
Minister Bot: Het is nu vrij laat om
de agenda van de top te beïnvloe-
den. Wij zitten een paar dagen voor
de top. Dat had eerder aan de orde
moeten komen. Het is bekend dat de
spreektijd beperkt is.

De heer Platvoet (GroenLinks): De
grensconflicten zijn een onderdeel
van de resolutie die door de
Assemblee is aangenomen.

Minister Bot: Die staat boven op de
agenda. Tijdens de discussie in
Maastricht is daar ook aan gerefe-
reerd. Als er iets is wat op het
ogenblik leeft, dan is het die kwestie
wel. Zij wordt besproken op de
EU-Rusland top en tijdens de
bijeenkomsten met minister Lavrov
van Buitenlandse Zaken van Rusland.
Het feit dat president Bush een
rondrit maakt, na Rusland zo
uitdrukkelijk naar Georgië gaat en
daar duidelijk heeft laten merken hoe
hij erover denkt, geeft aan dat het
een onderwerp is dat op ieders
netvlies staat. Ik zal de premier
vragen daaraan te refereren in zijn
speech.

De heer Van Middelkoop heeft
gevraagd of het de bedoeling is het
familierecht niet langer in de Raad
van Europa aan de orde te stellen.
Het antwoord daarop is ’’nee’’. Ik
denk dat de Raad van Europa in het
verleden zijn meerwaarde op dit
gebied heeft bewezen. Vooral
Nederland heeft zich daarvoor sterk
gemaakt. Wij zijn ook voor een
opname van deze activiteiten in het
actieplan. Ik moet echter erkennen
dat niet alle partijen van de Raad van
Europa voorstander zijn van het
opnemen daarvan. Wij hebben ons
voor dit punt sterk gemaakt en wij
zullen dat blijven doen. Wij vinden
het moeilijk om dit niet als een van
de kernthema’s te beschouwen.

Ik meen dat wij het parlement over
het algemeen over belangrijke
conventies informeren en dat zullen
wij ook blijven doen. Het is wel de
vraag wat een belangrijke conventie
is. Gelukkig komen die niet al te vaak
voor.

Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat
ik hiermee aan het eind ben
gekomen van de beantwoording van
de vragen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt van 17.20 uur
tot 18.00 uur geschorst.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat door mij zijn benoemd tot
leden van de commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief van
het benoemd lid der Kamer, de heer
H.S. Pruiksma: mevrouw Sylvester
(voorzitter), de heer Terpstra en de
heer Hoekzema.

Ik deel aan de Kamer mede dat de
ingekomen missives van de
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau en de geloofsbrief van de heer
H.S. Pruiksma inmiddels in handen
zijn gesteld van de commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de
commissie haar taak reeds heeft
verricht. Ik geef derhalve het woord
aan mevrouw Sylvester, voorzitter
van de commissie tot onderzoek van
de geloofsbrief van de heer
Pruiksma, tot het uitbrengen van het
rapport.

Mevrouw Sylvester (voorzitter der
commissie): De commissie, welke de
geloofsbrieven van het benoemd lid
van de Kamer, de heer H.S.
Pruiksma, heeft onderzocht, heeft de
eer te rapporteren dat de geloofs-
brieven en de daarbij ingevolge de
Kieswet overgelegde bescheiden in
orde zijn bevonden. Het rapport van
de commissie is neergelegd ter
griffie, ter inzage voor de leden. De
commissie adviseert de Kamer om
de heer H.S. Pruiksma als lid van de
Kamer toe te laten.

De voorzitter: Ik dank mevrouw
Sylvester voor het uitbrengen van
het rapport en de commissie voor
het verrichten van haar taak. Ik stel
aan de Kamer voor, het advies van
de commissie te volgen en het
rapport in de Handelingen te doen
opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het
eind van deze editie.)1

De voorzitter: De heer Pruiksma is
in het gebouw der Kamer aanwezig.

Ik verzoek de griffier, hem binnen
te leiden.

Nadat de heer Pruiksma door de
griffier is binnengeleid, legt hij in
handen van de voorzitter de bij de
wet voorgeschreven eden af.

De voorzitter: Ik wens u van ganser

harte geluk met uw benoeming en
verzoek u, in ons midden plaats te
nemen, maar niet dan nadat ik u als
eerste heb gefeliciteerd.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
het beleidsdebat naar aanleiding
van de begroting van het
Ministerie van Defensie voor het
jaar 2005 (29800-X) en het
onderdeel NAVO van de begro-
ting van het ministerie van
Buitenlandse Zaken voor het jaar
2005 (29800-V), waarbij tevens
wordt betrokken het Tweede
Structuurschema Militaire Terreinen
(SMT-2) (28114).

De beraadslaging wordt hervat.
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Minister Kamp: Voorzitter. De Kamer
heeft zich in eerste termijn geconcen-
treerd op drie onderwerpen: de
uitzendingen, de NAVO en het
personeelsbeleid. De taakverdeling is
als volgt. De staatssecretaris gaat in
op het personeelsbeleid. De minister
van Buitenlandse Zaken spreekt over
artikel 97 en artikel 100 van de
Grondwet. Hij zal ook het woord
voeren over een aantal NAVO-
onderwerpen.

Ik spreek hartelijke dank uit voor
de inbreng van de woordvoerders in
eerste termijn. De regering verheugt
zich in de constructieve relatie die
wij met de Kamer hebben met
betrekking tot onze krijgsmacht. Wat
de woordvoerders naar voren
hebben gebracht in eerste termijn
ervaren onze medewerkers, de
staatssecretaris en ik, als eerst-
verantwoordelijke voor de krijgs-
macht, als stimulerend. Ik doel op de
aandacht van onder andere de heer
Hoekzema voor het militaire
personeel en de nazorg die zij nodig
kunnen hebben en zijn aandacht
voor de reservisten. Ik doel op de
heer Russel die duidelijkheid voor
het personeel bepleit en aandacht
vraagt voor hun mogelijkheden op
de arbeidsmarkt na vertrek bij
Defensie. Ik doel ook op de heer
Pormes die aangaf het regeringsbe-
leid gericht op meer militaire
samenwerking binnen de Europese
Unie te kunnen steunen. Ik doel ook
op de heer Kox die sprak over de
militairen die in 1940 bij de
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