
Tijdelijke voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 74 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler,
Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler,
Eigeman, Elzinga, Engels, Essers, Franken, Goyert, De
Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Hillen,
Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-
Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen, Klein Breteler,
Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kox, Kuiper, Lagerwerf-
Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der Linden,
Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten,
Peters, Putters, Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten,
Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw, Schuurman, Slager,
Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Swenker, Sylvester,
Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-
Wubben, Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor,
Werner, Willems en Yildirim.

De tijdelijke voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat
is ingekomen bericht van verhindering van het lid
Westerveld wegens ziekte. Haar beëdiging zal derhalve
op een later tijdstip plaatsvinden.

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

De tijdelijke voorzitter: Ik verzoek de leden die de
presentielijst nog niet hebben getekend dat alsnog te
doen. De presentielijst ligt op de tafel naast de griffier.

Ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Reglement van
Orde treedt, zolang geen voorzitter is benoemd, een
oud-voorzitter als tijdelijke voorzitter op, waarbij de laatst
afgetredene voorrang heeft. Derhalve is mij de leiding
van deze vergadering opgedragen.

De tijdelijke voorzitter legt, nadat de griffier het formulier
heeft voorgelezen, de bij de wet voorgeschreven eed af.

De leden Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, De Boer, Broekers-Knol, Van Bijsterveld,
Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler, Essers, Franken,
Goyert, De Graaf, Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten Hoeve,
Holdijk, Janse de Jonge, Van Kappen, Klein Breteler,
Kneppers-Heijnert, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst, Van der
Linden, Meulenbelt, Noten, Russell, Schuurman,
Slagter-Roukema, Sylvester, Terpstra, Vedder-Wubben,
Vliegenthart, De Vries-Leggedoor, Werner en Willems

leggen vervolgens in handen van de tijdelijke voorzitter
de bij de wet voorgeschreven eed af.

De leden Asscher, Böhler, Eigeman, Elzinga, Engels,
Haubrich-Gooskens, Hofstra, Ten Horn, Huijbregts-
Schiedon, Koffeman, Kox, Laurier, Leunissen, Leijnse,
Linthorst, Meindertsma, Meurs, Peters, Putters, Quik-
Schuijt, Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Schaap, Schouw,
Slager, Smaling, Strik, Swenker, Tan, Thissen, De Vries en
Yildirim leggen in handen van de tijdelijke voorzitter de
bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte af.

De tijdelijke voorzitter: Ik wens u allen van ganser harte
geluk met uw benoeming en installatie tot lid van deze
Kamer. Na afloop van deze openbare vergadering is er
gelegenheid tot persoonlijke gelukwensen in de Hall.

De 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 Wijziging van de Wet op het

specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen
in de inrichting van de Raad voor cultuur en met
invoering van een gedifferentieerd systeem van
subsidieverstrekking ten behoeve van cultuur-
uitingen (30847);

- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder
meer de uitvoerbaarheid van die wet en de
invoering van een kopopleiding in het hoger
onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in
verband met onder meer Associate-
degreeprogramma’s en masteropleidingen op het
gebied van het hoger onderwijs (30971).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De tijdelijke voorzitter: Ik stel de Kamer voor, voor de
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zittingsperiode die nu een aanvang neemt, de volgende
vaste commissies in te stellen:
- Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/
Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ);
- Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamen-
werking (BDO);
- Economische Zaken (EZ);
- Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO);
- Financiën (Fin.);
- JBZ-Raad (JBZ);
- Justitie (Just.);
- Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
- Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ);
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW);
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
- Verkeer en Waterstaat (V&W);
- Verzoekschriften;
- Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin
(VWS/JG);
- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/
Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI).

Daarnaast is er de Tijdelijke Commissie Subsidiari-
teitstoets, een commissie die is ingesteld door de Eerste
en Tweede Kamer en die haar werkzaamheden zal
voortzetten.

Overeenkomstig het voorstel van de tijdelijke voorzitter
wordt besloten.

Aan de orde is de vaststelling van de profielschets
van de voorzitter (EK LI, A) en vaststelling van de
verdere procedure verkiezing voorzitter.

De beraadslaging wordt geopend.

©

De heer Kox (SP): Voorzitter. Onlangs zei een journalist
tegen mij dat hij begrepen had dat ik voorzitter van de
Eerste Kamer wilde worden. Ikzelf wist dat nog niet,
maar ik vond het wel leuk. Vier jaar terug, toen wij ook
de profielschets voor de Kamervoorzitter bespraken,
sprak ik mijn eerste woorden in dit huis uit. Ik heb toen
gezegd dat ik of een van mijn fractiegenoten wellicht ooit
op die stoel terecht zou komen. Nu ik drie maal zoveel
fractiegenoten heb, is de statistische kans op een Eerste
Kamervoorzitter van mijn partij alleen maar toegenomen,
zo weet ik met hbs-a. Het is inderdaad een leuk
vooruitzicht, althans voor sommigen.

