
een duurzame wijze vlees te produceren. Voor de heer
Koffeman is dat een gruwel. De mensen blijven dan
immers vlees eten. Het kan echter duurzaam gebeuren. Ik
zie in Wageningen en elders een ontwikkeling in die
richting. Dat is iets dat het kabinet veel eerder zal
stimuleren dan mensen met harde of zachte dwang van
het eten van vlees afbrengen.

De heer Koffeman (PvdD): Het gaat niet om dwang
maar om stimuleren. Het gaat om afschaffen van
subsidies en vervolgens beprijzen van de gebruiksruimte.
De belasting van het milieu moet betaald worden door
de vervuiler. Dit algemene uitgangspunt moet ook voor
vlees gelden. De staatssecretaris zegt dat gloeilampen en
spaarlampen identiek zijn. Laten wij daarover niet in
debat gaan. Er zijn mensen die het jammer vinden dat zij
de Hummer aan de kant moeten zetten en een kleinere
auto moeten rijden. De Hummer wordt immers uit de
markt geprijsd. Dat is een beleidskeuze, die met nadruk
niet wordt gemaakt wat betreft vlees.

Staatssecretaris Timmermans: Dat is een perfect
voorbeeld van consumenten die zelf met de voeten
stemmen. Die grote auto’s worden niet meer verkocht,
omdat consumenten graag zuinigere auto’s willen en zij
tot het besef zijn gekomen dat grote auto’s te milieu-
belastend zijn. En de beleidslijn die wij volgen inzake
vleesconsumptie lijkt mij verstandig. Mensen verbieden
om vlees te eten, of vlees eten prohibitief duur maken, is
niet de beleidslijn van de Nederlandse regering.

De heer Koffeman (PvdD): Ik vraag helemaal niet om
een verbod, maar ik vraag om te stoppen met subsidië-
ren. U maakt niet duidelijk waarom er niet wordt gestopt
met de subsidies en waarom er niet wordt beprijsd. Wij
subsidiëren Hummers nog steeds niet in de hoop dat
consumenten dan geen Hummers meer kopen.

Staatssecretaris Timmermans: In dat geval moeten wij
op een ander moment een wat preciezer debat voeren
over wat u bedoelt met subsidiëren. Ik constateer dat
vanuit de Europese Unie bijna geen subsidiëring meer
plaatsvindt met betrekking tot de werking van de
wereldvoedselmarkt. Maar we moeten wat preciezer
worden, want dat verhaal over subsidiëring is volgens
mij echt wat achterhaald; daar zit echt het probleem niet
meer.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik dank de minister en de staatssecretaris
voor hun reactie in tweede termijn.

Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2009 (31700-V) wordt zonder stemming aangeno-
men.

Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
(31792-V) wordt zonder stemming aangenomen.

Sluiting 23.41 uur

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoor-
stellen te doen plaatsvinden op:
17 maart 2009 (hamerstuk):

Tijdelijke regels voor experimenten met een gebieds-
gerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvul-
lende activiteiten van samenwerkende ondernemers
mede in het publiek belang (Experimentenwet BI-zones)
(31430);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor
het jaar 2009 (31700-VII);
24 maart 2009:

Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de
Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de
onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming
wegprojecten) (31721);
31 maart 2009 (i.p.v. 17 maart 2009):

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning
en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrek-
ken van een uitkering aan mantelzorgers (31317);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor:
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen,
Wijken en Integratie
op 17 maart 2009:

Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeente-
lijk niveau voor de behandeling en registratie van
klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke anti-
discriminatievoorzieningen) (31439);
Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin
op 21 april 2009:

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in
de zorg in verband met de elektronische informatie-
uitwisseling in de zorg (31466).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en
Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuurs-
recht met een regeling voor herstel van gebreken in een
besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet
bestuurlijke lus Awb) (31352);

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en
Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter
versoepeling van de uitzondering op het verbod van
mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers
uit het mkb) (31531);

Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het
Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek
tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps
EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227) (31538);

Timmermans
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