend oordeel uit 2004 bepaalde het Internationaal Gerechtshof dat het hek, waarnaar
het verwees met de term ‘Muur’, “bijdraagt […] aan het vertrek van de Palestijnse bevolking uit sommige gebieden”.
Dit riskeert de demografie van het bezet Palestijns gebied verder te wijzigen. Het Hof stelde dat die constructie het
zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk ondermijnt en de Vierde Conventie van Genève schendt.92
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Palestijnse boeren botsen met Israëlische kolonisten nadat die hun velden in Burin, een dorp nabij
Nabloes, in brand hebben gestoken (2015).

Vandaag zijn de Palestijnen die in de zones tussen het hek en de Groene Lijn wonen en gemeenschappen die door
het hek omsloten worden, onderhevig aan een vergunningenregime dat de toegang tot hun land ernstig belemmert,
hen sociaal isoleert en de plaatselijke economie kapotmaakt. De boeren die aan één zijde van het Westoeverhek
wonen en land bezitten aan de andere zijde, ondervinden ernstige moeilijkheden om hun land te betreden en te
bewerken. Ze dreigen hun bron van levensonderhoud te verliezen. Het gebruik van poorten is vaak beperkt tot
houders van vooraf goedgekeurde vergunningen. Dit sluit gasten, dagloners en dienstenleveranciers af van mensen
die in deze zones wonen.93 Volgens Palestijnse mensenrechtenorganisaties creëert dat ondraaglijke omstandigheden
die beschouwd kunnen worden als druk tot gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit het gebied.94 Als het hek
voltooid wordt zoals gepland, zullen meer dan 33.000 Palestijnen in deze zones wonen.95
“Israël heeft heel wat van ons land in beslag genomen voor de bouw van de Muur en voor een weg
voor legervoertuigen tussen de Muur en ons huis. In de meeste stukken is de Muur een afsluiting van
prikkeldraad maar juist voor ons huis hebben ze een betonnen Muur van meer dan 2 meter hoog
gebouwd [...]. Het voelde aan als een straf omdat we weigerden weg te gaan, bedoeld om ons volledig
van het dorp af te snijden zodat we zelfs onze buren of het dorp niet meer konden zien en om ons te
dwingen te vertrekken.”
Mounira Amir, inwoner van een dorp in het centrale deel van de Westoever96

 ie: B’Tselem, Arrested Development: The Long Term Impact of Israel's Separation Barrier in the West Bank (oktober 2012), en HaMoked,
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Het bevolkingsregister
De Israëlische militaire controle van het Palestijnse bevolkingsregister is een bijkomende factor voor de verplaatsing
van Palestijnen. Israël erkende in het Oslo II-Akkoord dat de Westoever en de Gazastrook een enkele territoriale
eenheid zijn. Het Israëlische leger stopte echter met de actualisering van de geregistreerde adressen van Palestijnen
die van de Gazastrook naar de Westoever zijn verhuisd. Sinds 2007 behandelt het hen als illegale vreemdelingen.97
In 2011 schatte VN-OCHA dat Israël 35.000 Palestijnen die geregistreerd waren als inwoners van Gaza maar
in de Westoever woonden, verboden heeft hun residentiestatus te updaten. Hierdoor krijgen ze geen geldige
vergunningen.98 Het Israëlische Ministerie van Defensie heeft er zich bij het Israëlische Hooggerechtshof toe
verbonden om niet-geregistreerde inwoners in de Westoever niet gedwongen terug te sturen naar Gaza als ze vóór
12 september 2005 waren verhuisd. Niettemin maken gecompliceerde procedures het de meerderheid van die nietgeregistreerde residenten onmogelijk hun rechten veilig te stellen. Daardoor zijn ze onderhevig aan aanhouding,
pesterijen en het gevaar tegen hun wil te worden verplaatst naar Gaza.99
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3.1.2 OOST-JERUZALEM
Gedwongen verplaatsing vindt in Oost-Jeruzalem plaats op soortgelijke wijze als in Zone C. Er zijn vergelijkbare
oorzaken, zoals de confiscatie en toewijzing van land voor Israëlische nederzettingen, de invoering van beperkend
planningsbeleid en de impact van het hek. Er zijn ook specifieke factoren die samen hangen met de context van
Oost-Jeruzalem en die bijdragen aan gedwongen verplaatsing, voornamelijk de onwettige annexatie van OostJeruzalem en de impact ervan op de Palestijnse gemeenschap van de stad.

Achtergrond
Onmiddellijk na de Zesdaagse Oorlog annexeerde Israël op onwettige wijze 70,5 vierkante kilometer bezet
land, waaronder heel Oost-Jeruzalem en 28 naburige gemeenschappen. Daarna hield Israël een volkstelling in
het geannexeerde gebied en kende het permanente residentiestatus toe aan zijn bewoners. Mensen die op het
moment van de volkstelling niet aanwezig waren, verloren hun recht om in het geannexeerde gebied te verblijven.
Permanente residenten mogen het Israëlisch staatsburgerschap aanvragen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De meerderheid van de Palestijnse bewoners weigert de annexatie te erkennen en wenst ook geen Israëlisch burger te
worden.100 De Veiligheidsraad van de VN betreurde de Israëlische annexatie. Ze benadrukte opnieuw dat annexatie
van land door middel van geweld ontoelaatbaar is, en herhaalde dat alle Israëlische maatregelen die de geografische,
demografische en historische aard en status van Jeruzalem gewijzigd hebben, ongeldig en nietig zijn en ingetrokken
moeten worden.101
In 1973 stelde de Israëlische regering een interministeriële commissie samen om de kwestie van de ontwikkeling
van Jeruzalem aan te pakken. Die commissie bepaalde dat een “demografisch evenwicht tussen Joden en Arabieren
zoals dat eind 1972 bestond, gehandhaafd moest blijven”.102 Dat evenwicht, ruwweg 30 procent christelijke
en islamitische Palestijnen en 70 procent Joodse Israëli’s, werd een streefdoel voor Israëlische regeringen en het
stadsbestuur van Jeruzalem. Om die verhouding te bereiken werden er een beleid en praktijken ontwikkeld die
de Palestijnse gemeenschappen onder druk zetten, om zo hun ontwikkeling te beperken en hen te dwingen te
verhuizen.103
“Het comité roept de Staatspartij op elk beleid van ‘demografisch evenwicht’ te verwijderen uit het
Masterplan voor Jeruzalem en het plannings- en zonebeleid in de rest van de Westoever.”
UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, 2011104
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Factoren die bijdragen aan verplaatsing
Hindernissen voor Palestijnse planning
Met de onrechtmatige annexatie van Oost-Jeruzalem werd de bevoegdheid om masterplannen en bouwvergunningen
uit te reiken overgeheveld van de Palestijnse gemeenschappen naar de Israëlische planningsautoriteiten. In de meeste
gevallen passen die de bestaande masterplannen niet aan de behoeften van de Palestijnen aan.105 Tussen 1969 en
1991 onteigenden Israëlische overheden land van Palestijnse eigenaren voor de bouw van illegale nederzettingen in
zones rondom Palestijnse gemeenschappen.106 De locatie van de nederzettingen belemmert de mogelijkheden van
Palestijnse gemeenschappen om uit te breiden. Van de 70,5 vierkante kilometer door Israël geannexeerd land bestaat
voor 30 procent nog geen plannen, 35 procent is onteigend voor de bouw van illegale Israëlische nederzettingen,
22 procent is bestemd voor infrastructuur en open ruimte en slechts 13 procent is beschikbaar voor Palestijnse
gemeenschappen.107
Doordat het grootste deel van het gebied bestemd voor Palestijnse constructie al volgebouwd is, zijn
bouwvergunningen voor Palestijnse bewoners haast onmogelijk te verkrijgen. Veel families rest geen andere optie
dan te bouwen zonder de vereiste Israëlische vergunning.108 Volgens VN-OCHA is ten minste 33 procent van de
Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem gebouwd zonder vergunning. Daardoor lopen zowat 93.100 mensen het
gevaar ontheemd te worden.109 Tussen januari 2011 en juni 2016 werden meer dan 440 constructies gesloopt, wat
leidde tot de verplaatsing van 800 Palestijnen.110
Nieuwe nederzettingen in het stadscentrum
Naast de bouw van grote nederzettingen is er ook de overname van gebouwen door kleinere groepjes kolonisten
in het hart van verschillende Palestijnse woongebieden zoals Silwan, Sheikh Jarrah, en de Oude Stad. Zij krijgen
daarbij hulp en steun van de staat.111 Deze praktijk heeft herhaaldelijk geleid tot de uitzetting van Palestijnse
bewoners via juridische claims. Die worden gebaseerd op de toepassing van de ‘Wet op eigendom van Afwezigen’.
Die draagt de controle over eigendommen van Palestijnse vluchtelingen over naar de Israëlische Beheerder van
Eigendommen van Afwezigen en regelt ook claims van Joods landeigenaarschap van vóór 1948 (hoewel Palestijns
eigenaarschap uit die tijd niet op dezelfde wijze erkend wordt).112 Alleen al in Sheikh Jarrah dreigt door zulke
aanspraken voor 500 gezinnen het gevaar van uitzetting.113
Ook archeologische opgravingen worden gebruikt om Palestijnen uit hun woning in het centrum van OostJeruzalem te ontzetten. In Silwan, een Palestijnse wijk net buiten de muren van de Oude Stad, verwierf de Israëlische
organisatie Elad huizen en eigendommen en de beheerrechten van het archeologische park in het centrum van
het woongebied, de ‘Stad van David’. Volgens rapporten heeft Elad verschillende opgravingen gesteund die een
krachtig verhaal van Joods eigenaarschap brengen en elk ander gezichtspunt uitsluiten.114
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Kolonisten gebruiken het dak van het huis van een Palestijns gezin als observatiepunt nadat het
bovendeel van het gebouw overgeheveld was naar het bestuur van nederzettingenorganisatie Elad
(Oost-Jeruzalem, 2014).

