Lisv

Besluit wijziging regels over verrekeningen, verstrekken
financiële informatie en aanhouden rekening-courant
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,
Gelet op de artikelen 65, tweede lid,
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten, 97 Werkloosheidswet, 27, derde lid, Toeslagenwet, 43,
vierde lid, onder d, en 73, tweede lid,
Osv 1997;
Besluit:
Artikel I
Het Besluit van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen (Lisv) van 18 juni
1997 inzake verrekeningen tussen de
door het Lisv beheerde fondsen en de
uitvoeringsinstellingen en afdrachten
uitvoeringsinstellingen aan Ziekenfondsraad
(Stcrt. 119 en 133) wordt als volgt
gewijzigd:

Artikel II
Het Besluit van het Lisv van 10 december 1997 inzake verrekeningen Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, Arbeidsongeschiktheidsfonds
zelfstandigen en Arbeidsongeschiktheidskas met de uitvoeringsinstellingen
(Stcrt. 246) wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1 onder j, wordt na ’artikel
43, eerste lid, onder a tot en met h,’
ingevoegd: en tweede lid.
Artikel III
Het Besluit inzake verstrekken van
financiële informatie aan Lisv en Ziekenfondsraad van het Lisv van 10
december 1997 (Stcrt. 246) wordt als
volgt gewijzigd:
Artikel 5 wordt ingetrokken.

Besluit van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen van 18 juni 1997
inzake verrekeningen tussen de door
het Lisv beheerde fondsen en de uitvoeringsinstellingen en afdrachten uitvoeringsinstellingen aan Ziekenfondsraad
(Stcrt. 119 en 133), en
2 de Afj-, de Afz-, de Aok- en de Rfontvangsten, bedoeld in het Besluit van
het Landelijk instituut sociale verzekeringen van 10 december 1997 ’verrekeningen Arbeidsongeschiktheidsfonds
jonggehandicapten, Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen en Arbeidsongeschiktheidskas met de uitvoeringsinstellingen (Stcrt. 246).

