
 

 

Aan de Commissies Buitenlandse Zaken en Defensie 
 
 
Leiden, 11/2/2021 
 
 
Onderwerp: Inkoop Defensie bij het Israëlische wapenbedrijf Elbit – wapens ‘getest op 
Palestijnen’. 
 
 
 
Geacht Kamerlid, 
 
Zoals bekend koopt de Nederlandse Defensie flink in het Israëlische wapenbedrijf Elbit. De 
afgelopen anderhalve maand sloot het bedrijf drie contracten voor leveringen aan de 
Nederlandse krijgsmacht, met een totale waarde van ruim € 73 mln. Nederland verbindt zich 
daarmee opnieuw aan een bedrijf dat een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van 
Israëls capaciteiten om Palestijnen te onderdrukken en uit te sluiten. Voor meer achtergrond 
en bijzonderheden daarover verwijs ik u naar bijgaande de notitie van The Rights Forum van 
26 januari 2021. 
‘Waarom zijn de Israëlische wapens zo gewild voor onder meer de Nederlandse Defensie  en 
de Westerse mogendheden’? 
Het antwoord luidt:   
‘Israël levert militaire technologie middels wapens van onderdrukking die in afgelopen 75 
jaar van oorlogvoering zijn ontwikkeld en werden ingezet tegen het Palestijnse volk op grond 
van de behoefte aan ‘veiligheid’. Deze technologie wordt in toenemende mate geëxporteerd 
naar landen met landen met ‘foute regimes’, waaraan de EU of de Verenigde Staten op 
grond van de diverse (UN) sanctielijsten niet wilden en of konden leveren.  Deze 
wapenleveranties zijn inmiddels genoegzaam bekend en gedocumenteerd, van het Zuid-
Afrikaanse apartheid regiem, de contra’s en het genocide regime in Guatemala tot 
bijvoorbeeld: 

- De krijgsheren van het Afrikaanse continent (25 % van de Israëlische wapenexport gaat naar 

de sub – Sahara landen; 

 



 

 

- Het generaalsregime in  Myanmar ( Israël was het enige land die de internationale 

wapenboycot tegen dit land volkomen negeerde); 

 

- Het moorddadig regime van president Duterte van de Filipijnen (hij bracht een bezoek aan 

Israël om wapens te kopen voor zijn veiligheidsdiensten);   

 

- De ultra nationalistische president Modi van India (dit land is één van de belangrijkste 

afnemers van Israëlische wapens en de grootste importeur van wapens in de wereld); 

 

- De Hongaarse Orban en de Poolse Morawiecki (beiden met hun sterk antisemitische 

regeringen ontkennen de rol die hun landen hebben gespeeld in het drama van de Holocaust 

en toch zijn zij politiek nauw verbonden met de Israëlische Minister-President Netanyahu en 

ontvangen zij militaire en veiligheidssteun – het laatste als bescherming tegen de ‘dreiging’ 

van migranten en vluchtelingen; 

 

- China en Kazachstan, die observatieapparatuur ontvangen om niet gewenste minderheden 

onder hun bevolking te kunnen bewaken en apparatuur die dienen tot ‘sociale selectie’ 

programma’s in nauwe samenwerking met Israëlische bewakingsbedrijven. 

 

- President Bolsonaro van Brazilië heeft drones ontvangen voor zijn politie diensten. Deze 

drones kunnen op afstand gezichten herkennen van mensen uit een demonstratie. Bolsonaro 

heeft verklaard dat hij tenminste 30.000 mensen wil laten verwijderen, zodat er weer 

politieke stabiliteit in zijn land zal heersen 

 

De kracht van Israël is dat dit land aan de meest onderdrukkende regimes van deze wereld 
de meest geavanceerde militaire technologie levert op het gebied van ‘’control’  - militair, 
binnenlandse veiligheid en nationale of lokale politie, alles geïntegreerd. Deze regimes 
blijven dus zo aan de macht en onderdrukken de eigen bevolking, die snakt naar vrijheid, 
mensenrechten en democratische grondwaarden, zoals vrijheid van meningsuiting.  
Zo zijn er ‘crowd control’ systemen geleverd aan de Egyptische Mubarak regering tijdens de 
Arabische Lente en afluister- en traceertechniek voor mobiele telefoons aan de regering van 
Saoedi Arabië, waardoor deze de journalist Jamal Khashoggi konden vermoorden.    
Meer hierover leest u onder in het boek van de Israëlische professor Jeff Halper ‘War Against 
the People’ en in zijn latere publicaties in de internationale pers.  
De samenwerking van de Israëlische wapen bedrijven met Westerse regeringen (U.S.A. / EU 
/ Nato) en multinationals zoals onder meer Boeing en Lockheed (F 35) maken dat de 
veiligheid- en control wapensystemen, welke zijn geperfectioneerd in de Palestijnse 
Gazastrook en Westelijke Jordaanoever, maken dat elke neoliberale regering van een land 
waar ook ter wereld, deze wapens kan gebruiken tegen zijn onwillige of opstandige burgers.    