De aanwezigheid van kolonisten en de ontwikkeling van Israëlisch toerisme op archeologische sites in OostJeruzalem duwen plaatselijke Palestijnse bewoners uit hun wijken en bedreigen hun huizen met afbraak.115
Het hek / De Muur
Het hek, dat Israël in 2002 begon te bouwen, loopt door Oost-Jeruzalem en scheidt de binnenstad van de
buitengelegen Palestijnse wijken. Het isoleert 90.000 Palestijnse inwoners van Jeruzalem van het stadscentrum
en laat ze achter aan de ‘Westoeverkant’.116 De oversteek naar de ‘Israëlische kant’ gebeurt langs gereglementeerde
controleposten en met een geschikte vergunning. Zo wordt de bewegingsvrijheid van de Palestijnen die in en rond
Jeruzalem wonen erg belemmerd. Volgens een onderzoek uit 2006 waren het hek en het ermee samenhangende
regime de grootste oorzaak van ongewilde verhuizen door de Palestijnse inwoners van Jeruzalem.117
De legale status van Palestijnen
De onrechtmatige annexatie van Jeruzalem maakte 69.000 Palestijnen tot residenten van Israël. In tegenstelling tot
het staatsburgerschap is het residentschap een tijdelijke classificatie die herroepen kan worden als de staat bepaalt
dat het ‘leefcentrum’ van een persoon niet langer Jeruzalem is.118 De status van resident van Palestijnse inwoners van
Jeruzalem wordt ook niet automatisch overgedragen op hun kinderen. Hun registratie als resident van Jeruzalem is
onderworpen aan bepaalde voorwaarden (namelijk geboorteplaats en residentiestatus van de ouders).
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Palestijnse vrouwen gaan door de Israëlische militaire controlepost van Qalandia,
een belangrijke doorgang tussen Oost-Jeruzalem en Ramallah, op de derde vrijdag van
de Ramadan (Oost-Jeruzalem, 2016).

Volgens officiële Israëlische cijfers waren 10.000 Palestijnse kinderen in Oost-Jeruzalem in 2010 ongeregistreerd.
Dit beperkte hun toegang tot onderwijs en andere basisdiensten ernstig, en maakte hun aanwezigheid in
de stad onzeker.119 Sinds 1967 hebben de Israëlische autoriteiten het permanente residentschap van meer
dan 14.000 Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem ingetrokken. Alleen al in 2008 waren er meer dan 4.500
herroepingen, een praktijk die OCHA bestempelde als “stilzwijgende deportatie”.120
3.1.3 IMPACT
Verplaatsing binnen de Westoever heeft vandaag een direct effect op de meest kwetsbare boeren- en
herdersgemeenschappen in Zone C. Israëlisch beleid en praktijken in de Westoever, met inbegrip van OostJeruzalem, beperken de mogelijkheid van Palestijnse gemeenschappen om zich te ontwikkelen en zorgen ervoor
dat duizenden bedreigd worden door gedwongen verplaatsing. Dat gebeurt om uitbreiding van nederzettingen in
Zone C en Oost-Jeruzalem te verzekeren terwijl 2,7 miljoen Palestijnen in 165 geïsoleerde enclaves in Zone A en B
ingesloten worden.121 De nederzettingenpolitiek heeft ook een negatieve impact op de Palestijnen in Zone A en B,
die bijna geen land meer overhouden om hun woongebied uit te breiden.122
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Verplaatsing en vernielingen in de Westoever hebben een diepgaande impact op de rechten van Palestijnen volgens
het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. Een statistisch onderzoek uit 2013 schat de gemiddelde
schade toegebracht aan elk huishouden dat slachtoffer werd van verplaatsing op 680.648 Israëlische shekel (het
equivalent van EUR 147.196).123 Andere rapporten wijzen uit dat als ze eenmaal ontheemd zijn, veel families
geen andere keuze rest dan in de buurt van hun oorspronkelijke woonplaats te blijven. Dit levert het gevaar op
dat ze een tweede en derde keer ontheemd worden, om dezelfde redenen.124 Intern binnen bezet Palestijns gebied
verplaatste personen worden vaak een aantal keer verplaatst en zijn vatbaar voor meervoudige vernielingen en
andere bedreigingen. Hun woonplaats daadwerkelijk verlaten beschouwen ze als laatste redmiddel.125

Kaderstuk 6. Jabal al-Baba: Een bedoeïenengemeenschap bedreigd
door gedwongen verplaatsing

