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G BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juli 2004

In gevolg op het verzoek van de leden van de Vaste Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken over ontvangst van de initiatiefnemers van het
Geneefse Initiatief, Yossi Beilin en Abed Rabbo, ingezonden op 9 juli met
kenmerk 131842 (bijlage), bericht ik u als volgt.

De voorbereidingen voor een ontvangst met de beide initiatiefnemers van
het Genève-akkoord, Yossi Beilin en Abed Rabbo, zijn thans in volle gang.
De Nederlandse Ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse Vertegenwoor-
diging in Ramallah staan rechtstreeks in contact met de initiatiefnemers.
Een ontvangst bleek helaas om agendatechnische redenen tot op heden
niet mogelijk.
Naar het zich thans laat aanzien, zal de ontmoeting plaatsvinden in
augustus.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
B. R. Bot
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BIJLAGE BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Den Haag, 9 juli 2004

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken op
25 mei jl. heeft u naar aanleiding van vragen van de zijde van deze Kamer
over het Geneefse initiatief geantwoord dat u de initiatiefnemers graag op
korte termijn zou willen ontmoeten, maar dat het tot dusverre niet gelukt
is om hen onmiddellijk te spreken.

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken vernemen
thans graag van u of een gesprek met de heren Bellin en Rabbo inmiddels
heeft plaatsgevonden, dan wel op welke termijn deze ontmoeting nu is
voorzien.

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
Janssen
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