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PROJECT INVOERING VERKORTING OVERBRENGINGSTERMIJN 

Voor u ligt het rapport waarin de uitkomsten van een onderzoek, gehouden in het kader van
het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT), zijn weergegeven. PIVOT is
een project-organisatie die in mei 1991 door de Algemene Rijksarchivaris in het leven is
geroepen. De aanleiding daarvoor vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbren-
gingstermijn conform de nieuwe Archiefwet van vijftig naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt
van democratisering van het openbaar bestuur moet deze termijnverkorting positief worden
beoordeeld. Immers: eerder overgedragen archieven worden ook eerder openbaar en
toegankelijk voor het publiek. Voor de Rijksarchiefdienst betekent deze termijnverkorting
echter dat, wanneer er geen maatregelen worden genomen, zij overstroomd worden met ar-
chiefmateriaal. De neerslag van dertig jaar overheidshandelen zou immers bij de invoering
van de nieuwe wet ineens moeten worden overgebracht naar de depots van de archiefdien-
sten. Voor de centrale rijksorganen wordt de omvang van deze stroom van gegevensbe-
standen geschat op ongeveer 600 strekkende kilometer over de periode 1943-1973 en over
de periode 1973-1990 op nog eens eenzelfde hoeveelheid. Omdat een dergelijke hoeveel-
heid archiefmateriaal niet beheersbaar en hanteerbaar is en de opslag ervan te kostbaar,
heeft de Rijksarchiefdienst in het kader van PIVOT tezamen met de verschillende Hoge
Colleges van Staat en de ministeries maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren.

Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen bij de
archiefzorg van de rijksoverheid in versneld tempo worden opgelost. Onder de oude
Archiefwet zijn grote achterstanden in het selecteren van naoorlogs archiefmateriaal en het
overbrengen van archief van vóór 1940 naar de Rijksarchiefdienst geconstateerd. In inspec-
tierapporten van deze dienst werd daar al op gewezen, maar door het rapport ‘Archiefbe-
heer en -behoud bij het Rijk’ dat de Algemene Rekenkamer in 1988 uitbracht, is dit pro-
bleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den Haag doorgedrongen.

PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die de minister van
WVC in 1991 heeft toegezegd: fl. 17 miljoen over een periode van tien jaar (de looptijd van
het project). Daarnaast zetten de ministeries en de Hoge Colleges van Staat, zelf immers
verantwoordelijk voor selectie en overdracht van hun archieven, elk eigen middelen in om
deze operatie mogelijk te maken. Afspraken daarover zijn vastgelegd in convenanten die de
verschillende secretarissen-generaal of vertegenwoordigers van de Hoge Colleges van
Staat met de Algemene Rijksarchivaris hebben gesloten.

1. De uitgangspunten van PIVOT

Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen beperken
heeft PIVOT een nieuw selectie-instrument ontworpen. De traditionele selectiemethoden zijn
voor een operatie van deze omvang niet toereikend: zij zijn te arbeidsintensief en dus te
kostbaar waarbij de basis van de gevoerde selectie niet altijd duidelijk wordt geformuleerd.
Bij de traditionele selectie worden als criteria gebruikt: de inhoudelijke of informatieve
waarde van documenten en de plaats die zij innemen in een geheel van een dossier, een
archief of verzameling archieven. Aangezien men bij die manier van selecteren geen model
hanteert waarmee men de context van de gegevens in kaart kan brengen, kan men aan de
gegevens ‘an sich’ moeilijk een waarde toekennen. De functie van de gegevens is in dat
geval niet te achterhalen. Het gevolg hiervan is een subjectieve selectie omdat iedereen die
selecteert een eigen interpretatie aan de gegevens geeft. 
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PIVOT is van mening dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van
het overheidsorgaan of de organen die deze documenten in het kader van hun taak en het
daaruit voortvloeiende handelen hebben ontvangen of geproduceerd: niet de infor-
matiewaarde van documenten maar de waardebepaling van handelingen van overheidsor-
ganisaties staat centraal. Met de gegevensbestanden die naar de RAD worden
overgebracht moet het handelen van de overheid in relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen
te reconstrueren zijn. Daarbij wil PIVOT met het resultaat van de selectie op basis van dit
doel bronnen voor de kennis van en het inzicht in de Nederlandse samenleving (en cultuur)
veiligstellen voor blijvende bewaring.

De methode om dit te bereiken vormt het institutioneel onderzoek. Deze methode is in de
afgelopen jaren ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen en nieuwe, theoretische
inzichten uit binnen- en buitenland. Via wet- en regelgeving en andere bestuurlijk-
organisatorische bronnen wordt nagegaan welke handelingen overheidsorganen verrichten.
Op basis van de handelingen kan achterhaald worden welke neerslag er in principe zou
moeten zijn. Met andere woorden, de selectie zal niet meer plaatsvinden op basis van het
archiefstuk zelf, maar op basis van de handeling. Handelingen worden gewaardeerd in het
kader van de context.

Uiteindelijk zal PIVOT de overdracht van het geselecteerde materiaal naar de depots van de
Rijksarchiefdienst begeleiden. De rijksorganen zijn zelf verantwoordelijk voor de fysieke
selectie en bewerking die de archieven en andere gegevensbestanden moeten ondergaan
om ze geschikt te maken voor overdracht. Desgewenst zal PIVOT daarbij een adviserende
rol spelen. Richtsnoer voor de bewerking na het institutioneel onderzoek en de institutionele
selectie vormen de door de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening
(PCDIN) in september 1991 aanvaarde ‘Normen voor goede en geordende staat’ (zie
hiervoor ook de PIVOT-brochure “Om de kwaliteit van het behoud: normen ‘goede en
geordende staat’ bij overname door PIVOT/Rijksarchiefdienst van archieven van
rijksorganen” (‘s-Gravenhage 1993).

2. Het institutioneel onderzoek

Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsor-
ganen is PIVOT in eerste instantie institutionele onderzoeken gestart bij de verschillende
ministeries. De onderzoekers worden door PIVOT zelf en door de verschillende ministeries
ingezet. Zij nemen tezamen ongeveer 130 onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor
hun rekening. Per beleidsterrein beschrijft de onderzoeker de historische ontwikkeling van
dat beleidsterrein als context van de handelingen die er sinds 1940 zijn verricht. De onder-
zoeksperiode verschilt per beleidsterrein, maar bestrijkt in het algemeen de jaren 1940 tot
heden.

Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt het Methode van Institutioneel Onderzoek (MIO),
neergelegd in de brochure ‘Handelend optreden’ (PIVOT-brochure, ‘s-Gravenhage 1994).
De resultaten van een institutioneel onderzoek worden beschreven in een Rapport
Institutioneel Onderzoek (RIO). Een RIO is de contextbeschrijving van een beleidsterrein
waarop de overheid handelend optreedt en omvat:
1. een historische schets van (de ontwikkeling van) het beleidsterrein waarop het

onderzoek betrekking heeft, inclusief:
- de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein;
- de overheidsorganen (in de RIO’s ‘actoren’ genoemd);
- de onderlinge relaties tussen overheidsorganen;
- de ontwikkeling van de beleidsinstrumenten;

- een beschrijving van het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort.
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2. een overzicht van de handelingen waarvoor overheidsorganen verantwoordelijkheid
dragen, inclusief:
- de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum)
- de grondslag (bron) van elke handeling
- het product van de handeling (indien bekend)
- (zo mogelijk) een thematische of procedurele ordening van de handelingen,

waardoor men de handelingen in hun context kan zien.

Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de ‘handeling’. Een handeling is
een complex van activiteiten, gericht op de omgeving, dat een orgaan op grond van
attributie of delegatie verricht ter vervulling van een taak en voor het verrichten waarvan dat
orgaan verantwoordelijk is. Aangezien we niet alleen willen beschrijven wat de overheid
moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet, gebruiken we als bron voor het beschrijven
van het handelen niet alleen officiële wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende alge-
mene maatregelen van bestuur, Koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en
beschikkingen zoals instellings-, opheffings- en organisatiebesluiten als onderzoeksbron,
maar ook jaarverslagen en jaaroverzichten, staatsalmanakken, memories van toelichting op
de rijksbegroting en op bovengenoemde wetten, beleidsnota’s, archieven, tijdschriften of
andere literatuur. Daarnaast vormen interviews met beleidsmedewerkers en andere
deskundigen - in en buiten de overheid- op het beleidsterrein een bron van informatie.

Naast het begrip ‘handeling’ neemt het begrip ‘actor’ in het institutioneel onderzoek een
belangrijke plaats in. Het begrip actor volgens de PIVOT-methode wordt gedefinieerd als
een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een
beleidsterrein. Strekten de PIVOT-onderzoeken zich tot 1995 uit tot de handelingen van
rijksoverheidsorganen in de strikte zin van het woord, in de nieuwe Archiefwet wordt, geba-
seerd op de Algemene wet Bestuursrecht 1993, onder het begrip ‘overheidsorgaan’ ook ver-
staan (organen) van overheidsstichtingen, verenigingen en vennootschappen die, ook voor
zover zij niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, toch met openbaar gezag zijn bekleed of
waaraan toch één of meer overheidstaken zijn opgedragen en de daarvoor benodigde
publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend. Het begrip ‘overheidsorgaan’ is hiermee
aanzienlijk verbreed.

In de onderzoeksrapporten worden niet de handelingen van particuliere instellingen
opgenomen. Wel wordt hun rol op het beleidsterrein beschreven. Op grond van het
acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief wordt bepaald of de archieven van
particuliere instellingen voor overbrenging in aanmerking komen.

3. De toepassingsmogelijkheden

De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna
verwerkt in een wettelijk voorgeschreven selectie-instrument: de selectielijst, in PIVOT-
termen het basis selectiedocument (BSD). De selectielijst is een lijst van handelingen die elk
voorzien zijn van de waardering ‘bewaren’ of ‘vernietigen’. De selectielijst volgt de beschrij-
ving van het RIO: in overleg met de betreffende instelling(en) wordt aan de hand van deze
selectielijst bezien welke gegevensbestanden voor ‘de eeuwigheid’ geselecteerd moeten
worden en uiteindelijk overgedragen worden aan de Rijksarchiefdienst. De ontwerp se-
lectielijst wordt ter inzage gelegd bij verscheidene instanties en de zorgdrager(s) bied(t)(en)
de ontwerp-selectielijst aan aan de minister van OCenW. De definitieve selectielijst wordt
vastgesteld door de zorgdrager(s) in kwestie en de minister/staatssecretaris van OCenW.
Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we er nog niet. In de toekomst moet
worden voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan bij selectie en overdracht van
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gegevensbestanden. Om de toepassingsmogelijkheden van het institutioneel onderzoek
ook voor de toekomst te kunnen garanderen, is het daarom noodzakelijk om ontwikkelingen
in taken, handelingen en organisatie van de overheid, alsmede de grondslag van die taken
en handelingen bij te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgdragers. Het
RIO en het BSD kunnen gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van een structureel
documentair informatieplan teneinde het beheer van de gegevensbestanden die de
Rijksarchiefdienst na 20 jaar verwerft en het beheer van de gegevensbestanden bij de voor
het beheer verantwoordelijke organen zelf te verbeteren.

Zo kan in samenwerking met de betreffende organen worden voorkomen, dat zich in de toe-
komst nieuwe, onbeheersbare stuwmeren van archief en andere gegevensbestanden zullen
vormen. 

4. Volumevermindering archieven en vergroting opslagcapaciteit

Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Volumevermindering kan voor bepaalde
archieven worden bereikt door middel van substitutie: het overzetten van de informatie op
een andere drager, bijvoorbeeld microfilm, microfiches en in de toekomst wellicht
beeldplaat. Inmiddels kon uitbreiding van de opslagcapaciteit met ca. 25 km. van bestaande
depots in het Algemeen Rijksarchief worden gerealiseerd door de installatie van verrijdbare
stellingen (compactus). 

Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijksorganen
kunnen adviseren, die daarmee bij het moderne gegevensbeheer weer hun voordeel
kunnen doen.

Den Haag/Algemeen Rijksarchief/PIVOT/1 juni 1995.
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Sociale Verzekeringen Verantwoording

VERANTWOORDING

Het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) “Verstrekkende Zekerheid” beslaat de onderzoeks-
periode 1940-1996 (1997). Vanaf 1997 hebben vele ontwikkelingen plaats gevonden op het be-
leidsterrein sociale verzekeringen. Met name de per 1 januari 2002 inwerking getreden Wet
Structuur Uitvoeringorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) heeft voor veel veranderingen ge-
zorgd. Bovendien zijn meer dan vijf jaren verstreken na de hierboven genoemde onderzoekspe-
riode. In juli 2002 is daarom gestart met het onderzoek naar de ontwikkelingen die zich vanaf
1997 hebben voorgedaan.

In de actualisatie is de bestaande structuur van het RIO gehandhaafd. Echter het onderzoek over
de periode 1997-2003 is, voor de overzichtelijkheid, beschreven in een deel 2. 
In deel 2 zijn alle nieuwe toevoegingen (tekst en handelingen) alsook de nog bestaande (lopen-
de) handelingen van de eerste onderzoeksperiode beschreven. Weggelaten zijn die gedeelten
(tekst en handelingen) die reeds voor 1997 afgesloten waren.
In deel 1 is alle informatie uit de onderzoeksperiode 1940-1996 terug te vinden.

In het onderzoek 1997-2003 (juli) zijn niet de handelingen van de actor Centrale Organisatie
voor Werk en Inkomen (CWI) meegenomen. Deze actor heeft eigen institutioneel onderzoek
verricht waarbij alle handelingen van de (eigen) CWI-organisatie zijn beschreven. 

Het onderzoek is afgesloten per 1 juli 2003.

Indeling

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving en afbakening van het beleidsterrein sociale zekerheid en
de deelterreinen sociale  verzekeringen en sociale  voorzieningen.  Hoofdstuk  2 beschrijft  de
actoren die op het beleidsterrein actief zijn of zijn geweest. De meeste aandacht gaat daarbij uit
naar de organen van de rijksoverheid. 
Hoofdstuk 3 bevat vervolgens een beschrijving van de handelingen van de overheidsorganen op
het  beleidsterrein.  De indeling  van  het  hoofdstuk  is  min  of  meer  naar  wettelijke  regeling
(voorafgegaan  door  een  aantal  algemene  handelingen  in  §  3.1  en  de  internationale
beleidsvorming in § 3.2), omdat veel handelingen hun grondslag in wet- en regelgeving vinden.
Voor het achterhalen van handelingen die niet gebaseerd zijn op wet- en regelgeving is gebruik
gemaakt van archiefbescheiden, staatsalmanakken, literatuur en interviews met medewerkers
van de betrokken actoren. 
De werknemers- en de volksverzekeringen worden samen beschreven, omdat op grond van
deze wetten vergelijkbare handelingen worden uitgevoerd of een handeling op grond van meer
dan één wet wordt uitgevoerd. Om diezelfde reden zijn de onderwerpen rechtsbescherming en
toezicht voor alle sociale verzekeringen bijeengevoegd. De financiering en de organisatie van
de sociale verzekeringen zijn sinds de vijftiger jaren in aparte wetten ondergebracht, hetgeen
behandeling in aparte paragrafen rechtvaardigt. 
De aanvullende pensioenregelingen, die een eigen wetgeving kennen, worden tenslotte in een
aparte paragraaf behandeld.
In de leeswijzer bij hoofdstuk 3 wordt de betekenis van de gehanteerde begrippen uitgelegd.
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Sociale Verzekeringen Verantwoording

Mede  op  basis  van  dit  rapport  wordt  als  selectie-instrument  uiteindelijk  het  basisselec-
tiedocument  sociale  verzekeringen opgesteld,  dat  de  selectiecriteria  bevat  en  de  daarmee
gemaakte keuzes voor de archiefbescheiden die zijn ontstaan als gevolg van de handelingen
van de diverse actoren. De neerslag van de handelingen wordt verdeeld in (op termijn) te
vernietigen en (op termijn) aan het Nationaal Archief of een Rijksarchief in de provincie over
te dragen bescheiden. Dit basisselectiedocument zal na vaststelling door de verantwoordelijke
bewindslieden of besturen dienen als de wettelijk voorgeschreven selectielijst  (Archiefwet
1995,  art.  5  eerste  lid).  Voor  de  archieven  van  niet  meer  bestaande  (zelfstandige)
bestuursorganen zijn thans hun rechtsopvolgers verantwoordelijk. Dit is onder meer het geval
bij de Inspectie voor Werk en Inkomen voor het College van toezicht sociale verzekeringen
en  het  Uitvoeringsinstituut  werknemersverzekeringen  voor  het  Landelijk  instituut  sociale
verzekeringen.
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Sociale Verzekeringen Inleiding

HOOFDSTUK 1INLEIDING SOCIALE ZEKERHEID

1.1. KORTE OMSCHRIJVING VAN HET BELEIDSTERREIN 

Een belangrijke rechtsplicht  van de rijksoverheid is:  “het  bieden van financiële  bestaans-
zekerheid aan een ieder”. In 1983 is deze overheidstaak geformaliseerd in de Grondwet. Uit
art. 20 van de Grondwet kan worden opgemaakt dat deze zorg moet blijken uit het algemeen
economisch beleid zoals dat door de overheid wordt gevoerd en uit het bestaan van sociale
wetgeving. Lid 2 geeft aan dat de wet regels stelt omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
Lid 3 stelt dat Nederlanders hier ten lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, recht
hebben op een bij wet te regelen bijstand van overheidswege.

Het sociale zekerheidsrecht houdt zich bezig met de overheidstaken in het kader van het recht
op het gebied van de publieke sociale zekerheid. Men kan het omschrijven als het ‘geheel van
rechtsnormen dat betrekking heeft op het verschijnsel sociale zekerheid’1. Krachtens de sociale
zekerheid wordt inkomen verstrekt – in de vorm van prestaties in geld (uitkeringen) en/of
prestaties in natura (goederen, diensten) – wanneer men als gevolg van bepaalde omstandig-
heden, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of ouderdom niet (meer) aan
het arbeidsproces deelneemt. 

Hoewel inkomensbescherming de kern vormt van het  verschijnsel sociale zekerheid,  is  het
stelsel  daarmee  nog  niet  volledig  getypeerd.  Sociale  zekerheid  is  er  ook  op  gericht  te
voorkomen dat mensen hun plaats in het arbeidsproces – en dus de mogelijkheid om zelfstandig
in  het  bestaan  te  voorzien  –  door  bijvoorbeeld  arbeidsongeschiktheid  of  werkloosheid
verliezen.  Tevens  beoogt  de  sociale  zekerheid  arbeidsongeschikten  en  werklozen  in  het
arbeidsproces te reïntegreren. Preventie, bijvoorbeeld via het aanpassen van de arbeidsplaats bij
dreigende arbeidsongeschiktheid en reïntegratie op de arbeidsmarkt van bijvoorbeeld langdurig
uitkeringsgerechtigden  zijn  ook  onderdelen  van  het  beleidsterrein  sociale  zekerheid.  Deze
instrumenten dragen er bovendien toe bij dat het beroep op de sociale zekerheid, als systeem
van inkomensbescherming, vermindert.2

Binnen  de  sociale  zekerheid  wordt  onderscheid  gemaakt  tussen  sociale  verzekeringen  en
sociale  voorzieningen.  Over  de  kenmerken  van  het  onderscheid  wordt  in  de  literatuur
verschillend gedacht. De voornaamste verschillen liggen op het terrein van de financiering en
de  uitvoeringsorganisatie.  De  verzekeringen  worden  voornamelijk  bekostigd  uit
premiebijdragen die werknemers, werkgevers en ingezetenen verschuldigd zijn en die geheven
worden door het Lisv, sinds 1 januari 2002 het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(UWV) of de Belastingdienst. De voorzieningen worden bekostigd door het Rijk uit de alge-
mene middelen.

De uitvoering van de sociale verzekeringen is sinds 1 janauri 2002 in handen van zelfstandige
bestuursorganen  (zbo’s),  te  weten  de  het  Uitvoeringsinstituut  werknemersverzekeringen
(UWV)  (voorheen  de uitvoeringsinstellingen  (uvi's)  Guo,  Gak,  Cadans,  Uszo  en
Bouwnijverheid en voormalig opdrachtgever Lisv) en de Sociale  Verzekeringsbank (SVB),
waarop de Inspectie Werken en inkomen (IWI), voorheen het College van toezicht sociale
verzekeringen (Ctsv), toezicht houdt. De uitvoering van de sociale voorzieningen gebeurt door

1. F.M. Noordam, Inleiding sociale zekerheidsrecht (Deventer, 19942), p. 21
2. Ibidem, p. 22
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het Rijk en de gemeenten in medebewind. Het toezicht op de uitvoering door de gemeenten is
een verantwoordelijkheid van IWI. (Zie ook de schema’s aan het einde van dit hoofdstuk.)

Het regels stellen omtrent aanspraken op sociale zekerheid is bij uitstek het terrein van de rijks-
overheid (als wetgever). Andere rollen die de overheid speelt zijn die van financier, uitvoerder
(gemeente,  zbo’s)  en toezichthouder.  In vergelijking met  andere beleidsterreinen wordt  het
terrein sociale zekerheid in sterke mate bepaald door formele wet- en regelgeving, deze wordt
dan ook als voornaamste bron beschouwd voor dit institutioneel onderzoek.

De activiteiten met betrekking tot het beleidsterrein vallen uiteen in een drietal componenten.
De eerste component betreft de voorbereiding van het beleid bestaande uit: het ontwikkelen van
beleid  op  de  lange  termijn  en  het  opdracht  geven  tot  en  het  doen  van  onderzoek  naar
bijvoorbeeld  financieel-economische  problemen  op  het  terrein  van  de  sociale  zekerheid.
Vervolgens het daadwerkelijk voorbereiden, wijzigen en intrekken van wet- en regelgeving en
het uitvoering geven aan deze regels. Tenslotte het houden van toezicht op de bestuursorganen
die belast zijn met de uitvoering van deze wet- en regelgeving en het ten dele zelf uitvoeren van
wet-  en  regelgeving.  Onder  bestuursorganen  worden  zowel  zelfstandige  bestuursorganen
verstaan als burgemeester en wethouders van de gemeenten. Het houden van toezicht heeft
betrekking op de bevoegdheid om besluiten te toetsen, aanwijzingen te geven en het vaststellen
van het budget voor de uitvoering.

1.2. ONTWIKKELING SOCIALE ZEKERHEID VANAF DE JAREN NEGENTIG

Door een spectaculaire groei van de werkgelegenheid vanaf het midden van de jaren negentig is
het aantal mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering aanzienlijk gedaald. Maar deze
economische groei heeft niet geleid tot een verminderd beroep op de arbeidsongeschiktheids-
regelingen. Het aantal mensen dat zich aanmeldt voor een WAO-keuring is fors gestegen, on-
danks stimulerende maatregelen van de overheid. 

Bij de invoering van de WAO in 1967 was de verwachting dat er uiteindelijk niet meer dan
200.000 mensen in de WAO terecht zouden komen. Inmiddels (midden 2003) zijn het er bijna
5 maal zoveel. De WAO is uitgegroeid tot dé sociale kwestie van deze tijd en domineert de po-
litieke en maatschappelijke agenda van Nederland. Tal van maatregelen zijn in de loop der tijd
genomen om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. 
Eind jaren tachtig door middel van stelselherziening, gevolgd door ingrepen in hoogte en duur
van de WAO-uitkering (begin jaren negentig). Midden jaren negentig volgde versterking van de
financiële  verantwoordelijkheid  voor  werkgevers.  Zo  wordt  onder  het  eerste  kabinet  Kok
(1994-1998) premiedifferentiatie ingevoerd in de WAO, wordt de Ziektewet geprivatiseerd en
wordt  het  instrumentarium voor  de  reïntegratie  van  arbeidsgehandicapten  verruimd.  Vanaf
1998  worden  samen  met  sociale  partners  in  sectoren  convenanten  gesloten  met  afspraken
gericht op preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Om de activerende werking van het socialezekerheidsstelsel  te bevorderen worden prikkels
aangebracht voor werkgevers, werknemers en uitvoeringsorganisaties. Via de Wet premiediffe-
rentiatie en marktwerking bij  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PEMBA) worden finan-
ciële prikkels geïntroduceerd die werkgevers moeten aanzetten tot het beteugelen van de WAO-
lasten. Met de Wet verbetering poortwachter (in werking getreden in 2002) wordt getracht het
proces in het eerste ziekte jaar te verbeteren door stroomlijning van de onderlinge samenwer-
king tussen werkgevers,  werknemers,  arbodiensten en het Uitvoeringsinstituut  werknemers-
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verzekeringen om daarmee instroom in de WAO te voorkomen.          

In 2002 volgt een omvangrijke reorganisatie van de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel.
Met de Wet Structuur Uitvoeringorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) staat het belang van
preventie en reïntegratie voorop en wordt een duidelijke taakafbakening aangebracht tussen pu-
blieke taken (beoordelen van het recht  op uitkering) en private  taken (begeleiding naar de
arbeidsmarkt). 
Uitgangspunt van de Wet SUWI is bovendien “werk boven uitkering”. Werk moet lonen om
mensen vanuit een uitkeringspositie aan het werk te krijgen. Niet het verzekeren van arbeidson-
geschiktheid staat daarbij centraal, maar het activeren van de arbeidsgeschiktheid.  

Ook in 2002 worden maatregelen voorgesteld om de instroom in de WAO te kunnen indam-
men. Gedacht wordt onder meer aan toelating tot de WAO voor diegenen die duurzaam en
volledig arbeidsongeschikt zijn, uitbreiding van de loondoorbetalings-verplichting voor werk-
gevers tot 2 jaar, introductie van het feitelijk arbeidsverleden als bepalende factor voor de uitke-
ringsduur; invoering van een sollicitatieplicht voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en loon-
aanvulling bij aanvaarding van arbeid voor degenen die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt
zijn.   

Gedurende het tweede kabinet Kok (1998-2002) is de bestrijding van misbruik en oneigenlijk
gebruik op onder meer het beleidsterrein van de sociale verzekeringen geïntensiveerd. Door
middel van preventie, controle en opsporing wordt getracht misbruik en oneigenlijk gebruik te-
gen te gaan. 
Om meer structuur en samenhang in de opsporing aan te brengen is sinds 1 januari 2002 het
Bureau Opsporingsbeleid (BOB) werkzaam. Het BOB is verantwoordelijk voor de coördinatie
van het opsporingsbeleid (dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale
zaken en Werkgelegenheid) op onder andere het beleidsterrein van de sociale verzekeringen.
Het BOB fungeert daarnaast als centraal aanspreekpunt voor het Openbaar Ministerie op het be-
leidsterrein als het om beleidsmatige aangelegenheden gaat. 
De Sociale  Inlichtingen- en Opsporingsdienst  (SIOD) wordt vanaf 2002 ingezet  bij  de op-
sporing van zware en/of sectoroverschrijdende strafbare feiten op onder meer het beleidsterrein
van de sociale verzekeringen. De SIOD valt onder de politieke en juridische verantwoordelijk-
heid van de minister van SZW. Voor wat betreft de operationele opsporingsactiviteiten valt de
SIOD onder het gezag van het Openbaar Ministerie. 

De wereldwijde economische crisis die zich aan het eind van 2001 openbaart, heeft de nodige
gevolgen voor Nederland. De economische groei komt  in 2002 praktisch tot  stilstand.  Het
gevolg is een snel oplopende werkloosheid en afnemende werkgelegenheid. Bovendien wordt
het Kabinet Balkenende II (in juni 2003 aangetreden) geconfronteerd met het (nog steeds) hoge
aantal personen dat een beroep doet op een sociale zekerheidsuitkering, een te weinig effectief
reïntegratiebeleid en een toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking.   
Het kabinet ontvouwt daarom plannen om het sociaal-economische beleid aan te passen. Priori-
teiten in dit beleid zijn het voorkomen van arbeidsongeschiktheid door het geven van prikkels
voor  verzuimpreventie,  afdammen  van  de  WAO-instroom,  effectief  reïntegratiebeleid  en
bevorderen van de arbeidsparticipatie van 55 plussers.   

Het stelsel van de WAO zal in de Kabinetsperiode Balkenende II vernieuwd worden. Streven
naar  werkhervatting zal  een centraal  element  zijn  in  het  nieuwe WAO-stelsel  met  als  uit-
eindelijk  doel  de  instroom  van  duurzaam  arbeidsongeschikte  werknemers  te  beperken  tot
maximaal 25 duizend personen per jaar. Niet het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, maar
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het activeren van arbeidsgeschiktheid staat centraal. Een permanente en adequate inkomensbe-
scherming krijgen die personen aangeboden die echt niet meer tot arbeid in staat zijn. De ver-
wachting is dat het nieuwe WAO-stelsel op 1 januari 2006 van kracht wordt. 
Het voorkomen dat mensen langdurig van een uitkering afhankelijk raken kan alleen slagen met
een effectief reïntegratiebeleid. Het streven van de regering is dan ook om dit beleid te vergro-
ten om zo het percentage personen dat na deelname aan een reïntegratietraject uitstroomt naar
reguliere arbeid in 2007 met een kwart te vergroten.
Het streven van het Kabinet Balkenende II is ook om de komende jaren een hogere deelname
van ouderen (55 tot 64 jarigen) in het arbeidsproces te bewerkstelligen.      

1.3. AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSTERREIN 

Het begrip sociale zekerheid bestrijkt een omvangrijk terrein. In beginsel vallen daaronder alle
tot  de  verantwoordelijkheid  van  de  overheid  behorende  maatregelen  die  op  inko-
mensbescherming gericht zijn. Behalve prestaties in geld of verstrekkingen in natura kan ook
worden gedacht aan fiscale maatregelen die worden getroffen met het oog op lastenverlichting
in bepaalde situaties. Maar ook zaken als huursubsidie en studiefinanciering zijn een meer indi-
recte vorm van inkomensbescherming. 
In dit onderzoek zal echter de uitleg van het begrip sociale zekerheid worden beperkt tot de
regelingen die behoren tot het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid of taakvoorgangers.

De Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden niet betrokken bij de
uitvoering van dit onderzoek, al maakt deze wetgeving volgens de literatuur deel uit van het
sociale zekerheidsrecht. Verzekeringen die niet slechts een inkomensbescherming in de vorm
van een uitkering of een verstrekking bieden, maar daadwerkelijke behandeling en verzorging
bij ziekte en invaliditeit zijn behandeld in het PIVOT-rapport “Verzekerd van zorg”.3

Voor wat betreft de sociale verzekeringen moet hier nog een nadere begrenzing worden gesteld.
Regelingen die in dit kader worden onderzocht zijn uitsluitend gericht op de marktsector. Tot
op heden geldt voor het overheidspersoneel voor wat betreft de werknemersverzekeringen een
eigen, van de marktsector afwijkend, systeem van sociale zekerheid. Hiervoor wordt verwezen
naar de PIVOT-rapporten “Overheidspersoneel: arbeidsvoorwaarden” en “Overheidspersoneel:
buitensectorale arbeidsvoorwaarden”.4

Ook voor militairen gelden aparte sociale zekerheidsregelingen, zoals  de Wet  arbeidsonge-
schiktheidsvoorziening militairen (Wamil). Hiervoor wordt verwezen naar het PIVOT-rapport
“Geef acht”.5

De sociale zekerheid van personen in dienst van de Nederlandse Spoorwegen was geregeld in

3. F. van Dijk, Verzekerd van zorg. Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein
van de bekostiging en verzekering als onderdeel van het stelsel van structuur en financiering van de
gezondheidszorg 1940-1990 (Den Haag 1993), PIVOT-rapport nr. 7
4 G. Huizinga, H. van der Meer, A. van der Ploeg en H. Scholtens, Overheidspersoneel:
arbeidsvoorwaarden. Een rapport institutioneel onderzoek naar het deelbeleidsterrein arbeidsvoorwaarden
voor ambtenaren en arbeidscontractanten in de sector Rijk, 1945-1996 (Den Haag 2000), PIVOT-rapport nr. 73

M. Schaap, Overheidspersoneel: buitensectorale arbeidsvoorwaarden. Een rapport institutioneel
onderzoek naar het deelbeleidsterrein buitensectorale arbeidsvoorwaarden bij de overheid in de periode 1945-
1998 (Den Haag 2003), PIVOT-rapport nr. 74
5. F. van der Doe en M.L. Loef, Geef Acht. Een institutioneel onderzoek naar bedrijfsprocessen en
handelingen op net beleidsterrein militair personeel: beroeps en reservepersoneel in dienst van het ministerie
van Defensie en voorgangers, 1945-1993 (Den Haag 1994), PIVOT-rapport nr. 25, § 4.11, p. 138-146
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de  Spoorwegpensioenwet.  Hiervoor  wordt  verwezen  naar  het  PIVOT-rapport  “Iedereen
onderweg”.6

Regelingen  en  voorzieningen  gericht  op  oorlogsslachtoffers,  komen  in  het  kader  van  dit
onderzoek niet aan de orde. Er heeft reeds een institutioneel onderzoek plaatsgevonden naar
instituties en wet- en regelgeving inzake de oorlogsgetroffenen.7

1.4. VERDELING IN DEELBELEIDSTERREINEN

De  sociale  zekerheidsregelingen  kunnen  voor  zover  zij  geen  vergoeding  inhouden  van
specifieke  kosten  (bijvoorbeeld  de  Algemene  Kinderbijslagwet  en  de  Wet  Voorzieningen
Gehandicapten) worden onderscheiden in enerzijds inkomensdervingsregelingen en anderzijds
minimumbehoefteregelingen. Inkomensdervingsregelingen verzekeren de financiële gevolgen
wanneer men als gevolg van ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid niet (meer) aan het
arbeidsproces deelneemt. Soms is de hoogte van de uitkering die men ontvangt gebaseerd op
het laatst verdiende salaris (ZW, WAO-loondervingsuitkering en WW-loondervingsuitkering).
Op  deze  wijze  is  gewaarborgd  dan  men  de  ‘oude’  levensstandaard  zoveel  mogelijk  kan
handhaven. Andere uitkeringen (AAW, AWW, WAO-vervolguitkering, WW-vervolguitkering
en AOW) zijn echter niet gerelateerd aan het eigen inkomen, maar gekoppeld aan het wettelijk
minimumloon.  Bijzondere  kenmerken  van  de  inkomensdervingsregelingen zijn:  er  is  geen
sprake van onderwerping aan een inkomens- en vermogenstoets en iedere verzekerde heeft,
ongeacht  de  inkomenspositie  van  bijvoorbeeld  een  partner  of  een  thuiswonend  kind  een
zelfstandig (geïndividualiseerd) recht op prestatie. Voor de AOW en AWW is geen feitelijke
inkomensderving vereist, er wordt verondersteld dat er sprake is van inkomensverlies. Om in
aanmerking te komen voor een uitkering krachtens de ZW, WAO, WW en de AAW is feitelijke
inkomensderving op een enkele uitzondering na, wel een voorwaarde. 