Jabal al-Baba is een van de kleine bedoeïenengemeenschappen in de zone door Israël aangeduid als E1. Daar
vestigden honderden leden van de Jahalinstam zich nadat ze uit de Negevwoestijn waren verplaatst in 1948. Ze
wonen in hutten en caravans samen met hun kuddes. In het verleden kon de Jahalingemeenschap haar kuddes
laten grazen en land bewerken in de nabije omgeving. Maar door beperkingen van hun bewegingsvrijheid en
ontwikkeling door Israëlisch planningsbeleid hebben ze geen toegang meer tot die bronnen van levensonderhoud.126
Israël plant de hervestiging van 12.000 bedoeïenen in de Westoever zonder hun toestemming, met inbegrip van
de E1-zone die bestemd is voor een nederzetting van 20.000 Israëli’s.127 De bouw van nieuwe structuren en de
renovatie van bestaande wordt verboden door het Israëlische leger. Er worden afbraakbevelen uitgevaardigd voor
structuren die zonder vergunning zijn gebouwd. De vernieling van woningen en bestaansmiddelen zet huisgezinnen
onder druk om te verhuizen en verscherpt het risico op gedwongen verplaatsing, wat beschouwd kan worden als een
ernstige schending van de Vierde Conventie van Genève.128
Tussen maart 2014 en mei 2016 hebben de Israëlische autoriteiten in Jabal al-Baba 34 structuren gesloopt en
daarbij 140 mensen ontheemd, waaronder meer dan 60 kinderen. Van de gesloopte structuren waren er 21 die
gefinancierd waren door internationale donoren, waaronder de Europese Unie.129
In Oost-Jeruzalem schept verplaatsing belangrijke en voortdurende financiële problemen voor Palestijnse families,
waarvan 67 tot 77 procent in armoede leeft. Ze leidt tot psychische pijn, schulden, gebrekkige toegang tot
basisdiensten en toegenomen afhankelijkheid van humanitaire hulp.130 Duizenden mensen die een sloopbevel
kregen, leven in aanhoudende onzekerheid en angst omdat het sloopbevel elk ogenblik kan worden uitgevoerd.
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Een door de VN besteld onderzoek toonde aan dat zo’n 70.000 Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen van
woonplaats waren veranderd tussen 2000 en juni 2012. De meerderheid van hen wegens zorgen over mogelijk verlies
van residentiestatus (67,6 procent van de respondenten) en problemen in verband met Israëlische controleposten
en het hek (23,3 procent). De overige 9,1 procent waren ontheemd als gevolg van huisslopingen en ontbreken van
bouwvergunningen, uitzettingen en overnames door kolonisten.131
Een rapport uit 2014 van de onafhankelijke werknemersorganisatie WAC-Maan bevestigde dat de meerderheid van
de in Oost-Jeruzalem ontheemde Palestijnen verhuist naar de buurten aan de Westoeverkant van het hek.132 Dat
zijn woongebieden binnen de stedelijke grenzen van Jeruzalem waar bewoners hun legale status voor de Israëlische
autoriteiten kunnen behouden. Maar het stadsbestuur van Jeruzalem voorziet helemaal geen diensten voor deze
wijken (met inbegrip van nooddiensten, rioleringsonderhoud en vuilnisophaling, zorgbezoeken en onderhoud van
de water- en elektriciteitsinfrastructuur). Er is ook geen supervisie van de bouwsector, wat private ontwikkelaars
de kans geeft het woningtekort in Oost-Jeruzalem uit te buiten en hoogbouwgebouwen op te trekken zonder
veiligheidsvoorzieningen of noodzakelijke infrastructuur.133 Dit dwingt Palestijnen in onaangepaste omstandigheden
te leven en beperkt hun toegang tot basisdiensten. Zowat 100.000 inwoners van Oost-Jeruzalem wonen in deze
wijken, zoals Ras Hamis, Dahiyat al-Salaam, het vluchtelingenkamp Shuafat, en Kafr Aqab, gescheiden van het
stadscentrum.134
3.1.4 DE RESPONS VAN DE EUROPESE UNIE
Bepaalde aspecten van de verplaatsingsproblematiek in de Westoever, Oost-Jeruzalem inbegrepen, staan hoog op de
EU-agenda: uitzettingen, slopingen en massale verplaatsingsplannen zijn erkend als strijdig met het internationaal
recht. Ze worden beschouwd als onderdeel van het nederzettingenbeleid.135 De ‘gedwongen verplaatsing’ van
bedoeïenengemeenschappen is ook (zij het in besloten kring) bestempeld als een mogelijke ernstige schending van
het internationaal humanitair recht en voor de EU een “rode lijn” om tot actie over te gaan.136
Slopingen in de Westoever zijn zichtbaarder geworden door toegenomen verklaringen van de EU en diplomatieke
tussenkomsten. De kwestie werd aan de orde gesteld in bilaterale gesprekken met Israël. De focus ligt in het
bijzonder op structuren die internationale donoren voorzien voor Palestijnse gemeenschappen in het kader
van humanitaire en ontwikkelingshulp. In 2014 heeft het Israëlisch leger 118 dergelijke structuren afgebroken
in Zone C.137 In 2015 zijn ten minste 110 door donoren gefinancierde structuren afgebroken, wat neerkomt op
20 procent van een totaal van 539 afgebroken structuren.138 Alleen al in het eerste kwartaal van 2016 heeft het
Israëlische leger meer dan 500 structuren afgebroken, waarvan er 140 internationaal waren gefinancierd.139
In 2014 kwamen de EU en haar lidstaten tot een akkoord over een gemeenschappelijke reactie op sloping en
inbeslagneming van donorgefinancierde humanitaire structuren in Zone C. Datzelfde jaar maakte de Israëlische
krant Ha’aretz bekend dat een intern EU-document vijf ‘rode lijnen’ voor Israëlische acties in de Westoever had
vastgelegd. Een van de ‘rode lijnen’ was de uitvoering van het E1-plan om bedoeïenen gedwongen te verplaatsen
uit hun woningen in de Westoever en op dat land nederzettingen te bouwen.140
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Het puin van een Palestijnse woning, gedoneerd door de Europese Unie, na verwoesting door
Israëlische autoriteiten, in het dorp Umm al-Kheir, ten zuiden van de stad Hebron (2016).

De noodzaak van blijvend EU-engagement werd herhaald. Er werd ook beslist om deze zone aan te duiden
als prioritair om de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing in stand te houden en Palestijnse sociaaleconomische ontwikkeling te ondersteunen. De EU en haar lidstaten kwamen overeen om ontwikkelingen van de
situatie op het terrein te monitoren en te documenteren in samenwerking met OCHA, onmiddellijke assistentie
aan de begunstigden te verzekeren en waar mogelijk vernielde structuren te vervangen. Er werd ook besloten om
een geregelde en structurele dialoog met de Israëlische regering aan te gaan, om een tastbare opschorting van de
slopingen te bekomen.141
Ondanks deze stellingnamen zijn er vanuit de EU weinig signalen gekomen over concrete gevolgen van de
aanhoudende onwettelijke praktijken op het terrein. De lidstaten vinden geen consensus over de manier waarop
ze hun posities kunnen afdwingen. Mogelijke eisen van compensatie of restitutie werden afhankelijk gemaakt van
de uitkomsten van de ‘gestructureerde dialoog’.142 Hoewel er in het verleden al zulke eisen werden gesteld.143 Ook
is het beleid dat aan de grondslag ligt van de vernieling en blokkering van hulp ongewijzigd gebleven. Sommige
lidstaten zoals België, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje en Zweden (naast landen als Noorwegen en Zwitserland)
nemen een sterkere positie in tegenover Israël. Ze eisen dat de inbeslaggenomen humanitaire zaken teruggegeven
worden aan de bestemde gemeenschappen.144 De EU staat echter nog ver van een consensus over de maatregelen
die nodig zijn om Israëls naleving van het internationaal recht te verzekeren.
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3.2 DE GAZASTROOK, BEZET PALESTIJNS GEBIED
De bevolking van de Gazastrook bestaat hoofdzakelijk uit ontheemde personen. Meer dan 70 procent zijn
vluchtelingen en hun nakomelingen die ontheemd werden in de oorlogen van 1948 en 1967.145 Er volgden nog meer
gedwongen verplaatsingen, op grote schaal tijdens Israëlische militaire operaties en als gevolg van de verspreiding
van vluchtelingenkampen, de effecten van militaire invallen en bestraffende huisslopingen.
Ondanks de hoop op verbetering van de situatie in de Gazastrook na de ontruiming van Israëlische nederzettingen
in 2005, gingen de vijandelijkheden tussen het Israëlische leger en gewapende Palestijnse groepen door en namen
ze zelfs toe. Drie militaire operaties, ‘Gegoten Lood’ in 2008-09, ‘Verdedigingszuil’ in 2012 en ‘Beschermende
Rand’ in 2014 resulteerden in verregaande verwoesting van burgerinfrastructuur en toename van het aantal intern
verplaatste mensen.
3.2.1 ACHTERGROND
“Eindelijk konden we stoppen met vluchten. We waren met vele duizenden. We sliepen in moskeeën, op
straat, in het vuil. Overal was er veel volk. Sommige mensen verbleven bij gezinnen uit Gaza. Anderen
konden nergens naartoe.”
Ghatheyya Mifleh al-Khawalda (80), vluchteling uit 1948 wonend in Gaza, maart 2013146
Als gevolg van de oorlog van 1948 kwam de Gazastrook onder Egyptisch bewind. Tijdens en kort na de oorlog werden
200.000 Palestijnen uit Israël verplaatst naar deze door Egypte gecontroleerde zone. De oorspronkelijke bevolking
van Gaza telde 80.000 mensen.147 De wapenstilstandsovereenkomst uit 1949 tussen Egypte en Israël bakende
de grenzen van de Gazastrook af. Dit akkoord isoleerde Gaza van zijn handelsverbindingen en landbouwgrond,
wat resulteerde in een economische ramp.148 Deze grondige economische en demografische veranderingen zetten
buitengewone druk op de bevolking van Gaza.
Na de Zesdaagse Oorlog werd de Gazastrook bezet door Israël, samen met de Westoever, de Golanhoogte en
de Sinaïwoestijn. Volgens verschillende schattingen werden er tijdens en na de oorlog tussen 25.000 en 87.000
Palestijnen uit Gaza naar Egypte verplaatst.149
In de jaren 1970 begon Israël illegale nederzettingen te bouwen in Gaza. Tegen 2004 waren er 21 nederzettingen
met bijna 8.000 kolonisten. Volgens een door de VN-Veiligheidsraad gemandateerde onderzoekscommissie
schiepen de nederzettingen “onverdraaglijke moeilijkheden die tal van Palestijnen tot wanhoop dreven en noopten
tot vertrek”.150 In augustus 2005 voerde Israël zijn plan uit van ‘unilaterale terugtrekking’ uit Gaza. Hierbij haalde
het alle legerbasissen en nederzettingen uit het grondgebied weg en trok het zich terug tot aan de demarcatielijn
van 1949. Die terugtrekking maakte geen deel uit van een met de Palestijnse Autoriteit onderhandeld akkoord.
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In januari 2006 won Hamas de meerderheid van de zetels bij de algemene verkiezingen voor de Palestijnse
Wetgevende Raad en vormde de nieuwe regering. Als reactie schortten Israël en internationale donoren, waaronder
de Europese Unie en de Verenigde Naties, de politieke dialoog en de financiële steun aan de Palestijnse regering op.
In februari 2007 bereikten Hamas en Fatah een akkoord over de vorming van een Palestijnse regering van nationale
eenheid, in de hoop het interne conflict te verminderen en de internationale steun te hernieuwen. Maar in juni
2007 stortte de eenheidsregering ineen doordat Hamas Fatah verdreef en de Gazastrook met geweld overnam.
Als reactie werd president Abbas beëdigd als leider van en nieuwe noodregering in Ramallah. Hierdoor werd de
splitsing tussen de door Hamas gecontroleerde Gazastrook en de door Fatah gecontroleerde Westoever versterkt.
Kaderstuk 7. De wettelijke status van de Gazastrook