Artikel V
Indien het bij koninklijke boodschap
van 7 oktober 1998 ingediende voorstel
van wet Veegwet SZW 1998 tot wet
Artikel IV
wordt verheven en in werking is getreHet Besluit aanhouden rekening-cou1. Artikel 1, onder k, wordt vervangen rant tussen Lisv en uitvoeringsinstellin- den, wordt het besluit van het Lisv van
18 juni 1997 inzake verrekeningen tusgen van het Lisv van 2 april 1997
door:
sen de door het Lisv beheerde fondsen
(Stcrt. 78) wordt als volgt gewijzigd:
k. de AWf-uitgaven:
1 de verstrekte uitkeringen, bedoeld in De onderdelen d, e, f, en g van artikel en de uitvoeringsinstellingen en
afdrachten uitvoeringsinstellingen aan
1 worden vervangen door:
artikel 93, onder a en b, Werkloosd. fonds: elk van de fondsen, genoemd Ziekenfondsraad (Stcrt. 119 en 133) als
heidswet (WW),
2 de betaalde premies over de WW-uit- in artikel 1, onder h, sub 1 tot en met 4 volgt gewijzigd:
1. In artikel 1, onder k, sub 4, wordt
keringen die niet op deze uitkeringen in en 9 tot en met 12, van de Osv 1997;
’artikel 93, onder g, WW’ vervangen
e. centrale fondsen: de fondsen,
mindering kunnen worden gebracht,
door: artikel 93, onder i, WW;
genoemd in artikel 1, onder h, sub 1
bedoeld in artikel 93, onder d, WW,
2. In artikel 1, onder l, wordt onder
tot en met 4 en 10 tot en met 12, van
3 de premies, bedoeld in artikel 93,
vernummering van sub 2 en 3 tot sub 3
de Osv 1997;
onder g, WW,
en 4 een nieuw sub 2 ingevoegd:
f. de sv-uitgaven:
4 de tegemoetkomingen, bedoeld in
1 de AAf-, de Aof-, de AWf-, de Wgf- 2 de subsidies, bedoeld in artikel 69
artikel 93, onder g, WW,
WW;
en de Tf-uitgaven, bedoeld in het
5 de vergoedingen, bedoeld in de arti3. In artikel 1, onder p, sub 2, wordt
kelen XXXVI en XXXVIa van de Wet Besluit van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen van 18 juni 1997 ’artikel 92, onder d, e, f en g, WW’ vertechnische verbeteringen in verband
vangen door: artikel 92, onder d, e, f
inzake verrekeningen tussen de door
met de wetten TAV, TBA en TZ, alshet Lisv beheerde fondsen en de uitvoe- en h, WW;
mede enige andere wijzigingen en de
ringsinstellingen en afdrachten uitvoevergoedingen, bedoeld in artikel 93b,
Artikel VI
ringsinstellingen aan Ziekenfondsraad
eerste lid, WW;
Indien het bij koninklijke boodschap
(Stcrt. 119 en 133), en
van 7 oktober 1998 ingediende voorstel
2. Artikel 1, onder p, sub 2, wordt ver- 2 de Afj-, de Afz-, de Aok- en de Rfuitgaven, bedoeld in het Besluit van het van wet Veegwet SZW 1998 tot wet
vangen door:
wordt verheven, wordt het Besluit aanLandelijk instituut sociale verzekerin2 de ontvangen bedragen, bedoeld in
gen van 10 december 1997 ’verrekenin- houden rekening-courant tussen Lisv en
artikel 92, onder d, e, f, en g, WW;
gen Arbeidsongeschiktheidsfonds jong- uitvoeringsinstellingen van het Lisv van
2 april 1997 als volgt gewijzigd:
gehandicapten,
3. In artikel 1, onder t, wordt ’93,
Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandi- Artikel 1, onder d, wordt vervangen
onder c, WW’ vervangen door: 93,
gen en Arbeidsongeschiktheidskas met door:
onder c en g, WW.
d. fonds: elk van de fondsen, genoemd
de uitvoeringsinstellingen (Stcrt. 246).
in artikel 1, onder h, sub 1 tot en met 4
g. de sv-ontvangsten:
1 de AAf-, de Aof-, de AWf-, de Wgf- en 9 tot en met 13, van de Osv 1997.
en de Tf-ontvangsten, bedoeld in het
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Artikel VII
Gedurende de periode van 1 juli 1998
tot 1 oktober 1998 komt artikel 1,
onder k, van het besluit van het Lisv
van 18 juni 1997 inzake verrekeningen
tussen de door het Lisv beheerde fondsen en de uitvoeringsinstellingen en
afdrachten uitvoeringsinstellingen aan
Ziekenfondsraad (Stcrt. 119 en 133) als
volgt te luiden:
k. de AWf-uitgaven:
1 de verstrekte uitkeringen, bedoeld in
artikel 93, onder a en b, Werkloosheidswet (WW),
2 de betaalde premies over de WW-uitkeringen die niet op deze uitkeringen in
mindering kunnen worden gebracht,
bedoeld in artikel 93, onder d, WW,
3 de premies, bedoeld in artikel 93,
onder g, WW,
4 de vergoedingen, bedoeld in de artikelen XXXVI en XXXVIa van de Wet
technische verbeteringen in verband
met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen en de
vergoedingen, bedoeld in artikel 93b,
eerste lid, WW.

gen en Arbeidsongeschiktheidskas met
de uitvoeringsinstellingen (Stcrt. 246);
● Besluit aanhouden rekening-courant
tussen Lisv en uitvoeringsinstellingen
van het Lisv van 2 april 1997 (Stcrt.
78).
Voorts wordt het volgende besluit
gewijzigd:
● het Besluit inzake verstrekken van
financiële informatie aan Lisv en Ziekenfondsraad van het Lisv van 10
december 1997 (Stcrt. 246) (zie hierna
de toelichting op artikel III).

overzichten betrekking hebben, aan het
Lisv zenden.