Minimumbehoefteregelingen  hebben  een  andere  functie:  zij  zijn  bedoeld  om  het
inkomensniveau aan te vullen tot aan het sociaal minimum wanneer in een bepaalde situatie de
middelen van bestaan onvoldoende blijken te zijn. De hoogte van het sociaal minimum is mede
afhankelijk van de gezinssituatie en er is dus geen sprake van een geïndividualiseerd recht.
Bovendien vindt er dan wel een inkomens- en vermogenstoets plaats voordat het recht op een
prestatie  geldig kan worden gemaakt.  Minimumbehoefteregelingen zijn  de AOW (toeslag),
ABW/nAbw, Toeslagenwet (TW), IOAW en IOAZ.8 

Uit deze verdeling blijkt dat men behoudens een aantal uitzonderingen kan stellen dat een groot
aantal  sociale  voorzieningen  zoals  de  ABW  en  IOAW  kan  worden  gedefinieerd  als  een
minimumbehoefteregeling. Daarentegen vallen de meeste uitkeringen gebaseerd op een van de
sociale verzekeringswetten in de categorie van de inkomensdervingsregelingen.

Verzekeringen en voorzieningen kunnen behalve op deze wijze ook worden onderscheiden op
grond van twee andere belangrijke onderdelen van de uitvoeringsorganisatie: de financiering
van de verzekering of voorziening en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en
andere instellingen (het georganiseerde bedrijfsleven) met betrekking tot de uitvoering van de
6 L. Hovy, m.m.v. N. van Egmond, M. de Koning en A. Spieksma, Iedereen onderweg. Een institutioneel
onderzoek naar het beleidsterrein personenvervoer, 1945-1996 (Den Haag zj)
7. A. Fris, Oorlog duurt een leven lang. Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake de
oorlogsgetroffenen, 1945-1990 (‘s-Gravenhage 1993), PIVOT-rapport nr. 3
8. Noordam, Inleiding sociale zekerheidsrecht, p. 32-33
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verschillende regelingen. 

1.4.1. Sociale verzekeringen

Kenmerkend  voor  de  sociale  verzekeringen  is  het  sociale-  en  het  verzekeringsaspect.  Het
sociale aspect had in de aanvang de betekenis van hulp aan economische zwakkeren. De sociale
verzekeringen raken niet alleen de persoonlijke belangen van de verzekerden maar ook het
algemeen  belang.  Kenmerkende  verschillen  met  de  particuliere  verzekeringen  zijn  het
wettelijke en het verplichte karakter. Voor wat betreft het verzekeringsaspect is het volgende
van belang. De verzekerde verzekert zich uit voorzorg tegen de gevolgen van bepaalde risico’s
en moet  voldoen aan zijn  plicht  om premie te  betalen,  de verzekeraar vergoedt  schade of
verstrekt een uitkering wanneer de verzekerde calamiteit plaatsvindt. Risico’s worden op deze
manier gespreid over de vele premieplichtigen. De sociale verzekering biedt een planmatige
voorzorg tegen bepaalde risico’s terwijl  de opbrenging der middelen door premieplichtigen
steunt op een vooraf -in de regel bij of krachtens wet- vastgestelde rekenkundige grondslag.
Daarnaast  worden  een aantal  regelingen gefinancierd  met  algemene middelen.  Uitkeringen
worden bekostigd via premie geheven door de Rijksbelastingdienst.9 
Er  wordt  inkomensbescherming  geboden,  gericht  op  risico’s  zoals  arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid,  ouderdom,  overlijden,  tegemoetkoming  in  de  kosten  van  het  verzorgen  en
onderhouden van kinderen, ziekte en gebrek en behoeftigheid. 

Sociale  verzekeringen  worden  onderscheiden  in  volksverzekeringen  en  werkne-
mersverzekeringen.  Die  verschillen  zijn  toegespitst  op  de  personele  werkingssfeer,  het
uitkeringsniveau,  de  financiering  en  de  uitvoering  van  de  verzekeringen.  Iedereen  die  in
Nederland woont of op een of andere manier betrokken is bij het Nederlandse arbeidsproces,
wordt tot de doelgroep van de volksverzekeringen gerekend. Dit is ondermeer opgenomen in
het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989,
164). Werknemersverzekeringen daarentegen zijn bestemd voor een specifieke categorie van
personen,  namelijk  degenen  die  in  Nederland  een  privaatrechtelijke  of  publiekrechtelijke
dienstbetrekking  vervullen.  Het  begrip  werknemer  in  dit  kader  heeft  een  nadere  invulling
gekregen in het Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden werknemersverzekerin-
gen 1990 (Stb. 1989, 402). Het uitkeringsniveau is per verzekering verschillend. 

Tot 1989 werd de kinderbijslag gefinancierd uit premiebijdragen geheven via de belastingen en
was dus een volksverzekering. Sinds dat jaar financiert het Rijk de kinderbijslag geheel uit de
algemene middelen en is het een sociale voorziening geworden. Gezien het feit dat de AKW
door  de  Sociale  Verzekeringsbank  wordt  uitgevoerd  en  gedurende  lange  tijd  als
volksverzekering heeft gefunctioneerd, wordt de wet in dit onderzoek bij de sociale verzekerin-
gen behandeld.  Hetzelfde geldt voor de Toeslagenwet, die als voorziening uit  de algemene
middelen  bekostigd  wordt,  maar  uitgevoerd  wordt  door  de  uitvoeringsorganen  van  de
werknemersverzekeringen.

De centrale overheid is met name betrokken bij het voorbereiden en vastleggen van wet- en
regelgeving, waarin onderdelen als het recht op uitkering en de uitvoering zijn neergelegd. De
uitvoering is in handen organen die een zekere zelfstandigheid innemen ten opzichte van de
rijksoverheid, ook al voeren zij een overheidstaak uit; voor de werknemersverzekeringen is dit
het  Uitvoeringsinstituut  werknemersverzekeringen;  voor  de  volksverzekeringen  de  Sociale

9. C.A. de Kam e.a., Kluwerschets van de leer van de sociale zekerheid (Deventer 1989), p. 38, 46, 50-51
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Verzekeringsbank (SVB). De toezichthoudende instantie is sinds 1 januari 2002 de Inspectie
Werk en Inkomen, daarvoor werd toezicht gehouden door het College van toezicht sociale
verzekeringen (Ctsv). 

Ook de overheidsbemoeienis met de aanvullende pensioenen wordt tot de sociale zekerheid
gerekend. De voornaamste taken in deze zijn de regelgeving en het toezicht. Op dit deelterrein
zijn als belangrijkste wetten tot stand gekomen de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW), de
Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000)
en de Wet betreffende verplichte deelneming aan een beroepspensioenregeling (Wet Bpr). Het
toezichthoudende orgaan is de Pensioen- & Verzekeringskamer, gevestigd in Apeldoorn.

1.4.2. Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen worden betaald uit  de algemene middelen en worden ontwikkeld en
uitgevoerd door overheidsorganen. Het voorbereiden van het beleid, het vaststellen van wet- en
regelgeving en de uitvoering hiervan zijn overheidstaken. De rijksoverheid is belast met het
scheppen van een regelgevend kader, de gemeente neemt de uitvoering voor haar rekening. Er
is sprake van een medebewind-relatie tussen Rijk en gemeenten. De gemeenten werken mee
aan het realiseren van het beleid en de doelstellingen die reeds zijn uitgezet door de rijksover-
heid. Binnen de, door de rijksoverheid bepaalde grenzen, zijn de gemeentelijke overheden be-
voegd zelf beslissingen te nemen, de discretionaire bevoegdheden. 

Tot  de sociale voorzieningen wordt  ook de bemoeienis  van de minister  van SZW met het
sociaal-cultureel  werk  onder  arbeiders  in  woonoorden  en  varenden,  zoals  zeelieden  en
binnenschippers, gerekend. Het sociaal-cultureel werk onder varenden behoort sinds 1996 tot
de taken van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Op de uitvoering van de (meeste) sociale voorzieningen wordt toezicht gehouden. Toezicht kan
worden omschreven als een samenhangend stelsel van activiteiten gericht op een blijvende
bevordering en handhaving van een juiste naleving van wetten en regelingen. Beleid formuleert
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de doelen van de uitvoering en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt (toezichtskader).
Toezicht beoordeelt of binnen dit kader adequaat toezicht mogelijk is en beoordeelt vervolgens
de uitvoering en stuurt zonodig bij. Beleid en toezicht zijn beide onderdelen van het primaire
proces van SZW. Er kunnen twee soorten toezicht worden onderscheiden: eerstelijns en
tweedelijns toezicht. Grofweg kan eerstelijns toezicht worden aangemerkt als het toezicht door
het ministerie of een ander bestuursorgaan op de rechten en plichten van burgers en instellingen
(niet zijnde bestuursorganen) en tweedelijns toezicht het toezicht op bestuursorganen. Het
proces van toezicht bestaat uit informatie verzamelen (monitoren), toetsen, afwegen van
maatregelen, nemen van maatregelen en opnieuw informatie verzamelen. Doelstelling is om
normconformiteit te bereiken. Dit proces vindt plaats binnen de kaders van het toezichtbeleid
dat door de toezichthouder wordt ontwikkeld. Het toezicht op de sociale voorzieningen wordt,
namens de minister van SZW, uitgeoefend door de Inspectie Werk en Inkomen. 
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Organisatie van de sociale zekerheid van 1 maart 1997 tot 1 januari 2002
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Sociale Verzekeringen Actoren

HOOFDSTUK 2ACTOREN

Onder een actor wordt in dit kader verstaan een overheidsorgaan, een particuliere instelling of
een  persoon  die  een  rol  speelt  op  een  beleidsterrein.10 In het  kader  van  het  institutioneel
onderzoek zijn met name die actoren van belang, die overheidsorgaan zijn en handelingen
verrichten op het beleidsterrein sociale verzekeringen. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving
van deze  actoren  gegeven.  Landelijke  en  provinciale  actoren die  zijdelings  een  rol  spelen
worden slechts kort beschreven. Actoren van wie geen handelingen zijn opgenomen zijn met
een * gemerkt.

De  Kroon,  de  Raad  van  State,  de  ministerraad,  de  Staten-Generaal  en  de  Algemene
Rekenkamer worden hier niet nader toegelicht; de bemoeienis met het beleidsterrein valt binnen
het  algemene  takenpakket  van  elk  van  hen  en  is  niet  specifiek  gericht  op  de  sociale
verzekeringen. Van deze actoren worden of zijn afzonderlijke RIO’s gemaakt. 
Ook ministers die zijdelings betrokken zijn bij het beleidsterrein, bijvoorbeeld vanwege afstem-
ming van wet- en regelgeving of voordrachten voor benoemingen in commissies, worden niet
nader toegelicht. Voor dergelijke taken zijn ook geen handelingen opgenomen.

De actoren zijn ingedeeld in zes groepen, te weten:
- beleidsvormende organen
- adviesorganen en -commissies
- toezichthoudende organen
- uitvoerende organen
- fondsen
- rechtsprekende organen
Actoren die in meer dan één groep ingedeeld zouden kunnen worden, zijn ingedeeld bij de
groep die hun hoofdtaak betreft. 
Binnen de groepen zijn de actoren chronologisch geordend.
Bij de actoren is allereerst de naam weergegeven die in dit rapport voor die actor is gebruikt.
Daarna zijn eventuele andere namen vermeld met de periode waarin de naam gebruikt werd. Bij
elke actor wordt aangegeven in welk deel van de onderzoeksperiode (1940) 1997-2003 zij
taken en handelingen hebben verricht die in dit rapport beschreven staan. Een jaartal tussen
haakjes betekent dat de actor ook voor de aanvang van de onderzoeksperiode werkzaam was.

2.1. BELEIDSVORMENDE ORGANEN

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(1933) 1940 - 1951 Minister van Sociale Zaken
1951 - 1971 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
1971 - 1981 Minister van Sociale Zaken
1981 - heden Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij de instelling van het departement in 1933 (Stb. 311) kreeg het onder andere zaken

10. A. Hoogerwerf, ‘Beleid, processen en effecten’, in A. Hoogerwerf (red.), Overheidsbeleid, Samson
H.D. Tjeenk Willink (Alphen aan den Rijn 19894), p. 23-24
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opgedragen betreffende de arbeidersverzekering, de werkloosheidsverzekering, de
werkverschaffing en de steunverlening. Deze zaken waren daarvoor door de
departementen van Economische Zaken en Arbeid en Binnenlandse Zaken behandeld. De
aangelegenheden betreffende de sociale verzekeringen werden in 1945 ondergebracht in
de nieuwe afdeling, later hoofdafdeling Sociale Verzekeringen. Vanaf 1961 vormden de
hoofdafdelingen Sociale Verzekering en Complementaire Sociale Voorzieningen de
Directie voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen. In 1965 werd de directie
opgewaardeerd tot directoraat-generaal en de beide hoofdafdeling tot directies. In 1982
werd de naam van het D.-G. gewijzigd in D.-G. Sociale Zekerheid en van 1989 tot 1994
was de directie een hoofddirectie. Bij de reorganisatie van het departement per 1 januari
1995 is het Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid opgeheven en fungeert de directie
Sociale Verzekeringen direct onder de bestuursraad. Sinds 2002 valt de directie Sociale
Verzekeringen onder het Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale
betrekkingen (DG AVIB). Zie verder bijlage 2.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de minister vervangen door de secretaris-
generaal, de hoogste ambtenaar van het ministerie. In de Verordeningen van 29 mei en
21 juni 1940 kregen de secretarissen-generaal van de ministeries van de
Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, aan wie zij verantwoording
schuldig waren, een aantal bevoegdheden die overeenkwamen met die van de ministers.
Bij handelingen die speciaal betrekking hebben op de oorlogsperiode wordt de secretaris-
generaal als actor genoemd. In de andere gevallen dient in deze periode de actor ‘de
minister’ gelezen te worden als ‘de secretaris-generaal’.

De taken op het gebied van de sociale verzekeringen kunnen omschreven worden als het
voorbereiden en vaststellen van het beleid en de wet- en regelgeving ten aanzien van de
sociale verzekeringen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de
inhoudelijke kant en de organisatorische kant van het beleid. De inhoudelijke kant is
gericht op enerzijds de inkomensgarantie en anderzijds de maatschappelijke ontplooiing,
het voorkomen van uitval uit en het bevorderen van (re-)integratie in het arbeidsproces.
De organisatorische kant van het beleid betreft zowel beleid met betrekking tot de
financiering en het financieringsinstrumentarium, gezien tegen de achtergrond van het
totale financieel-economische en sociaal-economische beleid, als het beleid met betrek-
king tot de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen. Onder dit laatste valt ook
het toezicht dat de minister via het IWI uitoefent op de uitvoeringsorganen.

De taken van de minister op het gebied van aanvullende pensioenen liggen met name op
het vlak van voorbereiding en vaststelling van het beleid en de wet- en regelgeving, het
verplicht stellen van deelneming in een bedrijfspensioenfonds of een
beroepspensioenregeling of intrekken van een dergelijke verplichtstelling. In het geval
van een verplichte deelname aan een fonds of regeling kan de minister ontheffing
verlenen van deze verplichting. Als toezichtstaken heeft de minister voornamelijk een
regelgevende taak, terwijl de Pensioen- & Verzekeringskamer het toezicht uitoefent. 

14



Sociale Verzekeringen Actoren

Minister van Financiën
1940 -

De minister van Financiën speelt een belangrijke rol bij de premieheffing voor de
volksverzekeringen, AOW, AWW, AAW en AWBZ, aangezien de Rijksbelastingdienst
de instantie is die deze premies heft en overdraagt aan de fondsbeherende organen, SVB
of het UWV. In het PIVOT-onderzoek Belastingver(h)effend zijn actoren en handelingen
van de minister van Financiën op dit terrein beschreven.11 Ten aanzien van de beleggin-
gen van gelden uit de sociale verzekeringsfondsen treedt de minister van Financiën als
mede-regelgever op. Verder worden een aantal ministeriële regelingen op het gebied van
de aanvullende pensioenvoorzieningen mede of in overleg voorbereid door deze minister.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1940 - 1951 Minister van Sociale Zaken 
1951 - 1971 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
1971 - 1982 Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
1982 - 1994 Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1994 - heden Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor het
onderdeel van de sociale zekerheid dat de ziektekostenverzekeringen beslaat, te weten de
Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Onder deze minister
ressorteert ook de Ziekenfondsraad. Van dit deel van de sociale verzekeringen is reeds
een institutioneel onderzoek verschenen onder de titel Verzekerd van Zorg, zodat het hier
verder buiten beschouwing blijft.12 De minister is medeverantwoordelijk voor de finan-
cieringswet van de volksverzekeringen (de WFV), aangezien de AWBZ een volksverze-
kering is. Ook is de minister betrokken bij de internationale aspecten van de sociale
verzekeringen.

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
1945 - 1947 Minister van Openbare Werken en Wederopbouw
1947 - 1956 Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
1956 - 1970 Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
1970 - 1982 Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
1982 - Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

De minister van VROM oordeelt of bepaalde projecten inzake sociale woningbouw in
aanmerking komen om als beleggingsobject van het Fonds Voorheffing
Pensioenverzekering te dienen. De minister is bevoegd een vertegenwoordiger met
raadgevende stem de vergaderingen van het bestuur van het FVP te laten bijwonen.

Ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Onderwijs
11. P.C.A. Lamboo, Belastingver(h)effend. Een onderzoek naar instituties en handelingen op grond van
algemene wet-en regelgeving inzake het heffen en invorderen van belastingen, 1940-1993 (Den Haag 1994),
PIVOT-rapport nr. 19
12. F. van Dijk, Verzekerd van Zorg. Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein
van de bekostiging en verzekering van de gezondheidszorg als onderdeel van het stelsel van structuur en
financiering van de gezondheidszorg, 1940-1990 (Den Haag 1993), PIVOT-rapport nr. 7
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1940 -

De ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Onderwijs zijn
verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid (en dus ook afspraken omtrent
aanvullende pensioenen) voor het onder hen vallende overheidspersoneel (ambtenaren,
militairen, onderwijzend personeel). Verder speelt de minister van Justitie een rol bij de
bestrijding van fraude en misbruik van sociale verzekeringen.

Vakminister
1945 -

Ook andere ministers dan de hierboven genoemde ministers kunnen zich bezig houden
met sociale verzekeringen. Een vakminister is dan opzich verantwoordelijk voor de
handeling(en) voor zover die betrekking hebben op de taken die onderdeel uitmaken van
zijn of haar departementaal beleid op het gebied van de sociale verzekeringen. 

2.2. ADVIESORGANEN EN -COMMISSIES

*Stichting van de Arbeid
1945 -

De Stichting van de Arbeid, een privaatrechtelijk samenwerkingsorgaan van de centrale
werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft op het gebied van de sociale verzekering
een adviserende taak, met name op het gebied van de aanvullende pensioenen. Als
samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties heeft de Stichting
veel invloed omdat aanvullende pensioenregelingen tot stand komen als overeenkomst of
onderdeel van de arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer. De Stichting kent
een Commissie Pensioenen. 

Ziekenfondsraad (ZFR)
1947 -

De Ziekenfondsraad is het voornaamste adviesorgaan voor de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van de sociale
ziektekostenverzekeringen, de Ziekenfondswet(ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Voor het institutioneel onderzoek ten aanzien van deze
ziektekostenverzekeringen kan verwezen worden naar het rapport ‘Verzekerd van Zorg’.
Vanwege de betrokkenheid van de Ziekenfondsraad bij adviesaangelegenheden ten
aanzien van de sociale verzekeringen in het algemeen (bijv. de internationale aspecten)
komt de ZFR ook in dit onderzoek voor. 
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*Sociaal-Economische Raad (SER)
1950 -

De Sociaal-Economische Raad is ingesteld bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie in 1950
en is het centrale orgaan van die publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Daarnaast
adviseert de SER de regering over hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economische
beleid. In de hoedanigheid van adviseur treedt de SER op op het onderhavige
beleidsterrein. 
Ministers waren op grond van de Wet op de Bedrijfsorganisatie verplicht om de SER
advies te vragen over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden. In
verschillende sociale verzekeringswetten was een adviesplicht voor de SER vastgelegd.
Deze voorgeschreven advisering is in 1995 op veel plaatsen vervangen door een
adviesplicht indien de minister om advies verzoekt. 

Ook ten aanzien van de aanvullende pensioenen waren een aantal wettelijke advies-
verplichtingen vastgelegd. Ten eerste was er de algemene advisering over regelgeving ten
aanzien van aanvullende pensioenen. Ten tweede adviseerde de SER over het verplicht
stellen van deelname aan een bedrijfspensioenregeling voor een bedrijfstak of een
beroepspensioenregeling voor een beroepsgroep. Bij wetswijziging van 6 februari 1997
(Stb. 63) zijn inmiddels deze verplichtingen komen te vervallen. De wet bepaalt nu dat
de SER (net als de Verzekeringskamer) aan de minister desgevraagd de ter zake
benodigde inlichtingen verstrekt.

Sociale Verzekeringsraad (SVr)
1952 - 1994

De Sociale Verzekeringsraad werd in 1952 ingesteld bij de inwerkingtreding van de
OSV. Hij was de taakopvolger van de Raad van Toezicht voor de Rijksverzekeringsbank,
de Raad van Toezicht voor de LTOW en het College van Toezicht voor de Ziektewet.
Per 1 januari 1995 is de SVr omgevormd tot het College van toezicht sociale
verzekeringen (Ctsv).

Voor een uitgebreide omschrijving van deze actor wordt verwezen naar het eerste RIO.

Raad voor Werk en Inkomen
2002 -

De Raad voor Werk en Inkomen is sinds 1 januari 2002 het officiële en onafhankelijke
overlegorgaan van vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gemeenten. De
Raad adviseert de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beleid rond
werk en inkomen in de meest brede zin. De Raad wordt voorgezeten door een
onafhankelijke voorzitter.

De RWI vloeit voort uit wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsmarktbeleid en de
uitvoering van de sociale zekerheid door de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
(SUWI). Dit leidde tot een andere verdeling van verantwoordelijkheden van partijen die

17



Sociale Verzekeringen Actoren

betrokken zijn bij de sociale zekerheid, een andere afbakening tussen overheid en markt
en sociale partners

Landelijke Cliëntenraad
2002 -

Cliëntenparticipatie is onmisbaar voor een organisatie die zich tot doel stelt om
klantgericht te opereren. Zodoende heeft cliëntenparticipatie een wettelijke basis
gekregen in artikel 12 van de Wet SUWI. Hierin staat dat de Landelijke Cliëntenraad tot
taak heeft om periodiek te overleggen met:

(a) de Centrale organisatie voor werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, de gemeenten en de minister
van Sociale Zaken over de vormgeving en realisatie van cliëntenparticipatie bij de
desbetreffende organen; 
(b) de Raad voor Werk en Inkomen en de minister van Sociale Zaken over voorstellen
van de landelijke cliëntenraad inzake beleidsvragen op het gebied van werk en in-
komen.

De Landelijke Cliëntenraad waakt tegen discriminatie wegens ras, etnische afstamming,
sekse, seksuele geaardheid, leeftijd en handicap.

*Inlichtingenbureau
1998 -

In de nota ‘Intensivering fraudebestrijding’ van april 1998 werd aangegeven dat het
Inlichtingenbureau als een van de instrumenten werd gezien om witte fraude te bestrijden.
Het bureau zou gegevensuitwisseling tussen sociale diensten en andere instanties mogelijk
maken met als doel bestandvergelijking om fraude op te sporen. Eind 1998 werd gestart met
de eerste proeven. Medio 2000 – na het afsluiten van een tweede serie proeven bij zestien
gemeenten – werd het Inlichtingenbureau landelijk ingevoerd.
Tegelijkertijd met het project Inlichtingenbureau liepen proeven met een elektronische
infrastructuur voor de uitwisseling van informatie tussen de SUWI-partijen. Deze
infrastructuur was een voorloper van het Suwinet. De rol van het Inlichtingenbureau
veranderde in dit kader van een instrument van fraudebestrijding naar een knooppunt voor
gegevensuitwisseling van en naar gemeentelijke sociale diensten en anderen. 

Het Inlichtingenbureau heeft de volgende taken opgelegd gekregen:
- het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het Gegevensregister Suwi, het

Stelselontwerp Suwi, de beheertaken ten behoeve van Suwinet en het jaarlijks verslag
over het gebruik van Suwinet;

- het namens B&W verstrekken vragen van opgaven en inlichtingen aan instanties en het
ontvangen van doe door deze instanties verstrekte opgaven en inlichtingen;

- het ter beschikking stellen aan B&W van de opgaven en inlichtingen over verleende
uitkering of bijstand;

- het doorsturen van onjuistheden aan de instantie die de betreffende opgaven en
inlichtingen heeft verstrekt;

- het ondersteunen van B&W bij de elektronische gegevensuitwisseling;
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- het beheren van de elektronische voorzieningen die benodigd zijn voor de uitvoering van
de hierboven genoemde taken;

- het verwerken van persoonsgegevens;
- het geven van voorlichting over de eigen taken en werkwijze;
- het toetsen van plannen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met

betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden op grond van de
Abw, de IOAW, de IOAZ en de Wet SUWI.

Het Inlichtingenbureau kan andere taken verrichten dan de hier bovenstaande. Daarvoor is
wel de toestemming van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodig. Door de
Inspectie Werk en Inkomen wordt toezicht gehouden op de taakuitvoering door het
Inlichtingenbureau.

Doordat het Inlichtingenbureau geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht is, zijn van het bureau geen handelingen opgenomen. Wel zijn de handelingen
van de minister ten opzichte van het bureau opgenomen. Deze staan vermeld in § 3.

2.3. TOEZICHTHOUDENDE ORGANEN

Raad van Toezicht bij de Rijksverzekeringsbank
(1901) 1940 - 1952

De Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank had tot taak het toezicht op de
toestand en het beheer van de Bank.
De Raad is in 1952 opgeheven en de taken zijn overgegaan op de Sociale
Verzekeringsraad.

Raad van Toezicht LTOW
(1922) 1940 - 1952

De Raad van Toezicht werd ingesteld op grond van artikel 32 van de Land- en
Tuinbouwongevallenwet met als taak het toezien op de uitvoering van de LTWO door de
bedrijfsverenigingen.
De Raad is in 1952 opgeheven en de taken zijn overgegaan op de Sociale
Verzekeringsraad.

College van Toezicht op de Ziektewet
(1930) 1940 - 1952

Het College oefende zijn taken uit tot 1952. Toen is het College opgeheven, omdat de
bedrijfsverenigingen verantwoording waren verschuldigd aan de Sociale
Verzekeringsraad.

Voor een uitgebreide omschrijving van deze actor wordt verwezen naar het eerste RIO.
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Verzekeringskamer
(1923) 1948 - 2001

Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK)
2001 -

De Verzekeringskamer werd in 1923 ingesteld bij de Wet op het
Levensverzekeringbedrijf (Stb. 1922, 716) en ressorteerde achtereenvolgens onder de
ministers van Justitie en Financiën. In 1992 (Stb. 1992, 372) is de Verzekeringskamer
geprivatiseerd in de Stichting Verzekeringskamer, opgericht door de ministers van
Financiën en Sociale Zaken en gevestigd te Apeldoorn. 
De minister van Sociale Zaken voegde sinds 1952 tot de verzelfstandiging een aantal
leden van de Verzekeringskamer toe, die met name belast waren met de taken van de
Verzekeringskamer op grond van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), de Wet
betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Wet Bpf) en de Wet
betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet Bpr). 

De Verzekeringskamer was de toezichthouder op zowel verzekeraars als op pensioen-
fondsen. Het toezicht op beide financiële instellingen was echter niet in alle opzichten
identiek. Het onderscheidde zich op een aantal onderdelen. Teneinde beide toezichts-
taken en – terreinen in de naamstelling tot uitdrukking te brengen, is de naam begin 2001
(Stb. 2001, 21) gewijzigd in Pensioen- & Verzekeringskamer. 

College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv)
1995 - 2001

De Sociale Verzekeringsraad werd per 1 januari 1995 omgevormd tot het College van
toezicht sociale verzekeringen, dat de toezichthoudende taak van de SVr voortgezet
heeft. Door deze organisatorische wijziging is het toezicht op de uitvoering van de
sociale verzekeringen geheel in handen gekomen van onafhankelijke deskundigen. Het
kabinet vond de situatie waarin de sociale partners betrokken waren bij zowel de
uitvoering van de sociale verzekeringen als het toezicht hierop ongewenst, omdat dit
belangenverstrengeling in de hand zou werken. 
Het College bestaat uit een bestuur van drie door de Kroon benoemde leden en een
uitvoeringsapparaat onder leiding van een directie. 
In art. 10 van de Osv  1997 wordt de taak van het Ctsv als volgt geformuleerd:
‘het houden van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van
wetten door de Sociale Verzekeringsbank, het Landelijk instituut sociale verzekeringen
en de uitvoeringsinstellingen’. Onder de nOsv (art. 12) was sprake van toezicht op het
Tica en de bedrijfsverenigingen daar waar nu het Lisv genoemd wordt, maar ook was aan
het Ctsv ook een informatievoorzieningstaak opgedragen. Deze taak is met ingang van 1
maart 1997 overgedragen aan het Lisv en de SVB, ieder voor wat betreft de door hen
uitgevoerde wetten.

Het Ctsv onderzoekt jaarlijks de rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten bij
zowel de werknemersverzekeringen (bij de uitvoeringsinstellingen en het Lisv, voorheen
de bedrijfsverenigingen) als de volksverzekeringen (bij de SVB). Indien het Ctsv tot een
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positief oordeel komt wordt een zogeheten rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Ten
aanzien van de doelmatigheid wordt onderzocht of de uitvoering door de
uitvoeringsorganen doelmatig geschiedt. Hiervan wordt door het Ctsv een
doelmatigheidsrapportage opgesteld. Het Ctsv biedt de rechtmatigheidsverklaringen en
de doelmatigheidsrapportage aan aan de minister van Sociale Zaken.
Daarnaast brengt het Ctsv rapporten uit die gebaseerd zijn op onderzoeken naar de
effecten van de uitvoering van sociale verzekeringswetten. Ook wordt op verzoek van de
minister wet- en regelgeving getoetst op toezichtbaarheid (de zogeheten T-toets), dat wil
zeggen dat de wetgeving zodanig is dat de toezichthouder naar behoren zijn wettelijke
taak kan uitoefenen (art. 12 OSV 1997) en kan op zijn verzoek onderzoek worden
verricht naar aanleiding van signalen over de uitvoering, bijv. onjuiste toepassing van
wettelijke bepalingen of de rechtmatigheid van beleidsregels. 
De uitvoeringsorganen moeten bepaalde besluiten (met name algemeen verbindende
voorschriften en beleidsregels) ter kennis van het Ctsv brengen; een deel van deze
besluiten behoeven voorafgaand aan hun inwerkingtreding goedkeuring van het Ctsv.

Op 1 januari 2002 is het personeel van Ctsv samen met de ambtenaren van de directie
Toezicht van het ministerie van Sociale Zaken opgegaan in de Inspectie Werk en
Inkomen (IWI). Het bestuursorgaan Ctsv werd opgeheven.

Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
2002 -

De Inspectie Werk en Inkomen is op 1 januari 2002 ontstaan uit een personeelsfusie
tussen Ctsv en de directie Toezicht van het ministerie van Sociale Zaken. Ctsv is
opgeheven.
IWI houdt toezicht op de uitvoering van alle regelingen op het gebied van werk en in-
komen. Het doel is een goed functionerend stelsel waarin het overheidsgeld rechtmatig,
doelmatig en doeltreffend wordt besteed. IWI bewaakt en bevordert dit door deskundige
oordelen te geven over de manier waarop het beleid rond werk en inkomen wordt uitge-
voerd. Het toezicht is één van de belangrijke schakels tussen beleid en uitvoering en vice
versa. Enerzijds draagt het ertoe bij dat de uitvoering overeenkomstig de normen van het
beleid functioneert, anderzijds draagt het ertoe bij dat signalen uit de uitvoering ook
evenwichtig worden teruggegeven aan het beleid.

IWI onderzoekt het functioneren van de volgende organisaties:
1. de Sociale verzekeringsbank (SVB); 
2. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV); 
3. de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI); 
4. de Raad voor werk en inkomen (RWI); 
5. de gemeenten; 
6. het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen; 
7. het Inlichtingenbureau. 
Daarnaast oordeelt IWI ook over de werking van het stelsel als geheel, door te kijken
naar de samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties.
Verder houdt IWI toezicht op de Sociaal-Economische Raad (SER) – voor zover opge-
dragen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – de Pensioen- & Verze-
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keringskamer (PVK) en op diverse certificerende arbo-instellingen en arbodiensten.

Het nieuwe stelsel kent een duidelijke scheiding tussen beleid, sturing en uitvoering aan
de ene kant en het toezicht aan de andere kant. IWI is een organisatieonderdeel van SZW.
De rol van IWI verschilt van die van de voormalige directie Toezicht SZW en het Ctsv.
De wetgever (minister en parlement) bepaalt het beleid, de regels voor de uitvoering (de
normen) en het budget en stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden. De
betrokkenheid van IWI daarbij beperkt zich tot de zogenoemde toezichtbaarheidstoets.
Dit is een oordeel over de mate waarin goed toezicht op de uitvoering mogelijk is en wel-
ke knelpunten en onduidelijkheden zich kunnen voordoen.
In de praktijk betekent dit dat IWI op een grotere afstand staat van de uitvoeringsorgani-
saties dan de voormalige toezichthouders. Het goedkeuren van besluiten en begrotingen
gebeurt door de minister en niet zoals vroeger door de toezichthouder. De eisen die de
minister stelt aan de uitvoeringsorganisaties zijn voor IWI een gegeven.

