
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De tijdelijke voorzitter: Wij gaan nu over tot de
beëdiging van mevrouw M. Westerveld te Woudsend.
Mevrouw Westerveld is in het gebouw der Kamer
aanwezig. Ik verzoek de griffier, haar binnen te leiden.

Nadat mevrouw Westerveld door de griffier is binnenge-
leid, legt zij in handen van de voorzitter de bij de wet
voorgeschreven verklaring en belofte af.

De tijdelijke voorzitter: Ik wens u van harte geluk met
uw benoeming. Ik verzoek u om in ons midden plaats te
nemen, maar niet nadat ik u zelf de hand heb gedrukt.
De overige leden wil ik de gelegenheid geven om u te
feliciteren met uw beëdiging tijdens de schorsing van het
debat over de regeringsinzet voor de Europese Raad,
welke om 16.20 uur is voorzien.

Waarnemend tijdelijke voorzitter: Schuurman

Aan de orde is de verkiezing van de Voorzitter der
Kamer.

De waarnemend tijdelijke voorzitter: Zoals vorige week
is afgesproken, hebt u zaterdag 17 juni de schriftelijke
kandidaatstelling thuis ontvangen. Het is u derhalve
bekend dat zich maar één kandidaat heeft gemeld. Ik
geef het woord aan mevrouw Timmerman-Buck voor een
korte toelichting op haar kandidatuur.
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Mevrouw Timmerman-Buck (CDA): Voorzitter. Gisteren-
ochtend ben ik geïnterviewd. Het was een interview dat
niet door een breed publiek zal worden bekeken. Het was
namelijk een afstudeeropdracht van studenten van de
School voor Journalistiek in Utrecht. De interviewer, een
leuke jonge meid, constateerde dat ik de enige kandidaat
was voor het voorzitterschap van deze Kamer en vroeg
in alle oprechtheid: ’’Mevrouw Timmerman, is het echt
zo’n rotbaan?’’ Wij weten allen dat dit niet zo is.

Ik sta hier echter wel anders dan vier jaar geleden toen
tevens twee andere leden zich kandideerden. Ook in een
ander opzicht sta ik hier anders, want ik heb nu vier jaar
ervaring als voorzitter. Dat heeft gemaakt dat ik, nog
meer dan daarvoor, deze Kamer als instituut heb
geïnternaliseerd. Als instituut, dat is iets anders dan een
optelsom van tien fracties.

Ik ben diep overtuigd van de toegevoegde waarde van
de Eerste Kamer, mits deze zich navenant blijft positione-
ren: als toegevoegde waarde en niet als een kopie van
de Tweede Kamer, meer als een soort chambre de
réflexion dan een orgaan voor day-to-day politics, geen
onderdeel van de waan van de dag maar een solide
bewaker van de kwaliteit van de wetgeving. Deze Kamer
doet ertoe en mag zich rijk weten in de wetenschap dat
haar nog steeds gezag wordt toegekend. In het huidige
tijdsgewricht moet gezag echter telkens weer worden
verdiend. Toekenning van gezag is geen automatisme.
Het vertrouwen in de wijze waarop de Kamer opereert, is

niet alleen gegeven met haar grondwettelijke veranke-
ring.

Gisterenavond heb ik een discussie mogen leiden bij
een symposium dat handelde over rechtsstaat en
respect, respect voor en vertrouwen in instellingen die
als pijler van onze rechtsstaat fungeren. Er is onder
andere gesproken over het vertrouwen in de rechterlijke
macht en respect voor het openbaar bestuur of, beter,
het gebrek daaraan. Wil deze Kamer haar gezag
behouden, dan zal zij zelf vertrouwenwekkend moeten
zijn. Dat betekent dat kwaliteit moet worden geleverd,
dat sprake moet zijn consistentie, van transparantie, van
kenbaarheid, van zichtbaarheid en, last but not least, van
een zelfkritisch vermogen dat op peil is. Ik benadruk dit
zo omdat dit de noties zijn die ten grondslag liggen aan
de maatregelen en de voornemens die ik uitgebreid heb
genoemd bij mijn schriftelijke kandidaatstelling.

Mijn spreken en handelen in de afgelopen vier jaar,
inclusief wat ik bewust heb nagelaten te zeggen en te
doen, heeft vooral in het teken gestaan van inhoudelijk-
heid. Dat geldt zelfs voor de introductie van kerstdiners
en nieuwjaarslunches. Alles wat bevorderlijk is voor
goede onderlinge verhoudingen, kan het immers
gemakkelijker maken om over politieke scheidslijnen
heen te stappen en te komen tot de eensgezindheid die
deze Kamer zo vaak haar kracht geeft. Ik zou graag in die
geest willen doorgaan. Als de Kamer mij kiest, kiest zij
geen voorzitter die haar eigen naamsbekendheid van
belang vindt. Zij kiest een voorzitter die er met een
rechte rug alles aan zal doen om deze Kamer nationaal
en internationaal een gezaghebbend instituut te doen
blijven.
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De waarnemend tijdelijke voorzitter: Ik constateer dat
geen der overige leden het woord wenst te voeren.

Conform het gestelde in artikel 113 van het Reglement
van Orde zal de verkiezing schriftelijk plaatsvinden.

Ik benoem tot stemopnemers de leden Werner, als
voorzitter, Noten, Rosenthal en Kox.

Hierna wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

De waarnemend tijdelijke voorzitter: Ik geef het woord
aan de heer Werner, voorzitter van het stembureau.

De heer Werner, voorzitter van het stembureau:
Uitgebracht zijn 73 stemmen, waarvan 71 op mevrouw
Timmerman-Buck en 2 blanco.

De waarnemend tijdelijke voorzitter: Ik dank de heer
Werner en de overige leden van de stemcommissie
hartelijk voor het volbrengen van hun taak.

Op grond van de uitslag van deze verkiezingen
constateer ik dat mevrouw Timmerman-Buck overeen-
komstig artikel 115 van het Reglement van Orde een
volstrekte meerderheid heeft verkregen en daarmee is
gekozen tot Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal. Ik wens haar daarmee van harte geluk en zal
deze gelukwensen dadelijk doen vergezellen door
bloemen.

Mevrouw Timmerman-Buck won de vorige verkiezin-
gen, waarin zij het moest opnemen tegen twee andere
Kamerleden. Deze keer hoefde zij het alleen maar op te
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