
Profielschets Voorzitter Eerste Kamer der
Staten-Generaal

BRIEF VAN HET LID TIMMERMAN-BUCK

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2003

Geachte collegae in de Eerste Kamer,

Bij deze deel ik U mee mij graag beschikbaar te stellen voor het ambt van
Kamervoorzitter. Ik voel mij nauw verbonden met de staatsrechtelijke taak
van de Eerste Kamer. Deze verbondenheid is de afgelopen periode alleen
maar toegenomen. Met enthousiasmerende gedrevenheid zou ik mij als
voorzitter dan ook willen inzetten voor een optimaal functioneren van de
Kamer. Dit in nauwe samenwerking met U allen.

Te Uwer informatie heb ik een beknopt curriculum vitae bijgevoegd.
Daaruit moge blijken dat ik voldoende bestuurlijke en politieke ervaring
heb opgedaan in een variatie van maatschappelijke functies en bij een
grote verscheidenheid van organisaties, waaraan ik verbonden was of
ben: van ontwikkelingssamenwerking tot de publieke omroep, van een
semi-rechterlijke organisatie die de anti-discriminatiewetgeving toetst tot
de wereld van het universitair onderwijs. Deze maatschappelijke betrok-
kenheid en ervaring alsmede mijn juridische achtergrond acht ik van
belang voor het op gepaste wijze kunnen representeren van de Eerste
Kamer.

Als voorzitter zou ik een Eerste Kamer willen voorstaan die gekwalificeerd
kan worden als zelfbewust en zichtbaar. Zelfbewust vanwege de
overtuiging dat de Eerste Kamer er toe doet. Belangrijke verbeteringen zie
ik vooral in het meer zichtbaar maken van uitkomsten van het debat in
deze Kamer door beter gebruik van de moderne communicatiemiddelen.
Het systematisch bijhouden van door de regering gedane toezeggingen
en controle op nakoming daarvan kan de positie van de Kamer versterken.
Een actievere hantering van de bevoegdheden die de Eerste Kamer nu
heeft, juich ik al langer toe.

Daar waar uit onderzoeken blijkt dat wettelijke regels onvoldoende
handhaafbaar of uitvoerbaar zijn, zou de Eerste Kamer na kunnen gaan of
zij zich van haar taak om wetgeving op deugdelijkheid te toetsen
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voldoende heeft gekweten of heeft kunnen kwijten. Het belang van een
groot vermogen tot zelfkritiek van de Eerste Kamer zal ik blijvend
benadrukken. Niet ter ondermijning van de positie van de Kamer maar
juist ter onderstreping van haar bestaanszin.

Een zelfbewuste en zichtbare Eerste Kamer kan niet zonder een ambtelijke
ondersteuning waarbinnen even plezierig als adequaat wordt samenge-
werkt. Slagvaardigheid zou daarbij mijn streven als voorzitter zijn. Een
goede grondslag daarvoor is gelegen in mijn vertrouwen in de loyaliteit
van het personeel en in een goede samenwerking met de griffier. Na een
jaar zou moeten worden bezien of voortgegaan kan worden met het
huidige aansturingsmodel waarbij de Kamervoorzitter met de ondervoor-
zitters in de vorm van de huishoudelijke commissie als bevoegd gezag
optreedt. Vanuit de staatsrechtelijk gelijkwaardige positie van beide
Kamers is een open houding geboden in de ambtelijke samenwerking met
de Tweede Kamer om te komen tot helderheid en efficiency.

Mijn stijl van voorzitten van de plenaire vergadering zal zodanig zijn dat
het debat tot zijn recht kan komen, derhalve soepel waar het kan en strikt
waar het moet. Ook aan de gevraagde persoonlijke kwaliteiten meen ik te
voldoen. Als voor U gemakkelijk te benaderen referenten mogen dienen
alle leden van de fractie wier voorzitter ik de afgelopen twee jaar mocht
zijn. Graag zal ik mijn motivatie voor het prachtige ambt van het
Kamervoorzitterschap aanstaande dinsdag mondeling verwoorden en het
bovenstaande nader toelichten.

Met hartelijke groet,
Yvonne Timmerman-Buck

Eerste Kamer, vergaderjaar 2002–2003, nr. 230d 2



Beknopt curriculum vitae mr. Y. E. M. A. Timmerman-Buck

Geboren te Kerkrade, 26 juli 1956
Gehuwd, drie kinderen (Celine 1985, Marco 1988, René 1989)

Opleiding
– R. K. Gymnasium Rolduc te Kerkrade (1968–1974)
– Nederlands Recht Katholieke Hogeschool Tilburg (1974–1980)

Hoofdfuncties
– Juridisch beleidsmedewerker afdeling voorwaardelijke invrijheids-

stelling, ministerie van justitie (1980–1981, full-time)
– Hoofd afdeling voorwaardelijke invrijheidsstelling, ministerie van

justitie (1981–1982, full-time)
– Stafmedewerker Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (1982–1994,

deels part-time vanwege gezinsvorming)
– Ondervoorzitter Commissie Gelijke Behandeling (1994–2001, full-time)
– Lid Eerste Kamer (vanaf 1999; vanaf 1999 fractiesecretaris, vanaf 2001

fractievoorzitter)

Vorige nevenfuncties
– Lid landelijk bestuur CDA-Vrouwenberaad (1984–1987)
– Lid Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (adviescollege

Nederlandse bisschoppen) (1985–1986)
– Lid/secretaris dagelijks bestuur van voornoemde Katholieke Raad voor

Kerk en Samenleving (1986–1990)
– Docent Kaderschool Steenkamp-Instituut (1987–1996)
– Vice-voorzitter NOVIB (1987–1994)
– Lid Stichtingsbestuur/Raad van Toezicht Katholieke Universiteit

Brabant (1993–2001)
– Lid bestuur CDA-Vrouwenberaad Den Haag (1993–1997)

Huidige nevenfuncties
– Lid redactieraad «Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek» (vanaf 1992)
– Lid Curatorium Theologische Faculteit Tilburg (vanaf 1993)
– Voorzitter Raad van Advies postdoctorale beroepsopleiding «Ethiek in

de Zorgsector» (vanaf 1995)
– Lid bestuur KRO (vanaf 1996)
– Lid bestuur Stichting Kring van Betrokkenen van de Katholieke Raad

voor Kerk en Samenleving (vanaf 1996)
– Vice-voorzitter Stichting Katholieke Noden (vanaf 2002)
– Voorzitter Marga KlompéStichting (vanaf 2001)
– Voorzitter Stichting Prinsjesdag Ontbijt (vanaf 2003)
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