Lisv

Richtlijnen Lisv bij uitvoering beleid
Het bestuur van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen (Lisv)
Besluit:
Artikel 1
Het Lisv hanteert bij de uitvoering van
haar beleid de richtlijnen zoals weergegeven in de bijlagen 1 en 2 van dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang
van 1 februari 1998.
Artikel 3
De circulaires en mededelingen van de
Sociale Verzekeringsraad, de Federatie
van Bedrijfsverenigingen en het Tijdelijk
instituut voor coördinatie en afstemming,
zoals weergegeven in bijlage 3, worden
ingetrokken.
Artikel 4
Het beleid van de bedrijfsverenigingen,
zoals vermeld in bijlage 4, wordt ingetrokken.
Dit besluit zal met de daarbij behorende
toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 14 januari 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.
Toelichting
Met het besluit van het Lisv d.d. 2 april
1997 (Stcrt. 1997, 74) is een eerste aanzet
gemaakt om het beleid met betrekking
tot de sociale verzekeringswet- en regelgeving en de daarmee samenhangende
wet- en regelgeving afkomstig van haar
voorgangers (het Tijdelijk instituut voor
coördinatie en afstemming, de Sociale
Verzekeringsraad en de Federatie van
Bedrijfsverenigingen) inzichtelijk te
maken. Onderhavig besluit is een vervolg
op het besluit van 2 april 1997.
In bijlage 1 treft u een opsomming van
de besluiten, circulaires en mededelingen
die door het Lisv worden gehandhaafd.
Per 1 maart 1997 zijn de taken van de
bedrijfsverenigingen (BV’n) overgegaan
naar het Lisv. Daar waar in de
betreffende besluiten, circulaires en mededelingen gesproken wordt van BV’n, zal

nu Lisv moeten worden gelezen. Per 1
maart 1997 heeft het beleid zoals verwoord in bovenvermelde stukken het
karakter van een dwingend voorschrift.
Met de inwerkingtreding van de Osv
1997 is tevens het beleid van de BV’n
overgegaan op het Lisv. Op basis van de
overdrachtsdossiers van de BV’n is een
inventarisatie gemaakt met betrekking tot
het BV-beleid dat door het Lisv als
sectorspecifiek- of als algemeen Lisvbeleid kan worden overgenomen. In bijlage 2 treft u een opsomming van BVbeleid dat door het Lisv als sectorspecifiek wordt aangemerkt en als zodanig wordt gehandhaafd. Onder sectorspecifiek beleid wordt verstaan: het beleid
dat, op basis van de in een bepaalde sector van het beroeps- en bedrijfsleven aanwezige specifieke elementen, voor deze
sector noodzakelijk is om tot een rechtvaardige en doelmatige uitvoering van de
sociale verzekeringswetgeving te komen.
Het beleid is van toepassing op de sectoren welke voorheen ressorteerden onder
de genoemde BV en op de bij naam
genoemde sectoren.
In bijlage 3 treft u een opsomming van
besluiten, circulaires en mededelingen die
door het Lisv worden ingetrokken. Het
betreft hier veelal verouderde en niet
meer van toepassing zijnde besluiten,
circulaires en mededelingen.
In bijlage 4 treft u een opsomming van
BV-beleid dat door het Lisv wordt ingetrokken. Het gaat hier om BV-beleid dat
door het Lisv niet als sectorspecifiek
wordt aangemerkt of BV-beleid dat in
strijd is met wettelijke regelgeving en/of
Lisv-beleid. BV-beleid dat reeds conform
de wettelijke regelgeving en/of het algemene Lisv-beleid is, wordt ten behoeve
van de overzichtelijkheid ook ingetrokken.
Naast de in bijlagen 1 en 3 gegeven
opsommingen, is er een aantal besluiten,
circulaires en mededelingen dat nader
onderzocht moet worden. Het betreft
hier veelal besluiten, circulaires en mededelingen die geheel danwel gedeeltelijk
moeten worden aangepast. Doordat de
overdrachtsdossiers afkomstig van de
BV’n niet compleet zijn, is in veel gevallen eveneens nader onderzoek gewenst.
Belangstellenden kunnen de volledig teksten van de besluiten, circulaires en
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mededelingen opvragen bij het Lisv,
Postbus 74765, 1070 BT Amsterdam
Amsterdam, 14 januari 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter
Bijlage 1
Het Lisv heeft besloten de volgende besluiten, circulaires en mededelingen te handhaven.
Datum

