
Voorzitter: Bierman-Beukema toe Water

Tegenwoordig zijn 56 leden, te weten:

Van de Beeten, Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van den Broek-Laman
Trip, Coppoolse, Van Dalen-Schiphorst, Dees, Doek,
Dupuis, Eigeman, Engels, Essers, Franken, Van Gennip,
G.J. de Graaf, J. de Graaf, Hamel, Van Heukelum,
Hoekzema, Holdijk, Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse,
Lemstra, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer, Mein-
dertsma, Middel, Minderman, Nap-Borger, Noten, Van
den Oosten, Pastoor, Putters, Rabbinge, Rosenthal,
Ruers, Russell, Slagter-Roukema, Swenker, Tan, Terpstra,
Thissen, Vedder-Wubben, De Vries, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld, Witteman en Witteveen,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van
Algemene Zaken.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Timmerman-Buck, wegens persoonlijke omstandigheden;

Van der Linden, Jurgens, Kox, Van Thijn, Platvoet,
Meulenbelt en Bemelmans-Videc, wegens verblijf
buitenslands in verband met verplichtingen voor de
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Van Driel, Schouw en Pruiksma, wegens verblijf
buitenslands;

Schuyer, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen zijn drie beschikkingen van de
Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal houdende aanwijzing van:
- mevrouw C.W.A. Jonker tot vertegenwoordiger in de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa;
- de heren P.W.L. Russell, R. Rabbinge, W.K. Hoekzema,
C. Çörüz, M.H.P. van Dam, H. van Bommel en mevrouw
K.G. Ferrier tot leden van de OVSE-Assemblee;
- de heren J.J.A.M. van Gennip, W.K. Hoekzema,

L.P. Middel, M.J.M. Kox, H.J. Ormel, mevrouw A.M.C.
Eijsink en mevrouw C.E.G. van Gennip tot leden van de
NAVO Parlementaire Assemblee en de heren J. Hamel,
L. Blom, R.W.F. Kortenhorst, J.C. van Baalen, R.W. Knops,
A.J. Boekestijn en H. van Bommel tot plaatsvervangende
leden van de NAVO Parlementaire Assemblee.

Deze beschikkingen liggen op de Griffie ter inzage. Ik
stel voor, de beschikkingen voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De overige ingekomen stukken staan op
een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich
met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Intrekking van het Besluit van

13 september 1945, houdende vaststelling van een
leeftijdsgrens voor het vervullen van openbare
functies (Stb. F 173), en wijziging van de Wet
Nationale ombudsman in verband met de verho-
ging van de ontslagleeftijd van de Nationale
ombudsman (30960).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat voorge-
nomen beslissingen omtrent enkele ter instemming
aangeboden JBZ-besluiten tijdens deze vergadering in de
zaal ter inzage liggen, conform het voorstel van de
bijzondere commissie voor de JBZ-raad. De details
omtrent deze besluiten en de adviezen van de bijzondere
commissie voor de JBZ-raad worden als bijlage bij deze
Handelingen opgenomen. Als aan het einde van de
vergadering geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan
dat de Kamer heeft besloten conform deze adviezen.

(De bijlage is opgenomen aan het eind van deze editie.)1

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot het
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sluiten van uitvoeringsverdragen, het voornemen tot
verlenging van verdragen, de verschillende verdragen,
protocollen en een overeenkomst, die ter stilzwijgende
goedkeuring zijn voorgelegd, de voorgenomen rechts-
handelingen, de voorgenomen besluiten en wijzigingen
van een besluit de termijn is verstreken, stel ik vast dat
wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring
van deze voornemens geen behoefte bestaat.

Deze voornemens zijn gedrukt onder de nummers
23908 (R1519), nr. 75; 24493 (R1557), nr. 27; 24493
(R1557), nr. 28; 30506, nr. 2; 30581, nr. 2; 30910, nr. 1;
30919, nr. 1; 30931, nr. 1; 30932, nr. 1; 30944, nr. 1; 30947,
nr. 1; 30948, nr. 1; 30957, nr. 1; 30963 (R1819), nr. 1;
30964 (R1820), nr. 1; 30965, nr. 1.

Ik heet de minister-president van harte welkom.

Geachte medeleden, vorige week dinsdagavond, 10 april,
heeft prinses Máxima het leven geschonken aan een
dochter: prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines. Van dit
heuglijke feit is de Eerste Kamer op donderdag 12 april
bij Koninklijke Boodschap in kennis gesteld met de
volgende bewoordingen: ’’Met vreugde kondigen Wij u
hierbij aan dat Onze zoon Willem-Alexander en Onze
schoondochter Máxima gisteravond de ouders zijn
geworden van een dochter. Wij delen in hun grote geluk
en dankbaarheid. En hiermee bevelen Wij U in Godes
heilige bescherming.’’ Was getekend: Beatrix.

