
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 60 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Van den Berg, Biermans, Van
Bijsterveld, de Boer, Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van
Driel, Dupuis, Duthler, Essers, Franken, Goyert, Haubrich-
Gooskens, Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Holdijk, Ten
Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen,
Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kuiper, Lagerwerf-
Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen, Linthorst, Meulen-
belt, Meurs, Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt,
Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw,
Schuurman, Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Swenker,
Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-
Wubben, Vliegenthart, De Vries-Leggedoor, Werner,
Westerveld, Willems en Yildirim,

en de heer Rouvoet, viceminister-president, minister voor
Jeugd en Gezin, de heer Verhagen, minister van
Buitenlandse Zaken, de heer Van Middelkoop, minister
van Defensie, en de heer De Vries, staatssecretaris van
Defensie.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Engels, Sylvester en Meindertsma, wegens ziekte;

Hendrikx en De Graaf, wegens verblijf buitenslands;

Bemelmans-Videc, Elzinga, Van der Linden, Kox en De
Vries, wegens verblijf buitenslands in verband met
deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad
van Europa in Straatsburg;

Klein Breteler, Eigeman en Hofstra, wegens verblijf
buitenslands in verband met deelname aan de jaarlijkse
conferentie van de interparlementaire Unie in Zuid-
Afrika;

Böhler, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-

len gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

De voorzitter: Op de agenda staat als hamerstuk
wetsvoorstel 31131. Na het overleg met College van
Senioren heeft mij van de zijde van de CDA-fractie het
verzoek bereikt om dit wetsvoorstel van de agenda af te
voeren. Ik stel voor om dienovereenkomstig te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is het beleidsdebat over de stand van de
krijgsmacht, inclusief het bredere kader van de
NAVO in het kader van de behandeling van het
wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor
het jaar 2008 (31200-V) en van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008
(31200-X).

De voorzitter: Ik heet de minister van Buitenlandse
Zaken van harte welkom, evenals de minister van
Defensie en de staatssecretaris van Defensie, die ik meer
dan van harte welkom heet, omdat hij het voorrecht
heeft om hier voor het eerst te zijn, te spreken en de
Kamer van zijn wijsheid te overtuigen.

Het woord is vervolgens aan de heer Van Kappen, die
zijn maidenspeech houdt.
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De heer Van Kappen (VVD): Voorzitter. U kunt zich
misschien voorstellen dat het voor mij, gezien mijn
achtergrond, een bijzondere gewaarwording is om hier te
staan. Ik ben mijn hele leven op de een of andere manier
bezig geweest met defensie en veiligheid, maar ik had
nooit gedacht dat ik ooit een bijdrage zou mogen leveren
aan een beleidsdebat over defensie in dit huis. Ik had
ook nooit gedacht dat ik aan de regeringstafel de heer
Van Middelkoop zou aantreffen. Ik herinner me nog dat
wij een aantal jaren geleden na een bijeenkomst op
Clingendael samen liepen te filosoferen over veiligheid,
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