Titel besluit

21-12-90

Besluit tot vaststelling van regels, als bedoeld in artikel 76, eerste en tweede
lid, van de WW
Besluit inzake vaststelling vakantieperiode met behoud van recht op uitkering
Besluit i.v.m. opheY ng GMD en wijziging status sociale fondsen
Besluit tot vaststelling van nadere regels bij samenloop van rechten op loonge
relateerde uitkering en vervolguitkering enerzijds en op kortdurende uitkering
anderzijds (artikel 52d lid 4 WW)
Wijziging besluitenlijst Coördinatie sociale verzekering en loonbelasting
besluit uurbedrag doventolkvoorziening AAW
Besluit berekening normbedragen voorzieningen AAW
besluitenlijst Coördinatie sociale verzekering en loonbelasting
Vaststelling afwijkende franchisebedragen voor de premieheY ng WAO en AWf
t.a.v. vakantiegerechtigden
Besluit vaststelling gemiddeld premiepercentage van het deel van de premie
WW dat ten gunste komt van het AWf voor 1996
Besluit minimumeisen reïntegratieplan
Wijziging besluit kostentoerekening controletaken
Vaststelling premie vrijwillige verzekering ZW t.g.v. AWf
Besluit vaststelling arbeidsurenverlies Tijdelijke wet beperking inkomensgevol
gen arbeidsongeschiktheidscriteria
Boetebesluit Tica
Maatregelenbesluit Tica
Vaststelling budgetten 1996 loonsuppletie, garantieregeling oudere arbeidson
geschikten, proefplaatsing en scholing
Besluit vaststelling deel van de premie van de WW dat ten gunste komst van
het AWf
Besluit vaststelling van het premiepercentage AAW
Besluit vaststelling van het premiepercentage WAO
besluit incasso boeten en onverschuldigde betalingen werkgevers
Wijziging besluit van 3 mei 1996 inzake de vaststelling van de premie
vrijwillige verzekering bedoeld in Hoofdstuk IV van de Ziektewet die ten
gunste komst van het AWf
Besluit tot wijziging van het besluit financiering wachtgeldfondsen
Vaststelling geldswaarde aanspraak op uitkeringen grensarbeiders
Besluit administratieve verplichtingen herstructureringsbijdrage
Besluit tot vaststelling van de budgetten voor 1997 voor de in Hoofdstuk Iia
van de WAO bedoelde reïntegratiemaatregelen loonsuppletie, garantieregeling
oudere arbeidsongeschikten en proefplaatsing
Besluit vaststelling premies vrijwillige verzekering Ziektewet
Besluit vergoeding persoonlijke ondersteuning gehandicapte werknemers
Besluit inzake verstrekken van maandelijkse overzichten en andere financiële
informatie
Besluit tot vaststelling aanvullende budgetten 1996 voor loonkostensubsidie en
inwerk- en begeleidingssubsidie en budgetten 1997 voor loonkostensubsidie en
inwerk- en begeleidingssubsidie en scholing
Vaststelling afwijkende franchisebedragen voor de premieheY ng WAO en AWf
vakantiebongerechtigden
Nadere regels voor de aanvraag en de beschikking omtrent de vrijstelling van
premies werknemersverzekeringen
Wijziging besluitenlijst Coördinatie sociale verzekering en loonbelasting
Beleid inzake herziening en intrekking van uitkering
Vaststelling aanvullende budgetten 1995 en 1996 voor loonkostensubsidie en
inwerk- en begeleidingssubsidie

23-01-92
29-12-94
28-02-95

08-06-95
12-07-95
14-12-95
20-12-95
20-12-95
20-03-96
20-03-96
17-04-96
03-05-96
15-05-96
06-06-96
06-06-96
12-06-96
19-06-96
19-06-96
19-06-96
17-07-96
11-09-96

12-09-96
18-09-96
19-09-96
06-11-96

11-12-96
11-12-96
18-12-96
19-12-96

09-01-97
22-01-97
06-02-97
19-02-97
27-02-97
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Datum

