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Eindrapport Expertgroep inzake poli- 
tieke steun aan interstatelijk gewelds- 
gebruik en inzake humanitaire interven- 
tie 

Aan de orde is het VSO Eindrapport Expertgroep inzake 
politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake 
humanitaire interventie (29521, nr. 406). 

De voorzitter: 
Aan de orde is het Eindrapport Expertgroep inzake politieke 
steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humani- 
taire interventie. De eerste spreker is mevrouw Karabulut 
van de SP. 

Mevrouw Karabulut (SP): 

Voorzitter. Na de politieke steunverlenging van de Neder- 
landse regering aan de illegale oorlog in Irak is er heel veel 
discussie geweest en uiteindelijk, jaren later, in 2010, heeft 
de commissie-Davids een rapport uitgebracht, namelijk dat 
wij geen politieke steun meer moeten leveren aan militaire 
operaties wanneer daar geen volkenrechtelijk mandaat aan 
ten grondslag ligt. Dat beleid wil deze minister nu wijzigen. 
Dat lijkt ons een bijzonder slecht idee omdat dat het volken- 
recht ondermijnt en omdat het uiteraard andere landen ook 
kan aanzetten om agressie te tonen waar dat illegaal is. 
Daarom de volgende motie. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet in reactie op het Irakrapport 
van de commissie-Davids in 2010 aangaf dat voor politieke 
steunverlening aan interstatelijk geweldgebruik ook een 
volkenrechtelijke rechtsgrond aanwezig moet zijn voor dat 
gebruik van geweld; 

overwegende dat in artikel 90 van de Grondwet is opgeno- 
men dat de regering de ontwikkeling van de internationale 
rechtsorde bevordert; 

van mening dat het verlenen van politieke steun aan illegaal 
militair optreden de internationale rechtsorde niet bevor- 
dert, maar juist ondermijnt; 

overwegende dat (steun aan) illegaal militair optreden 
andere landen aan kan sporen ook illegaal geweld in te 
zetten; 

van mening dat ontwikkeling van de internationale rechts- 
orde vooral gebaat is bij naleving van het internationale 
recht; 

verzoekt de regering het in 2010 ingezette beleid niet te 
wijzigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Karabulut. Naar mij 
blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 416 (29521). 

De voorzitter: 
Mevrouw Ploumen had zich ook ingeschreven, maar zij is 
nog niet aanwezig, net als de heer Koopmans van de VVD. 
Dan schors ik de vergadering voor vijf minuten en kan de 
minister intussen even naar de motie kijken. 

De vergadering wordt van 10.39 uur tot 10.44 uur geschorst. 

De voorzitter: 
Het woord is aan de minister van Buitenlandse Zaken. 

Minister Blok: 

Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de actie van de 
VS, het VK en Frankrijk tegen Assad, nadat deze chemische 
wapens had ingezet in Douma, is indertijd door de NAVO 
een verklaring van politieke steun uitgebracht. Nederland 
heeft daarbij een aantekening gemaakt. Dat was voor het 
kabinet de reden om een groep experts te vragen om vanuit 
volkenrechtelijke optiek te kijken naar een situatie als deze, 
waarin een despoot chemische wapens inzet tegen zijn 
eigen bevolking en een groot aantal gelijkgezinde democra- 
tische rechtsstaten daar politieke steun voor uitspreken. De 
commissie-Fijnaut kwam tot de conclusie dat dat in hele 
specifieke situaties inderdaad gerechtvaardigd kan zijn. Die 
conclusie deelt het kabinet, met alle belangrijke randvoor- 
waarden die daaraan gesteld zijn. Tegen deze achtergrond 
moet ik deze motie ontraden. 

De voorzitter: 
De motie op stuk nr. 416 wordt ontraden. 

Mevrouw Karabulut (SP): 

Het is natuurlijk bijzonder pijnlijk dat de aanleiding voor dit 
rapport en voor de minister om het belangrijke beleid van 
Davids te wijzigen het gifgasincident in het Syrische Douma 
is. Nu wil het geval dat ook seniormedewerkers van de 
OPCW twijfelen over de vraag of dit het regime was of Jaish 
al-Islam, waar het regime op dat moment mee aan het 
vechten was. Assad heeft vreselijke dingen gedaan, maar 
het is dus heel dubieus. Daarnaast zou ik de minister willen 
vragen: bent u niet bang dat het onze geloofwaardigheid 
ondermijnt als wij illegale acties ondersteunen, terwijl we 
zeggen dat we de internationale rechtsorde willen bevorde- 
ren en dat ook van andere landen, zoals Syrië en Rusland, 
verwachten? 

Minister Blok: 

Allereerst: de OPCW heeft daar onderzoek gedaan en dat 
gepubliceerd. Het was een onderzoek onder lastige 
omstandigheden, in een oorlogssituatie waarbij partijen er 
belang bij hebben om bewijsmateriaal te verwijderen. Ten 
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tweede: mevrouw Karabulut heeft het over de geloofwaar- 
digheid. Het ging hier om een vergelding voor een gruwe- 
lijke gifgasaanval op de eigen bevolking. Daarbij spraken 
eigenlijk alle landen waar wij normaal mee optrekken — 
Denemarken, Duitsland, Noorwegen, België, Frankrijk, 
Engeland en de Verenigde Staten, dus democratische 
rechtsstaten als de onze — hun begrip uit. Dat is het punt 
van geloofwaardigheid. Nederland maakte als enige een 
voorbehoud. Dat was inderdaad de reden om te vragen of 
er grond is om je als enige in die positie te bevinden. Daar 
kan een reden voor zijn en daarom hebben we het advies 
gevraagd. En daarover zeggen deskundigen: in heel speci- 
fieke gevallen kan je zo'n politieke steun uitspreken, zoals 
ook al die andere democratische rechtsstaten op dat 
moment deden. 

De voorzitter: 
Tot slot op dit punt, mevrouw Karabulut. 

Mevrouw Karabulut (SP): 

Ik constateer dat daarmee geen enkel probleem is opgelost. 
De minister heeft niet geleerd van het verleden, namelijk 
dat de illegale oorlog in Irak ons IS heeft gebracht. De 
minister grijpt dit incident aan om het beleid te wijzigen, 
maar dit incident is zeer dubieus. Door OPCW-bronnen en 
door andere serieuze onderzoeksjournalisten wordt hierover 
zeer getwijfeld. De minister grijpt dit incident aan, terwijl 
misschien juist jihadistische groepen verantwoordelijk zijn 
voor deze aanval. Dat is alles bij elkaar genomen heel 
treurig en het verzwakt onze positie en onze geloofwaardig- 
heid in de wereld. Ik vind dat doodzonde, dus ik hoop echt 
op de steun van mijn collega's voor deze motie om de 
minister tegen te houden. 

De voorzitter: 
De minister, tot slot. 

Minister Blok: 

Mevrouw Karabulut denkt klaarblijkelijk dat je positie sterk 
is als je je isoleert van Duitsland, Frankrijk, Engeland, Den- 
emarken en Noorwegen. Nogmaals, dat zijn gewoon 
democratische rechtsstaten. Mevrouw Karabulut denkt dat 
je positie dan versterkt is en zij vindt dat een reden om het 
advies van deze zeer gerespecteerde juridische deskundigen 
in de wind te slaan. Dat is een redenering die ik niet 
ondersteun. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Dan is de motie op stuk nr. 416ontraden. Wij 
zijn aan het einde gekomen van dit VSO. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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