Ondanks Israëls eenzijdige terugtrekking wordt de Gazastrook nog steeds bezet. Dit stellen onder andere
het Internationaal Comité van het Rode Kruis, de Openbaar Aanklager van het Internationaal Strafhof en de
Onafhankelijke VN-Onderzoekscommissie inzake het Gazaconflict van 2014. De internationale gemeenschap
hanteert een ‘functionele benadering’ bij het vaststellen van de verantwoordelijkheid van Israël tegenover
de burgerbevolking in Gaza. Ook al is ze fysiek niet aanwezig, toch kan de bezettende macht de effectieve
controle behouden door de zeggenschap te houden over centrale bestuursfuncties. Dit brengt ook blijvende
internationaalrechtelijke verplichtingen met zich mee.151 Israël blijft onder meer de grensovergangen, het luchtruim,
kustwateren en het bevolkingsregister van Gaza controleren. Het blijft ook invallen doen in de zones in Gaza met
beperkte toegang. Daarom wordt aangenomen dat Israël de zone blijft bezetten en verplichtingen heeft in die
domeinen waarover het controle uitoefent.152
3.2.2 FACTOREN DIE BIJDRAGEN AAN VERPLAATSING
Grote militaire operaties en inspanningen voor wederopbouw
In 2014 vond de grootste bevolkingsverplaatsing in de Gazastrook sinds 1967 plaats. Die werd veroorzaakt door
de Israëlische militaire operatie ‘Beschermende Rand’ in juli en augustus. De spanningen liepen begin juni op met
de ontvoering en moord op drie Israëlische tieners in de Westoever. De zoekoperaties leidden tot een strafexpeditie
tegen Palestijnse gemeenschappen. Israëlische luchtaanvallen namen in intensiteit toe en vanuit Gaza werden er
raketten afgevuurd op Zuid-Israël. Als antwoord lanceerde Israël een militaire actie om een einde te maken aan
de Palestijnse raketten en tunnels van gewapende groepen te vernietigen.153 Tijdens die operatie ontvluchtten
bijna 500.000 mensen (28 procent van de bevolking) hun woning.154 VN-organisaties, evenals de Internationale
Onderzoekscommissie, constateerden dat wooncomplexen in sommige gevallen het doelwit waren geweest, of
anders werden getroffen door willekeurige aanvallen of aanvallen die zonder voldoende voorzorgsmaatregelen waren
uitgevoerd.155 Naar schatting 29 procent van de woningen in de Gazastrook werden beschadigd of vernield tijdens
die operatie.156 Daardoor verergerde een al onrustwekkende situatie, waar al omstreeks 17.000 mensen ontheemd
waren door voorgaande escalaties.157
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Na het bestand van 26 augustus 2014 regelden de Verenigde Naties een overeenkomst tussen de Palestijnse en de
Israëlische regering waarbij het ‘Gaza Reconstruction Mechanism’ (Gaza-Wederopbouwmechanisme) opgericht
werd. Dit is een tijdelijke overeenkomst om grootschalige constructie en wederopbouw door internationale donoren
en privépersonen mogelijk te maken.158 Het mechanisme was ontworpen om supervisie over de invoer van zaken
met tweevoudig gebruik (voor zowel militaire als burgerlijke doelen) in Gaza mogelijk te maken. Het mechanisme
kreeg veel kritiek omwille van de trage goedkeuring van importgoederen en omdat het er niet in slaagde alle
onnodige beperkingen op wederopbouw op te heffen.159 In april 2016 verkeerden naar schatting nog altijd 75.000
mensen in de Gazastrip in woningnood.160

© Mathew Truscott

Een tijdelijke beschutting te midden van het puin van een woongebouw verwoest tijdens operatie
‘Beschermende Rand’ (Gaza, 2014).
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De afsluiting en scheiding van de Westoever
Belangrijke hinderpalen om verplaatsing in de Gazastrook aan te pakken, zijn de scheiding met de Westoever
en de beperkingen op het verkeer van personen en goederen naar en uit Gaza. Ook al werden de twee zones
in de Oslo-Akkoorden erkend als “een enkele territoriale eenheid”,161 toch beperkte Israël al in de jaren 1990
de bewegingsvrijheid tussen de zones. Als reactie op de machtsovername door Hamas en op de escalatie van
mortiervuur tegen Israëlische dorpen en steden verscherpte Israël in 2007 de afzondering door de Gazastrook af te
sluiten en alleen “goederen van levensnoodzaak voor de bevolking’ binnen te laten. Het aantal mensen dat tussen
beide delen van het bezet Palestijns gebied mocht reizen verminderde drastisch.162
Na het incident met de flottielje van 2010 verlichtte Israël sommige beperkingen op de toegang van goederen tot
Gaza.163 Toch blijft het beleid van afsluiting en scheiding tot vandaag gehandhaafd. Israël blijft bouwmateriaal
weren omdat het voor militaire doeleinden kan gebruikt worden. De lijst van zaken ‘met tweevoudig gebruik’
wordt samengesteld door de Israëlische veiligheidsdiensten. Deze lijst is langer en uitgebreider dan internationale
standaarden voorschrijven.164 De beperkingen van de economie in Gaza blijven voortduren, met inbegrip van zware
beperkingen van viszones, doorreizen van handelaars en export van handelsgoederen.165
Ondanks internationale kritiek beheerst Israël nog steeds de doorgang van goederen die nodig zijn voor de heropbouw
en voor het schragen van de economie in Gaza. Sinds de verdrijving uit de macht van de Moslimbroederschap in
Egypte in juni 2013, is ook de doorgang van mensen en goederen tussen de Gazastrook en Egypte sterk beperkt.
“Er was ons een nieuw huis beloofd in het jaar na de verwoesting. We wachten al acht jaar. Ze zijn vorig
jaar met het project begonnen. Het kon niet eerder door de afsluiting ... Bijna tien jaar lang verbleven
we in huurappartementen, wachtend op een nieuwe woning …”
Ahmad Abdallah Youssef al Afifi (32), een bij UNRWA geregistreerde vluchteling wiens huis in Rafah
verwoest werd in 2003166

