Balkenende
die veel voorkomt, ook in parlementen en ook vandaag
de dag. Het appel om risico’s met elkaar te dragen, is het
wezen van het bondgenootschap. De opmerking van de
heer Van der Vlies zegt iets over de solidariteit binnen
het bondgenootschap.

en er zijn landen die een optreden in welke vorm dan
ook, zouden blokkeren, zullen wij onder bepaalde
omstandigheden misschien zelfstandig moeten opereren.
Dit zou dan via de Europese Unie kunnen verlopen.
De beraadslaging wordt geschorst.

De heer Van der Vlies (SGP): Het gaat er mij om dat wij
als wij tot een besluit zouden komen – ik spreek in
termen van mogelijkheid – en ons weer voor een paar
jaar aan die aanwezigheid daar onder die omstandigheden binden, er wel een zeker vertrouwen in moeten
hebben dat een ander land het op enig moment van ons
overneemt. Anders wordt het uitzichtloos. Dit zou
betekenen dat je genoodzaakt bent te blijven als je een
keer ja hebt gezegd. Dat lijkt mij geen goed perspectief.
Minister Balkenende: Ik begrijp het, maar de heer Van
der Vlies loopt hiermee al vooruit op een debat dat wij
mogelijk zullen voeren. Ik wil daar nu niet op ingaan.
Verschillende leden van de Kamer hebben onderstreept dat er een goede balans moet worden gevonden
tussen onze ambities voor vrede en veiligheid en de
beschikbare middelen om die ambities te realiseren. Ik
dank de heer Rutte voor zijn opmerkingen op dit punt.
Wij kunnen politiek van mening verschillen, maar ik was
ingenomen met wat hij zei.
Nederland moet de middelen hebben om de actieve
rol die hem voor ogen staat, overtuigend te kunnen
spelen. Natuurlijk mogen wij onze mannen en vrouwen
niet aan onverantwoorde risico’s blootstellen. Ons
materieel moet perfect in orde zijn. Defensie mag nooit
een sluitpost van de begroting worden. Dit kabinet stelt
voor het eerst sinds geruime tijd extra geld ter beschikking, namelijk 250 mln. voor crisisbeheersingsoperaties
en 250 mln. voor de oplossing van structurele knelpunten. De minister van Defensie heeft dinsdag een
beleidsbrief verstuurd waarin aanvullende
doelmatigheidsmaatregelen worden aangekondigd.
Een operatie als in Afghanistan doet een zwaar beroep
op mensen en op het materieel dat daardoor structurele
slijtage zal vertonen. Wij mogen onze ogen daarvoor niet
sluiten. Daarom zullen wij verkenningen doen voor de
begroting op langere termijn.
Uiteraard zullen eventuele besluiten over bijvoorbeeld
een bijdrage aan ISAF na augustus 2008 of aan de missie
in Darfur worden voorzien van een deugdelijke financiële
onderbouwing.
Mevrouw Halsema (GroenLinks): In de afgelopen dagen
is er rumoer ontstaan door de uitspraken over Iran van
de heer Kouchner en van onze minister van Buitenlandse
Zaken. Klopt het dat Nederland economische sancties
tegen Iran wil overwegen ook als de Veiligheidsraad daar
geen oordeel over velt? Zou Nederland duidelijk afstand
willen nemen van de uitspraken van de heer Kouchner
over een eventuele oorlog?
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De voorzitter: Voordat ik de vergadering schors, vraag
ik aandacht voor het volgende. Na de schorsing zal de
minister-president antwoord geven op de vragen over de
andere pijlers van het kabinetsbeleid. Ik hoop dat het
einde van zijn betoog samenvalt met een vroege
dinerpauze. De leden kunnen die pauze gebruiken voor
het voorbereiden van hun tweede termijn. Na afloop van
de tweede termijn kan er nog een forse schorsing volgen
voor de eindstemming.
De vergadering wordt van 13.25 uur tot 14.10 uur
geschorst.
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor, bij de stemmingen van
hedenavond ook te stemmen over:
- de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen
van de dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008
(30800-XIV, nr. 119);
- de motie-Roemer/Duyvendak over een minimale
gemiddelde tariefstijging voor het openbaar vervoer in
2008 (29893, 29984, nr. 52).
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Van Velzen.
Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. De brief waar ik
gisteren om vroeg, heb ik inmiddels ontvangen. Ik maak
van deze gelegenheid gebruik om een VAO aan te vragen
over het CITES-beleid.
De voorzitter: Ik stel voor, dat VAO toe te voegen aan
de plenaire agenda van volgende week.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de voortzetting van:
- de algemene politieke beschouwingen naar
aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar
2008 (31200).
De beraadslaging wordt hervat.
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Minister Balkenende: Minister Kouchner heeft zelf al
gas teruggenomen na zijn opmerkingen over militaire
interventie. In antwoord op de vraag over economische
sancties wijs ik erop dat wij ons altijd uitspreken in
termen van voorkeur via de VN, maar dit sluit niet uit dat
wij bijvoorbeeld in EU-verband iets kunnen ondernemen.
Ik zeg dit omdat je soms heel merkwaardige bewegingen
ziet in de internationale gemeenschap. Als er dingen
gebeuren in een land die absoluut niet kunnen en mogen

Minister Balkenende: Voorzitter. Ik continueer de
beantwoording van de kant van het kabinet. Ik was
gebleven bij de vragen die betrekking hebben op pijler 2
inzake de economie. Bij de economie zelf heb ik al
uitgebreid stilgestaan en de nodige zaken zijn dan ook al
aan de orde geweest. Er resteren nog een paar punten
onder deze pijler, bijvoorbeeld met betrekking tot de
situatie van de leerkracht in het onderwijs en het

Tweede Kamer

20 september 2007
TK 3

Algemene politieke beschouwingen

3-110

