Lisv – Ziektewet

Besluit tot wijziging van het Ziekengeldreglement 1997
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,
Gelet op artikel 54 van de Ziektewet,
Besluit:
Artikel I
Het Ziekengeldreglement 1997 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 6 vervalt.
B
Artikel 8, eerste lid, vervalt.
C
Artikel 8, tweede lid, wordt vernummerd tot het eerste lid, en komt als
volgt te luiden:
De werkgever doet de hersteldmelding
van zijn werknemer door middel van
een door de uitvoeringsinstelling verstrekt en door of namens de werkgever
volledig ingevuld en ondertekend formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig
daartoe door de uitvoeringsinstelling
gestelde aanwijzingen worden verstrekt
met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
D
Artikel 8, derde en vierde lid, wordt
vernummerd tot het tweede en derde
lid.

dat de verzekerde zich hersteld meldt
bij de werkgever.
Deze bepalingen zijn nu opgenomen in
respectievelijk artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van het Ziekengeldreglement
1997. Met de inwerkingtreding van de
Veegwet SZW 1997 zijn deze bepalingen niet meer nodig.
De inwerkingtreding van het besluit
werkt terug tot en met 1 januari 1998
aangezien per die datum de Veegwet
SZW 1997 in werking is getreden.
Amsterdam, 12 maart 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 1 januari 1998.
Dit besluit zal met toelichting in de
Staatscourant worden gepubliceerd.
Amsterdam, 12 maart 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.
Toelichting
In de Veegwet SZW 1997 (Kamerstukken 25.641) is per 1 januari 1998 voorzien in:
1. het indienen van een reïntegratieplan
voor de werknemer met aanspraak op
ziekengeld en recht op loondoorbetaling;
2. het doen van een hersteldmelding
door de werkgever, nadat hij eerder een
ziekmelding heeft gedaan, in de situatie
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