De zones met beperkte toegang
Als reactie op de Tweede Intifada (2000-2005) heeft het Israëlische leger overal in de Gazastrook systematisch
huizen verwoest. Het effende ook landbouwgronden om zones rond Israëlische militaire installaties te creëren. Die
duidt het aan als ‘bufferzones’, op grond van militaire noodzakelijkheid.167 Maar gezien de verregaande impact op
burgers en de inconsistentie met andere verantwoordelijkheden van een bezettende macht was dit onvoldoende
als rechtvaardiging.168 Zo verloren 16.000 mensen in Rafah tussen 2000 en 2004 hun woning door vernieling en
militaire acties omdat een ‘bufferzone’ bij de Egyptische grens uitgebreid werd.169
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Mensenrechtenorganisaties rapporteerden eerder al dat de vernieling meestal geen verband hield met militaire
noodzaak aangezien bij de grootschalige vernielingen grote zones leeggemaakt werden, ongeacht of daar specifieke
bedreigingen waren.170 De Veiligheidsraad drukte hierover zijn bezorgdheid uit en riep Israël op het internationaal
recht te respecteren.171
Het Israëlische leger heeft ook een ongedefinieerde ‘no-go’-zone zone ingevoerd nabij het hek tussen Gaza en Israël.
Die zone met beperkte toegang is een strook genivelleerd land waar gebouwen gesloopt zijn en landbouw sterk
aan banden gelegd is. In januari 2009 dropte de Israëlische luchtmacht flyers om de bewoners te informeren dat
ze zones binnen 300 meter van het hek moesten vermijden. Maar in de praktijk schoot het leger met scherp op
mensen die zich op 1.000 tot 1.500 meter van het hek bevonden.172 Van januari 2009 tot juni 2012, een periode
waarin geen grote militaire escalatie plaatsvond, zijn 153 mensen door luchtbombardementen of bulldozeroperaties
uit deze zone verplaatst.173
3.2.3 IMPACT
De belemmeringen voor wederopbouw, veroorzaakt door de afsluiting en voortdurende beperkingen, verhinderen
intern verplaatste personen om terug te keren naar hun vroegere woningen.174 VN-agentschappen hebben
herhaaldelijk gewaarschuwd dat de Israëlische beperkingen op invoer van goederen in Gaza te vergaand zijn om
acceptabel te zijn. Zo verhinderen beperkingen op de invoer van houten planken, waarvan Israël beweert dat ze voor
militaire doeleinden worden gebruikt, de bouw van tijdelijke woningen en scholen en het maken van meubels.175
De bewegingsbeperkingen van personen tussen de Gazastrook en de Westoever hebben ook een verstrekkende
invloed op het leven van de Palestijnen. Slechts een handvol handelaars, een kleine groep atleten en ‘uitzonderlijke
humanitaire gevallen’ (meestal patiënten en hun begeleiders) mogen Gaza verlaten.176 Met als gevolg dat de markt
krimpt en de werkloosheid toeneemt. Die bedroeg 38,4 procent in het laatste kwartaal van 2015, meer dan 50
procent onder jongeren.177 Met onvoldoende toegang tot fondsen en bouwmateriaal blijft de bevolking afhankelijk
van buitenlandse hulp voor zijn woningnood.
Na de golf van verplaatsingen veroorzaakt door operatie ‘Gegoten Lood’ in 2009 constateerde het Palestijns Centraal
Bureau voor de Statistiek een jaar later dat 12,2 procent van de huisgezinnen in een situatie van overbevolking
leefde.178 Het aantal overbevolkte huishoudens is toegenomen door de herhaalde huisvernielingen tijdens de
militaire operaties van 2012 en 2014 en door de Israëlische beperkingen op de invoer van bouwmateriaal.
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Volgens een enquête uit 2014, gehouden vóór de escalatie later dat jaar, bedroeg het gemiddelde aantal familieleden
in een huishouden 8,56 leden en het gemiddelde aantal personen per slaapkamer 4,71.179 Overbevolking en het leven
in erbarmelijke omstandigheden hebben belangrijke effecten op de individuele fysieke en geestelijke gezondheid,
op schoolprestaties en op de omgang tussen leden van de gemeenschap.
Ook praktijken van Hamas, de feitelijke overheid in Gaza, zoals gerapporteerde discriminatie bij herhuisvesting,
slopingen en verplaatsing uit door de autoriteiten gecontroleerde gronden, hebben de situatie verergerd.180 Veel
ontheemde gezinnen verblijven in huurwoningen, wat tot hoge schuldenlasten leidt, of ze worden door familieleden
opgevangen in overbevolkte woningen. Het laatste heeft een negatief effect op geestelijke gezondheid, basisbehoeften
van kinderen en familiaal geweld. Een studie uit 2015 bracht aan het licht dat 40 procent van de vrouwen ten
minste één type geweld heeft ondervonden sinds het einde van de militaire operatie van 2014. Deelnemers aan de
studie wezen op duidelijke verbanden tussen politiek geweld, economische situatie en geweld tegenover vrouwen.181
“Er is geen betere plaats dan thuis. Vroeger was het leven veel beter. Het is mijn hoop en mijn droom
naar huis terug te keren voor 3 januari. Zelfs al bouwden ze elders een paleis voor ons, het zou me niets
doen … Het is 2009, maar wij bevinden ons terug in 1948.”
Wafa Awaja (33), ontheemd in Gaza tijdens operatie Gegoten Lood182
3.2.4 DE RESPONS VAN DE EUROPESE UNIE
In de nasleep van operatie ‘Beschermende Rand’ van 2014 beloofden donorlanden meer dan EUR 2,7 miljard om de
Gazastrook te steunen. In maart 2016 rapporteerde de Wereldbank echter dat slechts 40 procent van het toegezegde
bedrag uitbetaald was. De Europese toezegging bedroeg EUR 450 miljoen maar het niveau van uitbetaling varieert
sterk tussen de donoren.183
De internationale gemeenschap is geïnteresseerd in de heropbouw van Gaza als sleutelelement om de Palestijnse
economie te versterken en stabiliteit in de regio te verzekeren. Naast de al beschreven restricties vanwege de afsluiting
worden de heropbouwinspanningen verhinderd door de politieke splitsing tussen de Palestijnen. Veel donoren
verlenen immers geen rechtstreekse steun aan Hamas.184 Het uitblijven van de verzoening tussen Hamas en Fatah,
gebrek aan eenheid, en gebrekkige coördinatie tussen de regeringsdiensten die door de twee partijen gecontroleerd
worden, vormen een bijkomende belemmering voor de hulpverlening.185
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Tijdelijke houten huizen, gebouwd door internationale organisaties na operatie
‘Beschermende Rand’. Israël beperkte sindsdien de invoer van houten planken in Gaza (2015).