Het uitgangspunt is dat de uitvoerders zelf verantwoordelijk zijn voor een goede ver-
antwoording over hun functioneren. Zij moeten rapporteren over hun financiële beheer,
de organisatie van de uitvoering, in hoeverre zij hun doelen bereikt hebben en de manier
waarop dat gebeurd is. Dit verslag zenden zij rechtstreeks aan de minister. IWI toetst ver-
volgens de validiteit van de verantwoording en geeft een oordeel over de uitvoering.
Op basis van deze rapportages kunnen de uitvoeringsorganisaties zelf maatregelen ter
verbetering nemen. Het is aan de minister om de uitvoering aan te spreken op eventuele
tekortkomingen en concrete afspraken te maken over verbetering of om te beslissen over
eventuele aanpassing van regels of normen. IWI bepaalt dus niet aan welke eisen de uit-
voering moet voldoen en grijpt ook niet zelf in als regels overtreden worden of doelen
niet gehaald. Het toezicht van IWI is kortom signalerend van aard, in plaats van corrige-
rend.

Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
2002 -

Per 1 januari 2002 is de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD), op basis van
een  kabinetsbesluit van 15 december 1999, werkzaam. De SIOD is de bijzondere
opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is belast
met de opsporing van zware, complexe en kolomoverstijgende fraude binnen de
beleidsterreinen waarvoor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
eerstverantwoordelijke is. De SIOD is te beschouwen als een beleidsintensivering op het
terrein van de fraudebestrijding. De SIOD heeft geen controlebevoegdheden en is, voor
wat betreft onderlinge samenwerking en overdracht van zware en complexe fraudezaken,
op het beleidsterrein sociale zekerheid de ketenpartner van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de gemeenten.  
Burgers moeten er van uit kunnen gaan dat fraude niet loont en dat de pakkans groot is en
de sancties zwaar. Met de SIOD hoopt men het maatschappelijk draagvlak voor de
sociale zekerheid in stand te kunnen houden.

2.4. UITVOERENDE ORGANEN
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Sociale Verzekeringsbank (SVB)
(1901) 1940 - 1956 Rijksverzekeringsbank
1956 - heden Sociale Verzekeringsbank 

De Sociale Verzekeringsbank is de opvolger van de Rijksverzekeringsbank die in 1901
werd ingesteld als uitvoeringsorgaan voor de Ongevallenwet 1901. De
Rijksverzekeringsbank was een overheidsorgaan en werd bestuurd door een bestuur
bestaande uit drie leden die door de Kroon benoemd werden. Door een Raad van
Toezicht werd op het beheer en de toestand van de bank toezicht uitgeoefend. In 1920
werd de organisatie van de Bank in een aparte wet geregeld, de Wet op de
Rijksverzekeringsbank (Stb. 1920, 780). 
Na de aanvang van de werkzaamheden van de Raden van Arbeid, vanaf 1919, gingen een
aantal taken betreffende de uitvoering van de Ongevallenwet over naar de Raden. Toen
de bedrijfsverenigingen hun intrede deden na de totstandkoming van de Land- en
Tuinbouwongevallenwet 1922 (LTOW), kregen zij een voorname taak op het gebied van
de uitvoering van sociale verzekeringswetten, waaronder de reeds genoemde LTOW, de
Ziektewet en de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. Een aanvullende taak was
weggelegd voor de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank, met name voor
werknemers van bedrijven die niet bij een bedrijfsvereniging aangesloten waren. 

Bij de invoering van de OSV in 1952 werd het toezicht op de Rijksverzekeringsbank
opgedragen aan de Sociale Verzekeringsraad. De uitvoering van de werknemersverzeke-
ringen werd geheel aan de bedrijfsverenigingen opgedragen; hiertoe waren werknemers
verplicht zich bij een bedrijfsvereniging aan te sluiten. Sinds 1995 (invoering van de
nOsv) wordt het toezicht uitgeoefend door het College van toezicht sociale
verzekeringen.
In 1956 onderging de Rijksverzekeringsbank een grote verandering doordat het bestuur
van de bank opgedragen werd aan een tripartiet bestuur van werkgevers, werknemers en
overheid. Hiermee verloor de bank haar positie als puur overheidsorgaan. Tevens werd
de naam van de Bank gewijzigd in Sociale Verzekeringsbank (Wet van 31 mei 1956, Stb.
297).

De SVB verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende sociale
verzekeringswetten:
- de Algemene Ouderdomswet;
- de Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene nabestaandenwet;
- de Algemene Kinderbijslagwet.

De Sociale Verzekeringsbank is daarnaast het uitvoerende orgaan voor de taken van het
Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. De Bank stelde in de zeventiger jaren per kwar-
taal het bedrag vast dat het FVP aan middelen ontving uit de bevriezing van de kin-
derbijslag voor het eerste kind. Sinds 1992 voert de SVB ook de Remigratieregelingen
uit. In de Osv 1997 is de mogelijkheid geschapen voor de SVB om, onder goedkeuring
van de minister, ook andere taken uit te voeren, bijv. de Regeling tegemoetkoming
onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte
kinderen (TOG).
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Per 1 april 1988 werden de Bank en de Raden van Arbeid samengevoegd tot één
organisatie, de Sociale Verzekeringsbank, waarbij de Raden de vorm kregen van
districtskantoren van de Bank.13 Deze ontwikkeling was een gevolg van de afschaffing
van het recht op kinderbijslag voor kinderen van 18 jaar en ouder in verband met de van
kracht geworden Wet op de Studiefinanciering en ingrijpende automatiseringsprojecten,
waardoor de personeelsomvang van met name de Raden sterk verminderde. 

Bij de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie per 1 januari 1995 kreeg de SVB de
uitvoerende taak van het verlenen van detacheringsbewijzen van de SVr opgedragen.

Raden van Arbeid
(1919) 1940 - 1988

De Raden van Arbeid zijn in 1919 ingesteld op grond van de Radenwet (Stb. 1913, 203)
als regionale uitvoeringsorganen voor de Ouderdomswet 1919 en de Invaliditeitswet.
Per 1 april 1988 werden de Raden van de Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank
samengevoegd tot één organisatie.

Een uitgebreide beschrijving van deze actor wordt verwezen naar het eerste RIO.

*Administratiekantoren / Uitvoeringsinstellingen (uvi’s)
(1909) 1940 - 2001

Bij de inwerkingtreding van de OSV in 1952 werd aan de bedrijfsverenigingen de
mogelijkheid gegeven om de uitvoering in eigen hand te houden (zelf-administrerend) of
onder te brengen bij een door werkgevers en werknemers op te richten
Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK). In 1952 werd het GAK opgericht
en nam het de taken betreffende de sociale verzekeringswetten van Centraal Beheer over.
Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor voerde dientengevolge de administratie
van een groot aantal bedrijfsverenigingen (onder de nOsv een zestiental) en een aantal
bedrijfspensioenfondsen en VUT-stichtingen. Tevens werd de administratie voor de
Gemeenschappelijke Medische Dienst uitgevoerd en voor de Federatie van
Bedrijfsverenigingen. Vanaf 1990 was het mogelijk voor bedrijfsverenigingen om een
ander gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan op te richten, hetgeen leidde tot de
oprichting van het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan (GUO). 

Als gevolg van het streven naar marktwerking in de uitvoering van de
werknemersverzekeringen hebben de voormalige administratiekantoren onder de nOsv
en Osv 1997 een andere positie gekregen. De bedrijfsverenigingen mochten met ingang
van 1996 niet langer zelf hun administratie voeren maar moesten deze opdragen aan een
door de minister erkende uitvoeringsinstelling. Bij de inwerkingtreding van de Osv 1997
waren er vier erkende uitvoeringsinstellingen, te weten GAK Nederland B.V., Uitvoe-

13. De nieuwe taakverdeling tussen de Bank en de districtskantoren werd voorbereid door het bestuur van
de bank en het bestuur van de Vereniging van Raden van Arbeid. Het voorstel werd op 17 maart 1988 door de
Sociale Verzekeringsraad goedgekeurd (Stcrt. 1988, 63).

24



Sociale Verzekeringen Actoren

ringsinstelling GUO B.V., SFB Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering N.V. en
Cadans Uitvoeringsinstelling B.V. (deze laatste is een fusie van de erkende
uitvoeringsinstellingen van BVG en Detam in 1996). Vervolgens is de Uitvoerings-
instelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (USZO) in 1997 erkend als
uvi voor het overheids- en onderwijspersoneel, aangezien deze groepen ook onder de
werkingssfeer van de werknemersverzekeringen gebracht worden. 
De uitvoeringsinstellingen (uvi’s) zijn de daadwerkelijke uitvoerders van de
werknemersverzekeringen en de overige arbeidsongeschiktheidswetten op grond van
mandaatregelingen van de bedrijfsverenigingen, daarna het Lisv. Zij innen de premies,
verstrekken de uitkeringen en voorzieningen, behandelen bezwaarschriften, geven aan
ondernemingen de indeling bij een bedrijfsvereniging of sector en geven uitvoering aan
de WAGW. Naast de uitvoering van de sociale verzekeringen verrichten de uvi’s
werkzaamheden voor pensioenfondsen, VUT-regelingen en bovenwettelijke
verzekeringen (WAO-gat). 

De uvi’s zijn privaatrechtelijke instellingen die onderdeel (kunnen) uitmaken van een
grotere holding. Tussen de bedrijfsverenigingen/het Lisv en de uvi bestaat een
contractrelatie. Tevens behoeft een uvi de erkenning van de minister van SZW.
Voorwaarde voor de erkenning is onder meer een strikte scheiding tussen de publieke en
commerciële taken (de zogeheten A- en B-poot), zodat gegevens verzameld op grond van
publieke taken niet voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. 

Van de administratiekantoren en de uvi’s zijn geen handelingen opgenomen, aangezien
deze onder mandaat verricht worden. In een aantal gevallen is achter de actorvermelding
bij een handeling tussen vierkante haken ‘administrateurs’ (bij de bedrijfsverenmigingen)
of ‘uitvoeringsinstellingen’ (bij het Lisv) vermeld om aan te geven dat de handeling
(voornamelijk) door de deze organisaties werd/wordt uitgevoerd.

Per 1 januari 2002 zijn de uitvoeringsinstellingen samen met het Lisv opgegaan in het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Gewestelijk Arbeidsbureau/Arbeidsvoorzieningsorganisatie
1940 - 2001 

Het Gewestelijk Arbeidsbureau adviseerde de minister over de wachtgeldregelingen van
kort na de Tweede Wereldoorlog. Verder wordt er tussen de
administrateurs/uitvoeringsinstellingen en de arbeidsbureaus informatie uitgewisseld
over werklozen/werkzoekenden, met name in verband met opsporen van verwijtbare
tekortkomingen van uitkeringsgerechtigden bij het zoeken naar passend werk. Het
directeur van het arbeidsbureau kon verder aan een werkgever vrijstelling verlenen van
de verplichting een bepaald aantal gehandicapte werknemers in dienst te hebben. Hij
werd hierbij geadviseerd door de Commissie van advies bij het Gewestelijk
Arbeidsbureau.

Met de invoering van de SUWI-wetgeving zijn de Arbeidsbureau’s opgeheven. De
basisdienstverlening is overgenomen door de Centra voor Werk en Inkomen. De
reïntegratietaak is geleidelijk aan geprivatiseerd.
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Centraal/Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
1990 - 2001

Door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening dienen opleidings- en
scholingsprogramma’s voor werkloze werknemers goedgekeurd te worden. Hierbij wordt
het Centraal Bestuur geadviseerd door het Regionaal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening.

Met de invoering van de SUWI-wetgeving zijn de CBA en de RBA’s opgeheven.

*Pensioen- en spaarfondsen
1940 -

Pensioen- en spaarfondsen zijn privaatrechtelijke instellingen (meestal stichtingen),
waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de bedrijfs(tak)pensioenfondsen, de
beroepspensioenfondsen, de ondernemingspensioenfondsen en de ondernemingsspaar-
fondsen. In art. 1 van de PSW en art. 1 van de Wet Bpr worden de verschillende
begrippen gedefinieerd:
Een bedrijfs(tak)pensioenfonds is een in een bedrijfstak werkend fonds, waarin hetzij
alleen ten bate van personen, die als werknemer, hetzij mede ten bate van personen, die
in andere hoedanigheid in die bedrijfstak werkzaam zijn, gelden worden bijeengebracht,
strekkende tot verzekering van pensioen. In 2002 kende ons land 96
bedrijfstakpensioenfondsen. 
Een beroepspensioenfonds is een in een tak van beroep werkend fonds, dat is opgericht
ter uitvoering van een beroepspensioenregeling. Eind 2002 waren er 11 verplichte
beroepspensioenfondsen.
Een ondernemingspensioenfonds is een aan een onderneming verbonden fonds, waarin
ten bate van personen, die aan de onderneming verbonden zijn, gelden worden
bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen. Een
ondernemingspensioenfonds kan aan meer dan één onderneming verbonden zijn, mits de
ondernemingen een economische en/of organisatorische band met elkaar hebben. Eind
2002 kende ons land 655 ondernemingspensioenfondsen. 
Een ondernemingsspaarfonds is een aan een onderneming verbonden fonds, waarin voor
de personen, die aan de onderneming verbonden zijn, gelden worden bijeengespaard met
het oog op een uitkering bij wijze van oudedagsverzorging. Eind 1997 waren er nog
slechts 9 ondernemingsspaarfondsen.
Het belangrijkste orgaan van de fondsen is het bestuur, waarin werkgevers en werkne-
mers vertegenwoordigd moeten zijn. Bij wetswijziging van de PSW in 1990 is de
mogelijkheid geopend om bij het fonds een deelnemersraad in te stellen, indien (een
vertegenwoordiging van) 5% van de werknemers daarom verzoekt. De deelnemersraad
adviseert het bestuur onder andere over besluiten van algemene strekking, de statuten en
reglementen, het jaarverslag en de wijziging van de hoogte van pensioenen (dit laatste
alleen in speciale gevallen).
Op de pensioen- en spaarfondsen wordt toezicht gehouden door de Pensioen- &
Verzekeringskamer.
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*(Rijks)Belastingdienst
(1940) 1956 -

De Belastingdienst heft sinds 1956 de premies voor de volksverzekeringen en draagt die
af aan de verschillende sociale verzekeringsfondsen. Tot de invoering van de Oort-
wetgeving werd voor de premies volksverzekering een aparte aanslag opgesteld,
sindsdien zijn de aanslagen voor de inkomstenbelasting en de premies volksverzekering
samengevoegd.
Indien een persoon nalatig is bij de betaling van de premies voor de volksverzekeringen /
inkomstenbelasting, wordt dit door de Belastingdienst aan de Sociale Verzekeringsbank
doorgegeven, die vervolgens de verzekerde kan korten op zijn/haar AOW-pensioen.14

Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD)
1966 - 1994

De Gemeenschappelijke Medische Dienst is in 1967 opgericht en had als taak de
bedrijfsverenigingen te adviseren over alle sociaal-medische aspecten bij
gevalsbehandeling ingevolge de utvoering van de WAO en AAW.
Bij de invoering van de nOsv zijn de taken van de GMD overggegaan op het Tica en de
bedrijfsverenigingen.

Voor een uitgebreide becshrijving van deze actor wordt verwezen naar het eerste RIO.

Stichting Beheer Pensioenfondsen ‘A.Z.L.’ (“A.Z.L.” Beheer)
1979 -

De Stichting Beheer Pensioenfondsen ‘A.Z.L.’ (“A.Z.L.” Beheer) te Heerlen voert
namens de minister de Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers (Stcrt. 1979, 120)
uit. “A.Z.L.” Beheer kent de uitkeringen toe en verstrekt hierover rapportages aan de
minister. 

14. Voor handelingen van de Rijksbelastingdienst wordt verwezen naar het RIO ‘Belastingver(h)effend’. 
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Stichting Silicose Oud-mijnwerkers
1993 -

De Stichting Silicose Oud-mijnwerkers kent de uitkeringen toe aan oud-mijnwerkers die
aan silicose lijden. De stichting is ontstaan uit een stuurgroep die door het provinciaal be-
stuur van Limburg was opgericht om de silicoseproblematiek te inventariseren. Het
kabinet heeft gedeputeerde staten van Limburg financiële middelen ter beschikking ge-
steld ten behoeve van het verstrekken van een eenmalige uitkering. Op initiatief van ge-
deputeerde staten van Limburg is de uitvoering van de silicose-regeling door het minis-
terie van SZW aan deze stichting opgedragen. Op grond van het reglement eenmalige si-
licosevergoeding oud-mijnwerkers was de uiterste aanvraagdatum voor een uitkering 4
juli 1994. Na genoemde datum is de stichting betrokken geweest bij de afhandeling van
bezwaar- en beroepszaken.
De Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers is financieel afgewikkeld. Per 1 janu-
ari 2000 zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat alleen nog nabetalingen worden
betaald.15 

Vereveningsinstantie
1994 - 1997

De Vereveningsinstantie stelde een vereveningsregeling vast toen de gezamenlijke
verzekeraars en pensioenfondsen deze niet in goed overleg tot stand konden brengen. De
vereveningsregeling bevat de verdeling voor het verhalen van de kosten van de
aanvullende verzekering voor het WAO-gat voor chronisch zieken en andere personen
met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico over de verschillende verzekeraars,
pensioenfondsen en de minister van Defensie (voor het Rijk). 

Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica)
(1994) 1995 - 1997

Het Tica is me de inwerking treding van de Osv 1997 per 1 maart 1997 opgeheven. De
taken zijn overgegaan op het Lisv.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze actor wordt verwezen naar het eerste RIO.

Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv)
1997 - 2001

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is ingesteld bij de invoering van de Osv
1997 per 1 maart 1997. Het is de opvolger van zowel het Tica als de
bedrijfsverenigingen. Het bestuur van het Lisv bestaat uit een onafhankelijke voorzitter
en een negen leden tellend bestuur dat tripartiet is samengesteld. Ter voorbereiding van
het beleid heeft het Lisv-bestuur een aantal vaste bestuurscommissies ingesteld. 

15 TK II 2002-2003, 28 600 XV, nr. 2, SZW-begroting 2002-2003, p. 140
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De belangrijkste taken van het Lisv zijn:
- het uitvoering geven aan de werknemersverzekeringen (o.m. verstrekking van

uitkeringen en inning van premies);
- het bevorderen van de (re)integratie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces;
- het beheren en administreren van de fondsen (AWf, Aof, AAf, Tf en de wachtgeld-

fondsen);
- het inrichten van een doelmatige en doeltreffende informatiehuishouding;
- het zorgdragen voor informatievoorziening in verband met de uitvoering;
- het verstrekken van informatie (adviseren) van de minister over de uitvoerbaarheid

van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften;
- het bevorderen van de concurrentie tussen de uitvoeringsinstellingen.
Onder mandaat van het Lisv worden de werknemersverzekeringen uitgevoerd door de
uitvoeringsinstellingen (uvi’s), zoals Cadans, GAK Nederland, GUO, SFB en USZO. Het
Lisv gaat hierbij administratie- en jaarovereenkomsten aan met de uvi’s. Over deze
overeenkomsten wordt het Lisv geadviseerd door sectorraden (zie hierna) en door een
bestuurscommissie, de commissie als bedoeld in art. 37 van de Osv 1997 voor wat betreft
de niet sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de uitvoering door de uvi’s worden door
het Lisv algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels gegeven.
Het Ctsv houdt toezicht op het Lisv en de uvi’s.

Het Lisv is per 1 januari 2002 opgeheven en opgegaan in het UWV.

Sectorraden
1997 - 2001

Door werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde sector (als bedoeld in art.
51 van de Osv 1997) kan een privaatrechtelijke rechtspersoon opgericht worden die door
het Lisv als sectorraad kan worden erkend. De oprichting van een sectorraad geschiedt op
basis van vrijwilligheid; er hoeft dus niet voor elke sector een sectorraad te komen. 
De sectorraad adviseert het Lisv over sectorspecifieke zaken, zoals de
premiedifferentiatie en de opdrachtverlening aan de uvi’s. Daarnaast kan de sectorraad
contacten onderhouden met de uvi’s over de uitvoering van de administratie- en
jaarovereenkomst en daarover rapportages bij het Lisv indienen. 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
2001 -

Sinds 1 januari 2002 vormen de voormalige uitvoeringsinstellingen (uvi's) Guo, Gak,
Cadans, Uszo en Bouwnijverheid, en voormalig opdrachtgever Lisv samen UWV: Uit-
voering werknemersverzekeringen. UWV en zusterorganisatie CWI (Centrale Organisa-
tie voor Werk en Inkomen) zijn ontstaan als gevolg van de recente reorganisatie van de
sociale zekerheid. 

UWV voert de werknemersverzekeringen uit:
- Werkloosheidswet (WW) 
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- Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
- Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) 
- Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) 
- Ziektewet (ZW); voor uitzendkrachten, zwangere vrouwen en mensen zonder

werkgever 
- Toeslagenwet (TW)

UWV streeft daarbij naar helderheid, efficiëntie en strikte uitvoering:
- reïntegratie met ruimte voor de klant; 
- handhaving van wet- en regelgeving; 
- uniforme, snelle en juiste claimbeoordeling en uitkeringsverzorging; 
- efficiënte premie-inning bij werkgevers; 
- transparante beleids- en uitvoeringsinformatie. 

* Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI)
2002 -

De Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen draagt de zorg voor het inrichten en de
landelijke aansturing van de Centra voor Werk en Inkomen.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en
werkgevers. Werkgevers kunnen bij CWI terecht voor personeelsbemiddeling en in-
formatie over de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen bij CWI terecht voor het vinden
van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent CWI
ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, èn geeft zij arbeidsrechtelijke in-
formatie.

2.5. FONDSEN

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de volgende fondsen het eerste RIO:
• Kinderbijslagvereveningsfonds (1940-1963)
• Algemeen Werkloosheidsfonds (1949 - 1994)
• Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966 - 1994)
• Alegmeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976 - 1994)
• Toeslagenfonds (1986 - 1994)

Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP)
1972 - 1999

Het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering is bij Wet van 13 december 1972 (Stb.
1972, 702) opgericht met het doel middelen te reserveren voor een later bij wet tot stand
te brengen verplichte aanvullende pensioenverzekering voor werknemers. Het bestuur
van het Fonds, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en
werknemersorganisaties die zitting hebben in de Stichting van de Arbeid, is
verantwoordelijk en rekenplichtig aan de minister van Sociale Zaken. De middelen van
het FVP mogen alleen belegd worden in projecten voor (sociale) woningbouw,
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aangewezen door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Inmiddels heeft de regering afgezien van een wettelijk verplichte aanvullende pensi-
oenverzekering. De rentebaten van het fonds worden sinds 1988 gebruikt voor bijdragen
aan de doorbetaling van de premie voor aanvullende pensioenen van werkloze werk-
nemers en gelden uit de hoofdsom worden sinds 1995 aangewend voor bijdragen aan de
premielasten voor het inhaalpensioen van vrouwelijke werknemers die in het verleden op
grond van hun geslacht werden uitgesloten van deelname aan een bedrijfs- of onderne-
mingspensioenregeling.
De administratie van het FVP en de uitvoering van zijn taken is opgedragen aan de
Sociale Verzekeringsbank. 
In 1996 hebben de staatssecretaris van Sociale Zaken en het bestuur van de Stichting van
de Arbeid een akkoord bereikt over de privatisering van het FVP. Hierbij zal wettelijk
geregeld worden dat het vermogen van het fonds bestemd blijft voor de aanvullende
pensioenen en de bijdragen uit het fonds ten goede komen van de voortzetting van de
pensioenopbouw van werkloze werknemers. 16

Het FVP is in 1999 opgeheven. Het vermogen is overgegaan op een nieuwe stichting, te
weten de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering.

2.6. RECHTSPREKENDE ORGANEN

Centrale Raad van Beroep
(1901) 1940 -

Van uitspraken op beroepschriften van voorheen de Raden van Beroep en de
scheidsgerechten, nu de rechtbank kan men in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad
van Beroep te Utrecht. Tegen uitspraken van de Centrale Raad is geen hoger beroep
mogelijk. Wel kan men in een aantal gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge
Raad.
De Centrale Raad van Beroep is samengesteld uit een voorzitter, ten hoogste vier
ondervoorzitters, ten hoogste tien leden en evenzoveel plaatsvervangende leden. Zij
worden door de Kroon benoemd en zijn allen, in tegenstelling tot de Raden van Beroep,
juristen. Behandeling van geschillen vindt plaats in enkelvoudige en meervoudige
kamers; meervoudige kamers bestaan uit drie leden, van wie er een als voorzitter
optreedt.
De procedure voor de beroepsprocedure is geregeld in de Beroepswet.

Gerechtshof te Amsterdam - de Ondernemingskamer
1972 -

Indien het bestuur van een pensioen- of spaarfonds een wanbeleid heeft gevoerd, kan de
Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op verzoek van de Pensioen- &
Verzekeringskamer een bewindvoerder aanstellen.

16 . Akkoord over privatisering Fonds Voorheffing Pensioenen in Staatscourant 1996, 205 Wet
privatisering FVP (Stb. 1998, 457)
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Arrondissementsrechtbank
1992 -

In 1992 kregen de arrondissementsrechtbanken een aanzienlijke uitbreiding van taken
door de integratie van de Raden van Beroep in de rechtbanken. Bij de rechtbanken is de
rechtspraak op het terrein van de sociale zekerheid ondergebracht in een sector
bestuursrecht. Hoger beroep is mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep.

College van Beroep voor het bedrijfsleven
(1950) 1994 -

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage is een administratief
rechtscollege waar men in beroep kan komen tegen beslissingen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganen en bepaalde beslissingen van andere organen op sociaal-economisch
gebied. De uitspraak van het College vormt een eindoordeel; er is geen cassatie mogelijk.
Sinds de invoering van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 is beroep tegen besluiten
op grond van de PSW en de Wet Bpr mogelijk bij dit College. 
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HOOFDSTUK 3HANDELINGEN

Leeswijzer handelingen

In  dit  hoofdstuk  worden  de  handelingen  op  het  beleidsterrein  Sociale  Verzekeringen
beschreven in gegevensblokken. Elk blok heeft een uniek volgnummer. Per blok worden in
principe vijf items gegeven, te weten de actor, de handeling, de grondslag of bron, de periode
en  het  product.  In  een  aanvullende  opmerking  kunnen  onderdelen  van  het  gegevensblok
verduidelijkt worden.

Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en bevoegdheid heeft tot het
zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie. De naam die voor
een actor gebruikt wordt komt overeen met de naam uit de actorenbeschrijving uit hoofdstuk
2. Bij meer dan één actor gelijktijdig worden komma’s of ‘en’ gebruikt. Bij actoren die na
elkaar dezelfde handeling uitvoeren wordt een schuine streep (/)  gebruikt.  De vermelding
tussen vierkante haken “[...]”  na een actor duidt  op een instelling of afdeling aan wie de
handeling door de eigenlijke actor is gemandateerd. Dit komt met name voor bij de uitvoering
van de werknemersverzekeringen door de adminsitrateurs/uitvoeringsinstellingen.

Een  handeling is  een complex  van activiteiten  gericht  op het  tot  stand brengen van een
product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.
Een  actor  kan  handelingen  via  mandatering  door  organisatieonderdelen  of  -leden  laten
verrichten. 
De handelingen zijn in principe positief geformuleerd, terwijl de negatieve formulering er bij
inbegrepen is.  Bijvoorbeeld:  bij  de handeling ‘het  vaststellen van een regeling’ wordt  de
handeling  ‘het  intrekken  van  een  regeling’  impliciet  geacht;  hetzelfde  geldt  voor  de
handelingen ‘het benoemen van ...’ en ‘het ontslaan van ...’. 
Activiteiten van (ambtelijke) commissies of overlegverbanden, ingesteld ter uitvoering van
enige handeling, worden geacht onder die handeling te zijn begrepen.

De grondslag geeft de wet of de regeling krachtens een wet waarop de handeling gebaseerd
is.  Een  bron wil  zeggen dat  er  geen wettelijke  grondslag gevonden is,  maar  dat  uit  een
andersoortige  bron  (nota,  Rijksbegroting,  literatuur,  interview)  gebleken  is  dat  het
desbetreffende orgaan die  handeling uitvoerde/uitvoert.  Wanneer  een wettelijke grondslag
bekend is, wordt niet ook een (andersoortige) bron vermeld.
Wanneer eenzelfde handeling op grond van verschillende regelingen is uitgevoerd, worden de
grondslagen  na  elkaar  genoemd.  In  een  aantal  gevallen  is  uit  een  grote  hoeveelheid
grondslagen  een  keuze  gemaakt  of  zijn  grondslagen  samengevat  (bijv.  bij  de
beleggingsvoorschriften voor de fondsen).  Handelingen die meerdere wetten als grondslag
hebben en op grond daarvan bij meerdere paragrafen geplaatst zouden kunnen worden (denk
aan de overlap tussen de ongevallenwetten en werknemersverzekeringen) zijn in principe in
de paragraaf geplaatst waar de wet thuishoort met de meest recente werking. 
Voor enkele (algemene) handelingen is geen grondslag of bron gevonden. 

De  periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Voor handelingen die al voor
1940 werden uitgevoerd is 1940 als beginjaar opgenomen. 
Het is mogelijk dat  na beëindiging van de wettelijke grondslag een handeling nog niet  is
afgelopen (denk aan bekostiging). Indien geen eindjaar gegeven is, betekent dit dat de handel-
ing ook nog na 1997 uitgevoerd is. 
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Het weergegeven product is in principe het bestuurlijk-juridisch eindproduct van de hande-
ling.  In  een  aantal  gevallen  (bij  algemeen  verbindende  regelingen)  kon  een  limitatieve
opsomming gegeven worden. Voor de uniformiteit  is besloten om ook bij  een limitatieve
opsomming deze vooraf te laten gaan door ‘onder andere’. 
Bij het product wordt steeds het eindproduct van een handeling genoemd, waarbij als bekend
wordt verondersteld dat de neerslag van het gehele proces dat geleid heeft tot dat eindproduct
bewaard dient te blijven of voor vernietiging in aanmerking komt. Ook in gevallen waarbij
geen eindproduct tot stand is gekomen, wordt de neerslag van de voorbereiding daartoe tot de
handeling gerekend en dient deze overeenkomstig de selectielijst  bewaard of vernietigd te
worden.
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3.1. ALGEMENE HANDELINGEN

Onder  de  algemene  handelingen   worden  onder  andere  begrepen:  de  voorbereiding  en
vaststelling van beleidsnota’s op centraal niveau (minister), de totstandkoming van wetten en
wetswijzigingen,  en  de  advisering  over  het  centrale  beleid  voor  zover  het  de  sociale
verzekeringen in het algemeen betreft. De advisering betreft beleidsadviezen van zowel grote
landelijke adviesorganen, zoals de Sociaal-Economische Raad, als van uitvoeringsorganen en
ad-hoc  adviescommissies.  Ook  de  onderzoek  ten  behoeve  van  de  totstandkoming  of  de
evaluatie van het beleid wordt hier opgenomen.
In de tweede paragraaf gaat het om handelingen van de (rijks)overheid ten aanzien van de
instelling of oprichting van of deelname aan advies-, overleg- of privaatrechtelijke organen op
het terrein van de sociale verzekeringen. 

3.1.1. Totstandkoming van het beleid

Beleidsontwikkeling 

(000000001)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het voorbereiden en vaststellen van beleid betreffende de sociale

verzekeringen.
grondslag: o.a. Grondwet (Stb. 1983, 22) art. 20 eerste lid
periode: 1940 -
product: beleidsnota, beleidsplan, richtlijnen, beleidsregels

(2)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van het nationale beleid van

andere ministers, voor zover dit (mede) betrekking heeft op de sociale
verzekeringen.

periode: 1940 -
product: inlichtingen, adviezen, nota’s, richtlijnen, handhavingsarrangementen,

uitvoeringstoetsen, procedures, rechercheplannen, fraudekaarten 
(3)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het voorbereiden van het overleg met en informeren van leden of commissies

uit de Kamers van de Staten-Generaal, voor zover het de sociale verzekeringen
betreft.

periode: 1945 -
product: antwoord op kamervragen, brief aan de Staten-Generaal etc.

Onderzoek

(4)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk)
onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten over de sociale
verzekeringen.

periode: 1940 -
product: (extern) onderzoeksrapport, onderzoeksopdracht

(971) vervallen

(972)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek op

het gebied van de sociale verzekeringen.
periode: 1945 -
product: nota’s, notities

(973)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van

(wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de sociale verzekeringen.
periode: 1945 -
product:

(974)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de

sociale verzekeringen.
periode: 1945 -
product: rekeningen, declaraties

Overleg

(8)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het voeren van overleg met vakministers en vertegenwoordigers van

uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende de sociale
verzekeringen.

periode: 1940 -
product: verslag, notulen, akkoord
opmerking: Met uitvoeringsorganen worden o.a. bedoeld: College van toezicht sociale

verzekeringen, Sociale Verzekeringsbank, Lisv en UWV of de SIOD.

(9)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de Sociale Verzekeringsbank (1940-)
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de Raden van Arbeid (1940-1988)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1966-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [de Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst] 

handeling: Het voeren van overleg met ministers en vertegenwoordigers van andere
uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende de sociale
verzekeringen.

periode: 1940 -
product: verslag, notulen, akkoord 

Totstandkoming van wet- en regelgeving

(10)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van

wetgeving inzake sociale verzekeringen
grondslag: o.a. Grondwet (Stb. 1983, 22) art. 20 tweede lid
periode: 1940 -
product: wetten, onder andere:

Hierna worden de voornaamste materiewetten genoemd; een uitgebreid
overzicht is opgenomen in bijlage 3. 
ten aanzien van arbeidsongeschiktheid
- Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674)
- Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen (Pemba; Stb. 1997, 175)
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ; Stb. 1997,

176) 
ten aanzien van werkloosheid
- Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566)
- Invoeringswet stelselherziening (Stb. 1986, 567)
ten aanzien van ouderdom en overlijden
- Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690)
ten aanzien van kinderbijslag
- Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160)
ten aanzien van arbeidsdeelname door gehandicapten
- Wet (re)integratie arbeidsgehandicapte deelnemers (Stb. 1998, 290)
- Wet arbeidsvoorzieningen jonggehandicapten (Stb. 1997, 177)
ten aanzien van hoogte van uitkeringen
- Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb.

