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1.   De commissie heeft geen behoefte aan nadere, eigenstandige behandeling van de artikel 

100-brief d.d. 10 oktober inzake de inzet van de marine voor beveiliging van de humanitaire 

hulp Somalië tegen piraterij (29521, 84). 

 

2.   De datum van vrijdag 13 maart 2009 wordt vastgesteld voor het bezoek van 

geïnteresseerde leden aan het National Aerospace Laboratory.  

 

3.   Ondervoorzitter Smaling geeft een terugkoppeling van de conferentie van 

commissievoorzitters defensie van 26-27 oktober 2008, te Parijs. De bijdrage van de 

Operation Commandor van EUFOR in Tsjaad en het rapport van het Europees Parlement 

inzake de parlementaire betrokkenheid bij uitzending van militairen liggen ter inzage bij het 

informatiepunt. 

 

4.   De commissie wenst de behandeling van wetsvoorstel Goedkeuring protocollen voor 
toetreding Albanië en Kroatië tot de NAVO (31590) door de Tweede Kamer af te wachten. Op 

dinsdag 2 december 2008 zal de behandeling nader besproken worden.  

 

In december 2008 wenst de commissie nader te spreken over het transformatieproces 

binnen de NAVO om te bezien of daarover mogelijk een beleidsdebat gevoerd kan worden. 

Ter voorbereiding op dit debat wenst de commissie een bezoek te brengen aan Brunssum en 

Brussel.     

 

Op dinsdag 25 november 2008 zal de commissie spreken over de viering van het 60-jarig 

jubileum van de NAVO op verzoek van de voorzitter van de parlementaire delegatie naar de 

NAVO-assemblee. De commissie wenst ter voorbereiding daarop te vernemen welke 

voornemens de regering heeft.  

 

5. De indieners van de vragen over de steun aan de inval in Irak wensen te vernemen wanneer 

de antwoorden op de vragen verkregen zullen worden, daarbij wordt aangetekend dat deze 
leden nog de mogelijkheid wensen voor het kerstreces e.e.a. te bespreken.  

 

Griffier van de commissie, 

Hamilton  
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