De Europese Unie laakte het beleid en de praktijken die tot verplaatsing leiden. Ze riep op om de afsluiting van
Gaza op te heffen en sprak haar steun uit voor rekenschap voor schendingen van het internationaal humanitair
recht en voor Palestijnse verzoening.186 In zijn conclusies over het Midden-Oosten-Vredesproces van januari 2016
heeft de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken alle partijen opgeroepen “snel stappen te ondernemen voor een
fundamentele wijziging in de politieke, economische en veiligheidssituatie in de Gazastrook, met inbegrip van het
einde van de afsluiting en volledige openstelling van de grensovergangen, maar met aandacht voor Israëls legitieme
bezorgdheid om veiligheid”.187
Na de operatie ‘Gegoten Lood’ en de impasse in het vredesproces in het Midden-Oosten heeft de EU in 2009
Israëls verzoek om de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Israël op te waarderen tijdelijk bevroren. Bij de
negende Associatieraad, in juni 2009, heeft de EU de link tussen opwaarderen van de betrekkingen en vooruitgang
in het vredesproces herhaald. De EU verwees uitdrukkelijk naar gedeelde waarden: democratie, respect voor
mensenrechten, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden, behoorlijk bestuur en internationaal humanitair recht.188
Toch zijn er weinig concrete gevolgen voor de aanhoudende schendingen van het internationaal recht, met inbegrip
in de bilaterale betrekkingen met de EU. Al vond er geen officiële opwaardering van de relaties tussen de EU
en Israël plaats, toch zijn er tal van bilaterale overeenkomsten getekend en is er in het kader van de bestaande
overeenkomsten vooruitgang gemaakt.189 De EU roept de Palestijnse Autoriteit op haar regeringsfuncties in Gaza
op te nemen maar geeft geen duidelijke stimulansen voor Palestijnse verzoening en geeft ook geen ondersteuning
voor het bereiken van die verzoening.190
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3.3 ISRAËL
Palestijnse burgers van Israël (soms aangeduid als ‘Arabische burgers van Israël’) vormen ruwweg 20 procent van de
Israëlische bevolking. Sinds de oprichting van Israël in 1948 worden zij niet beschermd door wetten en beleid inzake
wonen, land en eigendom. Dat zorgt voor bijkomende moeilijkheden voor het levensonderhoud van huishoudens
met een middelmatig en laag inkomen.191 Vele internationale mensenrechtenorganisaties uitten hun bezorgdheid
over het uitsluitings- en discriminatiekarakter van die wetten en praktijken.192
Sinds 1948 heeft Israël meer dan 700 nieuwe Joodse grotere en kleinere steden en dorpen gesticht. Het richtte
echter geen enkele nieuwe woonplaats voor minderheden op afgezien van steden om de gedwongen verplaatsing
van bedoeïenen te stimuleren.193 Een belangrijk aantal Palestijnse locaties in Israël blijft zonder planning of volgt
voorbijgestreefde masterplannen die hun natuurlijke groei kortwieken en burgers confronteren met het risico op
verplaatsing ten gevolge van huisvernielingen.
3.3.1 ACHTERGROND
Na de vlucht en uitdrijving van ongeveer 700.000 tot 750.000194 vluchtelingen tijdens de oorlog van 1948 bleven
naar schatting zo’n 150.000 Palestijnen op het grondgebied van Israël, van wie 30.000 tot 48.000 intern waren
verplaatst.195 Na de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring kregen de Palestijnen die op het grondgebied waren
gebleven Israëlisch staatsburgerschap toegekend. Ze werden echter onder militair bestuur geplaatst, wat geduurd
heeft tot 1966. Het militaire bestuur beriep zich op veiligheidsredenen om de bewegingsvrijheid van de Palestijnse
burgers te beperken. Zo was er onder meer een avondklok, indamming van burgers in gesloten zones en een
vergunningenregime voor hun verplaatsingen buiten die vastgelegde zones .196
Tijdens die periode van militair bestuur werden nog eens 35.000 tot 45.000 Palestijnse burgers van Israël, meestal
intern, verplaatst. Dit gebeurde door militaire operaties, uitzettingsbevelen en ‘interne-transferoperaties’.197 In de
Negev werden zo’n 11.000 bedoeïenen in een begrensde zone, bekend als de Siyag, gedwongen.198
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Hun vroegere woonplaatsen werden uitgeroepen tot gesloten militaire zone en zij werden verhinderd naar hun
traditionele woongronden terug te keren. In de jaren 1970 richtte Israël zeven steden op voor de verplaatste bedoeïenen.
Het gedwongen karakter van die urbanisatie leidde tot ongeschikte woonomgevingen.199 Veel bedoeïenenfamilies
weigerden zich in de nieuwe woonplaatsen te vestigen, sommige bleven in de Siyag-zone, terwijl andere naar hun
eigen gronden daarbuiten terugkeerden. Tot vandaag wordt de meerderheid van die woonplaatsen niet erkend door
de Israëlische autoriteiten en krijgen die families geen overheidsdiensten zoals water en elektriciteit.200
In Galilea en in steden met een gemengde Israëlisch-Joodse en Palestijnse bevolking (bekend als ‘gemengde
steden’) werden Palestijnen die tijdens de oorlog van 1948 waren gevlucht door de Israëlische wet geclassificeerd
als ‘afwezigen’. Hun onroerend eigendom en de achtergelaten bezittingen werden overgedragen aan de Beheerder
van Eigendommen van Afwezigen .201 In Jaffa bijvoorbeeld bleven slechts 4.000 van de 70.000 Palestijnse bewoners
die daar gewoond hadden tot 1948, over. Ze werden samengebracht in de Ajamibuurt zonder de mogelijkheid
naar hun woning een beetje verderop terug te keren.202 Nadat hun woningen uitgeroepen waren tot ‘Eigendom
van Afwezigen’ gebruikten de Israëlische autoriteiten ze om er pas gearriveerde Joodse immigranten te vestigen.203
Hetzelfde beleid kreeg navolging in de gemengde steden Akko, Haifa, Ramla en Lod. In landelijke gebieden
verwierven de Israëlische autoriteiten rechten op grote stroken land door de bekrachtiging en implementatie van de
Israëlische Landverwervingswet van 1953. Die gaf de regering de toestemming rechten te verwerven van eigenaars
die niet in actief bezit waren van hun land.204
3.3.2 FACTOREN DIE BIJDRAGEN AAN VERPLAATSING
De verplaatsing en onteigening die de Palestijnen trof die in Israël woonden tijdens en na de oorlog van 1948,
heeft nog altijd een impact op hun maatschappij. Ze lopen een groot risico op verdere verplaatsing. Het verlies
van eigendommen en bronnen van levensonderhoud duwde gezinnen in de armoede. Veel van die Palestijnen
werden verplicht een huis te huren en te werken als dagloners om zo hun woning en de zaak die ze ooit bezaten te
vervangen. Bijgevolg werd de Palestijnse samenleving in Israël kwetsbaarder voor de impact van het woonbeleid van
de regering en afhankelijker van hulp.

Discriminatie bij toewijzing en planning van land
Een paar officiële Israëlische rapporten stellen discriminatie bij toewijzing en planning van land aan de kaak. Met
name de ‘Gouvernementele Onderzoekscommissie inzake de Botsingen tussen Veiligheidstroepen en Israëlische
Burgers in Oktober 2000’ (bekend als de Or-Commissie) kaartte deze kwestie aan in een rapport van 2003. De OrCommissie wees landkwesties aan als een van de hoofdfactoren van het gevoel van discriminatie en achterstelling
bij Palestijnse burgers van Israël.205
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Een bulldozer vernielt een huis in het niet-erkende bedoeïenendorp Sawa waarbij een bedoeïenenfamilie
zelf haar huis sloopt. De Israëlische politie had zeven families bevolen op maandag hun eigen huis
te slopen in het niet-erkende dorp Sawa, met het dreigement dat ze anders de volgende dag
het slopingsbevel zouden komen uitvoeren. De bewoners kozen ervoor om de huizen zelf af te
breken om een politieraid en de afbraakkosten vanwege de Israëlische autoriteiten te vermijden
(Negev-woestijn, 23 december 2014).

Volgens de Or-Commissie hielden Israëls opeisingen van Palestijns land duidelijk verband met de belangen van de
Joodse meerderheid. Ze werden gebruikt voor het oprichten van Joodse gemeenten en zorgden voor een drastische
vermindering van de beschikbare grond voor gemeenten met een overwegende meerderheid van Palestijnse
burgers.206 Hoewel Palestijnse burgers van Israël bijna 20 procent van de bevolking uitmaken, kregen de plaatselijke
gemeenten met een grote meerderheid van Palestijnse burgers slechts 3,5 procent van de gronden toegewezen. Dit
is bijna zes keer minder grond per inwoner dan Joods-Israëlische gemeenten.207 Volgens de Association for Civil
Rights in Israel komt dat neer op een halvering van de grond die sinds 1948 voor deze groep beschikbaar is, terwijl
zijn bevolking in dezelfde periode met een zevenvoud gestegen is.208
De uitvoering van planningsmaatregelen in woonplaatsen van Palestijnse burgers van Israël diende eerder om hun
uitbreiding en territoriale continuïteit te controleren dan om tegemoet te komen aan hun behoeften. Dit leidt
tot overbevolking.209 Palestijnse burgers van Israël blijven ernstig ondervertegenwoordigd in planningsstructuren
zolang Joodse organisaties een officiële rol vervullen. Deze situatie draagt bij aan de uitsluiting van minderheden.210
De Or-Commissie merkte op dat plannen om woonuitbreiding te vergemakkelijken op onredelijke wijze uitstel
opliepen. De beslissingen van gouvernementele planningsorganen kwamen niet tegemoet aan de behoeften van de
woongebieden met als gevolg dat veel Palestijnse burgers van Israël de nodige vergunningen voor de bouw van hun
woning niet konden verkrijgen, wat hen verplichtte zonder vergunning te bouwen.
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(Al-Monitor, 6 december 2013); “The View from the Hilltops” (Haaretz, 14 oktober 2010).
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Kader 8. Het Prawerplan en vernielingen en verplaatsingen in de Negev