De voorliggende profielschets vormt naar mijn mening
geen belemmering voor een van ons om in de komende
tijd een gooi te doen naar dit hoge ambt. Wij waren vier
jaar terug tegen het via een VVD-motie in de profiel-
schets opnemen van de ietwat bizar klinkende passage
dat de voorzitter een ’’gebleken positieve persoonlijke
opvatting over de Eerste Kamer als staatsorgaan’’ dient
te hebben. In de omstandigheden van toen zagen wij dat
vooral als een anti-Jurgensmotie. De heer Jurgens was
een van de kandidaat-voorzitters en was in een eerder
leven ooit voorstander van opheffing van de Eerste
Kamer geweest.

Inmiddels heeft de in 2003 uiteindelijk gekozen
Kamervoorzitter laten zien dat positief en kritisch elkaar
op geen enkele manier uitsluiten en dat er juist alle

ruimte is voor een debat over onze staatsinrichting,
inclusief de inrichting van de Staten-Generaal. Daarmee
maakte de voorzitter feitelijk de weg vrij voor een
toekomstig SP-Kamerlid als Kamervoorzitter. Ook onze
opvatting over de Eerste Kamer is positief en kritisch. Er
gebeurt hier veel goed werk, zo zeg ik nog maar eens
een keer voor degenen die daar ooit over twijfelden.
Precies daarom verdient deze Kamer een modern
eenkamerstelsel waarin het beste van twee Kamers
samenkomt in één Staten-Generaal. Andere collega’s
denken daar beslist anders over. Dat is alle reden om
daarover in de toekomst een diepgaander debat in dit
huis te voeren.

Voor een goed debat hebben wij hoe dan ook een
goede Kamervoorzitter nodig, een voorzitter die in staat
is om op een open en eerlijke wijze het debat hier te
doen plaatsvinden in een werkbare omgeving met goede
contacten met de ambtenaren en open naar de samenle-
ving. Wij hebben ook nu weer een voorzitter nodig die
voldoet aan de profielschets zoals wij hem opgesteld
hebben en zoals wij hem interpreteren, hopelijk met
steun van de hele Kamer. Overigens had voor ons de
profielschets ook wat eenvoudiger en beeldender
gemogen. Een foto van de huidige tijdelijke voorzitter
was voor ons ook goed genoeg geweest. Immers, tussen
de theoretische profielschets en de huidige situatie ligt
vier jaar ervaring met een voorzitter die heeft laten zien
hoe de profielschets er in de praktijk uitziet. Voor ons
was Yvonne Timmerman de afgelopen vier jaar een
persoon die op een buitengewoon goede manier inhoud
aan het profiel heeft gegeven. Ik moet mevrouw
Timmerman waarschuwen dat, als zij mocht overwegen
zich nog eens kandidaat te stellen voor dit hoge ambt, zij
een groot risico loopt dat mijn fractie haar steunt. En dat
tikt tegenwoordig wel aan. Die Eerste Kamervoorzitter
van SP-huize komt er nog wel, maar nu even niet.

Ondervoorzitters worden niet gekozen maar benoemd.
Die procedure hebben wij ooit afgesproken. Zij geldt
totdat er een andere komt. Mijn fractie heeft er geen
probleem mee om dat te respecteren. Tegelijkertijd willen
wij daarover in de nabije toekomst verder spreken. Als
het aan ons ligt, krijgen wij in de toekomst niet alleen
een gekozen voorzitter, maar ook gekozen ondervoorzit-
ters. Daarbij kijken wij vooral naar de kwaliteit, zoals wij
dat ook doen bij de voorzitter, en niet naar de politieke
kleur. Volgens ons is dat wenselijk. Het zou voor kleinere
fracties de mogelijkheid openen om een goede kandidaat
te stellen. Zoals gezegd, dat is nu niet aan de orde, het is
over een week ook niet aan de orde, maar wij willen er
in de toekomst graag over spreken.

De heer Noten (PvdA): Ik neem het voorstel van de heer
Kox over. Het is goed om hier op korte termijn over te
spreken. Het is mijn ervaring dat praten over dit
onderwerp altijd makkelijker is vlak na verkiezingen dan
vlak voor verkiezingen. Het lijkt mij heel zinvol om
daarover binnenkort het gesprek te openen. Het is raar
om partijen en daarmee goede kandidaten op voorhand
uit te sluiten.

De heer Kox haalt terecht de wat merkwaardige
anti-Jurgensformulering van vier jaar geleden aan. Deze
formulering heeft oud-collega Jurgens er overigens niet
van weerhouden om vier jaar uitstekend als ondervoor-
zitter te functioneren. Het gaat mij om de merkwaardige
woorden ’’positieve persoonlijke opvatting’’. De heer Kox
geeft aan dat dit niet mag betekenen dat mensen niet
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