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Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID HARREWIJN C.S. TER VERVANGING
VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 18 juni 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 5a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5b. Landelijke cliëntenraad

1. Er is een landelijke cliëntenraad.
2. De landelijke cliëntenraad bestaat uit zes vertegenwoordigers van

landelijke cliëntenorganisaties, twee afgevaardigden uit elk van de
overleggen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, alsmede uit drie afgevaar-
digden uit de cliëntenparticipatie bij de gemeenten. De afgevaardigden
betreffen personen of vertegenwoordigers van personen die als cliënt
betrokken zijn bij de uitvoering van de taken van het desbetreffende
orgaan.

3. De landelijke cliëntenraad heeft tot taak periodiek, doch ten minste
eenmaal per jaar, te overleggen met de Centrale organisatie werk en
inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale
verzekeringsbank, de gemeenten en Onze Minister over de vormgeving en
realisatie van cliëntenparticipatie bij de betreffende organen.

4. De landelijke cliëntenraad geeft in overleg met de Raad voor werk en
inkomen invulling aan hetgeen bepaald is in artikel 8, tweede en derde lid.

5. De landelijke cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies
inzake beleidsvragen op het gebied van werk en inkomen aan de Raad
voor werk en inkomen en aan Onze Minister.

6. De landelijke cliëntenraad heeft een secretariaat en een budget, die
ten laste komen van een hiervoor door Onze Minister toegekende
rijksbijdrage. Het secretariaat wordt ondergebracht bij de Raad voor werk
en inkomen.

7. De landelijke cliëntenraad krijgt alle informatie van de in het derde en
vierde lid genoemde instanties, voor zover hij deze voor de uitoefening
van zijn taak nodig heeft.

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

1 Vervanging in verband met wijziging in de
ondertekening.
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Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener één overkoepelende
cliëntenraad te introduceren op het gehele terrein van de sociale
zekerheid, inclusief de bijstandswet. Deze raad kan uitgroeien tot een
gezaghebbende vertegenwoordiging van cliënten, niet slechts aangaande
uitvoeringskwesties, maar ook inzake beleidsvragen en kolom-overstij-
gende zaken. Tevens is de landelijke cliëntenraad het aanspreekpunt voor
de Raad voor werk en inkomen, om zo de cliënten-inbreng in de adviezen
van de Raad te waarborgen.

Harrewijn
Noorman-den Uyl
Van Lente
Schimmel
Van Middelkoop
Van der Vlies
De Wit
Van der Knaap
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