In 2013 vond in de Knesset de eerste lezing van het ‘Prawerplan’ plaats. Dat plan voorzag in de afbraak van 35 nieterkende Palestijnse bedoeïenendorpen in de Negev-woestijn en plande de verplaatsing van tot 70.000 PalestijnsIsraëlische bedoeïenen.211 Het wetsontwerp was ontwikkeld zonder voorafgaandelijke en effectieve raadpleging
van de betrokken gemeenschappen, die niet instemden met dit plan.212 Dat zou onder andere juridische remedies
onmogelijk maken, hun recht op compensatie beperken, en leiden tot hun verhuis naar verpauperde door de staat
geplande steden voor bedoeïenen.213 Volgens een door hun gemeenschap ontwikkeld plan zouden alle dorpen echter
erkend kunnen worden op hun huidige locatie als dezelfde planningscriteria werden toegepast op de landelijke
gebieden voor bedoeïenen als op die voor Joden.214
De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, Navy Pilay, sloeg alarm. Ze betreurde dat de Israëlische
regering “voortgaat met een discriminatoir beleid van gedwongen verplaatsing tegen zijn eigen Arabische burgers”.
Ze riep op tot een daadwerkelijk consultatief en participatief proces, en erkenning van en respect voor de gelijke
rechten van bedoeïenen op eigendom, woongelegenheid en openbare diensten.215
Nadat was toegegeven dat het plan niet aan de getroffen gemeenschappen was voorgelegd, werd de voorgestelde tekst
van het wetsontwerp geschrapt.216 Niettemin was er een geamendeerde versie in de maak en werd de voorbereiding
van de uitvoering ingezet.217 Er zijn op dit moment pogingen om het proces te versnellen aan de gang.218 Verder
gaf het Israëlische Hooggerechtshof de staat in 2015 toestemming een bedoeïenendorp te slopen om een stad met
Joodse meerderheid te bouwen. Dit schiep een belangrijk precedent dat de afbraak van eender welk niet-erkend
dorp zou rechtvaardigen, zelfs zonder verdere wetgeving.219