1996, 248)
ten aanzien van organisatie
- Wet Structuur uitvoering werk en inkomen (Stb. 2001, 624)
- Invoeringswet SUWI (Stb. 2001, 625)
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ten aanzien van financiering
- Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577)
- Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129)
- Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Stb. 1993, 743)

(15)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van wet- en regelgeving op

het terrein van de ziektekostenverzekering waarvoor de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eerst-verantwoordelijke minister is.

grondslag: Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392); Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(1967, 655); Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129)

periode: 1971 - 
product: wet, algemene maatregel van bestuur, ministeriële regeling

Beleidsevaluatie

(16)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het evalueren van het beleid inzake sociale verzekeringen
grondslag: o.a.: Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 104; Organisatiewet

sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 115 (b.w. Stb. 2001, 625);
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130d
eerste lid, 130e; Wet beslistermijnen sociale verzekeringen (Stb. 2000, 627),
art. XX; Wet verbetering poortwachter (Stb. 2001, 628), art. XIV; Wet van 21
december 2001 (Stb. 2001, 695), art. VIII; Wet eigenrisicodragen Ziektewet
(Stb. 2002, 584), art. VI; Wet SUWI (Stb. 2001, 642), art. 86 eerste lid;
Besluit SUWI (Stb. 2001, 688), art. 4.5

periode: 1940 -
product: rapport, evaluatieverslag, Sociale Nota
opmerking: Tot deze handeling wordt ook gerekend het uitbrengen van verslag aan de

Staten-Generaal over de doelmatigheid en effecten van een wet een x-aantal
jaar na inwerkingtreding van de wet.

(975)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van regels die afwijken van de regels die in de Wet SUWI

genoemd worden.
product: Wijziging Regeling SUWI en enige andere regelingen (Stcrt. 2002, 66)
periode: 2002-
grondslag: Invoeringswet SUWI (Stb. 2001, 625) art. 127, eerste en derde lid  

3.1.2. Advies-, overleg- en privaatrechtelijke organen

(17)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het (bij K.b.) instellen van landelijke commissies voor advisering over het

beleid en wet - en regelgeving ten aanzien van sociale verzekeringen.
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periode: 1940 - 
product: Koninklijk besluit / beschikking, onder andere:

- Koninklijk besluit van 28 februari 1969, nr. 27 (Stcrt. 1969, 45) inzake
instelling Staatscommissie vereenvoudiging en codificatie sociale-
zekerheidswetgeving

- Instellingsbeschikking Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid (Stcrt.
1977, 157)

(18)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het (bij K.b.) benoemen van de leden, plaatsvervangende leden, secretaris en

adjunct-secretaris van (landelijke) adviescommissies.
grondslag: o.a.: Koninklijk besluit van 28 februari 1969, nr. 27 (Stcrt. 1969, 45) art. 3;

Instellingsbeschikking Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid (Stcrt. 1977,
157) art. 3

periode: 1940 - 
product: beschikking / Koninklijk besluit

(19) vervallen

(20) vervallen

(23)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen (1997-2001)

de Inspectie Werk en Inkomen (2002-)
handeling: Het op verzoek van de minister toetsen van wet- en regelgeving op

toezichtbaarheid (T-toets).
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 12 (b.w. Stb.

2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 41;
periode: (1995) 1997 - 
product: advies
opmerking: Het toetsen op toezichtbaarheid (de zogeheten T-toets) wil zeggen dat de wet-

of regelgeving zodanig is dat de toezichthouder naar behoren zijn wettelijke
taak kan uitoefenen. Onder de nOsv was geen enkele adviserende taak aan het
Ctsv opgedragen. De T-toets in de Osv 1997 geschiedt alleen op verzoek van
de minister.

(24)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Raden van Arbeid (1940-1988)
handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van of het verstrekken van

inlichtingen aan de minister over de uitvoering van de sociale
verzekeringswetten door de Sociale Verzekeringsbank [en de Raden van
Arbeid].

grondslag: o.a.: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 28 eerste lid
onder c (b.w. Stb. 1997, 95); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 25 onder d (b.w. Stb. 2001, 625); Invaliditeitswet (Stb. 1913,
205) art. 226 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 624); Ziektewet (Stb. 1935, 32) art. 6
zesde lid, art. 37 tweede lid (b.w. Stb. 1952, 343); Algemene Ouderdomswet
(Stb. 1956, 281) art. 32 tweede lid (b.w. 1986, 656); Algemene Weduwen- en
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Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 46 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 656); Algemene
Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 29 tweede lid (b.w. 1986, 656); Wet
SUWI (Stb. 2001, 624) art. 34 eerste lid onder c

periode: 1940 - 
product: advies
opmerking: De adviestaak van de SVB strekte zich ook uit over de uitvoering van de

sociale verzekeringen door de Raden van Arbeid. Daarnaast werd ook door de
Vereniging van Raden van Arbeid advies uitgebracht aan de minister of de
SVB.

(25)
actor:  het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister over de

uitvoering van de werknemersverzekeringen.
grondslag: o.a.: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 36 onder c;

Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 38 eerste lid
onder h (b.w. Stb. 2001, 625); Ziektewet (Stb. 1952, 474) zoals gewijzigd
(Stb. 1994, 916) art. 29 derde lid en art. 30 vierde lid (b.w. Stb. 1996, 134)

periode: 1995 - 2001
product: advies

(26)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het instellen van ad hoc-commissies die advies moeten uitbrengen over

aspecten van het beleid ten aanzien van de sociale verzekeringen.
periode: 1940 -
product: instellingsbeschikking van verschillende ad hoc-commissies, onder andere:

- Instellingsbeschikking Commissie premiedruk sociale verzekering (Stcrt.
1967, 56)

(27)
actor: de Advies en/of overlegcommissie
handeling: Het uitbrengen van advies aan de minister over aspecten van  het beleid ten

aanzien van de sociale verzekeringen.
grondslag: instellingsbeschikkingen
periode: 1940 - 
product: advies, secretariaatsarchief

(28)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap

en/of secretariaat niet bij het ministerie berust.
periode: 1940 -
product: benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief

(977) vervallen

(29)
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actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap
en/of secretariaat niet bij de eigen instelling berust.

periode: 1940 -
product: lidmaatschapsarchief

(30)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het

gebied van de sociale verzekeringen.
periode: 1940 - 
product: bestuurs(lidmaatschaps)archief 

(31)
actor: de minister 
handeling: Het oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het

gebied van de sociale verzekeringen.
periode: 1940 -
product: oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters bijv. jaarverslagen

(32)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Raden van Arbeid (1940-1988)
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1966-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de Ziekenfondsraad (1947-)

handeling: Het oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het
gebied van de sociale verzekeringen.

periode: 1940 -
product: oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters bijv. jaarverslagen
opmerking: Voorbeelden van dergelijk rechtspersonen zijn de Stichting Bureau voor

Duitse Zaken, de Stichting Bureau voor Belgische Zaken, het
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering (VSV) en de Stichting Opleiding
Sociale Verzekering (SOSV).

(33)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het verlenen van subsidies aan instellingen die een adviserende of uitvoerende

taak hebben op het terrein van de sociale verzekeringen.
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bron: Rijksbegrotingen
periode: 1940 - 
product: beschikking, toekenningsbrief

(34)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Raden van Arbeid (1940-1988)
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1966-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de Ziekenfondsraad (1947-)

handeling: Het verlenen van subsidies (of bijdragen voor de instandhouding) aan
instellingen die een adviserende of uitvoerende taak hebben op het terrein van
de sociale verzekeringen.

periode: 1940 - 
product: beschikking, toekenningsbrief, financiële bescheiden
opmerking: Onder andere aan de door de uitvoeringsorganen opgerichte rechtspersonen

(bijv. het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering) worden
instandhoudingsbijdragen verstrekt. Het SVB is ook medesponsor van het
International Sociale Security Association (ISSA) te Genève.
Er kunnen ook subsidies verstrekt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek.
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3.2. INTERNATIONALE ASPECTEN

3.2.1. Inleiding

Grondrecht

In  verschillende  internationale  verklaringen  en  verdragen  met  een  fundamenteel,  grond-
rechtelijk karakter is het recht op sociale zekerheid opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art. 22 en 25), het Internationaal Verdrag
inzake  economische,  sociale  en  culturele  rechten  (art.  9  en  11)  en  het  Europees  Sociaal
Handvest (art. 12 en 13). 
Binnen bepaalde internationale organisaties, waarvan de International Labour Organisation
(ILO) en de Raad van Europa de belangrijkste zijn, komen normatieve verdragen tot stand.
Normatieve verdragen zijn verdragen die normen aangeven waaraan de sociale zekerheids-
wetgeving  van  ratificerende  staten  moet  voldoen.  De  voorgeschreven  normen  gelden  als
minimum-normen  waaraan de  nationale  wetgeving moet  voldoen  en  scheppen in  die  zin
verplichtingen voor de wetgever. Van belang zijn met name de Europese Code inzake sociale
zekerheid (Trb. 1965, 47) van de Raad van Europa en het binnen de ILO tot stand gekomen
Verdrag betreffende de minimumnormen van sociale zekerheid (Verdrag nr. 102, Trb. 1953,
69). 17

Bilaterale en multilaterale verdragen

Naast de normatieve verdragen staan de verdragen die coördinatie van de verschillende natio-
nale  sociale  zekerheidsstelsels  beogen.  In de  verdragen van  voor  1945  werd  telkens  een
regeling getroffen voor slechts één tak van sociale verzekering en in de meeste gevallen was
dat de ongevallenverzekering.  De vooroorlogse verdragen bevatten nagenoeg geen materiële
regelingen, maar behelzen in hoofdzaak een afbakening van de werkingssfeer van de beide
nationale  wetgevingen.  De na-oorlogse  verdragen daarentegen bestrijken  vrijwel  het  hele
terrein van de sociale verzekering en bevatten ook materiële regelingen.
Bij het sluiten van internationale verdragen op het gebied van de sociale zekerheid worden nu
de volgende doeleinden/uitgangspunten gehanteerd18: 
- gelijkheid van behandeling

Het beginsel van gelijkheid van behandeling staat in praktisch elk verdrag voorop. Het
houdt  in  dat  de  onderdanen van  het  andere verdragsluitende  land die  in  Nederland
wonen of werken, op het punt der sociale zekerheid dezelfde rechten - en uiteraard ook
dezelfde plichten - hebben als Nederlanders en omgekeerd. 

17. zie uitgebreid Noordam Inleiding sociale-zekerheidsrecht, § 1.7.2 en 16.3
18. Sociale Verzekeringswetten Kluwer deel 11 ISV/Verdragen, algemeen p. 22-23; Sociale Zekerheid in
Nederland, p 146-147
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- toepasselijke wetgeving
De  verdragen  willen  vermijden  dat  een  werknemer  terzake  van  dezelfde
werkzaamheden, hetzij onder de sociale-zekerheidsregeling van geen enkel land, hetzij
onder die van meer dan één land zou vallen. Veelal is als hoofdregel bepaald dat de
werknemer onderworpen is aan de wetgeving van de partij op het grondgebied waarvan
hij  werkzaam  is.  Uitzonderingen  worden  gemaakt  ten  aanzien  van  gedetacheerde
werknemers, werknemers van het internationale vervoer, schepelingen, werknemers die
in  twee  of  meer  landen  plegen  te  werken,  consulaire  en  diplomatieke
dienstbetrekkingen, e.d.

- samentelling van tijdvakken
Sommige uitkeringen en verstrekkingen worden pas toegekend nadat men gedurende
een bepaalde tijd, de zogeheten referte- of stageperiode, verzekerd is geweest, arbeid
heeft  verricht  of  in  het  betreffende  land  heeft  gewoond.  Om te  voorkomen dat  de
tijdvakken,  welke  in  het  land  van  eerdere  arbeid  of  vroeger  wonen  zijn  vervuld,
verloren zouden gaan, wordt in verdragen bepaald dat deze wel in aanmerking worden
genomen voor de berekening van de referteperiode in het ‘nieuwe’ land (o.m. voor de
AWBZ en Anw). 

- verlenen van prestaties in het buitenland
In de Nederlandse wetgeving geldt (nog) als beginsel dat de (geldelijke) uitkeringen ook
worden betaald indien de gerechtigde in het buitenland verblijft. Uitzondering hierop
zijn de werkloosheidsuitkeringen (dit in verband met het niet beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt). 
Voor  het  verlenen  van  geneeskundige  verstrekkingen  in  het  buitenland  is  in  de
coördinerende  instrumenten  een  bijzondere  regeling  getroffen  die  voorziet  in  het
verlenen van deze verstrekkingen door  de uitvoeringsorganen van het  land waar de
rechthebbende of zijn gezinsleden wonen of verblijven, overeenkomstig de in dat land
geldende regeling. De op deze wijze verleende verstrekkingen worden vergoed door de
organen van het land waar de rechthebbende verzekerd is. In de regel geldt dit ook voor
toeristen die in het buitenland spoedeisende medische hulp nodig hebben.

Bilaterale of multilaterale verdragen met EU-lidstaten hebben over het algemeen hun waarde
verloren vanwege de werking van de supranationale EU-verordeningen inzake sociale zeker-
heid. Slechts voor bepalingen uit die verdragen, die verder gaan dan de EU-regelingen, zijn
zij in werking gebleven. 
De belangrijkste bilaterale verdragen zijn thans die die met Marokko en Turkije zijn gesloten,
vanwege de grote aantallen werknemers die uit  die  landen afkomstig zijn,  of die  na hier
gewerkt  te  hebben  teruggekeerd  zijn.  Als  belangrijkste  multilaterale  verdragen  kunnen
worden  genoemd  het  Verdrag  betreffende  de  sociale  zekerheid  van  Rijnvarenden,  het
Europees  Verdrag  betreffende  de  sociale  zekerheid  van  arbeiders  werkzaam  bij  het
internationaal vervoer en het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (Raad van Europa).
In bijlage 4 is een overzicht van de belangrijkste verdragen opgenomen.
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EU-regelgeving

Verordeningen
De basis van de EU-verordeningen is te vinden in artikel 51 van het Verdrag van Rome-1957,
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: “De Raad stelt met eenparigheid
van stemmen op voorstel van de commissie de maatregelen vast welke op het gebied van de
sociale  zekerheid  noodzakelijk  zijn  voor  de  totstandkoming  van  het  vrije  verkeer  van
werknemers,  met  name  door  een  stelsel  in  te  voeren  waardoor  het  mogelijk  is  voor
migrerende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen:
a. dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede

voor  de berekening daarvan,  al  die  tijdvakken worden bijeen geteld welke  door  de
verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen;

b. dat  de uitkeringen aan personen die  op het  grondgebied van de lidstaten verblijven
zullen worden betaald.” 

Art. 51 van het EU-Verdrag voorziet dus in een coördinatie van de verschillende sociale-
zekerheidsstelsels van de lidstaten. De lidstaten bepalen zelf de inhoud van hun stelsel, de EU
heeft op dat punt geen bevoegdheid. 
Reeds  op  25  maart  1958  werd  de  eerste  Verordening  inzake  de  sociale  zekerheid  van
migrerende werknemers (Verordening nr. 3/58, PB EG 1958, 30) met de daarbijbehorende
toepassingsverordening door de Raad van Ministers vastgesteld. Deze verordening is in 1971
vervangen  door  de  Verordening  van  de  Raad  betreffende  de  toepassing  van  de  sociale-
zekerheidsregelingen op werknemers  (en zelfstandigen),  alsmede op  hun gezinsleden,  die
zich  binnen  de  Gemeenschap  verplaatsen  nr.  1408/71  (PB  EG  1971,  L  149)  met  de
daarbijbehorende toepassingsverordening nr. 574/72 (PB EG 1972, L 74).

Werkingssfeer
Tot  de  personele  werkingssfeer  van  Verordening 1408/71  behoren  in  de  eerste  plaats  de
werknemers en (sinds 1982) de zelfstandigen op wie de sociale-zekerheidswetgeving van een
of meer lidstaten van toepassing is of is geweest en in de tweede plaats de gezinsleden of
nagelaten betrekkingen van die werknemers of zelfstandigen.
Tot de materiële werkingssfeer van de Verordening behoren de nationale wettelijke regelin-
gen betreffende de volgende takken van sociale zekerheid:
1. prestaties bij ziekte en moederschap
2. prestaties bij invaliditeit
3. uitkeringen bij ouderdom
4. uitkeringen aan nagelaten betrekkingen
5. prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
6. uitkeringen bij overlijden
7. werkloosheidsuitkeringen
8. gezinsbijlagen

Zowel  de  uit  premies  gefinancierde  sociale  verzekeringen  als  de  uit  algemene  middelen
bekostigde voorzieningen vallen onder  het  begrip sociale  zekerheid.  Voor  wat  de sociale
voorzieningen betreft geldt echter één belangrijke uitzondering; de Verordening is namelijk
niet van toepassing op (sociale en medische) bijstandsregelingen. Evenmin vallen onder de
Verordening regelingen voor oorlogsslachtoffers en regelingen die uitsluitend voor ambte-
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naren of met ambtenaren gelijkgestelden gelden.19

Richtlijnen
Op het gebied van de gelijke behandeling zijn twee EU-richtlijnen van belang. Ten eerste de
zogenaamde Derde Richtlijn, de richtlijn van 19 december 1978, betreffende de geleidelijke
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het
gebied van sociale zekerheid (nr. 79/7, PB EG 1979, L 6) en de richtlijn van 24 juli 1986,
betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid (nr. 86/378, PB
1986, L 225). De eerstgenoemde richtlijn heeft met name tot een forse wetswijziging in de
AOW geleid (invoering van het zelfstandig recht van vrouwen op een AOW-uitkering). 

Instellingen20

De toepassing en interpretatie van de verordeningen van de Raad op het gebied van de sociale
zekerheid  worden  begeleid  door  periodiek  samenkomende  instellingen  (Administratieve
Commissie, Rekencommissie), terwijl geschillen beslecht worden door het Europese Hof van
Justitie.
De Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers bestaat
uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat. Haar belangrijkste taken zijn:
a. behandeling van vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard,  die  uit  de

Verordening voortvloeien;
b. bevordering van de  samenwerking tussen  de lidstaten op het  gebied van de sociale

zekerheid;
c. voorbereiding van de herziening van bestaande of van de totstandkoming van nieuwe

verordeningen.
De  Rekencommissie,  die  onder  verantwoordelijkheid  van  de  Administratieve  Commissie
werkt, is speciaal belast met taken van financiële aard.
Verder fungeert als adviserend orgaan het Raadgevend Comité voor de sociale zekerheid van
migrerende  werknemers.  In  dit  comité  worden  uit  elke  lidstaat  twee  regeringsvertegen-
woordigers, twee vertegenwoordigers van werknemers- en twee van werkgeversorganisaties
benoemd. Het comité heeft tot  taak om op verzoek van de Europese Commissie, van  de
Administratieve  Commissie  of  op  eigen initiatief  problemen  van  algemene  of  principiële
aard, die bij de toepassing van de verordeningen rijzen, te onderzoeken en ter zake advies uit
te brengen of voorstellen te doen.

Wanneer  een  persoon  van  mening  is  dat  ten  aanzien  van  hem  inbreuk  is  gemaakt  op
dwingende bepalingen van het EU-Verdrag of de Verordeningen, kan hij zich wenden tot de
bevoegde rechterlijke instantie in zijn land. Ontstaat er een geschil over de interpretatie van
het  Europese  recht,  dan  kan  of  moet  de  rechter  zogenaamde  prejudiciële  vragen  ter
beantwoording aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorleggen. 
Daarnaast  kunnen  door  de  Europese  Commissie  zaken  bij  het  Hof  aanhangig  gemaakt
worden, wanneer zij van mening is dat een lidstaat de verordeningen niet of niet juist toepast.
De Raad van Europa

19. Noordam Inleiding sociale-zekerheidsrecht, p. 372
20. Sociale Zekerheid in Nederland, p. 160-161
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De Raad van Europa is in 1949 opgericht met het doel door onderlinge samenwerking op
sociaal-economische,  cultureel,  wetenschappelijk,  juridische  en  administratief  gebied  de
Europese integratie te bevorderen. De belangrijkste organen zijn het Comité van Ministers en
de  Raadgevende  Vergadering.  Het  Comité  van  Ministers  is  het  uitvoerend  orgaan,  sluit
overeenkomsten en geeft aanbevelingen aan de regeringen. De Raadgevende Vergadering is
samengesteld  uit  leden  die  zijn  aangewezen  door  de  parlementen  van  de  lidstaten.  De
vergadering kan het Comité voorstellen doen omtrent alle door de leden naar voren gebrachte
problemen en alle haar voorgelegde kwesties behandelen. 
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg doet bindende uitspraken over
aan het hof voorgelegde zaken met betrekking tot de werking van het door de Raad gesloten
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
Van belang voor de sociale zekerheid is de al genoemde Europese Code inzake sociale zeker-
heid (Trb.  1965, 47).  De code geeft  normen ten aanzien van de geneeskundige zorg,  het
ziekengeld,  de  werkloosheidsuitkeringen,  de  ouderdomsuitkeringen,  de  prestaties  bij
arbeidsongevallen en beroepsziekten,  de gezinsbijlagen,  de prestaties  bij  moederschap,  de
invaliditeitsuitkeringen en de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen. Zij hebben betrekking
op de hoogte en de duur van de prestaties, de voorwaarden voor het recht daarop alsmede op
de categorieën van personen die door de nationale stelsels moeten worden beschermd. Het bij
de code behorende Protocol  bevat  hogere normen dan de code zelf.  Nederland heeft  alle
onderdelen  van  zowel  de  Europese  Code  als  het  Protocol  bekrachtigd.  Daar  de  sociale-
zekerheidsstelsels  sedert  de  totstandkoming  van  de  code  in  1964  een  belangrijke
ontwikkeling hebben doorgemaakt, heeft de Raad van Europa besloten de code te herzien. De
herziene code is thans nog niet door Nederland geratificeerd.
Jaarlijks moet elke verdragsluitende partij aan de secretaris-generaal van de raad een rapport
uitbrengen over de toepassing van de code. Nadat het rapport door het bevoegde orgaan van
de ILO is bestudeerd en dit zijn conclusies heeft getrokken, beslist het Comité van Ministers
uiteindelijk  over  de  vraag  of  het  desbetreffende  land  heeft  voldaan  aan  de  door  hem
aanvaarde verplichtingen. Indien dit niet het geval is, verzoekt het Comité van Ministers het
desbetreffende land de noodzakelijke maatregelen te nemen.21

De International Labour Organisation 
 
De International Labour Organisation (ILO; ook Internationale Arbeidsorganisatie, IAO, ge-
noemd) vindt haar oorsprong in deel XIII van het Vredesverdrag van Versailles. De organi-
satie,  die  in  Genève  zetelt,  kent  drie  hoofdorganen:  de  Internationale  Arbeidsconferentie
(IAC, officieel de Algemene Conferentie van de ILO), de Raad van Beheer en het Interna-
tionaal  Arbeidsbureau  (IAB).  De  IAC bepaalt  het  algemeen  beleid  en  is  het  wetgevend
lichaam. Formeel worden de verdragen door de IAC afgesloten, maar het praktische werk
wordt  verricht  door  technische  commissies.  Jaarlijks  komen  de  afgevaardigden  van  de
lidstaten  in  tripartiete  delegaties  in  het  kader  van  de  IAC  bijeen,  maar  er  worden  ook
periodieke  conferenties  georganiseerd.  De  Raad  van  Beheer,  gekozen  door  de  IAC  en
eveneens tripartiet samengesteld, stelt de agenda van de jaarlijkse conferentie vast. Het IAB
vormt  het  secretariaat  van  de  permanente  organisatie  en  heeft  tot  taak  de  IAC  voor  te
bereiden, de naleving van de verdragen te controleren en voorstellen tot herziening te doen.
21. Sociale zekerheid in Nederland, p. 161-162
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Van de door Nederland bekrachtigde verdragen van de ILO dienen als belangrijkste genoemd
te worden:
- Verdrag betreffende  minimumnormen  van  sociale  zekerheid  (Verdrag  nr.  102,  Trb.

1953, 59)
- Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten (Verdrag nr.

121, Trb. 1965, 16 en 1966, 137). Dit verdrag voorziet voor de prestaties bij arbeidson-
gevallen en beroepsziekten in strengere normen dan het desbetreffende onderdeel van
Verdrag nr. 102.

- Verdrag betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrek-
kingen (Verdrag nr. 128, Trb. 1968, 131). Dit verdrag voorziet in hogere normen dan
Verdrag nr. 102 ten aanzien van de risico’s invaliditeit, ouderdom en overleven.

3.2.2. Handelingen

(0000000035)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de minister van Buitenlandse Zaken

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het beleid met betrekking tot
internationale aspecten van de sociale zekerheid.

periode: 1940 - 
product: beleidsnota, beleidsplan

(36)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van

overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties inzake sociale
zekerheid.

periode: 1940 -
product: verslagen, notulen, notities, rapporten
opmerking: Voorbeelden van bedoelde internationale organisaties zijn de International La-

bour Organisation (ILO), de Raad van Europa (RvE), de Europese Unie (EU),
de Verenigde Naties (VN), de Benelux en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

(37)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het aanwijzen van regeringsvertegenwoordigers in de Administratieve Com-

missie en het Raadgevend Comité van de Europese Unie.
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grondslag: Verordening inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, nr. 3/58
(PB EG 1958, 30) art. 44; Verordening van de Raad (EU) betreffende de
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, nr. 1408/71 (PB EG 1971, L 149) art. 80 eerste lid en 82 eerste lid

periode: 1958 -
product: aanwijzingsbesluit

(38)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de Sociale Verzekeringsbank (1940-)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-) 
de Ziekenfondsraad (1947-)

handeling: Het deelnemen aan internationale overlegstructuren op het gebied van de
uitvoering van de sociale verzekeringen.

bron: interview W.L.G. Franssen
periode: 1940 -
product: lidmaatschapsarchief
opmerking: Als belangrijkste internationale organisaties kunnen genoemd worden de

International Social Security Association (ISSA) en het Europees Instituut
voor Sociale Zekerheid. 

(39)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de minister van Buitenlandse Zaken

handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van
(bilaterale en multilaterale) verdragen en bijbehorende akkoorden met andere
mogendheden inzake sociale zekerheid.

periode: 1940 -
product: verdragen, administratieve akkoorden, afrekeningsakkoorden, o.a.:

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Nieuw-Zeeland (Stb. 2003, 80)

(40)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van multilaterale verdragen

met administratieve akkoorden (ILO, Raad van Europa, VN) of verordeningen
en regelingen (EU) van internationale organisaties inzake sociale zekerheid 

periode: 1940 -
product: verdragen, administratieve akkoorden
opmerking: Hieronder worden ook verstaan de bijdragen aan de besluiten van de Ad-

ministratieve Commissie van de EU.
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(41)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)

de Ziekenfondsraad (1952-)
de Sociale Verzekeringsbank (1952-)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het adviseren van de ministers van Sociale Zaken en/of van Volksgezondheid
over de totstandkoming van verdragen met bijbehorende akkoorden of
regelingen.

bron: o.a.: jaarverslagen SVr / ZFR, jaarverslagen SVB
periode: 1952 - 
product: advies

(42)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Ziekenfondsraad  (1947-)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het opstellen van protocollen met buitenlandse zusterorganisaties die bin-
dende afspraken bevatten betreffende de uitvoering van verdragen en ak-
koorden inzake sociale zekerheid.

grondslag: Internationale verdragen en administratieve akkoorden
periode: 1940 -
product: protocol

(43)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het maken van afspraken met instellingen en zusterorganisaties in (voor-

malige) rijksdelen over de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving.
bron: interview W.L.G. Franssen
product: afspraken, correspondentie
opmerking: De afspraken die met instellingen en zusterorganisaties in (voormalige)

rijksdelen gemaakt worden, berusten niet op verdragen of akkoorden en zijn
niet bindend. Zij komen voort uit de bijzondere verhouding die er tussen de
rijksdelen bestaat en de bijzondere positie van betrokkenen (bijv. geremi-
greerden).

(44)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de minister van Buitenlandse Zaken

handeling: Het (beleidsmatig) beoordelen van mogelijke interventies in zaken die voor-
komen bij internationale hoven.

grondslag: o.a. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie, art. 20
periode: 1958 -
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product: rapport/nota, ministerraadformulier
opmerking: Met internationale hoven worden o.a. bedoeld: het Hof van Justitie te

Luxemburg, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg en
de Commissie Rechten van de Mens van de VN

(45)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het deelnemen aan (technische) commissies die nadere uitvoeringsregels

stellen of toezien op de goede uitvoering van een verdrag.
grondslag: (Administratieve) Akkoorden ter uitvoering van verdragen; Verdrag betreffen-

de de sociale zekerheid van Rijnvarenden, gesloten te Genève op  27 juli 1950
(Trb. 1953, nr. 76) art. 24

periode: 1950 - 
product: verslag, notulen, aanwijzingen, informatieverstrekking
opmerking: Er zijn onder andere verscheidene Nederlands-Belgische Technische Commis-

sies, bijvoorbeeld voor de geneeskundige verzorging en voor de uitkeringen en
een Nederlands-Franse Technische Commissie. De Verdragen betreffende de
sociale zekerheid van Rijnvarenden voorzien in de instelling van het
Administratief Centrum, waaraan deelgenomen wordt door regeringsverte-
genwoordigers en vertegenwoordigers van de werkgevers en de Rijnvarenden
uit elk van de verdragsluitende staten.

(46)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het implementeren of rapporteren over de implementatie van internationale

regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau.
grondslag: o.a.: Statuut van de ILO art. 22; Verdragen van de ILO, bijv. Verdrag be-

treffende minimumnormen van sociale zekerheid (Verdrag nr. 102) (Trb.
1953, 69) art. 76; Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) art.
74 en 76; EG-richtlijnen; Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Pensioen-
en spaarfondsenwet en enige andere wetten ter uitvoering van richting nr.
98/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 betreffende de
bescherming van de rechten op aanvullendpensioen van werknemers en
zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;

periode: 1940 -
product: rapport

(47)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen inzake de toepassing van

internationale verdragen of verordeningen.
periode: 1940 -
product: circulaires, correspondentie
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(48)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1940-1993) 

de Sociale Verzekeringsbank (1993-)
handeling: Het aansturen van sociaal attachés.
bron: interview W.L.G. Franssen
periode: 1940 -
product: aanstelling, instructies
opmerking: In enkele landen (Marokko, Turkije, Zuid-Afrika, Suriname en Spanje) zijn bij

de Nederlandse ambassades attachés aangesteld die ter plaatse taken vervullen
op het gebied van de uitvoering van sociale verzekeringen. Na de scheiding
van beleid en uitvoering bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is de aansturing van deze attachés overgenomen door de
Sociale Verzekeringsbank. Andere uitvoeringsorganen kunnen gebruik maken
de diensten van de attachés. 

(49)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aangaan van overeenkomsten met andere EU-lidstaten inzake het niet ver-

goeden van verstrekte (werkloosheids)uitkeringen. 
grondslag: Verordening inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, nr. 3/58

(PB EG 1958, 30) art. 23, 29, 38; Toepassingverordening 4/58 (PB EG 1958,
30); Verordening van de Raad (EU) betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezins-
leden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, nr. 1408/71 (PB EG 1971,
L 149) art. 70 derde lid; Verordening van de Raad (EU) tot vaststelling van de
wijze van toepassing van Verordening nr. 1408/71, nr. 574/72 (PB EG 1972, L
74) art. 93-105

periode: 1958 -
product: overeenkomst

(50)
actor: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het aangaan van overeenkomsten met andere EU-lidstaten inzake de ver-

goeding van op grond van EU-Verordeningen verleende geneeskundige ver-
strekkingen. 

grondslag: Toepassingverordening 4/58 (PB EG 1958, 30) art. 74 en 75; Verordening van
de Raad (EU) tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening nr.
1408/71, nr. 574/72 (PB EG 1972, L 74) art. 93-105

periode: 1958 -
product: afrekeningsovereenkomst

(51)
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actor: de Ziekenfondsraad
de Sociale Verzekeringsbank
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1958-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verrekenen van verleende uitkeringen en geneeskundige verstrekkingen
met uitvoeringsorganen in andere EU-lidstaten en andere verdragsstaten.

grondslag: Toepassingverordening 4/58 (PB EG 1958, 30) art. 74 en 75; Verordening van
de Raad (EU) tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening
nr. 1408/71, nr. 574/72 (PB EG 1972, L 74) art. 93-105; bi- en multilaterale
verdragen

periode: 1958 -
product: financiële bescheiden

(52)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het verlenen van medewerking aan invorderingsprocedures van uitvoerings-

organen in het buitenland.
bron: Archief Ministerie van SZW, afdeling SV/GSV; Verordening van de Raad

(EU) betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, nr. 1408/71 (PB EG 1971, L 149) art. 92; bilaterale
verdragen

periode: 1957 -
product: correspondentie
opmerking: In principe dient de vergoeding en inning van premies en uitkeringen aan

buitenlandse instellingen door de uitvoeringsorganen zelf geregeld te worden.
In geval van wanbetaling wordt de hulp van de minister ingeroepen.

Detachering

Voor personen die in het buitenland werkzaam zijn, bestaat er op grond van verdragen de
mogelijkheid om een detacheringsbewijs te verkrijgen, een verklaring dat hij in die periode
onderworpen  blijft  aan  de  Nederlandse  sociale  zekerheidsregelingen.  De  detacheringsbe-
wijzen werden tot en met 1990 verstrekt door de minister of de Sociale Verzekeringsraad,
afhankelijk van hetgeen in het verdrag met het betreffende land of in de EG-verordening was
bepaald. In 1990 werd de taak bijna geheel aan de SVr overgedragen. Omdat onder de nOsv
een scheiding is gemaakt tussen toezichthoudende en uitvoerende taken werd deze taak van
de  SVr  overgeheveld  naar  de  Sociale  Verzekeringsbank.  Tevens  werd  met  het  Besluit
internationale taken SVB (Stcrt. 1995, 197) de verlening van detacheringsbewijzen door de
minister aan de SVB gemandateerd. 

(53)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1959-ca. 1990) 
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de Sociale Verzekeringsraad  (1959-1994) 
de Sociale Verzekeringsbank (1995-)

handeling: Het verstrekken van detacheringsbewijzen op verzoek van een werknemer of
zijn werkgever of een zelfstandige en het ten behoeve van detacherings-
bewijzen (voor Nederlanders en buitenlanders) sluiten van overeenkomsten
met buitenlandse autoriteiten of instellingen.

grondslag: o.a.: Verordening (EEG) 3/58 met toepassingverordening 4/58 (PB EG 1958,
30); Verordening van de Raad (EEG) betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezins-
leden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, nr. 1408/71 (PB EG 1971,
L 149) art. 14-14ter en 17; Verordening van de Raad (EEG) tot vaststelling
van de wijze van toepassing van Verordening nr. 1408/71, nr. 574/72 (PB EG
1972, L 74) art. 11, 11bis en 13; bi- en multilaterale verdragen; Besluit
internationale taken SVB (Stcrt. 1995, 197) art. 1 en 2

periode: 1959 - 
product: beschikking, overeenkomst
opmerking: Onder detacheringsbewijs wordt verstaan: een verklaring dat een werknemer

of zelfstandige aan Nederlandse sociale zekerheidsregelingen onderworpen
blijft bij detachering in het buitenland.