 

 

De wereldwijde beweging voor Boycot, Divestment, en Sancties  (BDS) pleit voor een 
wapenboycot van Israël. De voornaamste argumenten voor een wapenboycot van Israël 
zijn: 

- Israël voert een continue oorlog tegen de Palestijnse bevolking met een gemengde inzet van 

militairen, politie en andere veiligheidsinstanties. Sinds april 2018 zijn alleen al in Gaza 250 

Palestijnen gedood en 23.000 gewond door Israëlische scherpschutters; door 

mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Right Watch worden deze 

acties scherp veroordeeld. 

 

- Israël schendt bij voortduring het luchtruim van zijn omringende landen en bombardeert 

intensief in Syrië. Dit bedreigt de – ook voor Europa noodzakelijke – stabiliteit in het Midden-

Oosten; 

 

- Door te vertrouwen op zijn geavanceerde defensie- en veiligheidssector meent de Israëlische 

regering dat het zijn eigen gang kan gaan en geen enkel compromis hoeft te sluiten met de 

Palestijnse bevolking, de buurlanden en de bredere regio. 

 

- Samenwerking met de Israëlische defensie- en veiligheidssector is een impliciete 

rechtvaardiging en  versterking van de in de vorige punten genoemde situatie.  

 

De  Israëlische defensie- en veiligheidsindustrie  krijgt mede dankzij haar contacten met de 
Nederlandse defensie- en veiligheidssector in toenemende mate toegang tot de  
Nederlandse markt. Wij achten het niet gewenst dat de Nederlandse overheid langs deze 
weg zeer gevoelige en strategische informatie zal gaan delen met de Israëlische 
veiligheidssector.  
Het bevreemdt ons ook dat de Israëlische defensie- en veiligheidssector toegang heeft 
gekregen tot het Europese Horizon 2020-programma en inmiddels bij een groot aantal uit dit 
programma gefinancierde projecten is betrokken. Niet zelden in projecten waar ook 
bedrijven en instellingen uit de Nederlandse defensie- en veiligheidssector aan deelnemen. 
Dat betekent dat met Europees belastinggeld onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
worden gefinancierd waarvan de resultaten door Israël zonder enige twijfel aangewend 
zullen worden tegen de Palestijnen, de buurlanden en de verdere regio. En dat terwijl de 
eerbiediging van mensenrechten een essentieel element is in het Associatieverdrag op grond 
waarvan Israël aan Horizon 2020 mag deelnemen. 
Meer over de samenwerking tussen Nederland en Israël in wapenhandel en 
veiligheidsonderzoek leest u in het rapport van Stop Wapenhandel ‘Technologie en 
onderdrukking’ van juli 2020.  
Als BDS-beweging in Nederland zullen wij ook binnenkort de in dit rapport genoemde 
bedrijven en instellingen aanschrijven.  
Met de verkiezingen in aantocht zou het goed zijn als u als politieke partij zich uitspreekt 
over de rol van Nederland in het ondersteunen van een wapenindustrie, die floreert bij 

https://www.stopwapenhandel.org/node/2414
https://www.stopwapenhandel.org/node/2414


 

 

bezetting en repressie van de Palestijnse bevolking. Waar Nederland misschien maar een 
beperkte rol heeft in de onderhandelingen tussen Israël en Palestina, kan de Nederlandse 
regering heel eenvoudig een sterk signaal afgeven, door niet langer militair materieel te 
kopen dat is ontwikkeld ten koste van Palestijnen, die snakken naar vrede en vrijheid en 
rechtvaardigheid. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Hoogachtend, 
 

 
Sonja Zimmermann   Jaap van der Vinne    
Voorzitter     Lid werkgroep Militair BDS NL 
 
 
      
 
 
 
Bijlagen:  

- Rapport “Technologie en onderdrukking” 

- Defensie koopt in bij Israëlisch wapenbedrijf Elbit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


