22ste vergadering

Dinsdag 28 maart 2000
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Boorsma
Tegenwoordig zijn 61 leden, te
weten:
De Beer, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Bierman, Bierman-Beukema
toe Water, De Boer, Boorsma, Braks,
Van den Broek-Laman Trip, Van
Bruchem, Castricum, Dees, Dölle,
Dupuis, Van Eekelen, Eversdijk, Van
Gennip, Ginjaar, Van Heukelum,
Hirsch Ballin, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, Jaarsma, De Jong,
Jurgens, Kneppers-Heynert,
Kohnstamm, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lemstra, Van der Linden,
Lodders-Elfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Meindertsma, Pastoor,
Pitstra, Rabbinge, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Rosenthal, Ruers,
Schoondergang-Horikx, Stekelenburg, Stevens, Swenker, Tan,
Terlouw, Van Thijn, TimmermanBuck, Varekamp, Ter Veld, Veling, De
Vries, Werner, Wiegel, Witteveen, De
Wolff, Wolfson en Zwerver,
en de heer Van Aartsen, minister van
Buitenlandse Zaken, mevrouw
Herfkens, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, en de heer
Benschop, staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken.

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
voorstellen 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 eind
van deze editie.)
De voorzitter: Zoals in het herziene
vergaderingschema al is aangekondigd, vindt de stemming over de
motie-Van Gennip c.s. direct na de
lunchpauze plaats. Ik vraag daar
nadrukkelijk aandacht voor.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (26228).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Le Poole, Korthals Altes, Woldring,
Ketting, Wöltgens, Van Schijndel,
Schuyer en Schuurman, wegens
verblijf buitenslands;
Hessing, wegens bezigheden elders.

Eerste Kamer

De beraadslaging wordt geopend.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2000
(26800-V).
De voorzitter: Ik heet welkom
minister Van Aartsen, minister
Herfkens en staatssecretaris
Benschop.

Buitenlandse Zaken

De heer Hirsch Ballin (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Het is een feit
van ruime bekendheid dat de
bewindslieden van Buitenlandse
Zaken met een flinke ambitie tot
vernieuwing aan hun taken
begonnen zijn. Dat past bewindslieden, en daaraan doet niet af dat
vernieuwingen altijd weerstanden
oproepen.
De begroting 2000, die wij
vandaag bespreken, is de eerste
waarvan minister Van Aartsen de
voorbereiding samen met minister
Herfkens en staatssecretaris
Benschop geheel in eigen hand had.
In vergelijking met de reputatie die
hun vooruitgesneld was, verrast de
matte toon in de toelichting. Die
begint met twee zinnen die geen
andere bedoelingen kunnen hebben
dan ieder die nog in hogere sferen
mocht zweven, weer stevig op de
grond te zetten: ’’Investeren in de
internationale samenleving loont. Het
Nederlandse beleid is idealistisch
zonder illusies.’’
De openingszinnen van de
paragrafen die op deze harde landing
volgen, kun je eigenlijk zelfs geen
open deuren noemen. Het zijn
deuropeningen zonder deur: ’’De
Europese Unie is volop in beweging’’; ’’Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid’’; ’’Op het gebied van
de mensenrechten moet nog veel
werk worden verzet’’; maar dan: ’’De
tegenstelling tussen ’Atlantici’ en
’Europeanen’ is achterhaald’’. Wij
lezen dit allemaal op de bladzijden 6
en 7. Bij de laatste zin willen wij
even stilstaan.
Het zal de minister niet zijn
ontgaan dat op dit punt zijn reputatie
een andere is dan het aan zijn
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