(54)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1940-ca. 1990) 

de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
de Sociale Verzekeringsbank (1995-)

handeling: Het afgeven van verklaringen voor diplomatiek en consulair personeel.
grondslag: bi- en multilaterale verdragen
periode: 1940 -
product: verklaring

(55)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het geven van voorlichting over de verstrekking van detacheringsbewijzen en

over het daarvoor sluiten van overeenkomsten met buitenlandse instanties
inzake toepasselijke wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid.

grondslag: Besluit internationale taken SVB (Stcrt. 1995, 197) art. 1 onder c
periode: 1995 -
product: voorlichtingsmateriaal, inlichtingen
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3.3. WERKNEMERS- EN VOLKSVERZEKERINGEN

3.3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de sociale verzekeringen aan de orde van het stelsel van werknemers-
en volksverzekeringen zoals dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is gevormd. Van
de vooroorlogse verzekeringen is, op een uitgeklede Ziektewet na, geen enkele meer in
werking.

Bij de werknemersverzekeringen wordt aandacht besteed aan de Ziektewet (ZW), de
Werkloosheidswetten (WW 1949 en 1986), de arbeidsongeschiktheidswetten, te weten de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) – alhoewel deze laatste eigenlijk een volksverzekering is
– en de Toeslagenwet – eigenlijk een sociale (werknemers)voorziening. Ook worden de
wetten behandeld die de arbeidsdeelname van gehandicapten tot doel hebben, te weten de
Wet plaatsing minder-valide arbeidskrachten, de Wet arbeid gehandicapte werknemers
(WAGW) en de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA). Deze keuze is gemaakt
omdat enerzijds verscheidene (re)integratiemiddelen in de arbeidsongeschiktheidswetten
staan en de wetten elkaar dus aanvullen en anderzijds bij de uitvoering van deze wetten
dezelfde actoren betrokken zijn.

In het onderdeel volksverzekeringen komen de sociale verzekeringen aan bod die thans tot de
volksverzekeringen gerekend worden, met uitzondering van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De eerste wordt behandeld als arbeidsongeschiktheidsregeling, samen met de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de tweede is behandeld in het rapport
institutioneel onderzoek en basisselectiedocument Verzekerd van zorg. Aan de orde komen
dus de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de
Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Hierna wordt de inhoud van de wettelijke regelingen beschreven. Vervolgens zijn de
handelingen in vier paragrafen ingedeeld, te weten § 3.3.2 Totstandkoming van het beleid, §
3.3.3 Uitvoering werknemersverzekeringen, § 3.3.4 Uitvoering volksverzekeringen en § 3.3.5
Misbruik oneigenlijk gebruik, fraude. Elke paragraaf wordt voorafgegaan door een korte
toelichting.

Ziekte

De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim lag sinds 1 maart
1996, met de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
(WULBZ) bij de werkgever, die daarin werd ondersteund door een arbodienst. Pas wanneer
duidelijk werd dat een werknemer niet meer binnen het eigen bedrijf de arbeid kon hervatten,
trad de uitvoeringsinstelling op als “poortwachter” voor de Wet op de arbeidsongeschiktheid
(WAO). De poortwachtersfunctie houdt in dat het collectief behoedt moet worden voor de
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financiële gevolgen van het beroep op deze wet. Deze verantwoordelijkheidsverdeling brengt
met zich mee dat, indien de reïntegratie van een zieke werknemer niet slaagt, er een over-
dracht van dossiers en verantwoordelijkheden dient plaats te vinden van de private naar de
publieke sector. Het bestaande poortwachtersmodel functioneerde niet goed. Hieraan lag on-
der meer ten grondslag de onduidelijkheid met betrekking tot de wederzijdse taken en ver-
antwoordelijk-heden tussen de diverse “spelers” in het eerste ziekte jaar. 

De Wet verbetering poortwachter (Stb. 2001, 628), in werking getreden op 1 april 2002, be-
oogt het proces in het eerste ziektejaar te verbeteren door de onderlinge samenwerking tussen
werkgevers, werknemers, arbodiensten en het UWV te stroomlijnen en op zo eenvoudig
mogelijke manier voorwaarden te scheppen voor betere reïntegratieprestaties. Daarmee wordt
sneller ingrijpen in het eerste ziektejaar bevorderd zodat de instroom in de WAO kan worden
beperkt. De wet beschrijft de noodzakelijke acties van werkgevers, werknemers, arbodiensten
en het UWV (de versterking van de poortwachtersfunctie).
De publieke toezichtsfunctie wordt verscherpt doordat activiteiten van partijen worden be-
oordeeld aan de hand van een inhoudelijk gedeeld normenkader. Werkgever en werknemer
weten daardoor wat er in verband met de reïntegratie van hen wordt verwacht. Enkele con-
crete maatregelen uit de Wet verbetering poortwachter zijn:
- werkgevers informeren over de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid;
- in het reïntegratieverslag zal een verantwoording opgenomen over het verloop en de in-

spanningen van de reïntegratie. Er zal tussen de actoren een protocol worden ontwik-
keld waarin eisen aan het dossier en het verslag worden opgenomen. Ook zal het proto-
col normen bevatten over adequate reïntegratie-inspanningen. Zonodig zal in een vroeg
stadium worden ingegrepen indien de reïntegratie tijdens het eerste jaar dreigt te
mislukken

- de werknemer zal een eigen rol krijgen in de totstandkoming van het reïntegratieverslag
en deze zelf moeten indienen bij aanvraag van de WAO-uitkering;

- uitstel van WAO-beoordeling als werkgever en werknemer onvoldoende reïntegreren.
De werkgever betaalt dan het loon door. 

- inhouden van het loon door de werkgever en treffen van een maatregel door de uitke-
ringsinstelling als de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn reïntegratie.

Werkloosheid 

Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering moet de werknemer werkloos
zijn én voor zijn werkloosheid in voldoende weken gewerkt hebben; dit laatste heet de
referte-eis.
Van werkloosheid is sprake als de werknemer
a. een bepaald verlies van arbeidsuren heeft; dit verlies moet een minimumomvang van

ten minste vijf uren hebben (of de helft van het gemiddelde aantal arbeidsuren bij een
werkweek van minder dan tien uur);

b. over de verloren uren geen recht heeft op loon tegenover zijn werkgever èn
c. beschikbaar is om arbeid te aanvaarden.
De werknemer die aan de voorwaarden voldoet heeft in eerst instantie recht op een
loondervingsuitkering die 70% van het dagloon bedraagt. Het dagloon wordt afgeleid van het
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bruto-loon dat de werknemer door werkloosheid heeft verloren. De loondervingsuitkering (of
loongerelateerde uitkering) duurt ten minste een half jaar en maximaal vijf jaar, afhankelijk
van het arbeidsverleden, het aantal gewerkte jaren voorafgaand aan het moment van intreden
van de werkloosheid. Na afloop van de loongerelateerde uitkering is er recht op een
vervolguitkering van twee jaar. Voorwaarde is dat werknemer voldoet aan de vier-uit-vijf-eis,
dat wil zeggen dat hij van de vijf voorafgaande kalenderjaren er vier gewerkt moet hebben
(tot 1995 was dit drie uit vijf) of recht op een AAW- of WAO-uitkering of een daarmee
overeenkomende uitkering gehad moet hebben. De hoogte van de vervolguitkering bedraagt
70% van het minimumloon. 
Een werknemer die alleen voldoet aan de referte-eis, dat is dat hij in de periode van 39 weken
voorafgaand aan de werkloosheid in tenminste 26 weken als werknemer heeft gewerkt, heeft
alleen recht op een kortdurende uitkering van een half jaar ter hoogte van 70% van het
minimumloon. 
Voor de werknemer die voldoet aan de gestelde eisen zijn enkele verplichtingen van
toepassing, te weten het vinden en aanvaarden van passende arbeid en het volgen van
opleidings- en scholingsprogramma’s om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De uitvoering gebeurt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Dit instituut
verstrekt de uitkeringen en int de premies. 
De eerste zes maanden van de uitkering gelden als wachtgeld en worden betaald uit het
wachtgeldfonds, daarna wordt de uitkering als werkloosheidsuitkering betaald uit het
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De wachtgeldfondsen worden door het UWV
beheerd. 
De premie voor de WW bestaat uit twee delen, namelijk een deel voor het wachtgeldfonds en
een deel voor het Algemeen Werkloosheidsfonds. Van beide premies mag de werkgever de
helft inhouden op het loon van de werknemer. De hoogte van de wachtgeldpremie hangt o.a.
af van de werkloosheid in de betrokken tak van bedrijf of beroep. Zij werd door de
bedrijfsverenigingen vastgesteld. Beide premies worden vastgesteld door het UWV, onder
goedkeuring van de minister.

Bijzondere regelingen

De Werkloosheidswet kent naast de ‘gewone’ werkloosheidsverzekering nog twee regelingen
die daaraan verwant zijn en die in aparte hoofdstukken van de wet zijn ondergebracht.
De eerste is de regeling inzake het overnemen van de uit de dienstbetrekking voortvloeiende
verplichtingen van de werkgever, indien deze onmachtig is te betalen. Wanneer de werkgever
is gestopt met loonbetalingen, vanwege faillissement of andere oorzaak, kan de werknemer
tegenover het uitvoeringsorgaan aanspraak maken op loondoorbetaling over de laatste dertien
weken, de wettelijke opzeggingstermijn met een maximum van zes weken en het
vakantiegeld en de vakantietoeslag. Het uitvoeringsorgaan heeft in dit geval verhaalsrecht op
de werkgever.
De tweede regeling is de bijdrageregeling aan havenbedrijven, die in de betreffende paragraaf
verder toegelicht wordt.

57



Sociale Verzekeringen Werknemers- en volksverzekeringen

Arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidswetten

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW) bieden verzekerden een geldelijke voorziening bij inkomensderving als gevolg van
geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die langer dan 52 weken duurt.
De WAO is een werknemersverzekering. Voor de kring van verzekerden kan verwezen
worden naar het algemene gedeelte van de werknemersverzekeringen. De uitkering is deels
gerelateerd aan het laatstverdiende loon en deels aan het minimumloon. De verzekering wordt
gefinancierd middels premieheffing, waarbij de premie geheel ten laste komt van de
werknemer. De premie is verschuldigd door de werkgever, die de premie inhoudt op het loon
van de werknemer.
De AAW is met de inwerkingtreding van de WAZ en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) ingetrokken, met
uitzondering van een aantal artikelen. Enkele 
De WAZ voorziet in een afzonderlijke verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid en in een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstan-
digen, meewerkende echtgenoten en overige niet-werknemers met inkomsten uit arbeid.

De werknemers in de collectieve sector kennen hun eigen arbeidsongeschiktheidsregelingen,
de Algemeen burgerlijke pensioenwet (ABPw) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
militairen (Wamil) en voorheen ook de Spoorwegpensioenwet.22

Arbeidsongeschiktheid

Voorwaarde voor het recht op een uitkering is dat de arbeidsongeschiktheid langer dan 52
weken duurt, dit is de zogeheten wachttijd. De omschrijving van het begrip arbeidsongeschikt
is in de beide wetten gelijk en luidt sinds 1 juli 1993 (TBA): “Arbeidsongeschikt, geheel of
gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte,
gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te
verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar
hij  arbeid  verricht  of  het  laatst  heeft  verricht,  of  in  de  omgeving  daarvan,  met  arbeid
gewoonlijk verdiende.” (art. 18 eerste lid WAO, art. 5 eerste lid AAW). De gezonde persoon
waarmee de arbeidsongeschikte vergeleken wordt, wordt de maatman/maatvrouw genoemd. 
Arbeidsongeschikt in de zin van de WAO, WAZ en AAW is anders dan in de zin van de ZW.
Zo gaat het in de ZW om de ongeschiktheid tot het verrichten van de eigen arbeid, in de
WAO, WAZ en AAW om de ongeschiktheid tot het verrichten van passende arbeid. De ZW
kent ook het begrip gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet.
De verhouding tussen hetgeen de betrokkene met arbeid nog kan verdienen (de restverdienca-
paciteit) en hetgeen de vergelijkbare gezonde persoon verdient (het zogenaamde
maatmaninkomen) is de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor het recht op een WAO-uitke-
ring moet de mate van arbeidsongeschiktheid minimaal 15% bedragen. Bij een arbeidsonge-
schiktheid van meer dan 80% wordt een verzekerde volledig arbeidsongeschikt verklaard. 
22. Deze wetten worden hier niet verder behandeld; zie hoofdstuk 1.3
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Herziening arbeidsongeschiktheidswetten23

In 1997 zijn een drietal wetten tot stand gekomen, waardoor m.i.v. 1998 de arbeidson-
geschiktheidsregelingen ingrijpend worden gewijzigd. Ten eerste is er de Wet Premiediffe-
rentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba; Stb. 1997, 175).
Door deze wet verandert de financiering van de WAO en worden premiedifferentiatie en de
mogelijkheid tot ‘eigen-risicodragen’ voor bedrijven ingevoerd. De premie wordt een
volledige werkgeverspremie, die per bedrijf verschilt. De gedifferentieerde premie hangt
samen met de omvang van de arbeidsongeschiktheidslasten die het bedrijf heeft veroorzaakt.
In het geval van eigen-risicodragen neemt de werkgever de WAO-uitkering van de uitvoe-
ringsinstelling over voor vijf jaar. Bedrijven kunnen deze kosten zelf dragen, dan wel zich
hiervoor (gedeeltelijk) verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Door deze wijzigingen
worden werkgevers directer geconfronteerd met de kosten van arbeidsongeschiktheid. De
hoogte en de duur van de WAO-uitkering veranderen niet.24

De AAW is komen te vervallen. In de plaats van deze wet zijn er voor niet-werknemers twee
nieuwe voorzieningen: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz; Stb.
1997, 176) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong; Stb.
1997, 177). De Waz is bestemd voor zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, directeuren-
grootaandeelhouders en voor mensen die geen werknemer zijn (in de zin van de WAO) maar
wel inkomsten uit arbeid hebben. De Waz is een verplichte arbeidson-
geschiktheidsverzekering op minimumniveau. De verzekering is gebaseerd op het uit-
gangspunt van feitelijke inkomensderving, hetgeen betekent dat alleen een uitkering kan
worden verstrekt wanneer daadwerkelijk inkomen in verband met de uitoefening van een
bedrijf of zelfstandig beroep is genoten. De verzekering wordt gefinancierd door een unifor-
me omslagpremie die door betrokkenen zelf wordt opgebracht.25

De Wajong voorziet in een afzonderlijke regeling voor jonggehandicapten, die voorafgaand
aan de leeftijd van 17 jaar arbeidsongeschikt zijn geworden en studerenden, die na hun 17e
jaar gedurende de studie arbeidsongeschikt zijn geworden. Zij vormt een wettelijke
voorziening tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid voor personen die
arbeidsongeschikt zijn geworden op een tijdstip dat zij vanwege de jeugdige leeftijd nog niet
konden deelnemen aan betaalde arbeid. Er is gekozen voor een afzonderlijke wettelijke
voorziening, omdat bij jonggehandicapten en studerenden, anders dan bij werknemers en
zelfstandigen, geen sprake is van feitelijke inkomensderving maar van veronderstelde
inkomensderving. De Wajong wordt dan ook niet gefinancierd door premieheffing maar uit
de algemene middelen.26

De voorzieningen en de reïntegratie-instrumenten in de AAW zijn overgebracht naar de
WAO, maar zullen op korte termijn overgaan naar de Wet REA (zie hierna). 

23. De wijzigingen die per 1 januari 1998 in werking zijn getreden zijn niet in dit rapport verwerkt.
24. Periodiek voor sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht (PS), 11 (1997), p. 609-611
25. Memorie van Toelichting Waz, Kamerstukken II, 1995-1996, 24 758, nr. 3, p. 2
26. Memorie van Toelichting Wajong, Kamerstukken II, 1995-1996, 24 760, nr. 3, p. 1-2
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Arbeidsdeelname gehandicapten

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

Ondanks de invoering van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (Amber) per
1 januari 1996, waarbij het reïntegratie-instrumentarium voor werkgevers en voor
werknemers en werkzoekenden met een arbeidshandicap uitgebreid werd, achtte de regering
de kansen op werk voor arbeidsgehandicapten nog niet voldoende. Met de privatisering van
de Ziektewet (Wulbz) en de invoering van de marktwerking in de
arbeidsongeschiktheidsregelingen (Pemba) heeft de overheid de financiële
verantwoordelijkheid van werkgevers voor hun zieke en arbeidsongeschikte werknemers
aangescherpt. Om te komen tot een verbeterd en vereenvoudigd reïntegratie-instrumentarium
is in 1998 een nieuwe wet tot stand gekomen, de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten (Wet REA; Stb. 1998, 290). Met deze nieuwe wet wordt vooral beoogd
om de knelpunten in de bestaande regelgeving en uitvoering weg te nemen. 

Het, via de WAGW, ingezette beleid en gericht op de financiële verantwoordelijkheid van
werkgevers leidde enerzijds tot verhoogde inspanningen om de in dienst zijnde werknemers
te reïntegreren, maar anderzijds leidde het ook tot verscherpte selectie bij het in dienst nemen
van nieuwe werknemers. De WAGW ontbeerde echter het succes van alle tot nu toe genomen
inspanningen.
De nieuwe wet schept een kader waarin de bestaande regelgeving sneller, beter en dus met
meer succes kan worden toegepast. De hoofddoelstelling komt hierop neer dat het bestaande
reïntegratie-instrumentarium (waar nodig) wordt verbeterd en beter dient werken. Met de
nieuwe wet ontvangt bijvoorbeeld iedere werkgever, die een arbeidsgehandicapte in dienst
neemt, zonder ingewikkelde rompslomp een aanzienlijke forfaitaire kostenvergoeding. Daar-
naast wordt een reïntegratie-uitkering verstrekt aan een arbeidsgehandicapte die een scholing
volgt of die op een proefplaats werkt en waardoor de kans van slagen op de arbeidsmarkt
wordt vergroot.

Toeslagen op loondervingsuitkeringen

De Toeslagenwet is 1 januari 1987 in werking getreden. De wet maakte deel uit van de
stelselherziening sociale zekerheid in de jaren ‘80. De Toeslagenwet (TW) is net als de
Algemene bijstandswet, de IOAW, de IOAZ en de AOW (toeslaggedeelte) een
minimumbehoefteregeling, dat wil zeggen dat de TW bepaalde uitkeringsgerechtigden een
inkomen op het niveau van het sociaal minimum garandeert. De TW is bedoeld voor
personen die een loondervingsuitkering hebben op grond van de WW, de ZW, de WAO en de
AAW. Indien zij een inkomen hebben dat lager is dan het voor hen geldende sociale
minimum, kunnen zij aanspraak maken op een toeslag op grond van de TW. Wat onder
inkomen moet worden verstaan is nader geregeld in het Inkomensbesluit TW. 
De hoogte van het sociaal minimum verschilt voor gehuwden, eenoudergezinnen en
alleenstaanden. De uitkering wordt alleen op aanvraag verstrekt en niet tevens ambtshalve.
Dit feit en de redelijke onbekendheid van de regeling hebben tot gevolg dat lang niet iedereen
die een recht kan laten gelden hiervan gebruik maakt.
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Ouderdom

Algemene Ouderdomswet

De AOW is een opbouwpensioen, d.w.z. dat de hoogte van het pensioen wordt bepaald aan
de hand van het aantal jaren dat de pensioengerechtigde verzekerd is geweest. Aangezien
iedere inwoner vanaf zijn 15e jaar verzekerd is en het pensioen aanvangt op 65-jarige leeftijd,
wordt het pensioen in 50 jaar opgebouwd. Voor elk jaar dat men niet verzekerd is, wordt 2%
op de uitkering gekort.
Het pensioen was aanvankelijk vrij bescheiden, een basisinkomen, voldoende voor de eerste
kosten van het levensonderhoud. Sinds 1980 is het sociaal minimum gekoppeld aan het netto-
minimumloon. Het pensioenbedrag is, afhankelijk van de gezinssituatie van de gerechtigde,
gesteld op een bepaald percentage van het minimumloon (thans 70% voor een ongehuwde of
50% voor een gehuwde of samenwonende) terwijl via toeslagen die inkomensgebonden zijn
het pensioen tot maximaal 100% van het minimumloon aangevuld kan worden.
Een andere belangrijke wijziging van de AOW vond plaats in 1985, toen het recht op uitke-
ring werd geïndividualiseerd als gevolg van een EG-richtlijn, die de lidstaten verplichtte de
sociale zekerheidswetgeving te zuiveren van bepalingen die onderscheid maakten tussen
mannen en vrouwen. Voordien waren gehuwde vrouwen, behalve in geval van
kostwinnerschap, van het recht op pensioen uitgesloten. Het pensioen ging ook pas in op het
moment dat de man 65 jaar werd. Sinds 1985 hebben gehuwde vrouwen zelfstandig recht op
pensioen en zijn zij ook premieplichtig. 

Nabestaanden

Algemene Nabestaandenwet

Veranderde maatschappelijke omstandigheden maakten vervanging van de AWW nodig.
Enerzijds hebben veel weduwen naast hun pensioen een inkomen uit arbeid, terwijl an-
derzijds sinds 1988 ook weduwnaars, die meestal een baan hebben, recht hebben op pensioen.
Een beperking van het recht op nabestaandenpensioen is het gevolg. In 1991 werd een wets-
voorstel gedaan, dat in eerste instantie in de Eerste Kamer strandde en nadat vervolgens een
novelle bij de wet in de Tweede Kamer op grote bezwaren stuitte met de indiening van een
nieuw wetsvoorstel ingetrokken werd. Dit tweede voorstel leidde in 1995 tot de vaststelling
van de Algemene nabestaandenwet (Anw) die per 1 juli 1996 in werking is getreden.
Enkele hoofdlijnen van de wet zijn:
- Er bestaan drie groepen uitkeringsgerechtigde nabestaanden27, te weten: 

a. nabestaanden met kinderen onder de 18 jaar;
b. nabestaanden zonder kinderen en geboren voor 1945 (deze groep zal in principe na

2015 niet meer bestaan) en 

27. Onder nabestaande wordt hier de echtgenote of echtgenoot van de overledene bedoeld. In de wet is in
tegenstelling tot de meeste andere sociale zekerheidswetten geen regeling getroffen voor de gelijkschakeling van
ongehuwd samenwonenden met gehuwden.
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c. arbeidsongeschikte nabestaanden.
- De uitkering is inkomensafhankelijk; inkomen uit of in verband met arbeid wordt gekort

op de uitkering, onder vrijlating van een deel daarvan.
- Ex-echtgenoten hebben alleen recht op een uitkering indien zij alimentatie ontvingen.
- De bruidsschat (eenmalige uitkering bij hertrouwen) is afgeschaft.
- De maximumleeftijd voor het recht op een wezenuitkering is verlaagd naar 21 jaar.
- Het regresrecht is ingevoerd, dat wil zeggen dat de SVB het recht heeft om de kosten van

de uitkering te verhalen op degene die door zijn onrechtmatig handelen er de oorzaak van
is dat iemand een beroep moet doen op de Nabestaandenwet.

Kinderbijslag

Algemene Kinderbijslagwet

Pas aan het einde van de vijftiger jaren kwam het tot de parlementaire behandeling van een
wetsvoorstel dat de kinderbijslag in een volksverzekering regelde. De uiteindelijk wet, de
Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) trad op 1 januari 1963 in werking. 

Sinds 1 januari 1989 worden de kinderbijslaggelden niet meer opgebracht via premiegelden,
maar komen de kosten van de regeling voor rekening van de overheid. De kinderbijslag is
hiermee in feite een sociale voorziening geworden. Vanwege de overeenkomsten met de
andere volksverzekeringen wat betreft de uitvoering en de kring van verzekerden wordt zij
door sommigen nog steeds als volksverzekering gezien.28 Om die redenen ook wordt de
kinderbijslag in dit onderzoek bij de sociale verzekeringen behandeld. 

3.3.2. Totstandkoming van het beleid

Onder de totstandkoming van het beleid wordt onder andere verstaan: de voorbereiding en
vaststelling van beleidsnota’s op centraal niveau (minister), de totstandkoming van wetten en
wetswijzigingen, AMvB’s en ministeriële regelingen en algemeen verbindende voorschriften
van lagere overheden (SVr en uitvoeringsorganen) en de evaluatie van het beleid.
Handelingen betreffende vaststelling van het beleid en betreffende wetgeving zijn te vinden
in § 3.1 Algemene handelingen. In deze paragraaf komt de lagere regelgeving aan de orde,
allereerst rond de kring van verzekerden (en uitkeringsgerechtigden) en de hoogte en duur van
uitkeringen. De sociale verzekeringswetten kennen ieder hun eigen specifieke bepalingen en
regelingen, afgestemd op de te verzekeren omstandigheden. In het laatste deel van deze
paragraaf worden handelingen die specifiek zijn per wet opgesomd.
Regelgeving voor de uitvoering wordt in de volgende paragrafen behandeld.

Kring van verzekerden en uitkeringsgerechtigden

De kring van verzekerden is voor de werknemers- en volksverzekeringen verschillend. Ieder-
28. Noordam, Inleiding Sociale-zekerheidsrecht, p. 170
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een die in Nederland woont of op een of andere manier betrokken is bij het Nederlandse
arbeidsproces, wordt tot de doelgroep van de volksverzekeringen gerekend. Dit is ondermeer
opgenomen in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen
1989 (Stb. 1989, 164). Reeds bij de vaststelling van de AOW in 1956 werd de behoefte
gevoeld om via een algemene maatregel van bestuur de kring van verzekerden uit te breiden
en te beperken. Deze maatregel werd bij de uitbreiding van het stelsel van volksverzekeringen
steeds aangepast of vervangen.29 Uitgangspunten voor de in het besluit vastgelegde regels
waren en zijn:

a. het nakomen van internationale verplichtingen
b. de tijdelijke aard van het wonen of werken in het buitenland
c. het aanwezig zijn of ontbreken van voorzieningen in het buitenland

Werknemersverzekeringen daarentegen zijn bestemd voor een specifieke categorie van
personen, namelijk degenen die in Nederland een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
dienstbetrekking vervullen. Het begrip werknemer in dit kader heeft een nadere invulling
gekregen in het Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden
werknemersverzekeringen 1990 (Stb. 1989, 402). Ook is voor de werknemersverzekeringen
van belang de regelgeving omtrent het aanwijzen van een arbeidsverhouding als
dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen. Hierdoor worden werkgever en
werknemer die een bijzondere arbeidsverhouding hebben verzekeringsplichtig en is de
werknemer verzekerd in geval van voor ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Op grond van de verschillende algemene maatregelen van bestuur kunnen weer nadere regels
worden vastgesteld.

De Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU; Stb. 1999, 250) strekt ertoe de
handhaafbaarheid te verbeteren van de uitkeringsverstrekking buiten Nederland. Daartoe is
het territorialiteitsbeginsel uitgebreid. In het Nederlandse sociale stelsel geldt als uitgangspunt
het personaliteitsbeginsel. Het recht op uitkering is verbonden aan de verzekerde of vroegere
verzekerde. Op grond van het territorialiteitsbeginsel wordt een uitkering in principe niet
uitbetaald aan buiten Nederland wonende personen tenzij bij verdrag met een land
handhavingsafspraken zijn gemaakt. De uitkeringen kunnen dan ook in dat land onverkort
worden verstrekt. De beperking van de export heeft betrekking op de ZW, WAO, TW, WAZ,
WAJONG, ANW, AOW, AKW en WW. In de WW was het territorialiteits-beginsel al van
toepassing.

Met de Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden (Stb. 1999, 595) worden gedetineerden,
behalve indien zij in een resocialisatieproces zitten, uitgesloten van het recht op een uitkering
op grond van de ZW, WAO, WAZ, WAJONG, TW en ANW gedurende hun detentie. 
Velen uit de samenleving ervaarden het als ongewenst dat gedetineerden een sociale
zekerheidsuitkering ontvingen, terwijl in hun levensonderhoud werd voorzien door de Staat.
De wet maakt een einde aan dat recht. Als een gedetineerde zijn straf heeft uitgezeten,
herleeft zijn recht op uitkering.

29. Tijdens het institutioneel onderzoek heeft de staatssecretaris van SZW aan de Tweede kamer een notitie
met de titel ‘Herbezinning Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989’
toegestuurd, waarin ideeën over wijziging van het Besluit van 1989 worden geformuleerd (Kamerstukken II,
1995-1996, 24 754, nr. 1).
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(1820000000184)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van de uitbrei-

ding of beperking van de kring van verzekerden ingevolge de sociale
verzekeringen.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 6 vijfde lid,
24-26 en 55 vijfde lid, vernummerd (Stb. 1952, 474) art. 3, 20-22 en 46 vijfde
lid; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1967, 421) art.
3 derde en vierde lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 3 derde en
vierde lid; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 3
derde en vierde lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674)
art. 4 tweede en derde lid; Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 6
derde en vierde lid, vernummerd (Stb. 1965, 347) tweede en derde lid, gewij-
zigd (Stb. 1985, 180) tweede lid en (Stb. 1972, 43) art. 3 vierde lid; Algemene
Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 7 derde en vierde lid, vernum-
merd (Stb. 1965, 347) tweede en derde lid, gewijzigd (Stb. 1985, 180) tweede
lid; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 6 derde lid, vernummerd
(Stb. 1985, 180) tweede lid en (Stb. 1965, 396) art. 3 vierde lid; Kinderbij-
slagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art. 2 derde en vierde lid;
Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1962, 257) art. 4; Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655) art. 5 tweede lid; Algemene
Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 13 tweede lid; Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 3 derde
lid, vernummerd (Stb. 1997, 794), art. 3 vierde lid; Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), art. 3
tweede lid, 5 derde lid;
Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden
werknemersverzerkingen 1990 (Stb. 1989, 402, o.a. gewijzigd Stb. 1997, 100;
1998, 47; 1999, 597, 2001, 611), art. 4b onder d, 7 tweede lid; Besluit
uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (Stb.
1998, 746), art. 3 eerste lid onder d, 14 tweede lid; Besluit afwijkende regels
beperking export uitkeringen (Stb. 1999, 600), art. 1 onder b en c;

periode: 1940 - 
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden

volksverzekeringen (Stb. 1956, 624; vervangen Stb. 1959, 230; Stb.
1963, 24; Stb. 1968, 575; Stb. 1976, 557; Stb. 1989, 164; Stb. 1998,
597; Stb. 1997, 746; Stb. 2001, 27; Stb. 2001, 408)

- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden WAZ (Stb. 1997,
797, vervangen Stb. 2000,49)

- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Wajong (Stb. 1997,
798, vervangen Stb. 1998, 709)

ministeriële regeling
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- Regeling aanwijzing van in het buitenland gevestigde werkgevers
(Stcrt. 1991, 190; vervangen Stcrt. 1996, 247)

- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (Stcrt. 2002,
203) 

opmerking: Bij het aanwijzen van gevallen waarin werknemers van internationale of
volkenrechtelijke organisaties en/of niet-Nederlandse werkgevers niet tot de
kring der verzekerden behoren zijn de ministers van Buitenlandse Zaken en
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken.

