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Vergaderjaar 2003–2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het
Reglement voor de Stenografische dienst van de
Staten-Generaal in verband met het
toevertrouwen van de zorg voor de
Stenografische Dienst aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, het instellen van een
gemengde commissie van beroep en wijziging
van de naam van de dienst in Dienst Verslag en
Redactie
IX B

VOORSTEL
Het Reglement van Orde wordt als volgt gewijzigd.
Artikel 31 wordt vervangen door:
Artikel 31
1. Bij afzonderlijk reglement, vast te stellen door de beide Kamers der
Staten-Generaal, worden de zorg voor de Dienst Verslag en Redactie, de
taakuitoefening, de openbaarmaking van het verslag van het verhandelde
in de vergaderingen der Staten-Generaal alsmede de bewaartermijnen
geregeld.
2. De bevoegdheid om in het door de dienst geleverde verslag wijzigingen aan te brengen of aangebrachte wijzigingen ongedaan te maken
wordt uitgeoefend door de bij genoemd reglement in te stellen gemengde
commissie van beroep voor de Dienst Verslag en Redactie.
Toelichting
Redenen om de zorg voor de Stenografische dienst toe te vertrouwen aan
de Tweede Kamer zijn:
– de geïsoleerde positie van de Stenografische dienst,
– de behoefte om (meer) producten en diensten te ontwikkelen,
– de behoefte de flexibiliteit en mobiliteit van de organisatie te vergroten.
Het omvormen van de huidige Gemengde commissie naar een paritair
samengestelde commissie van beroep realiseert de mogelijkheid om
klachten met betrekking tot (openbaarmaking van) verslagen en
bewaartermijnen aan de orde te stellen.
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De naamgeving van de Stenografische dienst staat ter discussie sinds de
leerling «stenografen» geen steno meer leren. De naam Verslag en
Redactie doet recht aan de werkelijkheid waarin verslagen niet alleen
worden gemaakt maar ook geredigeerd.
De Voorzitter,
Timmerman-Buck
De Griffier,
Klaassen
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