Discriminatie bij huisvestingsbeleid
Het Israëlische staatsbeleid geeft belangrijke steun aan landelijke steden en dorpen. De Negevwoestijn en Galilea
in het bijzonder zijn door de staat aangeduid als Zones met Nationale Prioriteit. Ze komen in aanmerking voor
belastingvoordelen, subsidies en andere stimulansen bedoeld om investeringen en nieuwe bewoners aan te trekken.
Zoals de Or-Commissie opmerkte is het beleid achter deze voordelen en subsidies gericht op de ‘verjoodsing’ van de
Israëlische periferie. Doel is meer Joodse bewoners ertoe aan te zetten te verhuizen naar gebieden die hoofdzakelijk
door Palestijnse burgers van Israël worden bewoond.220
Volgens veel critici zijn de financiële stimulansen en voordelen om in de Zones met Nationale Prioriteit te gaan
wonen niet gelijk verdeeld tussen Joodse en Palestijnse burgers van Israël. Gemeenschappen van Palestijnse
burgers van Israël worden geregeld van voordelen uitgesloten doordat criteria opgelegd worden waaraan ze niet
kunnen voldoen of omdat hun lokaliteit niet erkend wordt door de staat.221
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In 2006 oordeelde het Israëlische Hooggerechtshof dat de indeling van het land in Zones met Nationale
Prioriteit resulteerde in onwettige discriminatie van Palestijnse burgers van Israël en geannuleerd moest
worden.222 Niettemin is de opname van niet-Joodse buurten in de kaart van de Zones met Nationale Prioriteit
tot nog toe uitgesteld.223
De mogelijkheden van Palestijnse burgers om naar een Joodse buurt te verhuizen zijn beperkt. In 2011 keurde
de Israëlische Knesset de wet op ‘Toelatingscomités’224 goed. Volgens die wet is het toelatingscomités in kleine
gemeenschapsdorpen in de Negev en Galilea toegestaan potentiële bewoners uit te sluiten op grond van sociale
of culturele ongeschiktheid.225 Hoewel deze wet van toepassing is op slechts een beperkt aantal dorpen, waarvan
het aantal huishoudens niet meer dan 400 bedraagt, staat het zulke buurten toe procedures en vereisten in te
voeren die de mobiliteit beperken van Palestijnse gezinnen die er willen komen wonen. De wet werd ingevoerd
als reactie op uitspraken van het Hooggerechtshof die bepaalden dat afwijzing van Palestijnse kandidaten illegaal
is als die uitsluitend gebaseerd is op hun herkomst en nationale identiteit.226
Er vinden soortgelijke uitsluitingsprocessen plaats in gemengde steden, waar het historische verlies van
eigendomsrechten tijdens en na 1948 Palestijnse burgers van Israël kwetsbaar maakte voor veranderingen in
het huisvestingsbeleid.227 Nadat ze huurder waren geworden in overheidseigendommen, hadden Palestijnse
burgers van Israël weinig zeggenschap over stedelijke herontwikkelingsplannen die elk aspect van hun leven
beïnvloeden. In recente decennia startten de Israëlische Landautoriteit en haar dochtermaatschappijen voor
huisvesting privatiseringsprocessen waarbij regeringseigendommen te koop werden gesteld. De vraag naar
onroerend goed in stadscentra evenals ideologische motivaties leiden ertoe dat Palestijnen uit hun woonbuurten
weg worden geduwd door het gebrek aan beschikbare eigendommen en stijgende huisprijzen.228
“Burgemeesters willen geen gemengde steden. We hebben de onlusten in Akko gezien. We hebben gezien
hoe gevaarlijk het was. Daar kunnen we geen spelletjes mee spelen. De werkelijkheid is dat verschillende
sectoren niet noodzakelijk met elkaar kunnen opschieten. Het grote aantal Arabieren in Wadi Ara
maakt het een ongewenste plek om te wonen.”
Israëlisch Minister van Huisvesting Ariel Atias, 2009229
In december 2014 stelde de Israëlische regering een team aan, bekend als het ‘120 Dagenteam’, dat de opdracht
kreeg een plan te ontwerpen om het gebrek aan geschikte huisvesting voor Palestijnse gemeenschappen
in Israël aan te pakken. Het rapport van het team, gepubliceerd in juni 2015, kwam tot de bevinding dat
regeringsplannen voor betaalbare huisvesting systematisch ontoereikend bleken om de behoeften van de
Palestijnse gemeenschappen in Israël aan te pakken en hun toegang tot geschikte huisvesting te verbeteren.
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Een van de hoofdconclusies was dat zonder structurele veranderingen om de beschikbaarheid van land voor
nieuwbouw te vergroten en zonder verbetering in de planningsprocessen het acute woningtekort zal toenemen
en dat veel gezinnen uit de markt geprijsd zullen worden.230
Hoewel de regering een actieplan heeft goedgekeurd om de talrijke aanbevelingen van het Team uit te voeren, menen
critici dat ze de kernfactoren die de verplaatsing van Palestijnen in Israël doen voortduren, niet aanpakken. In april
2015 publiceerde Adalah, een mensenrechtenorganisatie en wetscentrum voor Palestijnse Israëlische burgers, een
rapport dat concludeerde dat de woningsituatie van Palestijnse burgers “een product is van doelbewust, consistent
en systematisch staatsbeleid dat Arabische burgers uitsluit en tal van belemmeringen voor ontwikkeling opwerpt”.231
3.3.3 IMPACT
Het algemene verzuim van de Israëlische autoriteiten om nieuwe buurten voor Palestijnse burgers op te richten en
hun woningnood in bestaande buurten aan te pakken maakt dat tienduizenden Palestijnse burgers van Israël geen
basisvoorzieningen hebben en wonen in huizen die het gevaar lopen gesloopt te worden.232 Dat is vaak het geval
in de onmiddellijke nabijheid van zones waar woningontwikkeling en voorzieningen voor de Joods-Israëlische
bevolking gestimuleerd en goedgekeurd worden, of zelfs met terugwerkende kracht geregulariseerd.233
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Bulldozers en arbeiders van de gemeente Tel Aviv slopen het huis van een Palestijns gezin
(met Israëlisch staatsburgerschap) in Jaffa (Israël, 2010).
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Discriminatie via wetten en beleid vormt de basis voor een huisvestingssysteem dat, volgens de Speciaal Rapporteur
van de VN over adequate huisvesting, “onophoudelijk gefaald heeft in de bescherming en ondersteuning van
Palestijnse burgers van Israël”. Dit heeft geleid tot huuronzekerheid, overbevolking, uitzettingen en slopingen.234
In 2015 kwam de Israëlische Staatscontroleur tot de vaststelling dat van 139 buurten slechts 41 over geüpdatete
masterplannen, noodzakelijk voor nieuwbouw van woningen, beschikten. Hij stelde ook vast dat de nieuwbouw elk
jaar 7.000 eenheden bedraagt, terwijl er jaarlijks behoefte is aan 13.000 nieuwbouweenheden.235 Bovendien staan
de meeste zones naast Palestijnse plaatsen in andere masterplannen aangeduid als ‘open zone’ of zone met ‘hoge
landschappelijke waarde’. Dit beperkt de mogelijkheden tot groei van die Palestijnse locaties verder.236
In de niet-erkende dorpen leven bedoeïenen verder zonder basisvoorzieningen, in woningen die gesloopt dreigen
te worden. Hun rechten worden ondermijnd en de ongelijkheid tussen Palestijnse en Joodse burgers van Israël
neemt toe. De bedoeïenengemeenschap in de Negev telt zowat 230.000 mensen. Ze vormen 31 procent van de
bevolking van de regio, terwijl slechts 18 van de 144 buurten voor hen bestemd zijn.237 Het woningtekort en
masterplannen die de bedoeïenengemeenschappen niet erkennen, leiden tot de afbraak van talloze woningen. Veel
van die woningen worden meerdere keren gesloopt en opnieuw opgebouwd. Alleen al tussen 2013 en 2015 hebben
de Israëlische autoriteiten meer dan 2.750 structuren vernield omdat ze zonder de vereiste vergunningen waren
gebouwd.238
In de Negev zet het slopingsbeleid de bedoeïenengemeenschap onder druk om akkoord te gaan met het
huisvestingsbeleid van de overheid.239 In januari 2016 gaf een interministerieel comité de aanbeveling dat de
regering het actieplan zou overnemen dat uitgewerkt werd door het 120 Dagenteam. Dat actieplan is gericht op de
verbetering van de woonsituatie van Palestijnse burgers in Galilea, naast de opvoering dwangmaatregelen en afbraak
van huizen. Het is te vroeg om de precieze impact van het actieplan, dat tot 2020 loopt, in te schatten. Toch vrezen
velen dat de investering in het woningbeleid dezelfde lijnen zou kunnen volgen als in de Negev. Dit zou leiden tot
toename van verplaatsingen als voorwaarde voor investeringen in infrastructuur.240
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3.3.4 DE RESPONS VAN DE EUROPESE UNIE
De EU ondersteunt de organisaties van de Israëlische civiele samenleving bij hun werk rond rechtvaardige
planningsinitiatieven, onder meer in kwetsbare gemeenschappen.241 Ze ondersteunt ook initiatieven rond de
promotie en bescherming van rechten in kwetsbare gemeenschappen.242 Nochtans staat het onderliggende beleid
dat dit werk noodzakelijk maakt nog niet hoog op de politieke agenda.243 Europese missiehoofden hebben echter
reeds aanbevolen om de situatie van de minderheden in Israël te beschouwen als een ‘kernkwestie’.244
Er is een uitzondering: de toegenomen focus op de situatie van bedoeïenen in de Negev. Die situatie is te wijten
aan het Prawerplan en de ermee verbonden wetsvoorstellen. Het Europees Parlement heeft opgeroepen het plan in
te trekken. Het legt een link tussen de processen van verplaatsing aan beide zijden van de Groene Lijn en roept op
om “de bedoeïenengemeenschappen in Zone C en de Negev te beschermen”.245 Diplomatieke missies bezochten
de gemeenschappen en de kwestie wordt geregeld ter sprake gebracht bij bilaterale diplomatieke contacten en
gesprekken met de Israëlische overheid.246 Publiek is de kwestie ter sprake gebracht in rapporten over Europees
Nabuurschapsbeleid.247 Het Europese engagement lijkt zich inhoudelijk te richten op aanmoediging van de dialoog
en de overweging van alternatieve voorstellen.
In tegenstelling tot de duidelijke uitspraken van de mensenrechtenorganen van de VN, nam de EU echter geen stelling
in over Israëls beleid dat leidt tot verplaatsing in de Negev. Integendeel, de EU erkende de ‘ontwikkelingskansen’
van het Prawerplan.248 Bovendien kaartte de EU het beleid en de praktijken die risico’s met zich meebrengen en
de vroegere verplaatsing van Palestijnse burgers van Israël naar buiten de Negev verergeren, niet zichtbaar aan op
politiek niveau.
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4. CONCLUSIE
“Terwijl de wet hun rechten veilig zou moeten stellen, heeft Israël complexe en elkaar overlappende
wettelijke kaders uitgewerkt die de staat toelaten om op agressieve wijze zijn politiek uit te voeren van
gedwongen verplaatsing van Palestijnen zowel in Israël als in bezet Palestijns gebied met behulp van
‘legale’ middelen, ongeacht of het zijn eigen burgers zijn dan wel personen die ‘beschermd’ zijn onder
het internationaal humanitair recht.”
Adalah − The Legal Centre for Arab Minority Rights in Israel249
Gedwongen verplaatsing en de effecten ervan zijn een prioritaire uitdaging voor de bescherming van de rechten van
Palestijnen en de ontwikkeling van hun gemeenschappen, zowel in bezet Palestijns gebied als in Israël. Ondanks
verschillen in het wettelijke kader tussen de verschillende regio’s, leiden gelijkaardige discriminatiepraktijken en
schendingen van internationale wettelijke normen tot verplaatsing in Israël, de Westoever (inclusief Oost-Jeruzalem)
en de Gazastrook. Daardoor blijft verplaatsing een aanhoudende, consistente en centrale kwestie in het conflict. Ze
drijft de fragmentering, ont-ontwikkeling en isolering van Palestijnse gemeenschappen op de spits. Verder verergert
ook de historische ontheemding van de Palestijnen, een van de niet-aangepakte wortels van het conflict, en blijven
verplaatste gemeenschappen rechtsherstel ontberen.
Verplaatsing holt het vooruitzicht op een rechtvaardige vrede fundamenteel uit. Daarom is er dringend actie
nodig van de internationale gemeenschap, de EU en haar lidstaten. Omdat gedwongen verplaatsing aan beide
zijden van de Groene Lijn plaatsvindt, is een consistente rechtenbenadering door de EU nodig. Israël moet zijn
verplichtingen onder het internationaal recht nakomen: internationaal humanitair recht in bezet Palestijns gebied
en internationale mensenrechtennormen zowel binnen zijn grenzen van vóór 1967 als in bezet Palestijns gebied.
Derde staten hebben de wettelijke plicht toe te zien op Israëls naleving van het internationaal humanitair recht. Ze
mogen een situatie die ontstaan is door inbreuken op het internationaal recht niet als legaal erkennen. Respect voor
de internationale rechtsregels moet daarom een prominentere rol spelen in de betrekkingen tussen de EU en Israël.
Vandaag schiet de benadering van de EU inzake de verplaatsing van Palestijnen tekort in de verdediging van
hun rechten. Zelfs wanneer de EU en haar lidstaten humanitaire steun bieden aan verplaatste Palestijnen, is
die zelden gericht op het Israëlische beleid dat aan de wortel ligt van verplaatsing. Beleidsuitspraken van de EU
worden vaak niet gekoppeld aan concrete acties. Aangezien de gangbare aanpak tekortschiet om de Palestijnen
te beschermen, is het belangrijker dan ooit dat de EU en haar lidstaten in de relaties met Israël uitgaan van een
rechtenbenadering. Dat betekent niet alleen het bepleiten van respect voor internationaal humanitair recht en
internationale mensenrechtennormen, maar ook afzien van instemming met schendingen, maatregelen nemen om
kwetsbare gemeenschappen te beschermen en rekenschap bevorderen.
Israël is de belangrijkste verantwoordelijke voor het welzijn van de Palestijnen onder zijn bewind. Het moet
zijn verplichtingen tegenover hen nakomen. De EU beperkt zich voornamelijk tot de garantie dat Israël zijn
soevereiniteit niet uitbreidt naar Zone C van de Westoever en het vredesproces in het Midden-Oosten. Ook al is dit
een gunstige positie, ze moet ook gepaard gaan met een sterkere positie inzake respect voor het internationaal recht.
Als belangrijkste donoren voor de Palestijnen en grootste handelspartners van Israël moeten de EU en haar lidstaten
in bilaterale betrekkingen die hefboom prioritair gebruiken om de gedeelde democratische waarden, respect voor
mensenrechten, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden te bevorderen. Financiële steun alleen volstaat niet om
die waarden te promoten en te verzekeren dat ze rechtvaardigheid en welvaart in de regio bewerkstelligen.
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