(976)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – stellen van regels waarbij afge-

weken kan worden van één of meer categorieën verzekerden zoals in de wet
vermeld staat.

grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 764), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 96), art. 61 negende lid;
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 1994), art. 82 vijfde lid;

periode: 1997 - 
product: Regeling

(981) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van categorieën van personen waarbij de

tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel
buiten een justitiële inrichting plaatsvindt en die, al dan niet na beëindiging
van de straf of maatregel, recht hebben op een uitkering krachtens (een) sociale
verzekeringswet(ten).

grondslag: Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden (Stb. 1999, 595): 
Ziektewet (Stb. 1999, 22) gewijzigd Stb. 1999, 595 art. 19b, lid 4, Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1999, 23) gewijzigd Stb. 1999, 595
art. 19a, lid 4, 47b, lid 4, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
(Stb. 1999, 24) gewijzigd Stb. 1999, 595 art. 7b vijfde lid, 21b, lid 4, Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1999, 25)
gewijzigd Stb. 1999, 595, art. 6b vijfde lid, 20a, lid 4, Werkloosheidswet (Stb.
1999, 21) gewijzigd Stb. 1999, 595 art. 19, lid 8, Algemene nabestaandenwet
(Stb. 1995, 690) gewijzigd Stb. 1999, 595 art. 32c, lid 3, Algemene
bijstandswet (Stb. 1990, 199) gewijzigd Stb. 1999, 595 art. 9, lid 4 

periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid (Stb. 2000,
53) uitgebreid Stb. 2003, 116

(979)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
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handeling: Het verlenen van vrijstelling (met terugwerkende kracht) aan een ingezetene,
die aanspraak heeft op een uitkering ingevolge een buitenlandse wettelijke
regeling inzake sociale zekerheid of ingevolge een regeling van een
volkenrechtelijke organisatie, van de verzekeringsplicht ingevolge de
volksverzekeringen.

grondslag: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 
(Stb. 1989, 164) art. 24 eerste lid en 4;

periode: 1989 -
product: vrijstelling

(990)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels «ten gunste van belanghebbenden» in 

verband met de beperking van de export van uitkeringen ingevolge de sociale 
verzekeringswetten.

grondslag: Wet beperking export uitkeringen (Stb. 1999, 250): 
Ziektewet (Stb. 1999, 22) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 19a vijfde lid,
gewijzigd Stb. 1999, 594, lid 4, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(Stb. 1999, 23) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 20, lid 6, gewijzigd Stb. 1999,
594 art. 20 vijfde lid, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
(Stb. 1999, 24) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 7a, lid 6, gewijzigd Stb. 1999,
594 art. 7a vijfde lid, Toeslagenwet (Stb. 1987, 91) gewijzigd Stb. 1999, 250
art. 4 vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 594, Algemene ouderdomswet (Stb. 1990,
129) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 8a vijfde lid, gewijzigd Stb. 1999, 594, art.
8a, lid 4, art. 9a, lid 4, gewijzigd Stb. 1999, 594 art. 9a, lid 3, Algemene
kinderbijslagwet (Stb. 1990, 128) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 7b, lid 4,
Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 32a
vijfde lid, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening  jonggehandicapten (Stb.
1997, 177), gewijzigd (Stb. 2001, 212), art. 17 zevende lid;

periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

(186)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels voor de toepassing van bepalingen uit de

AOW, AWW en AAW op niet-Nederlanders die binnen het Rijk wonen of
Nederlanders die in het buitenland wonen.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 45 en 48, gewijzigd (Stb. 1985,
181) art. 57 en 60; Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art.
60; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 91

periode: 1956 -
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Stb. 1985,
605)

- Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het
Rijk (Stb. 1985, 632)
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(982)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bekendmaken van de landen waarin op grond van een verdrag of een

besluit volkenrechtelijke organisatie recht op uitkering op grond van (een)
sociale verzekeringswet(ten) bestaat.

grondslag: Wet beperking export uitkeringen (Stb. 1999, 250): 
Ziektewet (Stb. 1999, 22) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 19a, lid 6, Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1999, 23) gewijzigd Stb. 1999, 250
art. 20, lid 7, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1999,
24) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 7a, lid 7, Toeslagenwet (Stb. 1987, 91)
gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 4, lid 6, Algemene ouderdomswet (Stb. 1990,
129) gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 8a, lid  5, 9a vijfde lid, gewijzigd Stb. 1999,
594 art. 8a, lid 6 9a, lid 4, Algemene kinderbijslagwet (Stb. 1990, 128)
gewijzigd Stb. 1999, 250 art. 7b vijfde lid, gewijzigd Stb. 1999, 594 art. 7b, lid
6, Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) gewijzigd Stb. 1999, 250 art.
32a, lid 6, gewijzigd Stb. 1999, 594 art. 32a, lid 7

periode: 1999 -
product: Publicatie, o.a.: 

- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 
(Stcrt. 2003, 64)

(188)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van werkgevers buiten het Rijk die binnen het Rijk werknemers

in dienst hebben als werkgevers binnen het Rijk.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 3 tweede lid

onder b; Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1967, 473) art. 3
tweede lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 3 tweede lid

periode: 1967 - 
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever (Stcrt. 1991,
166; vervangen Stcrt. 1991, 190; Stcrt. 1996, 247)

(189)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens AMvB) vaststellen van regels inzake het beschouwen van

arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking in de zin van de werknemersver-
zekeringen.
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grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 2 derde lid, 4
en 4a en 28, vernummerd (Stb. 1952, 474) art. 5, 6 en 24, vernummerd (Stb.
1967, 473) 4 derde en vijfde lid, 5, 11 en 12; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J
423) vernummerd (Stb. 1953, 325) art. 3 en 4, vernummerd (Stb. 1967, 421)
art. 4 en 5; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 4, 5, 7 en 111; Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 5, 9, 11 en sinds 1987
(Stb. 560) art. 4 vijfde lid; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939,
806) art. 7 derde lid en 9 gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 4 derde lid en 5 art.
11, 12a, 12b en 13 tweede lid (b.w. Stb. 1979, 709);
Besluiten aanwijzing van gevallen, waarin een arbeidsverhouding als dienstbe-
trekking wordt beschouwd 1967, 1973, 1986

periode: 1940 - 
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit aanwijzing van gevallen, waarin een arbeidsverhouding als

dienstbetrekking wordt beschouwd (Rariteitenbesluit, ZW, WW en
WAO) (Stb. 1967, 342; vervangen Stb. 1973, 627; Stb. 1986, 655,
gewijzigd Stb. 2001, 193)

ministeriële regeling
- Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werkne-

mersverzekeringen (Stcrt. 1986, 251, gewijzigd Stcrt. 1998, 179;
herdruk, Stcrt. 1998, 238)

(1007)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van gevallen waarin een persoon als werkgever in de zin van de

Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt
beschouwd.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1935, 32), gewijzigd (Stb. 1998, 741), art. 7 onder b, art. 11
eerste lid onder b; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966,
84), gewijzigd (Stb. 1998, 741), art.7 onder b, art. 10 eerste lid onder b;

periode: 1998 -
product: Regeling

(191)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van groepen van gevallen waarin de bepalingen dat personen in

dienst van uitzendbureaus krachtens de sociale verzekeringswetten verzekerd
zijn, niet van toepassing zijn.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1965, 378) art. 6a tweede lid
(b.w. Stb. 1966, 85); Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd
(Stb. 1965, 378) art. 3a tweede lid (b.w. Stb. 1986, 566); 

periode: 1965 - 1986
product: ministeriële regeling, o.a.:

- Beschikking van 16 december 1965, nr. 61739 (Stcrt. 1965, 248)

68



Sociale Verzekeringen Werknemers- en volksverzekeringen

(193)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1967-1991)

de minister van Financiën (1967-)
handeling: Het afgeven van een verklaring aan een persoon of lichaam dat hij ten aanzien

van artiesten als werkgever geldt.
grondslag: Aanwijzing werkgever en verzekeringsplicht musici en artiesten (Stcrt. 1969,

11) art. 1; Aanwijzing werkgever en uitzondering verzekeringsplicht W.A.O.,
Z.W. en W.W. (Stcrt. 1974, 17) art. 1; Aanwijzing werkgever en uitzondering
verzekeringsplicht werknemersverzekeringswetten (Stcrt. 1981, 42) art. 1
tweede lid onder a; Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekerings-
plicht werknemersverzekeringen (Stcrt. 1986, 251) art. 1 tweede lid onder a
(b.w. 1991); Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht
werknemersverzekeringen (Stb. 1986, 251), art. 1 derde lid;

periode: 1967 -
product: beschikking
opmerking: De minister van Financiën geeft deze beschikkingen af in het kader van de Uit-

voeringsregeling Loonbelasting. De minister van Sociale Zaken volgde de
voorstellen voor een dergelijke verklaring. In 1991 is de bepaling dat de
minister van Sociale Zaken mede de beschikking moet ondertekenen verval-
len. Het ministerie ontvangt nog wel een afschrift van de verklaring. 

(194)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Financiën
handeling: Het afgeven van zelfstandigheidsverklaringen aan artiesten.
grondslag: Aanwijzing werkgever en verzekeringsplicht musici en artiesten (Stcrt. 1969,

11) art. 2; Aanwijzing werkgever en uitzondering verzekeringsplicht W.A.O.,
Z.W. en W.W. (Stcrt. 1974, 17) art. 3; Aanwijzing werkgever en uitzondering
verzekeringsplicht werknemersverzekeringswetten (Stcrt. 1981, 42) art. 1
tweede lid onder b; Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekerings-
plicht werknemersverzekeringen (Stcrt. 1986, 251) art. 1 tweede lid onder b
(b.w. 1991)

periode: 1967 -
product: beschikking
opmerking: De minister van Financiën geeft deze beschikkingen af in het kader van de Uit-

voeringsregeling Loonbelasting. De minister van Sociale Zaken volgde de
voorstellen voor een dergelijke verklaring. In 1991 is de bepaling dat de
minister van Sociale Zaken mede de beschikking moet ondertekenen verval-
len. Het ministerie ontvangt nog wel een afschrift van de verklaring. 

(196)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1992-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
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handeling: Het aanwijzen van de bedrijfsvereniging/sector waarbij personen aangesloten
zijn die niet werken wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, en die in-
gevolge art. 7 WAO of art. 7 ZW wel als werknemer in de zin van de WAO en
de ZW worden beschouwd.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 82) art. 55 tweede lid,
vernummerd (Stb. 1997, 96) derde lid (b.w. Stb. 2001, 625); Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd (Stb. 1992,
82) art. 66 tweede lid, vernummerd (Stb. 1997, 96) derde lid (b.w. Stb. 2001,
625)

periode: 1992 - 2001
product: regeling
opmerking: Deze handeling werd tot de invoering van de Wet TAV door de minister uitge-

voerd, als onderdeel van de aanwijzing van personen die niet werken en die
wel als werknemer in de zin van de WAO en ZW worden beschouwd.

(201)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels voor de toepassing van de wettelijke

bepaling ten aanzien van het voeren van een gezamenlijke huishouding.
grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1986, 567) art. 35 vijfde lid,

vernummerd (Stb. 1995, 696) vierde lid; Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd (Stb. 1986, 567) art. 53 vierde lid;
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb.
1986, 567) art. 44 vierde lid; Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 1 vijfde lid;
Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1986, 563)
art. 1 vijfde lid; Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 3 vijfde lid;
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 6
vierde lid;

periode: 1986 -
product: ministeriële regeling / algemene maatregel van bestuur

(202)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van registraties van gezamenlijke huishouding die

overeenkomen met een gezamenlijke huishouding als bedoeld in de Anw.
grondslag: Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 3 vierde lid
periode: 1995 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding Anw (Stb.
1996, 345)

- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 (Stb.
1997, 790) 

(203)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het bij AMvB bepalen dat een groep werknemers onder de werking van de
Ziektewet valt.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1996, 13) art. 87a 
periode: 1996 -
product: algemene maatregel van bestuur

(983)
actor: het Landelijk instituut voor sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het buiten toepassing laten of afwijken van artikelen uit het Besluit uitbreiding

en beperking kring verzekerden Waz.
grondslag: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz (Stb. 1997, 797), art.

5;
periode: 1998 -
product: Besluit
opmerking: Hiervan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

(1004)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van (afwijkende) regels met betrekking tot

vreemdelingen als verzekerden onder de sociale zekerheidswetgeving.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals

gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 3 vijfde lid;
periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Dit heeft betrekking op vreemdelingen die:

- rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht; 
- na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder

a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in
Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de
Vreemdelingenwet 2000.

(980)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB geven van uitbreiding of beperking van het begrip «ingezetene»

of «studerende».
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),

art. 3 tweede lid, 5 derde lid;
periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur
(984)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot personen die worden

aangewezen als studerenden.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),

art. 5 vierde lid;
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periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(985)
actor: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het aanwijzen van een buitenlandse verpleeginrichting waar verzekering op 

grond van de volksverzekeringen van toepassing is voor tijdelijk daarin 
verblijvende Nederlanders.

grondslag: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 
(Stb. 1998, 746) art. 8, tweede lid;

periode: 1999 -
product: Aanwijzingsbesluit

(986)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
handeling: Het aanwijzen van organisaties voor ontwikkelingssamenwerking waarop het 

Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen van toepassing is
grondslag: Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen (Stb. 1999, 600), art. 1 

onder b;
periode: 2000 -
product: Aanwijzingsbesluit

(987)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het buiten toepassing blijven voor 

categorieën van werknemers dat het recht op uitkering dat geheel of 
gedeeltelijk is geëindigd slechts kan herleven binnen 6 maanden na het 
vervallen van de omstandigheid of omstandigheden 

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 21 vierde
lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regels

(991)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van een categorie vreemdelingen die het recht

hebben zich als werkzoekende door de Centrale organisatie voor werk en
inkomen te laten registreren.

product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 
- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 25 eerste lid onder d

Hoogte en duur van uitkeringen
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De hoogte van de loondervingsuitkering ingevolge de werknemersverzekeringen wordt
berekend naar het dagloon van de verzekerde. Onder dagloon wordt verstaan het loon dat de
uitkeringsgerechtigde, indien hij normaal had gewerkt, bij een vijfdaagse werkweek
gemiddeld per dag had kunnen verdienen in het beroep dat hij gewoonlijk uitoefende. Ten
behoeve van de vaststelling van het dagloon worden door het UWV algemene regels
vastgesteld. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van het inkomensbeleid ten aanzien van werknemers met
een minimumloon en de koppelingsproblematiek zij verwezen naar het institutioneel
onderzoek inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid.30 De eenmalige uitkeringen zijn verder
behandeld in het institutioneel onderzoek sociale voorzieningen.31

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van het aantal kinderen waarvoor een recht
bestaat en de leeftijd van het kind. Er zijn drie leeftijdscategorieën: jonger dan 6 jaar, 6 jaar of
ouder doch jonger dan 12 jaar en 12 jaar en ouder. Voor de verschillende categorieën is de
kinderbijslag op 70, 85 en 100% gesteld. Hoe meer kinderen in een gezin, hoe hoger het
basisbedrag per kind is. Voor uitwonende en studerende kinderen bestaan er dubbeltellingen
en driedubbeltellingen. 

Dagloon, vervolgdagloon en grondslag en de hoogte van de pensioenen en uitkeringen
worden evenals de kinderbijslagen twee maal per jaar aangepast, per 1 januari en 1 juli. 

De handelingen zijn in deze deelparagraaf verder onderverdeeld:
- indexcijfers
- samenloop
- hoogte en duur uitkeringen werknemersverzekeringen
- hoogte en duur uitkeringen volksverzekeringen

Indexcijfers

(204)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – gehoord de SER – bij AMvB vaststellen van nadere regels met

betrekking tot het begrip «indexcijfer der lonen» en andere indexcijfers.

30. A. Ettekoven en A.T. Spieksma, Het verdiende loon. Een institutioneel onderzoek op het terrein van
inkomens- en arbeidsvoorwaarden-beleid over de periode 1940-1994, PIVOT-rapport nr. 47, p. 79-92
31. J. van der Meer en A. Wittkamp, Sociale Voorzieningen. Een institutioneel onderzoek op het
beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale voorzieningen, 1940-1996 (Den Haag 1998)
[concept] § 3.4 
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grondslag: Ziektewet (Stb. 1952, 474) zoals gewijzigd (Stb. 1960, 265) art. 1a vierde en
vijfde lid (b.w. Stb. 1966, 85); Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals
gewijzigd (Stb. 1960, 265) art. 4a vierde en vijfde lid (b.w. Stb. 1964, 484);
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 46 tweede lid; Invaliditeitswet (Stb.
1913, 205) zoals gewijzigd (Stb. 1960, 265) art. 55a vierde en vijfde lid; Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd (Stb.
1972, 43) art. 15 zevende lid, gewijzigd (Stb. 1979, 711) tweede lid;
Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 9, 23a zesde lid en 27 zesde
lid; Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 21; Algemene
Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 11a, gewijzigd (Stb. 1979, 709) art. 13;
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art. 22 (b.w. Stb. 1979,
709); Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1962, 257) art. 11 en
(sinds Stb 1964, 581) art 9a (b.w. Stb. 1979, 709); Wet minimumloon en mini-
mumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657) art. 14 eerste lid

periode: 1956 -
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen 1985 (Stb. 1985, 628)

(205)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het afwijken van het indexcijfer der lonen wanneer dit ten aanzien van de

toepassing voor daglonen tot onbillijkheden leidt.
grondslag: Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen (Stb. 1980, 31) zoals gewijzigd

(Stb. 1982, 503) art. 1a; Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen 1985 (Stb.
1985, 638) art. 2 etc. 

periode: 1982 -
product: ministeriële regeling

(206)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels ten aanzien van het vaststellen van het indexcijfer der

lonen.
grondslag: Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen (Stb. 1980, 31) art. 4 tweede lid;

Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen 1985 (Stb. 1986, 647) art. 5 tweede
lid

periode: 1980 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Beschikking toerekeningsmethodiek aanpassingsmechanismen (Stcrt.
1980, 73)

Samenloop

(208)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het – ( tot 1995) gehoord de SER – bij AMvB vaststellen van regels ter
voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge
Nederlandse sociale verzekeringswetten met uitkeringen ingevolge de sociale
verzekeringswetten van andere mogendheden of van een volkenrechtelijke
organisatie.

grondslag: Interimwet invaliditeitsrentetrekkers (Stb. 1962, 534) art. 24; Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 52, zoals gewijzigd art.
65 tweede lid (Stb. 1997, 794), art. 65c tweede lid (Stb. 1997, 176); Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 43 (b.w. Stb. 1997, 178);
Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1965, 347)
art. 18a, gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 22, gewijzigd Stb. 2001, 692;
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) zoals gewijzigd (Stb.
1965, 347) art. 30a; Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690), zoals
gewijzigd Stb. 2001, 692, art. 20; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 59 tiende lid, zoals gewijzigd (Stb. 1997,
794), art. 59 achtste lid; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 51
negende lid; Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb. 1997, 175), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 794), art. 65 tweede lid;

periode: 1962 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit van 22 december 1972 (Stb. 1972, 772)
- Besluit van 19 oktober 1976 (Stb. 1976, 526)

(209)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1940-)

de Sociale Verzekeringsraad (1992-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels voor de samenloop van een uitkeringen
met andere inkomsten (uit uitkeringen, arbeid, pensioenen).

grondslag: o.a.: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 82) art. 26a, 31 en
zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 32; Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566)
art. 20 en 52d vierde lid en gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 100 tweede lid; Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 20 tweede lid, 44
vijfde en zesde lid, 46a, 65 eerste lid (Stb. 1997, 794), en 65c eerste lid (Stb.
1997, 175); Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 7
tweede lid, 33 vijfde en zesde lid, 36a; Wet overgangsregeling Ziektewet (Stb.
1967, 103) art. 11 vierde lid; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen(Stb. 1997, 176), art. 58 vijfde en zesde lid, art. 59 negende lid,
zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 59 zevende lid, 83 vijfde lid; Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), art.
50 vijfde en zesde lid, 51 achtste lid, 66 vierde lid; 

periode: 1940 -
product: (ministeriële) regeling, o.a.:
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- Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten
uit arbeid (Stcrt. 1983, 21 en 27; vervangen Stcrt. 1994, 34, gewijzigd
Stcrt. 1998, 224)

- Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten
uit arbeid (Stcrt. 1994, 34)

(1000) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de berekening van het aantal arbeidsuren

alsmede het geheel of gedeeltelijk samenlopen van uitkeringen waarvoor voor
een werknemer het recht op uitkering eindigt. 

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 20 zesde
lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regels

(210)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens AMvB) stellen van regels ter voorkoming van dubbele

kinderbijslag of samenloop van kinderbijslag ingevolge de AKW met
kinderbijslag op grond van een andere wet of regeling.

grondslag: Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers (Stb.
1948, I 309) art. 4 tweede lid; Kinderbijslag voor kleine zelfstandigen (Stb.
1951, 212) art. 10 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 12 derde en
vierde lid (b.w. Stb. 1979, 709); Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160)
art. 14 en 15, vernummerd (Stb. 1980, 1) art. 15-16, gewijzigd (Stb. 1991,
669) art. 18 zesde lid en 20; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962,
257) art. 25-26 (b.w. Stb. 1979, 709); Kindertoelageregeling
overheidspersoneel (Stb. 1963, 219) art. 10 en 12 derde lid

periode: 1948 -
product: ministeriële regeling / algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Regeling samenloop kinderbijslag op grond van de AKW met
buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling
van een volkenrechtelijke organisatie (Stcrt. 1998, 22)

(212) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van regels ten aanzien van de aan-

vullende werking van de AAW op pensioenen en uitkeringen die ingevolge
andere regelingen (ABP-wet, WAMIL, SPW) uitgekeerd worden.

grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 36 vierde lid, ver-
nummerd (Stb. 1979, 708) zesde lid, vernummerd (Stb. 1985, 180) vijfde lid
(b.w. Stb. 1997, 178)

periode: 1976 - 1997
product: algemene maatregel van bestuur, ministeriële regeling, onder andere:
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- Besluit inzake invaliditeitspensioen/ambtelijk ziekengeld (Stb. 1976,
525)

(213) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels voor het beheer door de fondsen van gelden die wegens

samenloop van pensioenen en uitkeringen niet uitgekeerd hoeven te worden.
grondslag: Wet interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en

uitkeringen ingevolge de AWW (Stb. 1959, 140) art. 7 tweede lid,
vernummerd (Stb. 1967, 99) vierde lid; 

periode: 1959 - 
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 2 september
1959, nr. 3600

- Regeling Interimwet A.W.W. (Stcrt. 1967, 122)

(1001) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk eindigen

van rechten op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering enerzijds en op
kortdurende uitkering anderzijds, bij samenloop van deze rechten.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 52d vijfde
lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regels

(1002)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het inkomen uit of in

verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de echtgenoot van de
pensioengerechtigde en/of nabestaande.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281), gewijzigd (Stb. 2001, 692), art. 4
tweede lid; Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690), gewijzigd (Stb.
2001, 692), art. 10 tweede lid; 

periode: 2002 -  
product: Algemene maatregel van bestuur

Hoogte en duur uitkeringen werknemersverzekeringen

(216) 
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1953-1994) 

het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1967) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1997-)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
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het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het – elk afzonderlijk – vaststellen van algemene en bijzondere regels ten

aanzien van het bepalen van de hoogte van de dagloon voor de berekening van
de uitkeringen.

grondslag: o.a.: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 9 zevende lid gewijzigd bij (Stb.
1953, 578) art. 9a eerste lid, gewijzigd bij (Stb. 1967, 396) art. 12a eerste en
tweede lid (b.w. Stb. 1967, 42); 
Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 473) art. 8a, gewijzigd
en vernummerd (Stb. 1967, 473) art. 15 (gewijzigd Stb. 1997, 96) en art. 16; 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 14, zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 14 tweede en derde lid; 
Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheids-
verzekering (Stb. 1967, 102) art. 3; 
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 45
tweede en derde lid en 52i en gewijzigd (Stb. 2001, 692), art. 58 derde lid; 
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) art. 34
tweede, derde en zesde lid, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 34 derde en
vierde lid; 
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
(Stb. 1996, 93), art. 9 achtste lid, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 9
negende en zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 9 tiende lid;
Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb.
1997, 178), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. V tweede lid onder b en
vijfde lid;

periode: 1953 -
product: (ministeriële) regeling, onder andere:

- Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-
verzekerden en vrijwillig AAW-verzekerden (Stcrt. 1998, 43)

- Aanpassingsregeling arbeid en zorg (Stcrt. 2002, 171
opmerking: Het Lisv/UWV kan – zo nodig in afwijking van de door de minister

vastgestelde regels – regels stellen met betrekking tot de vaststelling van het
dagloon voor één of meer categorieën werknemers. De regels van het
Lisv/UWV behoeven dan wel de goedkeuring van de minister.

(217)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het goedkeuren van algemene en bijzondere regels van de SVr/het Tica/het

Lisv/het UWV inzake het dagloon dan wel het zelf vaststellen van nadere
regels.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 578) art. 8a derde lid
en zoals gewijzigd (Stb. 1986, 567) art. 15; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J
423) zoals gewijzigd (Stb. 1967, 396) art. 12a en 12c; Werkloosheidswet (Stb.
1986, 655) art. 117 (b.w. Stb. 1994, 916); Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd (Stb. 1979,
238) art. 14; Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb.
1967, 102) art. 5 derde lid; Wet van 29 december 1982 (Stb. 1982, 737) art. III
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tweede lid; Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94)
art. 34 vierde lid

periode: 1967 - 
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling van 29 juni 1967, nr. 58 063 (Stcrt. 1967, 130)
- Regelen met betrekking tot de vaststelling van een minimumdagloon

(Stcrt. 1976, 150)
- Regeling van 29 december 1980, nr. 56 539 (Stcrt. 1980, 252)
- Besluit nadere regelen minimumdagloon WW/WWV (Stcrt. 1983,
93)
- Regeling van 12 oktober 1983, nr. 53 227 (Stcrt. 1983, 206)
- Goedkeuring bijzondere dagloonbesluiten WAO (Stcrt. 2002, 56)

(218)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

de Raden van Arbeid (1940-1952)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – treffen van bijzondere bepalingen
inzake de vaststelling van het dagloon ten aanzien (van groepen van) bij een
bedrijfsvereniging/sector verzekerde werknemers

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 6 zesde lid,
gewijzigd (Stb. 1952, 474) art. 8 tiende lid, gewijzigd (Stb. 1953, 578) art. 8a
derde lid, gewijzigd (Stb. 1966, 85) art. 15; Besluit Ziekengelduitkering bij
bijzondere werktijdregeling (Stb. 1970, 293) art. 1-2; Werkloosheidswet (Stb.
1949, J 423) art. 9 achtste en negende lid, gewijzigd bij (Stb. 1953, 578) art. 9a
tweede en vierde lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), art. 45 derde lid
(vervallen Stb. 2001, 625); Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
(Stb. 1987, 94) art. 34 vijfde lid; Algemene dagloonregels (Stcrt. 1987, 130)
art. 7 derde lid

periode: 1940 -
product: regeling, o.a.

- Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stcrt.
gewijzigd Stcrt. 1997, 249)

(219)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) halfjaarlijks vaststellen van het percentage waarmee de

hoogte van de daglonen, grondslagen en toeslagen voor de uitkeringen wordt
gewijzigd.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) art. 44 en 46 eerste lid, gewijzigd (Stb.
1991, 624) art. 46 eerste tweede lid en vierde lid, gewijzigd (Stb. 1994, 955)
art. 52i; 
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) art. 24 derde
lid; 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 15; 
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Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1967, 102)
art. 18 en 23; 
Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (Stb. 1971, 340) art. 6-7; 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 11, 11a en 97,
gewijzigd (Stb. 1986, 567) art. 10 vijfde lid; 
Wet van 23 juni 1976 (Stb. 1976, 345) art. 15; 
Wet van 25 juni 1980 (Stb. 1980, 325) art. 7; 
Wet van 24 december 1980 (Stb. 1980, 717) art. 7

periode: 1966 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, o.a.:

- Herziening kopjesbedragen Invoeringswet stelselherziening per 1 juli
1997 (Stcrt. 1997, 118)

- Aanpassing kopjesbedragen per 1 januari 1998 (Stcrt. 1997, 244)
- Regeling aanpassing kopjesbedragen per 1 januari  1999 (Stcrt. 1999,

244)
- Herziening bedragen Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

(Stcrt. 2002, 115), (Stcrt. 2002, 245), (Stcrt. 2003, 54)  
opmerking: Om de hoogte van de uitkeringen te kunnen wijzigen dient voor de WW- en

WAO-uitkeringen het dagloon aangepast te worden en voor de AAW-
uitkeringen de grondslagen. Deze worden twee maal per jaar met een bepaald
percentage gewijzigd, dat tot 1972 bij AMvB werd vastgesteld en sindsdien bij
ministeriële regeling. Een tussentijdse wijziging of een besluit herziening van
de hoogte achterwege te laten geschiedde bij AMvB (bijv. Stb. 1974, 311, en
1977, 39). 

(220)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het geven van toestemming aan bedrijfsverenigingen om bij de herziening van

het dagloon, na het afschaffen van het minimumdagloon in de WAO, af te
wijken van de daarbij gestelde regels.

grondslag: Regeling van 12 oktober 1983, nr. 53 227 (Stcrt. 1983, 206) zoals gewijzigd
(Stcrt. 1984, 110) art. 4

periode: 1984 -
product: beschikking

(225)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (sinds 1987 bij AMvB) vaststellen van nadere regels inzake de bepaling

van de grondslag van personen die voorafgaand aan het intreden van de
arbeidsongeschiktheid, niet in een voor zijn beroep normaal te achten duur
arbeid heeft verricht.

grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb.
1979, 708) art. 10 vijfde tot en met negende lid, gewijzigd (Stb. 1988, 567)
zesde lid

periode: 1979 -

80



Sociale Verzekeringen Werknemers- en volksverzekeringen

product: ministeriële regeling / algemene maatregel van bestuur, onder andere:
- Besluit regels arbeid van normaal te achten duur AAW (Stcrt. 1980,

133; vervangen 1987, Stb. 42)
- Besluit gemiddeld per dag verworven inkomen AAW (Stcrt. 1980,

133; vervangen 1987, Stb. 43)

(227)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van nadere regels met betrekking tot de toepassing van de

vereveningsbijdrage. 
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1979, 711) art. 26

derde lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals
gewijzigd (Stb. 1982, 737) art. 76a, gewijzigd (Stb. 1989, 127) art. 41a derde
en vierde lid; Wet van 29 december 1982 (Stb. 1982, 737) art. III tweede lid en
V

periode: 1979 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling toerekening vereveningsbijdrage (Stcrt. 1980, 108)

Hoogte en duur uitkeringen volksverzekeringen

(230)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – gehoord de Sociaal-Economische Raad – (bij AMvB) herzien van de

hoogte van pensioenen, uitkeringen en vrijstellingsbedragen ingevolge de
AOW, de AWW/Anw en de Kinderbijslagwetten.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 9, 66 en (sinds Stb. 1979, 711)
22c, gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 12 en 30; Algemene Weduwen- en
Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 21 en (sinds Stb. 1979, 711) art. 37c,
gewijzigd (Stb. 1989, 127) art. 20, 21a tweede lid en 37c; Algemene
Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 17-19, 25, 29 en 31; Algemene
Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 11a, vernummerd (Stb. 1980, 1) art. 13;
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art. 22 (b.w. Stb. 1979,
709); Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1962, 257) art. 11 en
(sinds Stb. 1964, 581) art. 9a (b.w. Stb. 1979, 709); Wet herziening
aanpassingsmechanismen en vaststelling hoogte sociaal minimum (Stb. 1979,
711) art. IV-V; Wet van 2 april 1998, houdende technische verbeteringen in
onder andere de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1998,
205), art. V onder b, art. 64a vierde lid;

periode: 1940 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, o.a.:

- Vaststelling pensioen- en uitkeringsbedragen AOW per 1 juli 1997
(Stcrt. 1997, 199)

- Besluit van 24 december 1997, houdende verhoging van het
basiskinderbijslag bedrag en enige rangordebedragen (Stb. 1997, 799)
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- Besluit indexering AKW en TOG bedragen juli 1997 (Stcrt.  1997,
124)

- Regeling herziening bedragen genoemd in artikelen 9 en 29 Algemene
Ouderdomswet (Stcrt. 1998, 61)

- Besluit van 26 juni 1998 houdende verhoging van het
basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Stb. 1998,
387)

- Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000 (Stb. 1999,
601)

- Regeling indexering AKW-en TOG-bedragen (Stcrt. 2002, 116, Stcrt.
2003, 122) 

- Herziening bedragen Algemene Ouderdomswet (Stcrt. 2002, 117,
2003, 122)

- Herziening bedragen ouderdomspensioen en vakantie-uitkering AOW
(Stcrt. 2002, 245), (Stcrt. 2003, 54)

- Herziening bedragen Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
(Stcrt. 2002, 115)

- Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003 (Stcrt. 2003,
122)

opmerking: Hieronder valt ook het herzien van de hoogte van een uitkering wegens ziekte,
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid tot het niveau van het sociaal
minimum

(233)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels voor het herleiden van gedeelten van jaarpremies en

van kalenderjaren tot hele jaarpremies en kalenderjaren in verband met
kortingen op het pensioen.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 10 zesde lid; vernummerd (Stb.
1972, 65) vijfde lid; gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 13 derde lid

periode: 1956 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 17 juni 1957,
nr. 1869 (Stcrt. 1957, 118)

- Regeling herleiding gedeelten van kalenderjaren en van jaarpremies
(Stcrt. 1985, 125)

(234)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels inzake de vaststelling van het inkomen van de partner

van de pensioengerechtigde bij de vaststelling van het pensioen en eventuele
toeslagen.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd art. 10 vijfde lid;
vernummerd (Stb. 1988, 119) vierde lid

periode:
product: ministeriële regeling, onder andere:
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- Inkomensbesluit AOW 1996 (Stcrt. 1996, 122, gewijzigd Stcrt. 1998,
120)

(237)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het herzien van de pensioen- en uitkeringsbedragen AOW en AWW welke

buiten beschouwing dienen te blijven bij een pensioenregeling van een fonds
of werkgever.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1970, 350)
art. 60a; gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 72 (b.w. Stb. 1994, 496); Regels op
grond van artikel 72a AOW (ongehuwde pensioengerechtigden met jonge
kinderen (Stcrt. 1986, 250) art. 2 tweede en derde lid; Algemene Weduwen- en
Wezenwet (Stb. 1959, 139) zoals gewijzigd (Stb. 1970, 350) art. 21a

periode: 1970 -
product: ministeriële regeling
opmerking: De wijzigingen van de bedragen zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

(240)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de vakantie-uitkering.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1970, 350)

art. 22d; vernummerd (Stb. 1979, 711) art. 22f, gewijzigd (Stb. 1985, 181) art.
33; Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) zoals gewijzigd
(Stb.1970, 350) art. 37e, vernummerd (Stb. 1979, 711) art. 37f en (sinds Stb.
1989, 127) 37b tiende lid; Wet van 9 juli 1970 (Stb. 1970, 350) art. XII;
Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 32 en 50

periode: 1970 - 
product: ministeriële regeling, o.a.:

- Afwijkende regelen uitbetaling vakantie-uitkering (Stcrt. 1970, 152;
vervangen Stcrt. 1980, 45, Stcrt. 1985, 151, Stcrt. 1997, 29)

Ziekte

(243)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van bijzondere bepalingen voor de toepassing van

de Ziektewet op bepaalde groepen personen. 
grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 145, gewijzigd

(Stb. 1952, 474) art. 87 eerste (en derde) lid
periode: 1940 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Arbeidsgehandicaptenbesluit (Stb. 1998, 488)

(244)
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actor: de Sociale Verzekeringsraad (1972-1994) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen van regels met
betrekking tot de toepassing van de ZW en WW ten aanzien van werknemers
die partieel leerplichtig zijn.

grondslag: Besluit toepassing van de Werkloosheidswet ten aanzien van partieel
leerplichtige werknemers (Stb. 1972, 749) art. 1; Besluit toepassing van de
Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers (Stb. 1972, 750)
art. 1

periode: 1972 - 2001
product: regeling, onder andere

- Regelingen van de SVr van 28 februari 1973, nr. 39107 en 39108
(Stcrt. 1973, 70)

(245)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

de Raden van Arbeid (1940-1952)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het onder goedkeuring van de minister vaststellen van bovenwettelijke
regelingen voor bepaalde groepen van personen ten aanzien van het
ziekengeld.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 37 tweede lid,
gewijzigd (Stb. 1952, 474) art. 8 tiende lid (b.w. Stb. 1966, 85) en 29 tweede
lid, vernummerd (Stb. 1967, 473) derde lid (b.w. Stb. 1993, 750); Besluit
ziekengeld bij bijzondere werktijdregeling (Stb. 1959, 321; vervangen Stb.
1961, 298; Stb. 1967, 360; Stb. 1970, 293)

periode: 1940 - 
product: regeling
opmerking: Het betreft hier onder meer regelingen met betrekking tot het uitkeren van

ziekengeld over de eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid en regelingen
met betrekking tot de bijzondere werktijdenregeling (bijv. een 4- of 6-daags
uitkeringssysteem).

(1003)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels omtrent het verstrekken door het Lisv/UWV van

gegevens over ziekteverzuim van werknemers aan de minister.
grondslag: Ziektewet (Stb. 1987, 88), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96; 2001, 625), art. 62;
periode: 1997 -
product: Ministeriële regeling
opmerking: De minister wijst hiertoe een onder hem ressorterende ambtenaar aan die de

gegevens dient te ontvangen.

(1005)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekering (1997-2001)
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het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verstrekken van gegevens over ziekteverzuim van werknemers aan een

daartoe aangewezen ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1987, 88), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96; 2001, 625), art. 62;
periode: 1997 -
product: Correspondentie
opmerking: Het betreft gegevens uit de door de uitvoeringsinstelling gevoerde

administratie.

