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Geachte Eerste Kamerleden, beste collega's, 

Graag stel ik mij op voordracht van de fractie van de Partij van de Arbeid kandidaat voor het 
eerste ondervoorzitterschap van de Eerste Kamer. In deze brief licht ik mijn kandidatuur 
graag kort toe.  

In juni 2003 werd ik lid van de Eerste Kamer. Vanaf die tijd ben ik actief geweest in de 
commissies VWS/ Jeugd en Gezin, VROM, Hoger Onderwijs, BZK/AZ en Hoge Colleges 
van Staat. In die laatste commissie was ik vice-voorzitter. Het volksvertegenwoordigerschap 
brengt ook in de Eerste Kamer belangrijke verantwoordelijkheden met zich mee. Het is onze 
gezamenlijke opdracht om de kwaliteit van de wetgeving te bewaken, en om de 
uitvoerbaarheid ervan te bevorderen. Dat verplicht ons ertoe om bij de behandeling van 
wetten de wereld van politiek, recht en bestuur te verbinden met de leefwereld van burgers, 
organisaties en bedrijven. Het is een eervolle opdracht om hieraan bij te mogen dragen.  

Het ondervoorzitterschap van onze Kamer geeft de belangrijke mogelijkheid om er samen met 
de andere leden van de Huishoudelijke Commissie zorg voor te dragen dat we ons werk als 
mede-wetgever en controleur van de regering goed kunnen verrichten. Ik ben daarvoor zeer 
gemotiveerd. Graag ben ik bereid om onze Voorzitter te vervangen bij bijeenkomsten en 
debatten waarbij hij niet aanwezig kan zijn. Dat zal ik op een onafhankelijke wijze en met 
respect voor ieders inbreng doen. Mijn hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam biedt daartoe ook buiten de dinsdag de nodige flexibiliteit.  

Als bijzondere uitdaging zie ik de vertaling van ons werk naar de samenleving, en het 
vergroten van de herkenbaarheid bij burgers van wat de Eerste Kamer doet. Onze Kamer is 
divers, zowel als het gaat om mannen en vrouwen, als om achtergronden en leeftijden. Toch is 
het beeld vaak dat er vooral 'oudere wijze senatoren' in de groene banken plaatsnemen. Graag 
draag ik er vanuit het ondervoorzitterschap actief aan bij om te laten zien dat de Eerste Kamer 
ook de brug naar jongere generaties slaat.   

Ik kijk erg uit naar de samenwerking met u, de griffie en de overige medewerkers van de 
Eerste Kamer, en vraag uw steun voor mijn kandidatuur voor het eerste ondervoorzitterschap. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Kim Putters   


