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Luchtaanvallen zullen IS
niet op de knieën krijgen

Minister Hennis wil
samen met België
Islamitische Staat
te lijf gaan. Maar
bombardementen
halen weinig uit,
waarschuwt
TeunvanDongen.

A ls het aan minister
Hennis van defen-
sie ligt, gaan we de
terreurorganisatie
Islamitische Staat
(IS) vanaf oktober te
lijf, samen met Bel-

gië. Nederland heeft niet de capaci-
teit om de huidige missie alleen vol
te houden, en door samenwerking
met België zou het toch mogelijk
zijn om een bijdrage aan de campag-
ne van de anti-IS-coalitie te blijven le-
veren. Maar Hennis loopt op de za-
ken vooruit.
De Tweede Kamer besluit waar-

schijnlijk voor het zomerreces of de
missie überhaupt verlengd moet
worden. Dat is een uitgelezen mo-
ment om de vraag te stellen of al dat
gebombardeer wel zin heeft.
Want IS wekt niet de indruk zwaar

onder de door de VS geleide interven-
tie gebukt te gaan. Het uitschakelen
van IS-leider Al-Baghdadi en enkele
andere hooggeplaatste figuren heeft
de groep niet ontregeld.
De bombardementen sorteren in

feite alleen effect in gebieden waar
Koerdische en sjiitische milities op
de grond enig weerwerk bieden aan
IS. In de meeste andere gebieden kan
de groep nog steeds profiteren van
de deplorabele staat van de Iraakse
strijdkrachten. De VS hebben miljar-
den uitgetrokken om iets van het
Iraakse leger te maken, maar zonder
veel resultaat. De verhalen over
vluchtende Iraakse soldaten zijn in-
middels genoeglijk bekend, en ook
demanier waarop onlangs de Iraakse
stad Ramadi werd prijsgegeven, wijst
erop dat het bepaald geen geoliede
vechtmachine is.

Geen engelen
Maar zelfs al zou IS teruggedrongen
of zelfs verslagen worden, dan nog is
de vraag of dat echt iets oplost. In de
eerste plaats zijn de sjiitische milities
die in Irak de plaats van IS kunnen
innemen zeker geen engelen. Deze
door Iran gesteunde strijdgroepen

branden soennitische dorpen plat in
de stukken terrein die ze op IS ver-
overen. Dus daarmee belandt de
Iraakse bevolking van de regen in de
drup.
En een vergelijkbare situatie doet

zich voor in Syrië. De relatief gema-
tigde oppositie is uitgeschakeld en IS
en het regime van Assad zijn de eni-
ge overgeblevenmachtsblokken, wat
betekent dat de bevolking het hoe
dan ook zwaar te verduren krijgt.
Een ander probleem is dat er niets

is veranderd aan de context waarin
Islamitische Staat de macht kon grij-
pen. De spanningen tussen soennie-
ten en sjiieten zijn zeker niet minder

geworden, het Iraakse staatsapparaat
stelt nog steeds niet zo veel voor, en
er gaat nog steeds geld uit Saudi- Ara-
bië naar religieuze scholen en andere
instellingen in de islamitische we-
reld om het wahabisme, een funda-
mentalistische interpretatie van de
islam, te verspreiden.

Weinig kans
Mocht IS dus van het toneel verdwij-
nen, dan is het een kwestie van tijd
voordat een andere groepering op-
staat die gewapender hand de soen-
nitische bevolking en de zuivere is-
lam zal verdedigen.
Tegen deze achtergrond hebben

westerse pogingen om de regio te
stabiliseren, weinig kans van slagen.
Als de Kamer straks besluit om door
te gaan met bombarderen, zou dat
moeten gebeuren om zeer beschei-
den doelstellingen te behalen.
Zo liet een reddingsactie op de berg

Sinjar, waar een groep Yezidi’s op het
nippertje uit de handen van IS werd
gehouden, zien dat militaire inzet
niet per se nutteloos is. En ook de
steun aan de Koerdische peshmerga-
strijders heeft bewezen dat militaire
inzet effect kan hebben. Maar de ge-
dachte dat de westerse coalitie Isla-
mitische Staat op de knieën kan krij-
gen, moeten we laten varen.
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S taatssecretaris Martin
van Rijn heeft de afge-
lopen maanden een
aantal behoorlijke in-
schattingsfouten ge-

maakt in het drama rond de per-
soonsgebonden budgetten. De be-
windsman legde gisteren in een
Kamerdebat over die problemen
zijn plicht om de Kamer te infor-
meren wel erg nauw uit.
Volgens Van Rijn heeft hij eerst
en vooral de plicht de Kamer op
eigen initiatief te laten weten of,
en zo ja welke veranderingen hij
van plan is in het beleid door te
voeren.
Dat had hij, zo kon hij inderdaad
terecht stellen, ook altijd gedaan.
De vraag is echter of een bewinds-

persoon op die manier ook volle-
dig aan zijn informatieplicht vol-
daan heeft. Zeker in een uiterst
gevoelige zaak als het persoonsge-
bonden budget (pgb).
Al in de zomer van vorig jaar be-
gon hij met betrokken partijen
en ambtenaren te werken aan
eventuele terugvalscenario’s,
mocht de invoering van het nieu-
we stelsel voor de pgb’s per 1 ja-
nuari van dit jaar niet lukken. Hij
hield de Kamer daravan slechts
summier op de hoogte. Er was im-
mers (nog) gen sprake van een be-
leidsverandering.
Vooral de oppositie in de Kamer
maakte zich gisteren terecht boos
over deze summiere uitleg van de
informatieplicht. Zeggen dat alle

problemen die er nu zijn rond de
uitbetaling van de pgb’s voorko-
men hadden kunnen worden, is
te veel gezegd. Maar het is het
recht van de Kamer meegenomen
te worden in alle afwegingen die
bij de uitvoering van door ieder-
een gewenst beleid moeten wor-
den gemaakt.
Op de verdediging van Van Rijn
van zijn optreden in het pgb-
drama valt met andere woorden
wel wat af te dingen. Dat wil ech-
ter niet zeggen dat het terecht
zou zijn geweest als de Kamer het
vertrouwen in de bewindsman
had opgezegd en hem naar huis
had gestuurd.
Van Rijn is politiek verantwoorde-
lijk voor een uiterst ingewikkeld

en gevoelig dossier en brengt het
er, naar het nu lijkt, behoorlijk
goed vanaf. Hem wegsturen op
één onderdeel – de pgb’s – lost de
daar voorkomende problemen
niet op maar brengt wel talloze
hervormingen in andere onderde-
len van zijn portefeuille in ge-
vaar.
Van Rijn heeft zich in ruim twee
jaar ontwikkeld tot een zeer kun-
dig staatssecretaris. Aan de invoe-
ring van het nieuwe uitbetalings-
stelsel voor het pgb schort deson-
danks veel. Mochten de signalen
echter kloppen en begint de Soci-
ale Verzekeringsbank die proble-
men onder de knie te krijgen,
dan zou het wegsturen van Van
Rijn een te hoge prijs zijn.
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