Titel circulaire/mededeling

nummer

09-09-81
22-12-95

vergoeding aan werknemers in het kader van de WW
verlenen van WW-uitkering tijdens staking of uitsluiting
(artikel 19, zesde lid WW)
overname bruikleenmiddelen na einde bruikleenverstrekking
indelingszaken: toepassing van de artikelen 7 en 8 van de
Organisatiewet Sociale Verzekeringen
werknemersbijdrage aan de VUT-regeling en uitkeringsdagloon
gegevensverstrekking remigratiebijdragen aan AWf o.g.v.
artikel 95 nWW
indelingszaken: behandeling van verzoeken van werkgevers inzake
aansluiting bij een bedrijfsvereniging
indelingszaken: indeling van ondernemingen, die zich bezighouden
met het bezorgen of uitlenen van arbeidskrachten aan derden
indelingszaken: toepassing van de SVr-regelen van 12 maart 1953,
nr. 1420
vermogensoverdrachten

AWf 10

22-12-95
25-05-55
11-04-84
18-05-87
26-06-73
20-12-90
30-05-89
25-06-92

C 95.09
M 95.128
S 64
S 842
S 906
S 463
S 968
S 943
S 979

Bijlage 2
Het Lisv heeft besloten het onderstaande beleid van de bedrijfsverenigingen als sector-specifiek aan te merken en te handhaven. Het beleid is van toepassing op de sectoren welke
voorheen ressorteerden onder de genoemde BV en op de bij naam genoemde sectoren.
Werkloosheidswet
Artikel

Trefwoord

Beleid bedrijfsvereniging
(BV)/sector

art. 3
art. 7 lid 1
art. 18 lid 1

kring van verzekerden
geen dienstbetrekking/verzekeringsplicht
werkloosheid a.g.v. weersgesteldheid

art. 34
art. 85

anticumulatie
premie wachtgeldfonds

sector 23
sector 36
sectoren 5, 6, 7, 8, 10,11, 12,
18, 22, 23, 32, 35, 52, en BV27
sector 1
sectoren 1, 9, 20, 21, 22, 23,
49, 51 en 52

Ziektewet
Artikel

Trefwoord

Beleid bedrijfsvereniging
(BV)/sector

art 42 lid 2 en 3 uitbetaling ziekengeld tijdens detentie/
uitkering ziekengeld na detentie

BV15, BV24 en BV27

AAW/WAO
Artikel

art 24 AAW
art. 34 WAO
XVI TBA
art. 57 AAW

Trefwoord

Beleid Bedrijfsvereniging (BV)

besluit vroeggehandicapten
voorzieningen: startersregeling
zelfstandigen

sector 35
sectoren 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19
en 35

Coördinatiewet sociale verzekeringen
Artikel

Trefwoord

Beleid bedrijfsvereniging (BV)

art. 15 lid 2
art. 16b lid 5

uitvaardiging dwangbevel
g-rekening

BV25
BV25
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Bijlage 3
Het Lisv heeft besloten dat de volgende besluiten, circulaires en mededelingen worden ingetrokken.
Datum

Titel besluit

28-03-95

14-12-95

Besluit verlenen van toestemming aan de Bedrijfsvereniging voor de
Metaalnijverheid tot het verlenen van WW-uitkering aan werknemers die
werkloos zijn t.g.v. staking in de bedrijfstak bouwnijverheid
Besluit verlenen van toestemming aan de Bedrijfsvereniging voor de Hout- en
Meubelindustrie en Groothandel in Hout tot het verlenen van WW-uitkering
aan werknemers die werkloos zijn t.g.v. staking in de bedrijfstak bouwnijverheid
Besluit verlenen van toestemming aan de Bedrijfsvereniging voor het Vervoer
tot het verlenen van WW-uitkering aan werknemers die werkloos zijn t.g.v.
staking in de bedrijfstak bouwnijverheid
Besluit verlenen van toestemming aan de Bedrijfsvereniging voor Bank- en
Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen tot het verlenen van WWuitkering aan werknemers die werkloos zijn t.g.v. staking in de bedrijfstak
bouwnijverheid
Besluit verlenen van toestemming aan de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel,
Ambachten en Huisvrouwen tot het verlenen van WW-uitkering aan werkne
mers die werkloos zijn t.g.v. staking in de bedrijfstak bouwnijverheid
Besluit verlenen van toestemming aan de Bedrijfsvereniging voor
Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie tot het verlenen van WWuitkering aan werknemers die werkloos zijn t.g.v. staking in de bedrijfstak
bouwnijverheid
Wijziging besluitenlijst Coördinatie sociale verzekering en loonbelasting
Besluit verlenen van toestemming aan de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
tot het verlenen van WW-uitkering aan werknemers die werkloos zijn t.g.v.
staking in de bedrijfstak bouwnijverheid
Besluit inzake verlenen uitkering ingevolge WW aan werknemers die werkloos
zijn t.g.v. de staking in de bedrijfstak bouwnijverheid
Verlening WW-uitkering aan werknemers die werkloos zijn t.g.v. de staking in
de bouw
Besluit berekening normbedragen voorzieningen AAW