(1011)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van ambtenaren waaraan gegevens door het UWV verstrekt

worden over het ziekteverzuim van werknemers.
grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 1997, 96; 2001, 625), art. 62;
periode: 1997 - 
product: Aanwijzingsbesluit

(1014)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AmvB stellen van regels met betrekking tot de bevoegdheid van het

Lisv/UWV de uitkering van het ziekengeld geheel of gedeeltelijk te weigeren.
grondslag: Ziektewet (Stb. 1987, 88), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 44 derde lid;
periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1015)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het betalen, via verrekening met de arbeidsongeschiktheidsuitkering, van de

AWBZ-bijdrage aan de Ziekenfondsraad/CVZ.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals

gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 57 eerste lid;
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
zoals gewijzigd bij (Stb. 1997, 794), art. 49 eerste lid;

periode: 1997 - 
product: Financiële bescheiden

(1017)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aangifte door de werkgever

van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid van zijn werknemer
grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2001, 628), art. 38 zesde lid;
periode: 2001 -
product: Ministeriële regels
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(1018)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het vaststellen van het ziekterisicocijfer.
grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2002, 584), art. 63e eerste lid;
periode: 2003 - 
product: Ziekterisicocijfer 

(1022)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het op verzoek van een werkgever of werknemer instellen van een onderzoek

naar en een oordeel geven over het bestaan van ongeschiktheid tot werken,
indien de werknemer een geschil heeft met de werkgever over de
ongeschiktheid tot werken.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), art. 38 eerste lid
onder g (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1997 - 2001
product: rapportage

(1023) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het verrekenen van de kosten aan de werkgever of werknemer voor het op

zijn/haar verzoek verrichten van onderzoek naar het bestaan van
ongeschiktheid tot werken, over de aanwezigheid van passende arbeid en ten
aanzien van de zieke werknemer voldoende en geschikte reïntegratie-
inspanningen zijn verricht.

product: Financiële bescheiden
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 32 eerste lid

Werkloosheid

(251)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels voor aanspraken op een

werkloosheidsuitkering ingevolge de ABP voor bepaalde groepen ambtenaren.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1967, 396) art. 6

derde lid; Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567),
gewijzigd (Stb. 1998, 742), art. 10 eerste lid;

periode: 1981 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit voorschriften inzake aanspraken bij onvrijwillige werkloosheid
voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene
burgerlijke pensioenwet (Stb. 1979, 769; vervangen Stb. 1986, 686)

(252)
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels ten aanzien van de aanspraak op een

wachtgeld- of werkloosheidsuitkering.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 36 vijfde lid, vernummerd (Stb.

1953, 117) art. 27 vijfde lid; Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) zoals
gewijzigd (Stb. 1990, 316) art. 19 achtste lid, vernummerd (Stb. 1993, 744)
zevende lid; Wet tot nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Stb. 1993,
744) art. III derde lid; Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb.
1986, 567) art. 9 en 21 vijfde lid

periode: 1949 - 
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit aanspraak wachtgeld haringdrijfnetvisserij (Stb. 1952, 482;

vervangen Stb. 1959, 349)
- Besluit aanspraak wachtgeld baksteenindustrie (Stb. 1953, 656;

vervangen Stb. 1961, 52)
ministeriële regeling
- Besluit overgangsregels werkloosheidswetten stelselherziening sociale

zekerheid (Stcrt. 1987, 130)

(253)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1986-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2000)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2000-)

handeling: Het stellen van nadere regels inzake het al dan niet recht hebben op een
uitkering ingevolge de Werkloosheidswet.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) art. 19 zesde lid, vernummerd (Stb. 1993,
744) vijfde lid, 20 zesde lid en 21 tweede lid, vernummerd (Stb. 1994, 955)
vierde lid, gewijzigd (Stb. 1999, 596), art. 24 zevende lid, 26 derde lid en (Stb.
1997, 96), art. 100 tweede lid;

periode: 1986 -
product: Regeling, onder andere:

- Besluit van 18 december 1986 (Stcrt. 1986, 248)
- Regels betreffende het begrip vakantie en de perioden van vakantie met

behoud van recht op uitkering (Stcrt. 1992, 19)
- Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet

(Stcrt. 1994, 210)
- Besluit inzake het buiten toepassing verklaren maximale

herlevingstermijn (Stcrt. 1994, 210)
- Besluit arbeidsuren bereikbaarheidsdiensten (Stcrt. 1998, 248)

opmerking: Hieronder vallen ook de regels waarbij bepaalde groepen werknemers  worden
vrijgesteld van de verplichting om passende arbeid te aanvaarden of om zich
als werkzoekende te laten registreren. Tevens wordt hieronder ook begrepen
de regels omtrent de onderbreking van werkloosheid.
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(1028)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van bijzondere gevallen waar wel het recht op een

werkloosheidsuitkering bestaat indien de werkloosheid het gevolg is van
werkstaking of uitsluiting

grondslag: Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625) art. 19 zesde
lid

periode: 2001 - 
product: Regeling aanwijzing bijzondere gevallen bij werkloosheid als gevolg van

werkstaking of uitsluiting (Stcrt. 2002, 85)  

(1029)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – stellen van regels met betrekking

tot het verzekerd zijn van een persoon die op de eerste dag van werkloosheid
57,5 jaar of ouder was en die recht had op een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet.

grondslag: Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 32 vijfde lid;

periode: 1997 -
product: Besluit, regeling

(254)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels ten aanzien de berekening van het verlies van

arbeidstijd bij het beslissen tot het toekennen van een werkloosheidsuitkering.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 16 derde lid, vernummerd (Stb. 1993,

744) vijfde lid, vernummerd (Stb. 2001, 625), zevende lid en (Stb. 1997, 96),
art. 100 tweede lid

periode: 1986 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren (Stb. 1986, 687)
opmerking: Hieronder wordt ook verstaan het stellen van regels t.a.v. het gelijktijdig of

opvolgend verlies van arbeidsuren.

(255)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1956-1981)  

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1981-)
handeling: Het (vanaf 1986 bij AMvB) vaststellen van regels betreffende de referte-eis

(het aantal dagen dat een werknemer arbeid verricht moet hebben in een
bepaalde periode voorafgaand aan de intrede van werkloosheid).

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1956, 83) art. 35a,
gewijzigd (Stb. 1981, 133) art. 35 zesde lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986,
566) art. 17 vierde lid en 42 negende lid, gewijzigd (Stb. 1994, 955; Stb. 2001,
625) 17a derde lid en 17b zevende lid
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periode: 1956 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit verlaagde wekeneis en arbeidsverledeneis Werkloosheidswet
(Stb. 1987, 633)

- Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet (Stb. 1991, 483)

(256)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1986-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
de bedrijfsverenigingen (1986-1997)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001-)

handeling: Het ten aanzien van groepen van personen stellen van regels inzake de
berekening van het verlies van arbeidstijd (referte-eis) bij het beslissen tot het
toekennen van een werkloosheidsuitkering.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 16 en 17 vijfde lid, gewijzigd (Stb.
1994, 955) art. art. 17a vierde lid

periode: 1986 -
product: (Ministeriële) regeling, onder andere:

- Regels om bij de berekening van het aantal arbeidsuren, uren waarin
geen arbeid is verricht, gelijk te stellen met arbeidsuren, en uren,
waarin arbeid is verricht, buiten beschouwing te laten, als
gerectificeerd in Stcrt. 1987, 45 (Stcrt. 1986, 248; gewijzigd Stcrt.
2002, 84)

- Besluit gelijkstelling weken, waarin geen arbeid is verricht met weken
waarin arbeid is verricht (Stcrt. 1986, 248)

- Regels berekening aantal arbeidsuren (Stcrt. 1994, 104)
- Besluit 5 uren-eis onwerkbaar weer voor Bouwnijverheid (Stcrt. 1994,

147)
opmerking: De minister dient op grond van art. 116 Werkloosheidswet zijn goedkeuring te

verlenen aan een dergelijke regeling.

(257)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van bijzondere bepalingen voor de

toepassing van de Werkloosheidswet op bepaalde groepen personen.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1961, 262) art.21

zevende lid, gewijzigd (Stb. 1967, 396) art. 49a; Besluit beperking recht op
uitkering van personen, die met onderbrekingen bij dezelfde werkgever
werkzaam zijn (Stb. 1976, 719) art. 1 derde lid 

periode: 1962 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit uitkering ingevolge de WW bij bijzondere werktijdregeling
(Stb. 1961, 301; vervangen Stb. 1967, 363; Stb. 1970, 292)

- Besluit beperking recht op uitkering aan personen bedoeld in artikel 5,
onder e, van de Werkloosheidswet (Stb. 1968, 36)
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- Besluit toepassing van de Werkloosheidswet ten aanzien van partieel
leerplichtige werknemers (Stb. 1972, 749)

- Besluit beperking recht op uitkering van personen, die met
onderbrekingen bij dezelfde werkgever werkzaam zijn (Stb. 1976, 719)

- Besluit werkloosheidsuitkering cursisten aan een Centrum voor
vakopleiding (Stb. 1983, 373)

(261)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent het begrip passende arbeid.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) zoals gewijzigd (Stb. 1994, 955) art. 24

vierde lid
periode: 1994 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici (Stb. 1995,
604)

(262)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het voor de toepassing van de werkloosheidswetgeving gelijkstellen van

uitkeringen met ouderdomspensioen.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) art. 34 zevende lid, vernummerd (Stb.

1993, 744) achtste lid
periode: 1987 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling gelijkstelling van uitkeringen met ouderdomspensioen
(Stcrt. 1991, 244)

(1030)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-2004)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de mededeling van de

uitkeringsgerechtigde tot het verrichten van onbeloonde werkzaamheden met
de mogelijkheid tot aansluitende dienstbetrekking.

grondslag: Tijdelijk besluit proefplaatsing WW (Stb. 2000, 191), art. 5 eerste lid;
periode: 2000 - 2004
product: Regeling

(1435)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag tot het behoud van het

recht op WW-uitkering indien de uitkeringsgerechtigde werkzaamheden gaat
verrichten in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.
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grondslag: Tijdelijke besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW (Stb. 2000,
620), art. 5 eerste lid; Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende
zelfstandigen WW (Stb. 2000, 621), art. 5 eerste lid;

periode: 2000 -
product: Regeling

(1032)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag om toepassing van het

Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende zelfstandigen WW.
grondslag: Tijdelijke besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW (Stb. 2000,

620), art. 5 eerste lid; Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende
zelfstandigen WW (Stb. 2000, 621), art. 5 eerste lid;

periode: 2000 -
product: Regeling

(1033) vervallen 

(1034)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat voor bepaalde aangiften van werkloosheid bij het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in plaats van het Centrale
organisatie voor werk en inkomen worden gedaan.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 26 vijfde
lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

Arbeidsongeschiktheid

(263)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van nadere regels in verband met de overgang van

de invaliditeits- en ongevallenwetten cq. de AAW naar de WAO.
grondslag: Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1967, 102)

art. 18, 20 tweede lid en 57 tweede lid
Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen *Stb.
1997, 178), artikel VIII;

periode: 1967 - 
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit van 22 juni 1967 (Stb. 1967, 333)
- Besluit verhoging daglonen van in het buitenland wonende personen

(Stb. 1967, 338)
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- Besluit uitvoering afwikkeling liquidatieuitkeringen en voorzieningen
(Stb. 1967, 453) [dit besluit mede op grond van de Liquidatiewet
ongevallenwetten en de Liquidatiewet invaliditeitswetten]

(1035)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels voor gevallen waarbij direct herziening van de

arbeidsongeschiktheidsuitkering plaatsvindt.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 15

eerste lid onder d en derde lid;
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 14 derde lid;

periode: 1997 - 
product: Ministeriële regeling

(264)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels inzake het vastleggen van gegevens door werkgevers

omtrent bedrijfsongevallen en beroepsziekten en verstrekken van inlichtingen
daaruit aan [bedrijfsverenigingen of een door de bedrijfsvereniging of de
GMD aangewezen instelling, sinds 1997] het Landelijk instituut sociale
verzekeringen en sinds 2001 aan het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 64, ge-
wijzigd (Stb. 1976, 473) art. 98c

periode: 1966 -
product: ministeriële regeling

(265)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels waarbij personen die niet verzekerd zijn

en die (meer) arbeidsongeschikt worden als gevolg van een beroepsziekte als
verzekerd kunnen worden beschouwd.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 17 vierde lid
en 66 vierde lid

periode: 1966 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de WAO ver-
zekerden (Stb. 1967, 380)

(266)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van nadere regels inzake de invulling

van het begrip arbeidsongeschiktheid in de zin van de arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen (WAO en AAW) en/of de mate van
arbeidsongeschiktheid.
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grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1976, 473) art. 18 derde lid, gewijzigd (Stb. 1986, 561) achtste lid,
negende en (Stb. 1997, 175) tiende lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(Stb. 1975, 674) art. 5 derde lid, vernummerd (Stb. 1986, 561) negende lid
(b.w. Stb. 1997, 178); Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
(Stb. 1997, 176), art. 2 zevende t/m negende lid, art. 10; Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), art. 2
achtste en tiende lid; Schattingsbesluit (Stb. 1994, 596) art. 7 (b.w. Stb. 1997,
801); Schattingsbesluit WAO, Waz en Wajong (Stb. 1997, 801, b.w. Stb.
2000, 307);

periode: 1976 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

- Regels met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium (Stb.
1976, 415; vervangen Stb. 1980, 264)

- Schattingsbesluit (Stb. 1994, 596)
- Schattingsbesluit WAO, WAZ en Wajong (Stb. 1997, 801)
- Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Stb. 2000, 307)

opmerking: Nadere regels op grond van het Schattingsbesluit worden door de minister van
Sociale Zaken in overeenstemming met de ministers van Binnenlandse Zaken
en Defensie vastgesteld. Dit in verband met de toepasselijkheid op de
Algemene burgerlijke pensioenwet en Algemene militaire pensioenwet. 
Hiervan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Dit betreft ook het stellen van regels omtrent een afwijkende wijze van
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

(1036) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de vaststelling en berekening van de

geschatte loonwaarde, die een betrokkene nog met arbeid kan verdienen.
grondslag: Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Stb. 2000, 307), art. 11;
periode: 2000 -
product: Ministeriële regeling

(267) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens) AMvB vaststellen van nadere regels inzake het recht op

toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb.

1979, 708) art. 6 derde, tiende en elfde lid, 8 tweede lid en 90 (b.w. Stb. 1997,
178); Wet invoering gelijke uitkeringsrechten mannen en vrouwen (Stb. 1979,
708) art. VI derde lid; Invoeringswet stelselherziening (Stb. 1987, 567) art. 59;
Wet van 3 mei 1989 (Stb. 1989, 126) art. V; Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb. 2001,
628), art. 19 zevende lid; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen (Stb.1997, 176), art. 23 derde lid;

periode: 1979 - 
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product: Ministeriële regeling / algemene maatregel van bestuur, onder andere:
- Besluit van 2 november 1976 (Stb. 1976, 567)

- Besluit van 28 april 1980 (Verzekerden die geacht worden voor het
intreden van de arbeidsongeschiktheid inkomen te hebben verworven)
(Stb. 1980, 263)

- Inkomensbesluit AAW (Stcrt. 1980, 133, vervangen Stb. 1986, 657)
- Afwijkende regelen met betrekking tot het intreden van de arbeidson-

geschiktheid (Stcrt. 1980, 169)
opmerking: Dit betreft ook het recht op een uitkering in verband met een bevalling.

(1037)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de termijn waarbinnen een

beschikking op aanvraag ingevolge de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering dient te worden gegeven.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 175), art. 87;

periode: 1997 - 1999
product: Algemene maatregel van bestuur  

(268)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van nadere regels inzake de bevoegdheid van bedrijfsver-

enigingen tot weigering van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in geval van
arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1979, 708) art. 30 vierde lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb.
1975, 674) zoals gewijzigd (Stb. 1979, 708) art. 21 vijfde lid (b.w. Stb. 1997,
178)

periode: 1979 - 
product: ministeriële regeling

(269) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens AMvB) vaststellen van nadere regels voor de toekenning

van voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van arbeids-
geschiktheid, genees- en heelkundige voorzieningen en voorzieningen tot
verbetering van de levensomstandigheden door de bedrijfsverenigingen..

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 61 eerste lid
en 65 (b.w. Stb. 1976, 473); Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975,
674) art. 57 derde lid en (Stb. 1986, 300) art. 57a tweede lid (b.w. Stb. 1997,
178); Regelen met betrekking tot voorzieningen tot behoud, herstel of ter
bevordering van de arbeidsgeschiktheid en andere voorzieningen (Stb. 1976,
434) art. 4 derde lid, 5 tweede en derde lid, 6 vierde lid, 6a en 7 tweede lid;
Besluit AAW-voorzieningenverstrekking (Stb. 1994, 150) art. 15

periode: 1966 - 1997
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product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:
algemene maatregelen van bestuur
- Besluit AAW-voorzieningenverstrekking (Stb. 1994, 150)
ministeriële regels krachtens AMvB
- Regeling vergoeding persoonlijke ondersteuning gehandicapte werkne-

mers (Stcrt. 1994, 43)
- Regeling leefvervoersvoorzieningen ten behoeve van niet in Nederland

woonachtige AAW-verzekerden (Stcrt. 1994, 43)
- Besluit berekening normbedragen voorzieningen AAW (Stcrt. 1997, 7)

(1038)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bepalen dat de toepasselijkheid van de Algemene

Arbeidsongeschiktheidswet met ingang van een bepaalde datum eindigt.
grondslag: Invoeringswet nieuwe en gewijzigd arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb.

1997, 178), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. II derde lid;
periode: 1997 - 
product: Ministeriële regeling
opmerking: Het betreft het intrekken van de AAW met uitzondering van artikel 4 in

combinatie met de artikelen 57, 57a, 58 en 59.

(1039)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot te lande verblijvende

vreemdelingen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),

zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 6a tweede lid;
periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1040) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het betalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering indien de werknemer 

meer dan één werkgever heeft.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb. 

2001, 625) art 71 eerste lid;
periode: 2002 - 
product: Financiële bescheiden

(1317)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
handeling: Het instellen van onderzoek ten behoeve van of het geven van een oordeel

over:
- het bestaan van een ongeschiktheid tot werken;
- de aanwezigheid van passende arbeid;
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- de vraag of er voldoende en geschikte reïntegratieinspanningen zijn
verricht.

grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 30 eerste lid onder e, f en g;
periode: 2001 -
product: onderzoeksrapport, onderzoeksopdracht, besluit
opmerking: Dit gebeurt op verzoek van een werkgever of een werknemer.

(1041)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het aanwijzen van een deskundige voor het beoordelen van een persoon op

zijn mate van arbeidsongeschiktheid.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.

2001, 628), art. 24 eerste lid;
periode: 2001 -
product: Aanwijzingsbesluit

(1042)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het per werkgever openbaar maken van het instroomcijfer WAO.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.

2002, 647), art. 80a eerste lid;
periode: 2003 - 
product: Publicatie, rapportage
opmerking: Het instroomcijfer WAO is het percentage werknemers van een werkgever die

in een kalenderjaar recht heeft gekregen op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.

(1044)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van categorieën van werkgevers die aan het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen bekend dienen te maken hoeveel werknemers per
bedrijf in dat kalenderjaar recht hebben gekregen op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, alsmede op welke wijze de openbaarmaking
van deze gegevens door het UWV dient te geschieden.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.
2002, 647), art. 80a eerste en tweede lid;

periode: 2003 - 
product: Regeling, o.a.: 

- Regeling instroomcijfers WAO (Stcrt. 2003, 51; gewijzigd Stcrt. 2003,
101)

(1045) vervallen

Reïntegratie en arbeidsdeelname (jong)gehandicapten
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(270) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens AMvB) vaststellen van nadere regels voor de reïntegratie

van arbeidsongeschikten, onder andere ten aanzien van: 
- de bonus/malus-regeling;
- loonkostensubsidies;
- loon- en inkomenssuppletie;
- stimuleringsuitkeringen;
- quotumverplichting;
- korting voor werkgevers bij het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten;
- korting voor werkgevers bij het verstrekken van een opdracht aan een bedrijf
waar arbeid verricht worden onder aangepaste omstandigheden.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130b
eerste lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals
gewijzigd (Stb. 1992, 82) art. 59b, 59d derde lid, 59j tweede lid en art. 59n;
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1995, 560) art. 60, 62 en 63 vierde lid; Wet terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb. 1993, 412) art. XV; Wet privatisering
ABP art. 32 (b.w. Stb. 1997, 768); Algemene militaire pensioenwet art. X6
(b.w. Stb. 2001, 37); Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
(Stb. 1997, 176), art. 28; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb.
1998, 290), art. 5 eerste t/m vierde lid;

periode: 1992 - 
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit inkomenssuppletie AAW (Stb. 1996, 187)
- Besluit loonsuppletie (Stb. 1996, 188)
- Tijdelijke besluit loonsuppletie WW (Stb. 2000, 189)

ministeriële regeling
- Uitvoeringsregeling Hoofdstuk III B AAW (Stcrt. 1992, 42)

opmerking: Een quotumverplichting houdt in dat een werkgever verplicht is een bepaald
percentage arbeidsgehandicapten in dienst dient te hebben.
Onder deze handeling valt ook het bij AMvB geven van bevoegdheid aan het
Lisv/UWV voor het toekennen van een loonsuppletie bij werkaanvaarding
tegen een lager loon dan de werkloosheidsuitkering bij een experiment.

(271) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van nadere regels voor de Wet plaat-

sing van minder-valide arbeidskrachten of de Wet arbeid gehandicapte
werknemers.
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grondslag: Wet plaatsing van minder-valide arbeidskrachten (Stb. 1947, H 283) art. 13;
Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) art. 1 onder b en d, 3
zesde lid, vernummerd (Stb. 1995, 355) vijfde lid, 5 tweede en derde lid, 6
vijfde lid, 10, 11 tweede en vierde lid en 28 (b.w. Stb. 1998, 290); Besluit ter
uitvoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1988, 294) art. 2

periode: 1947 - 1998
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers
(Stb. 1988, 294)

ministeriële regeling, onder andere:
- Besluit tot aanwijzing van scholingsinstituten (Stcrt. 1991, 210)

(272)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels omtrent de verhouding tussen het aantal

werknemers en het aantal gehandicapte werknemers voor bepaalde onder-
nemingen.

grondslag: Wet plaatsing van minder-valide arbeidskrachten (Stb. 1947, H 283) art. 3
tweede en derde lid; Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300)
art. 3 (b.w. Stb. 1998, 369); Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
(Stb. 1998, 290), art. 5 eerste t/m vierde lid;

periode: 1947 -
product: algemene maatregel van bestuur
opmerking: Hiermee wordt de quotumverplichting bedoeld.

(1043)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Defensie
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

handeling: Het verlenen van ontheffing aan een werkgever met betrekking tot de
verplichting een bepaald percentage arbeidsgehandicapte werknemers in dienst
te hebben.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 6 eerste
lid;

periode: 1998 -
product: ontheffingsbesluit

(273)
actor: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-1998)
handeling: Het stellen van regels inzake de arbeidsbemiddeling door de bedrijfsvereniging

en het ABP van gehandicapte werknemers.
grondslag: Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) zoals gewijzigd (Stb.

1994, 916) art. 16 tweede lid (b.w. Stb. 1998, 290)
periode: 1995 - 1998
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product: regeling

(274)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels ter bepaling in hoeverre zich de

arbeidsbemiddelingstaak van de bedrijfsverenigingen en het ABP zich
uitstrekt.

grondslag: Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) zoals gewijzigd (Stb.
1995, 560) art. 16 derde lid (b.w. Stb. 1998, 290)

periode: 1995 - 1998
product: ministeriële regeling

(1046)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot voorzieningen voor

jonggehandicapten, die strekken tot behoud of herstel van de arbeidsgeschikt-
heid
of die de arbeidsgeschiktheid bevorderen.

grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 24 derde en vierde lid

periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1047)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de bepaling of iemand op

grond van een medisch-arbeidskundige beoordeling tot de categorie
arbeidsgehandicapten behoort.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 2 zesde
lid, 3 eerste lid

periode: 1998 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Arbeidsgehandicaptebesluit (Stb. 1998, 488)

(1112)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de uitvoering door het

Lisv van de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces van de
arbeidsgehandicapte werknemer en de rol die de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie daarin heeft.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 14 tweede
lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1998 - 2001
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit tijdelijke verplichte inkoop dienstverlening
arbeidsgehandicapten Lisv Arbeidsvoorziening (Stb. 1998, 490)
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(1050)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de overeenkomst tussen het Lisv en

de Arbeidsvoorzieningsorganisatie omtrent de inkoop van dienstverlening van
arbeidsgehandicapten.

grondslag: Besluit tijdelijke verplichte inkoop dienstverlening arbeidsgehandicapten Lisv-
Arbeidsvoorziening (Stb. 1998, 490) art. 3 vierde lid;

periode: 1998 - 2001
product: Ministeriële regeling

(1053) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag van reïntegratie-

instrumenten voor werkgevers en arbeidsgehandicapten.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 278), gewijzigd

(Stb. 2001, 644), art. 39;
periode: 2002 -
product: Ministeriële regeling

(1049)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het erkennen van een instelling die het Lisv adviseert met betrekking tot de

aanvraag van een arbeidsgehandicapte om een lening, borgtocht of
starterskrediet.

grondslag: Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 489), art. 3 eerste lid
(b.w. Stb. 2003, 300);

periode: 1998 - 2003
product: Erkenningsbesluit

(1054)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de

verplichting voor de werkgever tot het aanbrengen van zodanige aanpassingen
dat een arbeidsgehandicapte werknemer de arbeid kan blijven verrichten.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 9 derde lid;

periode: 2002 - 
product: Aanwijzingsbesluit, o.a.:

- Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met
specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving (Stcrt. 2002,
203)

(1055)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de samenwerking tussen
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de gemeenten in het
kader van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 14 derde lid;

periode: 2002 -
product: Algemene maatregel van bestuur

(1056)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen van de voorwaarden waaronder de bevordering door

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de inschakeling in het
arbeidsproces van arbeidsgehandicapten niet van toepassing is op een
aangewezen categorie arbeidsgehandicapten.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 14 vierde lid;

periode: 2002 -
product: Algemene maatregel van bestuur
 
(1057) vervallen

(1058)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het reïntegratieverslag dat de

werkgever, in samenwerking met een Arbo-dienst, heeft opgesteld over zijn
reïntegrerende werknemer. 

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290) gewijzigd (Stb.
2001, 625), art. 8 tiende lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regeling

(1059)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de uitvoering door het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de uitbesteding aan
reïntegratiebedrijven van de werkzaamheden die gericht zijn op reïntegratie
van arbeidsgehandicapten. 

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 10 vijfde lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688)

(1060)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot het aantekening houden door de
werkgever van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de reïntegratie van
zijn werknemer.  

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.
2001, 628), art. 71a zevende lid;

periode: 2002 -
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Regeling procesgang eerste ziektejaar (Stcrt. 2002, 60)

(1061)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het niet of niet volledig

nakomen of het verrichten van onvoldoende reïntegratie-inspanningen door de
werkgever ten aanzien van zijn werknemer.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.
2001, 628), art. 71a tiende lid;

periode: 2002 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

(1062)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de overgang van de

reïntegratietaak van de werkgever op het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen of op de gemeente. 

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 14 tweede lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688)

(1063)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de werkzaamheden die

gericht zijn op arbeidsinschakeling van de arbeidsgehandicapte niet-
werknemer door het reïntegratiebedrijf alsmede in dat kader met betrekking tot
de gegevensverwerking van de arbeidsgehandicapte niet-werknemer door het
reïntegratiebedrijf.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290) gewijzigd Stb.
2001, 625 art. 33, lid 5

periode: 2002- 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1064)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de werkzaamheden die
gericht zijn op arbeidsinschakeling van de arbeidsgehandicapte werknemer
door het reïntegratiebedrijf alsmede in dat kader met betrekking tot de
gegevensverwerking van de arbeidsgehandicapte werknemer door het
reïntegratiebedrijf.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 33a derde lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1065)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het persoonsgebonden 

reïntegratiebudget voor de arbeidsgehandicapte werknemer.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd

(Stb. 2001, 625), art. 33a vierde lid;
periode: 2002- 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1066)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de terugvordering en de

tenuitvoerlegging van besluiten tot terugvordering in het kader van het
reïntegratie-instrumentarium arbeidsgehandicapten. 

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 35 achtste lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regeling

(1067)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de reïntegratietaak van werkgevers

ten aanzien van hun werknemers die door ziekte of gebrek niet in staat zijn de
bedongen arbeid te verrichten.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 278), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 8 zevende lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit SUWI (Stb.2001, 688) 

(1068)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de hoogte en de voorwaarden
waaronder een subsidie kan worden verstrekt door het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen aan een werkgever indien een werknemer van de
werkgever arbeidsgehandicapt wordt en buiten het bedrijf van die werkgever
ingeschakeld kan worden in de arbeid.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 278), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 15 tweede lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit SUWI (Stb.2001, 688)

(1069) vervallen

(1070) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het sluiten van een contract met een reïntegratiebedrijf of Arbo-dienst voor 

het verrichten van de reïntegratietaak van werknemers met een WW-
uitkering of een arbeidshandicap.

product: Overeenkomst
periode: 2002 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.1 eerste, tweede en derde lid

(1449)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure met betrekking tot de inkoop

van reïntegratietrajecten.
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688), artikel 4.2
periode: 2002 –
product: Programma van eisen reïntegratiecontracten UWV

(1071) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inhoud van de contracten

tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/B&W en Arbo-
diensten/reïntegratiebedrijven voor het verrichten van de reïntegratietaak.

product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.1 vierde lid

(1072) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de vergoeding door de 

werkgever aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de
kosten die door het reïntegratiebedrijf of de Arbo-dienst aan het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in rekening worden gebracht
voor het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de
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persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst.   
product: Ministeriële regeling
periode: 2003 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.11 derde lid

(1073) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de subsidievoorwaarden

indien een persoonsgebonden reïntegratiebudget door het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen wordt verstrekt. 

product: Ministeriële regeling
periode: 2003 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.12 derde lid 
 
(1074) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat aan subsidie in de vorm van

een persoonsgebonden reïntegratiebudget en/of reïntegratieovereenkomst
wordt verstrekt.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2003 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.13 eerste lid, art. 4.19 eerste lid 

(1075) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inhoud van de 

persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst.
product: Ministeriële regeling
periode: 2003 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.20 tweede lid 

Reïntegratiebedrijf en –certificaat

(1076) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat UWV, B&W van gemeenten en werkgevers de

werkzaamheden die gericht zijn op de inschakeling in de arbeid van
werknemers, uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden of arbeidsgehandicapten
slechts kan laten verrichten bij een gecertificeerd reïntegratiebedrijf. 

product: Algemene maatregel van bestuur 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 14 eerste lid

(1077) 
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels voor de afgifte van een certificaat aan een

bedrijf dat voldoet aan gestelde kwaliteits- en deskundigheidseisen om als 
reïntegratiebedrijf aangemerkt te worden.

product: Algemene maatregel van bestuur 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art.14 tweede lid

(1078) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het afgeven van het certificaat «reïntegratiebedrijf».
product: Certificaat
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art.14 derde lid

(1079) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van een certificerende instelling voor de afgifte van

het certificaat reïntegratiebedrijf.
product: Aanwijzingsbesluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art.14 derde lid, art. 15 eerste t/m derde lid

(1080) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de aanvraag, intrekking of 

wijziging, de kosten en de wijze van betaling van het certificaat 
reïntegratiebewijs.  

product: Algemene maatregel van bestuur 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art.14 vijfde lid

(1081) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de gronden waarop een 

aanwijzing aan een certificerende instelling kan worden gegeven, ingetrokken 
of gewijzigd alsmede voor het opstellen van een verslag van werkzaamheden 
ten behoeve van de minister.

product Algemene maatregel van bestuur 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 15 vijfde lid

Experimenten ter bevordering van inschakeling in het arbeidsproces
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Het doel van de Wet experimenten WW (Stb. 1999, 307) is om moeilijk plaatsbare werk-
lozen, die recht hebben op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), via ex-
perimenten te reïntegreren in de arbeidsmarkt. Op deze manier wordt gepoogd een beroep op
WW-uitkeringen te voorkomen. De experimenten worden gefinancierd met middelen uit het
Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). 
Omdat het niet bekend is of het rendement en het mogelijk neveneffect van een structurele
wettelijke maatregel zijn vruchten zal afwerpen, is gekozen voor een wettelijk kader voor ex-
perimenten waarbij van bestaande wet- en regelgeving kan worden afgeweken. De praktijk
zal moeten laten zien of de genomen maatregel bijdraagt aan de werkhervattingskans van de
moeilijk plaatsbare WW-gerechtigde, of de maatregel uitvoerbaar en handhaafbaar is en of de
maatregel geen ongewenst neveneffect laat zien. 
Met de wet wordt tegemoet gekomen aan de in het Regeerakkoord (1998) aangekondigde ex-
perimentele inzet van Awf-gelden voor scholing en andere reïntegratie-instrumenten. Daar-
mee wordt ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de zogenoemde “sluitende
aanpak”waartoe Nederland zich als lid van de Europese Unie heeft verplicht. Nederland heeft
zich verplicht tot het vaststellen van werkgelegenheidsrichtsnoeren. Een belangrijk onderdeel
daarvan behelst de verplichting om binnen een termijn van 5 jaar een sluitende aanpak te re-
aliseren voor nieuwe volwassen werklozen. 

(1082) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat het Lisv/het UWV een experiment inkoopt bij de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie (tot 1 januari 2002) of derden.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130

eerste, vierde en vijfde lid;
periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380)
opmerking: Het experiment heeft ten doel de inschakeling van werknemers in het

arbeidsproces te bevorderen, die recht hebben op uitkering op grond van de
Werkloosheidswet.

