
LXX Wijziging van het Reglement van Orde van de
Eerste Kamer en van het Reglement voor de
Griffie voor de interparlementaire betrekkingen
in verband met het toevertrouwen van de zorg
voor de Griffie voor de interparlementaire
betrekkingen aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

B VOORSTEL
27 juni 2008

Het Reglement van Orde wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 30 komt te luiden:

1. Bij afzonderlijk reglement, vast te stellen door de beide Kamers der
Staten-Generaal, wordt de instelling geregeld van een Griffie voor de
interparlementaire betrekkingen bij de Tweede Kamer.

2. De inhoudelijke aansturing van de dienstverlening aan beide Kamers
en de verschillende delegaties wordt verzorgd door een bij genoemd
reglement in te stellen gemengde commissie. De gemengde commissie
adviseert de Voorzitters en de leden van beide Kamers over interparle-
mentaire aangelegenheden.

Toelichting

Om ook in de toekomst de kwaliteit van de ondersteuning bij het
onderhouden van interparlementaire betrekkingen door de Staten-
Generaal te kunnen blijven waarborgen, is besloten de zorg voor de
Griffie interparlementaire betrekkingen toe te vertrouwen aan de Tweede
Kamer.

Hiermee komt een einde aan de geïsoleerde positie van de Griffie
interparlementaire betrekkingen, kunnen nieuwe producten en diensten
worden ontwikkeld en kan de mobiliteit en flexibiliteit van de organisatie
worden vergroot.

Omdat de huidige Griffie interparlementaire betrekkingen een relatief
zeer kleine organisatie is en de leden van de gemengde commissie van
toezicht niet in de eerste plaats vanwege hun managementskwaliteiten als
zodanig benoemd zijn, is er geen adequate en eigentijdse procedure
waarbij men zich oriënteert op de kwaliteit van de dienstverlening,
mogelijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van loopbaanbeleid en de
eigen situatie, het eigen functioneren. De bestaande en in zekere zin
unieke situatie waarin de Griffie interparlementaire betrekkingen verkeert,
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maakt een dergelijke – in de ambtelijke dienst gebruikelijke – werkwijze
niet mogelijk. Deze huidige situatie wordt met dit voorstel beëindigd.

De gemengde commissie krijgt de taak de dienstverlening van de Griffie
interparlementaire betrekkingen aan de beide Kamers en de verschillende
delegaties inhoudelijk aan te sturen en af te stemmen met de delegatie-
voorzitters. Het bevoegd gezag wordt de Griffier van de Tweede Kamer.
Het bevoegd gezag voor de medewerkers van de Griffie interparlemen-
taire betrekkingen komt dus niet langer te liggen bij de gemengde
commissie.

De gemengde commissie kan gevraagd en ongevraagd de leden en de
Voorzitters van beide Kamers adviseren over interparlementaire aangele-
genheden.

De Voorzitter,
Yvonne E. M. A. Timmerman-Buck

De Griffier,
G. J. A. Hamilton
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