Datum

Titel circulaire/mededeling

nummer

30-09-91
01-07-92
14-02-95
24-03-95

toetsingsprocedure AWf wachtgeldpremies
loonkosten-, inwerk- en begeleidingssubsidies
omzetting SVr fondsen circulaires in Tica circulaires
omzetting FBV-modellen naar Tica-modellen en overname
Ctsv circulaires door Tica
werkmodel arbeidsgeschiktheid
Stichting Startotheek
instroom speciale instituten (scholingsinstituten EEGA,
Heliomare, Hoensbroeck, Werkenrode en Sonneheerdt)
informatieverzoek: aanpassing loonstaat
ambtelijke netwerkstructuur Tica
informatieverzoek: aanvullende informatie t.b.v.
begrotingsbeoordeling
uitvoering mededeling M 96.37: anticumulatie aanvullende
arbeidsongeschiktheidsuitkering op WW-uitkering
informatieverzoek: uitvoeringskosten TW 1995

AWf
AWf
C 95.01

19-04-95

19-04-95

19-04-95

19-04-95

24-05-95

08-06-95
21-06-95

31-08-95
21-09-95

16-01-95
15-11-95
22-12-95
20-11-96
27-02-96
29-02-96
11-06-96
28-06-96

C 95.03
M 94.61
M 95.110
M 95.130
M 96.146
M 96.26
M 96.27
M 96.80
M 96.94

Bijlage 4
Het Lisv heeft besloten dat het onderstaande beleid van de bedrijfsverenigingen wordt
ingetrokken.
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Werkloosheidswet
Artikel

Trefwoord

hergeven werknemerschap na zelfstandige
werkzaamheden
art. 17b
verzorgingsforfait
art. 18 lid 1
werkloosheid a.g.v. weersgesteldheid
(uitleg begrip belanghebbende)
art. 22a
herziening en intrekking uitkering
art. 22a lid 2
bevoegdheid tot afzien van herziening
en intrekking uitkering
art. 26 lid 3
vrijstelling van de verplichting tot
inschrijving, deelname scholing, enz.
art. 36
terugvordering
art. 37 lid 2 t/m 4 betaalbaarstelling uitkering via andere Uvi
art. 64 sub c
overname vakantiedagen
art. 98
uitvoering door Lisv en Uvi

Beleid bedrijfsvereniging (BV)

art. 8

BV11 en BV15
BV10
BV11
BV27
BV27
BV19, BV24 en BV27
BV11
BV24
BV15
BV20

Ziektewet
Artikel

Trefwoord

Beleid bedrijfsvereniging (BV)

art. 28 lid 4
art. 29b sub b

vergoeding observatiekosten
recht op ziekengeld vanaf eerste arbeidsongeschiktheidsdag
uitbetaling slotuitkering
vergoeding reis-, verblijfskosten en

BV27

art. 35 lid 7
art. 37 lid 2
tijdverlies

BV10
BV15, BV24 en BV27
BV15, BV24, BV25 en BV27

AAW/WAO
Artikel

Trefwoord

art. 31 lid 3 AAW
art. 42 lid 3 WAO eVectuering verlaging uitkering
art.
art.
art.
art.
art.

41
50
44
53
57

AAW
WAO
uitbetaling uitkering
lid 7 AAW
lid 7 WAO uitbetaling slotuitkering
AAW
vergoeding scholingskosten

Beleid bedrijfsvereniging (BV)

BV15, BV19, BV24, BV25 en
BV27
BV3 en BV18
BV15, BV24, BV25 en BV27
BV18

Coördinatiewet sociale verzekeringen
Artikel

Trefwoord

Beleid bedrijfsvereniging (BV)

art. 15 lid 2

uitvaardiging dwangbevel

BV24 en BV20
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