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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 

1375 
Vragen van de leden K. de Vries 
(P.v.d.A.), Aarts (C.D.A.), Schaper 
(D'66), Van der Spek ( P S P ) , Walt-
mans (P.P.R.) en Bolkestein (V.V.D.) 
over het niet-afgeven van een uitreis-
visum door Israël. (Ingezonden 10 no-
vember 1981) 

1 
Is u bekend, waarom de burgemeester 
van Nabloes, de heer Bassam Shaka'a, 
die deze week op uitnodiging van 
C.D.A., D'66, P.P.R., P.S.P., P.v.d.A., 
J.O.V.D., C.D.J.A. en de NOVIB een be-
zoek aan Nederland zou brengen, van 
de Israëlische autoriteiten geen uitreis-
visum heeft gekregen? 

2 
Zo neen, bent u bereid u tot de lsraëli-
sche regering te wenden ten einde op-
heldering te verkrijgen over de rede-
nen, die aan het niet-afgeven van zo-
danige vergunning ten grondslag lig-
gen? 

wees er bij die gelegenheid op dat het 
Israëlische militair gezag in de door 
Israël bezette Westelijke Jordaanoever, 
de uitreis van burgemeester Bassam 
Shaka'a ten einde Nederland te 
bezoeken verboden had, aangezien de 
heer Shaka'a dergelijke verblijven in 
het buitenland «in het verleden altijd 
weer heeft aangegrepen om anti-lsraë-
lische propaganda te maken». 

2 en 3 
Over deze aangelegenheid heeft 
reeds, voor ontvangst van deze 
vragen, contact plaatsgevonden met 
de Israëlische autoriteiten. Deze 
hebben tot mijn leedwezen de 
uitspraken van de onder 1 genoemde 
Israëlische woordvoerder bevestigd, 
door te verstaan te geven dat zij, gelet 
op bepaalde door hen minder gewenst 
geachte activiteiten van de heer 
Shaka'a, het geven van een uitreisvi-
sum aan de burgemeester van 
Nabloes thans niet opportuun achten. 

' Antwoorddatum 12 november 1981. 

Wilt u de Kamer omtrent uw bevindin-
gen en uw oordeel over deze gang van 
zaken inlichten? 

Antwoord 

Antwoord van Minister Van der Stoel 
(Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 10 
augustus 19821) 

1 
Verwezen zij naar uitspraken ter zake 
tegenover de pers van een woordvoer-
der van het Israëlische Ministerie van 
Defensie. Genoemde woordvoerder 
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