Artikel IV
Door wijzigingen van de Osv 1997 hebben de geldelijke betrekkingen tussen
Lisv en uitvoeringsinstellingen sinds 1
januari 1998 ook betrekking op het
Arbeidsongeschikt-heidsfonds zelfstandigen, het Arbeidsongeschiktheidsfonds
jonggehandicapten en de Arbeidsongeschiktheidskas, en per 1 juli 1998 tevens
op het Reïntegratiefonds.
Met dit artikel van het onderhavige
besluit wordt deze wijziging in het
Artikel I
Besluit aanhouden rekening-courant
● Deze wijzigingen zijn alle het gevolg
tussen Lisv en uitvoeringsinstellingen
van de inwerkingtreding van de Wet
financiering loopbaanonderbreking met van het Lisv van 2 april 1997 (Stcrt.
78) verwerkt.
ingang van 1 oktober 1998. De in het
kader van deze wet verstrekte financiële
tegemoetkomingen zijn als AWf-uitga- Artikel V, tweede lid
Het wetsvoorstel Veegwet SZW 1998
ven in het besluit van het Lisv van 18
(art. 16 onder M) regelt dat het Lisv
juni 1997 inzake verrekeningen tussen
subsidies kan verstrekken voor tijdelijke
de door het Lisv beheerde fondsen en
de uitvoeringsinstellingen en afdrachten projecten die ten doel hebben het
beroep op WW-uitkeringen terug te
uitvoeringsinstellingen aan Ziekendringen (art. 69 WW). Deze subsidies
fondsraad (Stcrt. 119 en 133) toegekomen ten laste van de wachtgeldfondvoegd. De opbrengsten uit verhaal en
Artikel VIII
terugvordering van verstrekte tegemoet- sen waarop de projecten betrekking
Dit besluit treedt in werking met
komingen zijn als AWf-ontvangsten in hebben.
ingang van 1 januari 1999.
dit besluit toegevoegd. Ook zijn de
Artikel VII
Artikel I werkt terug tot en met 1 okto- gemaakte uitvoeringskosten van deze
In dit artikel wordt geregeld welke uitber 1998.
wet in dit besluit verwerkt.
gaven in de periode 1 juli 1998 tot 1
Artikel II en VII werken terug tot en
oktober 1998 ten laste van het AWf
met 1 juli 1998.
Artikel II
komen. Deze periode hangt samen met
Artikel IV werkt terug tot en met 1
Deze wijziging betreft de kosten die
januari 1998, met uitzondering van het verband houden met het in aanmerking het feit dat per 1 juli 1998 de verstrekte
bepaalde inzake de Rf-uitgaven en
brengen van arbeidsgehandicapten voor reïntegratie-uitkeringen terzake van
proefplaatsing niet meer ten laste
-ontvangsten dat terugwerkt tot en met een dienstbetrekking in de zin van de
komen van het AWf (maar van het
1 juli 1998.
Wet inschakeling werkzoekenden (art.
Reïntegratiefonds), en per 1 oktober
10, vijfde lid, REA). Deze kosten
1998 de uitgaven en ontvangsten ingeDit besluit zal met de toelichting in de komen vanaf 1 juli 1998 ten laste van
volge de Wet financiering loopbaanonStaatscourant worden geplaatst.
het Reïntegratiefonds.
derbreking ten laste resp. ten gunste
komen van het AWf.
Amsterdam, 16 december 1998.
Artikel III
J.F. Buurmeijer, voorzitter.
Geregeld wordt de afschaffing van de
Amsterdam, 16 december 1998.
zogenoemde consolidatiesets voor de
J.F. Buurmeijer, voorzitter.
Toelichting
wachtgeldfondsen. Deze worden vervangen door rekening-courantoverzichAlgemeen
ten en overzichten jaarrekeningeninforAls gevolg van wetswijzigingen moeten matie, zoals die reeds voor de andere
de volgende besluiten worden aangedoor het Lisv beheerde fondsen worden
past:
gehanteerd. Hiermee wordt beoogd om
te komen tot een tijdige oplevering
● besluit van het Lisv van 18 juni 1997
door de uitvoeringsinstellingen van de
inzake verrekeningen tussen de door
het Lisv beheerde fondsen en de uitvoe- financiële gegevens over de wachtgeldfondsen. De uitvoeringsinstellingen
ringsinstellingen en afdrachten uitvoemoeten de rekening-courantoverzichten
ringsinstellingen aan Ziekenfondsraad
en de overzichten jaarrekeningeninfor(Stcrt. 119 en 133);
matie voorzien van accountantsverkla● besluit van het Lisv van 10 december
1997 inzake verrekeningen Arbeidson- ringen vóór 7 maart resp. 1 april van
geschiktheidsfonds jonggehandicapten, het jaar volgend op het jaar waarop de
Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandi-

Uit: Staatscourant 1998, nr. 246 / pag. 8