De Kamer deelt in de vreugde van de trotse ouders en
wenst hen bij dezen van harte geluk met de geboorte
van hun derde dochter. Onze welgemeende felicitaties
gaan ook uit naar Hare Majesteit de Koningin, de ouders
van prinses Máxima, de twee zusjes van Ariane, Amalia
en Alexia, en de overige leden van de koninklijke familie.

Het is niet de eerste keer dat in een prinselijk gezin
een derde dochter wordt geboren. In de sombere tijd van
de Tweede Wereldoorlog bracht de geboorte van prinses
Margriet als dochter van prinses Juliana licht in het
bezette Nederland. Ook toen was er vreugde over de
voorspoedige geboorte van een derde meisje in het
gezin van het kroonprinselijk paar.

De tweede naam van prinses Ariane, Wilhelmina,
verwijst naar de overgrootmoeder van de Prins van
Oranje, die van 1898 tot 1948 koningin van Nederland
was. Over haar zei de toenmalige minister-president De
Quay bij de herdenking op 28 november 1962 in deze
Kamer: ’’Haar persoonlijkheid was als een kostbaar
geslepen diamant met vele facetten.’’ Mag ik de
jonggeboren prinses toewensen dat de zo sprekende
trekken van de markante persoonlijkheid van deze grote
vrouw – wijsheid, inzicht, standvastigheid – op haar
afstralen.

Wij hopen van ganser harte dat prinses Ariane samen
met haar twee zusjes een gezonde, gelukkige en zonnige
jeugd tegemoet mag gaan, zoals ook de drie zonen van
Hare Majesteit de Koningin die hebben gekend. Het is
onze wens dat de nieuwe prinses mag opgroeien in de
nabijheid van de liefde en warmte van haar familie en
met alle vrijheid en blijheid die daar bij horen.

Het woord is aan de minister-president.
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Minister Balkenende: Mevrouw de voorzitter. Veel dank
voor uw uitnodiging om in uw Kamer stil te staan bij de
geboorte van de derde dochter van de Prins van Oranje

en prinses Máxima, vandaag precies een week geleden.
Een voorbeeldbaby, in de woorden van de ontspannen
en blije vader toen hij zijn jongste kind aan de wereld
toonde. Wij konden toen allemaal zien dat Nederland er
een prachtig prinsesje bij heeft.

De geboorte van dit prinsesje heeft veel blijdschap
losgemaakt, natuurlijk bij de ouders, de grootouders en
haar zusjes, maar zeker ook bij de Nederlandse bevol-
king. De mensen die vol spanning wachtten op een
glimp bij het Bronovo-ziekenhuis. De stroom aan
felicitaties die al snel na de bevalling op gang kwam. De
kranten en journaals die openden met de eerste beelden.
De Oranjefans met cadeaus bij het oude stadhuis. En niet
te vergeten: het speculeren over de naam van het
nieuwe prinsesje. Deze geboorte laat weer zien welke
belangrijke factor de monarchie in onze samenleving is,
hoe nauw verbonden wij ons voelen met het Huis van
Oranje, maar ook hoe het Huis van Oranje ons met
elkaar verbindt. Een zeer waardevolle rol.

Als derde dochter van de Nederlandse kroonprins is
het nieuwe prinsesje vierde in de lijn van troonopvol-
ging. Afgelopen vrijdag noemde de vader haar namen:
Ariane Wilhelmina Máxima Ines. Vernoemd naar
vrouwen van voorgaande generaties. De geschiedenis
van het Huis van Oranje wordt voor een belangrijk deel
bepaald door vrouwen. Krachtige persoonlijkheden. Van
een van hen draagt dit prinsesje de naam: Wilhelmina.
Een vrouw vol moed. Een vrouw met een sterk karakter.
Dat lijkt mij voor prinses Ariane een inspirerend
voorbeeld. Het gezin maakt het intussen ’’muy bien’’,
hoorden wij de Prins van Oranje vrijdag zeggen. ’’Ik kan
me niet meer wensen’’. Het is inderdaad iets om
dankbaar voor te zijn, als ouders, maar ook als Neder-
landse samenleving.

Namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk
wens ik de ouders van prinses Ariane en haar zusjes
Amalia en Alexia van harte geluk. Uiteraard gaan onze
felicitaties ook uit naar de grootouders: koningin Beatrix
en de ouders van prinses Máxima.

Iedere baby is een belofte. Voor de ouders, voor
zichzelf, voor de samenleving. Voor prinses Ariane is dat
niet anders. Wij gunnen haar van harte dat zij haar
dromen kan waarmaken, dat zij voorspoedig en
beschermd zal opgroeien en dat zij gelukkig zal worden.

De voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Sluiting 13.45 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende (wets)voor-
stellen te doen plaatsvinden op:
17 april 2007 (hamerstuk)

Intrekking van het Besluit van 13 september 1945,
houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor het
vervullen van openbare functies (Stb. F 173), en wijziging
van de Wet Nationale ombudsman in verband met de
verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale
ombudsman (30960);
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