(1083) 
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen 
handeling: Het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met de de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie om de inschakeling, via een experiment, te
bevorderen van werknemers die recht hebben op uitkering op grond van de
Werkloosheidswet.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130 eerste
lid (b.w. Stb. 2001, 690);

periode: 1999 - 2001
product: Overeenkomst

(1084) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het betalen van een rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor 
een experiment.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130 eerste
lid (b.w. Stb. 2001, 690);

periode: 1999 - 2001
product: Rijksbijdrage, financiële bescheiden

(1085)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het informeren van de minister omtrent de wijze waarop uitvoering wordt

gegeven aan experimenten.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130 derde

lid, art. 130c derde lid;
periode: 1999 -
product: Informatie

(1051) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot hoogte van de vergoeding die door

het Lisv/het UWV aan de uitvoeringsinstellingen wordt verstrekt ten behoeve
van de werkzaamheden die zij verrichten aan een experiment.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130 vijfde
lid onder d (b.w. Stb. 2001, 625); 
Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380) art. 5 tweede lid (b.w.
Stb. 2001, 687);

periode: 1999 - 2001
product: Ministeriële regels

(1086)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen dat de hoogte van de vergoeding die door het Landelijk instituut

sociale verzekeringen aan de uitvoeringsinstellingen wordt verstrekt, ten
behoeve van de werkzaamheden die zij verrichten aan een experiment,
afhankelijk is van het resultaat van die werkzaamheden.

grondslag: Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380), art. 5 eerste lid (b.w.
Stb. 2001, 687);

periode: 1999 - 2001
product: Regeling

(1087) 
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – stellen van regels voor onderdelen

van een experiment.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307) art. 130 zesde
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lid, art. 130a vierde lid, art. 130b vierde lid, art. 130c vijfde lid;
periode: 1999 -
product: Regeling

(1088) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het goedkeuren van de regels van het Lisv/het UWV die zijn opgesteld voor

onderdelen van het experiment.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130 zesde

lid, 130a vierde lid, 130b vierde lid, 130c vijfde lid;
periode: 1999 -
product: Goedkeuringsbesluit

(1089)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-2003)
handeling: Het vaststellen van een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces

voor werknemers die recht hebben op uitkering op grond van de
Werkloosheidswet. 

grondslag: Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380), art. 4 eerste lid;
periode: 1999 - 2003
product: Besluit

(993)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van het aantal uitkeringsgerechtigden waarvoor een traject door

het Lisv/het UWV wordt vastgesteld dat gericht is op inschakeling in het
arbeidsproces. 

grondslag: Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380), art. 4 eerste lid,
gewijzigd (Stb. 2000, 72) art. 4 derde lid;

periode: 1999 - 2003
product: Besluit

(1008)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat een experiment na afloop van de looptijd wordt

voortgezet totdat een structurele wettelijke regeling is getroffen. 
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130

achtste lid, 130a zesde lid, 130b vijfde lid, 130c zesde lid;
periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Het experiment heeft ten doel de inschakeling van werknemers in het

arbeidsproces te bevorderen, die recht hebben op uitkering op grond van de
Werkloosheidswet.

(1009) 
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat voor bepaalde groepen werknemers kan worden

afgeweken van een aantal bepalingen uit de Werkeloosheidswet ten behoeve
van een experiment. 

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130a
eerste lid;

periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Tijdelijk besluit proefplaatsing WW (Stb. 2000, 191)
- Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW (Stb.

2000, 620)
- Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende zelfstandigen

WW (Stb. 2000, 621)

(1010)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het (bij AMvB) stellen van regels met betrekking tot de inkomsten van een

werknemer die deelneemt aan een experiment.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130a

vijfde lid, art. 130b eerste lid;
periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur / Ministeriële regeling, o.a.:

- Tijdelijk besluit inkomenstenkorting startende zelfstandigen WW (Stb.
2000, 620) 

- Tijdelijk besluit loonsuppletie WW (Stb. 2000, 189)
opmerking: Het betreft o.a. het geven van regels omtrent de bevoegdheid van het UWV om

een loonsuppletie toe te kennen bij werkaanvaarding tegen een lager loon dan
de uitkering.

(1090) 
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het toekennen van loonsuppletie bij werkaanvaarding tegen een lager loon dan

de uitkering ten behoeve van een experiment.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130b

eerste lid; Tijdelijk besluit loonsuppletie WW (Stb. 2000, 189), art. 4 eerste
lid;

periode: 1999 -
product: Beschikking
opmerking: Het betreft een experiment dat ten doel heeft de inschakeling van werknemers,

die recht hebben op uitkering op grond van de Werkloosheidswet, in het
arbeidsproces te bevorderen.

(1012)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB opdragen aan het Lisv/het UWV om te bevorderen dat bepaalde
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groepen werknemers, die werkloos dreigen te worden, ingeschakeld blijven in
de arbeid door middel van een experiment.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130c
eerste lid;

periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen (Stb. 2000, 190)
opmerking: Het betreft een experiment dat ten doel heeft de inschakeling van werknemers,

die recht hebben op uitkering op grond van de Werkloosheidswet, in het
arbeidsproces te bevorderen.

(1091)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-2004)
handeling: Het vaststellen van een traject voor een werknemer gericht op het ingeschakeld

blijven in het arbeidsproces.
grondslag: Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen (Stb. 2000, 190) art. 4

eerste lid;
periode: 2000 - 2004
product: Vaststellingsbesluit

(1092)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-2004)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag van een werknemer om

een traject vast te stellen gericht op het ingeschakeld blijven in het
arbeidsproces.

grondslag: Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen (Stb. 2000, 190), art. 5
eerste lid;

periode: 2000 - 2004
product: Regeling

(1093)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het opdragen aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (tot 2002) of derden van

werkzaamheden die verbonden zijn aan de bevordering om bepaalde groepen
werknemers ingeschakeld te laten blijven in de arbeid door middel van een
experiment.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307; Stb. 2001,
690), art. 130c eerste lid; 
Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380), art. 4 tweede lid; 
Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen (Stb. 2000, 190), art. 4
tweede lid;

periode: 1999 -
product: Besluit  
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(1025)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van het budget dat is bestemd voor experimenten alsmede het

bepalen van het deel van het budget dat bestemd is voor het vaststellen de
kosten van beheer en administratie door het UWV.

grondslag: Tijdelijk Besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380) gewijzigd (Stb. 2001,
687), art. 4a;

periode: 2001- 2003
product: Ministeriële regeling

Toeslagen

(275)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels inzake het recht op en de hoogte van een uitkering

ingevolge de Toeslagenwet.
grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 4 tweede lid, 8 zesde lid en 9
periode: 1987 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regels recht op toeslag tijdens eerste zes weken van ziekte (Stcrt.
1986, 250)

- Regels gelijkstelling ander inkomen met loondervingsuitkering (Stcrt.
986, 250)

(276)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van nadere regels betreffende de bepaling van het

inkomen van een uitkeringsgerechtigde.
grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 6 tweede lid
periode: 1986 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Inkomensbesluit Toeslagenwet (Stb. 1986, 659)

(1094)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat bepaalde aanvragen tot toekenning van een toeslag

in plaats van bij het Centrale organisatie voor werk en inkomen bij het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ingediend dienen te worden.

grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 11 negende
lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur
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(1095) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het vaststellen of recht op toeslag bestaat.
grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 11 eerste lid;
periode: 2002 - 
product: Besluit

(1096) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het (bij AMvB) stellen van regels met betrekking tot het weigeren van een

toeslag indien een belanghebbende op een aanspraak op een toeslag de
verplichtingen niet of niet behoorlijk is nagekomen.

grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 14 zesde lid;
Invoeringswet SUWI (Stb. 2001, 625), art. 47 onder b;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Tot een bij K.B. te bepalen tijdstip mag het UWV de nadere regels stellen.

(1097)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de uit het Toeslagenfonds te betalen 

toeslagen en de aan de uitvoering van de Toeslagenwet verbonden kosten.
grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 27 tweede lid;
periode: 2002 - 
product: Regeling

Ouderdom

(287)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van nadere regels met betrekking tot de inwerkingtreding van

de wet en de overgangsrechten in verband met andere sociale voorzieningen.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 59, 61 derde lid en 63 negende

lid; gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 70; Wet van 28 maart 1985 (Stb. 1985,
180) art. XVI; Wet van 6 november 1986 (Stb. 1986, 563) art III

periode: 1956 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling Verlenging overgangsregeling AOW voor aanvullende
pensioenregelingen (Stcrt. 1988, 54)

(1098)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels met betrekking tot het weigeren

ouderdomspensioen te voldoen.
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grondslag: Algemene ouderdomswet (Stb. 1956, 281), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 17b
zesde lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

Nabestaanden

(288)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels voor de vaststelling van een «vermoedelijk overlijden»

van een verzekerde.
grondslag: Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 4; Algemene

Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 8
periode: 1959 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 13 juli 1959, nr. 2262 (Stcrt. 1959, 134)

opmerking: Het betreft de vaststelling van een overlijdensdatum van mensen die vermist
zijn. Pas na vaststelling van een datum ontstaat het recht voor nabestaanden op
een uitkering.

(289)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van vaststelling van het

inkomen van een nabestaande.
grondslag: Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690), art. 10 tweede lid (gewijzigd

Stb. 2001, 692) en 20;
periode: 1995 -
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Inkomens- en samenloopbesluit Anw (Stb. 1996, 306)

(290)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels waarin bepaald wordt welke personen

in afwijking van de bepalingen in de wet recht hebben op een pensioen of
uitkering ingevolge de AWW, later de ANW.

grondslag: Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) 11 vijfde lid, 14 derde
lid, 17 derde lid, vernummerd (Stb. 1965, 347) vierde lid en 18 tweede lid;
Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 15 tweede lid, 23 tweede lid
en 27 tweede lid

periode: 1959 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 2 juli 1959,
nr. 2859 (Stcrt. 1959, 128)
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(291)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van gevallen, waarin uitsluitingsgronden voor het

recht op pensioen ingevolge de AWW buiten toepassing blijven.
grondslag: Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) zoals gewijzigd (Stb.

1971, 308) art. 59 derde lid
periode: 1971 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit van 22 december 1971 (Stb. 1971, 802)

(292)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inwerkingtreding van de

wet en rechten op andere sociale voorzieningen.
grondslag: Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 70, 73, 76, 83 en 85;

Wet interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en
uitkeringen ingevolge de AWW (Stb. 1959, 140) art. 18

periode: 1959 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regelingen uitvoering interimregeling (Stcrt. 1959, 152 en 186)

(1027)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot wie als nabestaanden

worden aangemerkt met het oog op voorkoming van een onbillijkheid met de
inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet.

grondslag: Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690), gewijzigd (Stb. 1998, 377), art.
66a derde lid;

periode: 1998 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit ex artikel 66a ANW (Stb. 1998, 378)
(1099)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het behandelen van een verzoek van een onverzekerbaar persoon om voor 

een nabestaandenuitkering in aanmerking te komen.
grondslag: Besluit ex artikel 66a ANW (Stb. 1998, 378), art. 3 eerste t/m vierde lid, art. 4

eerste lid, art. 7 eerste lid;
periode: 1998 -
product: Correspondentie

(1100)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de hoogte van de aan de Sociale

Verzekeringsbank verschuldigde bijdrage om als onverzekerbaar persoon voor
een nabestaandenuitkering in aanmerking te komen.
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grondslag:    Besluit ex artikel 66a ANW (Stb. 1998, 378) art. 4 tweede lid;
periode: 1998 -
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Herziening regeling o.g.v. Besluit ex artikel 66a ANW (Stcrt. 2002,
245)

(1101)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de vergoeding van de kosten van het medische

onderzoek van een onverzekerbare persoon aan een verzekeraar.
grondslag:    Besluit ex artikel 66a ANW (Stb. 1998, 378) art. 7 tweede lid;
periode: 1998 -
product: Ministeriële regeling 

(1102) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels met betrekking tot het weigeren de

nabestaandenuitkering te voldoen.
grondslag: Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art.

38 zesde lid;
periode: 2002- 
product: Algemene maatregel van bestuur

Kinderbijslag

(300)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van nadere voorwaarden voor het recht op

kinderbijslag.
grondslag: Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 7-8 en (van Stb. 1983, 147

tot Stb. 1995, 220) art. 9 tweede lid en zoals gewijzigd (Stb. 1995, 220) art. 27
vierde lid; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) zoals
gewijzigd (Stb. 1950, K 369) art. 23 vijfde lid, vernummerd (Stb. 1952, 475)
art. 19 vijfde lid (gewijzigd Stb. 1962, 257) art. 17 derde lid, 18 en 48 zesde en
negende lid (b.w. Stb. 1979, 709); Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen
(Stb. 1951, 212) art. 6 derde lid en zoals gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 5
vijfde lid (b.w. Stb. 1979, 709)

periode: 1950 -
product: ministeriële regeling / algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag (Stb. 1995, 451)
- Tijdelijk besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 18-plussers

(Stb. 1995, 452)
opmerking: Sinds 1995 worden de regels betreffende het beoordelen van de mate waarin

een kind door de verzekerde wordt onderhouden, bij AMvB vastgesteld.
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(301)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot vaststelling van de kosten

voor het onderhoud van het kind en tot bepaling van het eigen inkomen van
het kind.

grondslag: Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) zoals gewijzigd (Stb. 1977, 670)
art. 9a; vernummerd (Stb. 1980, 1 ) art. 10; gewijzigd (Stb. 1995, 220) art. 9
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) zoals gewijzigd (Stb.
1977, 670) art. 19a (b.w. Stb. 1979, 709); Kinderbijslagwet voor kleine
zelfstandigen (Stb. 1962, 257) zoals gewijzigd (Stb. 1977, 670) art. 7a (b.w.
Stb. 1979, 709)

periode: 1977 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling inkomen kinderbijslag (Stcrt. 1995, 209, gewijzigd Stcrt.
1997, 63)

- Regeling inkomen kinderbijslag 1997 (Stcrt. 1997, 108, gewijzigd
Stcrt. 1998, 53, Stcrt. 2002, 40, Stcrt. 2003, 55)

(306) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het vaststellen van een regeling inzake een tegemoetkoming in de kosten van

verzorging van thuiswonende meervoudig gehandicapte of ernstig lichamelijk
gehandicapte kinderen.

grondslag: Rijksbegroting 1997 art. U 1310; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb.
1994, 916) art. 28 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale
verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 25 eerste lid onder f, 28 vijfde lid en
86 (b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1990 - 2001
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (TOG) (Stcrt.
1997, 67)

- Regeling indexering TOG-bedragen januari 1998 (Stcrt. 1997, 249)
- Regeling indexering TOG-bedragen juli 1998 (Stcrt. 1998, 118)
- Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999 (Stcrt.

1998, 243)

(1103) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanpassen van de bedragen genoemd in het Besluit

onderhoudsvoorwaaden kinderbijslag en het Tijdelijk besluit
onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 18-plussers.

grondslag: Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag (Stb. 1995, 451), art. 10;
Tijdelijk besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 18-plussers (Stb. 1995,
452), art. 9;
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periode: 1995 -
product: Ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling forfaitaire bedragen onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag
1997 (Stcrt. 1997, 123)

- Regeling forfaitaire bedragen onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag
1998 (Stcrt. 1998, 138)

- Regeling forfaitaire bedragen onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag
2002 (Stcrt. 2002, 166)

opmerking: De gewijzigde bedragen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

(1104)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het weigeren door de

Sociale Verzekeringsbank om kinderbijslag uit te betalen.
grondslag: Algemene kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art.

17 zesde lid;
periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur 

(1105)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het recht op een wezenuitkering voor

een kind dat ouder is dan 16 jaar, maar jonger dan 21 jaar en onderwijs of een
beroepsopleiding geniet.

grondslag: Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 33),
art. 26 vierde lid;

periode: 1996 - 
product: Ministeriële regeling
(1106)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de toepassing van het recht op

kinderbijslag als een kind van 17 jaar of ouder ophoudt met studeren.
grondslag: Wet van 21 december 1995 (Stb. 1995, 691), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 33)

art. XII tweede lid (b.w. Stb. 2001, 690);
periode: 1995 - 2001
product: Ministeriële regeling

(1107)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels wanneer een verzekerde recht heeft op kinderbijslag

voor een kind van 16 of 17 jaar dat in verband met onderwijs of een
beroepsopleiding lessen of stages volgt gedurende een gemiddeld x aantal
klokuren per kwartaal.

grondslag: Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1990, 128), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 33),
art. 7 dertiende lid;

periode: 1996 - 
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product: Ministeriële regeling, o.a.:
- Regeling klokuren (Stcrt. 1997, 48)
- Regeling klokuren 1998 (Stcrt. 1998, 185)

Kinderopvang

(1108)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot kinderopvang voor een

werknemer of arbeidsgehandicapte. 
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 259) art. 74 eerste

lid; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290) gewijzigd
(Stb. 2001, 259) art. 22a eerste lid;

periode: 2001 -
product: Overeenkomst

(1109)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verstrekken van een tegemoetkoming aan een werkgever in de kosten voor

de kinderopvang die hij maakt voor een werknemer of arbeidsgehandicapte.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 259), art. 74 tweede

lid; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 259), art. 22a tweede lid;

periode: 2001 -
product: Financiële bescheiden

(1016)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van de regeling van de eigenbijdrage voor de werknemer of

arbeidsgehandicapte voor wie het Lisv/het UWV een schriftelijke
overeenkomst met betrekking tot kinderopvang heeft gesloten.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 259), art. 74
zevende lid; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290),
gewijzigd (Stb. 2001, 259), art. 22a zevende lid;

periode: 2001 - 
product: Besluit

(1110)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verrekenen van de eigen bijdrage die een werknemer of

arbeidsgehandicapte is verschuldigd voor de kosten van kinderopvang. 
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 259), art. 74 zesde
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lid; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 259), art. 22a zesde lid;

periode: 2001-
product: Financiële bescheiden, correspondentie

3.3.3. Uitvoering werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen werden tot 1 januari 2002 uitgevoerd door het Landelijk
instituut sociale verzekeringen (Lisv). Sindsdien is de uitvoering opgedragen aan het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). 

De uitvoering omvat naast de werknemersuitkeringen ook andere voorzieningen die in de
respectievelijke wetten zijn geregeld, zoals bovenwettelijke uitkeringen (ZW), scholing en
opleiding (WW), loongarantieregelingen voor havenbedrijven (WW), werk- en
leefvoorzieningen voor arbeidsgehandicapten (AAW/WAO), subsidies voor preventieve
maatregelen (ZW, AAW/WAO) en reïntegratiemiddelen (AAW/WAO/WAGW).

Regelgeving op het gebied van de uitvoering is in eerste instantie afkomstig van de minister
van SZW. Wel mag het UWV over sommige onderwerpen ook regels stellen, welke in de
meeste gevallen de goedkeuring van de minister behoeven. 

Uitvoeringsregels

(308) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van voorschriften voor registratie van verzekerden en de

gegevensverstrekking tussen uitvoeringsorganen, werkgevers en verzekerden.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) zoals gewijzigd (Stb.

1988, 655) art. 1 tweede lid, 23 zesde lid en 50f; vernummerd (Stb. 1993, 660)
zevende lid (b.w. Stb. 1997, 96); Wet op de Identificatieplicht (Stb. 1993, 660)
art. 23; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 59 zevende
lid en 96 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 47 eerste en vijfde lid, 48 tweede en 94 eerste lid (b.w. Stb.
2001, 625);

periode: 1988 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

ten aanzien van gegevensverstrekking door uitvoeringsorganen
- Besluit registratiebericht (Stcrt. 1989, 244) 
- Besluit statusoverzicht (Stcrt. 1990, 60)

- Regeling verzending statusoverzicht bedrijfsverenigingen over 1989
(Stcrt. 1990, 191)

- Besluit statusoverzicht (Stcrt. 1991, 217)
ten aanzien van gegevensverstrekking door werkgevers of verzekerden

- Besluit melding bedrijfsvereniging (Stcrt. 1989, 107)
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- Regeling invoeringstermijn identificatieplicht verzekerde
- Regeling bewaarplicht identiteitsdocumenten (Stcrt. 1994, 100)

- Regeling houdende wijziging van het Besluit melding sociale
verzekeringen tot vaststelling van de termijn waarbinnen de werkgever
een nieuwe arbeidsverhouding moet melden (Stcrt. 1997, 86)

opmerking: De vaststelling van de regelingen gebeurde in overleg met de minister van
Financiën en tot 1995 gehoord de SVr.

(310)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van nadere regels inzake de aanvraag, toekenning,

herziening, schorsing, intrekking en betaalbaarstelling van uitkeringen
ingevolge de werknemersverzekeringen.

grondslag: o.a.: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 17 tweede
lid, 32 vierde lid, 40 tweede lid, 41, 42 en 46 derde lid, gewijzigd (Stb. 1952,
474) art. 28 vierde lid, 30 zesde lid, 32, 33, 37 tweede lid en 142 tweede lid,
vernummerd (Stb. 1967, 473) 30 zesde lid, 44 derde lid (b.w. Stb. 1992, 82),
gewijzigd (Stb. 1998, 278), art. 33 zevende lid, art. 33b eerste lid;
Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 117) art. 47
eerste lid en zoals gewijzigd (Stb. 1967, 396) art. 31 eerste lid, onderdeel g
eerste lid; Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) zoals gewijzigd (Stb. 2001,
625), art. 18 tweede lid en zoals gewijzigd (Stb. 1994, 955) art. 35a, gewijzigd
(Stb. 1998, 278), art. 36 zevende lid en gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 36b
eerste lid; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art.
12, 20 tweede lid, 24, 26, 30, 39, 40, 45, 46, 46a (b.w. Stb. 1997, 175), 50, 54,
gewijzigd (Stb. 1998, 278), art. 57 zevende lid, art. 57b eerste lid, 59c(bis)
59e, 68 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625) en 99; Wet overgangsregeling ar-
beidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1967, 102) art. 39 vijfde lid, 42; Wet
aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (Stb. 1971, 340) art. 10; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb.
1975, 674) art. 7 tweede lid, 15, 17, 21, 29, 29a, 36a, vernummerd (Stb. 1995,
560) 29b, 34, 35, 36, 41, 45, gewijzigd (Stb. 1998, 278), art. 48b eerste lid, 54,
56, 61 en 102; Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) zoals gewijzigd (Stb. 1994 916)
art. 16, gewijzigd (Stb. 1998, 278), art. 20b eerste lid; Wet premieheffing over
uitkeringen (Stb. 1986, 639) art. XV zevende lid; Besluit van 21 februari 1930
(Stb. 1930, 46) art. 1-3; Besluit van 21 juni 1967 (Stcrt. 1967, 124) art. 3
tweede lid; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997,
176), gewijzigd (Stb. 1998, 278), art. 65 eerste lid; Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
gewijzigd (Stb. 1998, 278), art. 57 eerste lid;

periode: 1966 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling / circulaires, o.a.:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit van 20 januari 1930 (Stb. 1930, 18)
- Besluit van 18 april 1935 (Stb. 1935, 194)
- Besluiten van 7 februari 1953 (Stb. 1953, 57 en 60)
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ministeriële regeling
- Vaststelling bedrag bedoeld in art. 35a van de Werkloosheidswet

(Stcrt. 1995, 169)
opmerking: In sommige gevallen kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

de regels stellen tot aan een door een KB te bepalen tijdstip.

(312)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1967-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van nadere regels inzake de aanvraag, toekenning, herziening,
schorsing, intrekking en betaalbaarstelling van uitkeringen ingevolge de
werknemersverzekeringen.

grondslag: o.a.: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1952, 474) art. 29, 30
vijfde lid, 33b, 37 tweede lid, 38 zesde lid, 39b tweede lid, 40 eerste lid, 44, 45
vijfde lid, 45a zesde lid en 45c derde lid; Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566),
art. 37 (b.w. Stb. 2001, 625) en 77 derde lid, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96),
art. 37 en gewijzigd (Stb. 2002, 584) art. 85 eerste lid; Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 26, 28, 34, 36, 50 en
71a en gewijzigd (Stb. 2002, 584), art. 71b derde lid; Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 6, 19-24, 26 en 65;
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 16; Wet op de uitkering-ineens (Stb. 1970,
667) art. 2 eerste lid; Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsonge-
schiktheidscriteria (Stb. 1996, 93) art. 8 derde lid; Organisatiewet sociale
verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 38 (b.w. Stb. 1997, 96); Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 7 eerste lid; 

periode: 1967 -
product: Regeling, o.a.:

- Regelingen inzake uitkering-ineens aan uitkeringsgerechtigden
W.A.O., W.W. en Z.W. (Stb. 1971, 43)

- Raadsbesluit van 28 februari 1973 (Stcrt. 1973, 70)
- Regeling vergoeding voor reis- en verblijfkosten en de kosten van tijd-

verlies (Stcrt. 1991, 253)
- Regels SVr inzake zonder machtiging uitbetalen van ziekengeld aan

derden (Stcrt. 1991, 253)
- Regels SVr ter bepaling van de eerste werkdag (Stcrt. 1993, 251)
- Besluit SVr afwijking eerste herbeoordelingstermijn (Stcrt. 1994,
192)

- Besluit Tica vaststelling arbeidsurenverlies Tijdelijke wet beperking
inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (Stcrt. 1996, 153)
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opmerking: Voorbeelden van deze regelingen zijn (ZW): regels voor werknemers die nog
partieel leerplichtig zijn; voor de vergoeding van reiskosten; voor kleine
ondernemingen; voor een uitkering-ineens; voor de uitbetaling van ziekengeld
aan anderen dan de verzekerde; voor de terugvordering van het ziekengeld
door de bedrijfsvereniging bij een werkgever.
Hieronder wordt ook verstaan: het aanmerken van de eerste werkdag.

(1111) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag van een uitkering en een 

toeslag en aangifte van werkloosheid.
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 28 vierde lid

(313)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997)

handeling: Het vaststellen van modellen voor formulieren, lijsten, kaarten voor de
uitvoering van de sociale verzekeringen, bijv. 
- de kaart, die door de werkgever zichtbaar geplaatst dient te worden, met
gegevens betreffende de bedrijfsvereniging waarbij de werkgever aangesloten
is, de meldingsplicht bij arbeidsongeschiktheid en de in te houden premies.
- de ‘melding bedrijfsvereniging’, het formulier waarmee een werkgever een
werknemer bij de bedrijfsvereniging meldt

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 63 (b.w. Stb. 1997,
96); Besluit melding bedrijfsvereniging (Stcrt. 1989, 107) art. 2 eerste lid

periode: 1952 - 1997
product: besluit

(314)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-) 

handeling: Het vaststellen van een ziekengeldreglement.
grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 103, gewijzigd

(Stb. 1952, 474) art. 54
periode: 1940 -
product: ziekengeldreglement
opmerking: Het ziekengeldreglement behoefde tot 1992 de goedkeuring van de minister.

(315)
actor: de bedrijfsverenigingen (1949-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
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het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het vaststellen van een wachtgeld- en een werkloosheidsreglement (1986-

1997) of een uitkeringsreglement werkloosheidsverzekeringen (vanaf 1997).
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 342) art. 37, gewijzigd (Stb. 1953, 117) art.

28 (b.w. Stb 1986, 566); 
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 101
eerste lid

periode: 1949 - 
product: Reglement

(319)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1967-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994) 
het Toeslagenfonds (1987-1994)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1967-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het opstellen van beoordelingsnormen, beleidsregels en wetsinterpreterende
regels over de uitvoering van de werknemersverzekeringen.

grondslag: o.a.: Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) zoals gewijzigd (Stb. 1996,
333) art. 4:81; Regeling procesgang eerste ziektejaar (Stcrt. 2002, 60) art. 7

periode: 1940 -
product: beleidsregels, (beleidsarchief), arbeidskundige (ad-) standaarden,

verzekeringsgeneeskundige (vg-) standaarden, juridische handboek GMD,
functie-informatie systeem (FIS), Regelingen inzage- en correctierecht 

opmerking: In verschillende artikelen in de werknemersverzekeringen is aan de
uitvoeringsorganen (zowel de bedrijfsverenigingen, de fondsen, als het
Tica/het Lisv/het UWV) een bepaalde beleidsvrijheid toegekend. Het Functie-
informatiesysteem (FIS) is een geautomatiseerd systeem dat wordt gebruikt als
hulpmiddel bij het duiden van functies die een belanghebbende ar-
beidsongeschikte nog kan verrichten. In het FIS zijn een groot aantal functies
opgeslagen. Het FIS moet representatief zijn qua hoogte van de beloning van
een bepaalde functie, geografische spreiding van functies, opleiding die voor
een bepaalde functie vereist wordt en de belasting die een bepaalde functie met
zich meebrengt.
Medio 2002 is het FIS-systeem opgevolgd door het Claim Beoordelings
Borging Systeem (CBBS).

(320)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1949-1986)

de Sociale Verzekeringsraad (1986-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
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het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de inschrijving van werkzoekenden bij

het arbeidsbureau.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 40 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1953,

117) art. 31 eerste lid; Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) art. 26 tweede lid,
27 derde lid, gewijzigd (Stb. 1996, 248) art. 24 zesde lid en 26 derde lid

periode: 1949 -
product: (ministeriële) regeling, onder andere:

- Regeling inschrijving als werkzoekende bij het orgaan der openbare
arbeidsbemiddeling (Stcrt. 1952, 119)

- Regels SVr over het tijdstip van inschrijving van werknemers als
werkzoekende bij het arbeidsbureau (Stcrt. 1986, 240)

- Besluit SVr betreffende vrijstelling van verplichting tot inschrijving bij
arbeidsbureau en van verplichting gericht op arbeidsinpassing (Stcrt.
1986, 240, vervangen Tica Stcrt. 1996, 166)

- Vrijstelling verplichtingen tijdens vakantie (Stcrt. 1992, 19)
- Besluit vrijstelling verplichtingen WW (Stcrt. 1998, 248)

(322)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van nadere regels inzake de berekening van de contante waarde

van het verhaal op degene die arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 90 tweede

lid
periode: 1966 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regelen ex artikel 90 WAO (Stcrt. 1969, 167)
- Regelen ex art. 90 tweede lid WAO (Stcrt. 1980, 253)

(1031)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de wijze van het verhalen van de

kosten, die door het Lisv/UWV zijn gemaakt, op de persoon die de
arbeidsongeschiktheid van de verzekerde heeft veroorzaakt.

grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen  (Stb. 1997, 176),
gewijzigd (Stb. 1998, 742), art. 69 tweede lid; 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
gewijzigd (Stb. 1998, 742), art. 61 tweede lid;

periode: 1998 -
product: Regeling

(1019)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de berekening van de prijzen die voor het

verrichten van taken door de (uitvoerings)organisaties, anders dan die in de
Wet SUWI genoemd, in rekening worden gebracht.
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product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2) 

periode: 2002 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 3.1 tweede lid

Registratie
Het doel van de verzekerdenadministratie (VZA) is een beter inzicht te krijgen in het arbeids-
verleden van een verzekerde. Minstens zo belangrijk is het leveren van een bijdrage aan de
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale verzekeringen. 
De VZA is de authentieke bron voor gegevens over dienstverbanden en arbeidsverleden van
verzekerden alsmede voor gegevens over uitkeringen krachtens de werknemersverzekeringen.
De vulling van de VZA’s gebeurt door o.a. door de werkgevers, door de Belastingdienst (het
sofi-nummer), de gemeenten (uit het bevolkingsregister) en door het UWV zelf. De verzeker-
de ontvangt van het UWV een registratiebericht bij aanvang van een arbeidsverhouding en
jaarlijks een overzicht van de gegevens die over hem zijn opgenomen in de administratie, het
zogeheten statusoverzicht.

De sturende rol ten aanzien van de VZA berust thans bij het UWV. Het UWV beheert ook de
Gemeenschappelijke Verwijsindex (GVI). Deze index legt een relatie tussen de VZA’s van de
verschillende uitvoeringsinstellingen. De GVI is in 1994 tot stand gekomen opnieuw na een
aanwijzing van de staatssecretaris van SZW. Het primaire doel van de GVI is het mogelijk
maken van (elektronische) gegevensuitwisselingen tussen uvi’s onderling en tussen uvi’s en
derden. Hiermee kan de zogenaamde ‘witte fraude’ (het ten onrechte een uitkering ontvangen
naast een geregistreerd dienstverband) effectief bestreden worden. De uitwisseling van ge-
gevens met derden op het gebied van de sociale verzekeringen en voorzieningen wordt ont-
wikkeld in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten, o.a. RINIS, met ander uitvoeringsor-
ganen, zoals de Sociale Verzekeringsbank, de arbeidsvoorziening en gemeenten (sociale dien-
sten).

(323) 
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1988-1994)  

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (1997-2001)

handeling: Het vaststellen van voorschriften voor de administratie en registratie van
verzekerden en de uitwisseling van gegevens.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 26 eerste lid, 60 en
zoals gewijzigd (Stb. 1988, 655) art. 51a; Wet op de Sociale Verzekeringsbank
en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598); zoals gewijzigd (Stb. 1988, 655) art.
21 derde lid; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 19
(b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997,
95) art. 42 tweede t/m vierde lid, 48 eerste lid, 49, 91 tweede lid en 94 tweede
lid (b.w. Stb. 2001, 625); 

periode: 1952 - 2001
product: regeling, onder andere:
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- Voorschriften verzekerdenadministratie (VZA), circulaire nr. 917 van
de SVr van 30 december 1987

- Regeling inzage- en correctierecht Sociale Verzekeringsraad (Stcrt.
1988, 223)

(324)
actor: de bedrijfsverenigingen (1952-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het ontwerpen/vaststellen van systemen voor de administratie en registratie
van verzekerden en uitkeringsgerechtigden.

grondslag: onder meer: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 47
tweede en vierde lid; Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 33; Voorschriften
verzekerdenadministratie

periode: 1952 - 
product: systeem

(1113) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de administratieve indeling van 

werkzoekenden.
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 26 tweede lid
(1114) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot verzekerdenadministratie van de

Sociale Verzekeringsbank.
product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 35 vijfde lid

(325)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-) 

handeling: Het registreren van verzekerden en uitkeringsgerechtigden.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 23 tweede lid en 26

tweede lid; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 59
tweede lid (b.w. Stb. 1997, 96) en (Stb. 1997, 95) art. 47 tweede lid (b.w. Stb.
2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 33;

periode: 1940 - 
product: Verzekerdenadministratie (VZA)

(326)
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actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het beheren van de Gemeenschappelijke Verwijsindex (GVI).
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 38 eerste lid

onder e (b.w. Stb. 2001, 625); Regeling SUWI (Stcrt. 200, 2), art. 3.11 eerste
lid;

periode: 1997 - 
product: Gemeenschappelijke Verwijsindex (GVI), overzichten, enz.
opmerking: Het beheer van de Gemeenschappelijke Verwijsindex was tot 1 maart 1997 in

handen van een coöperatieve vereniging van bedrijfsverenigingen (de IDSV -
Informatie Diensten Sociale Verzekeringen). De wetgever achtte het, gezien
het publieke belang van de GVI, noodzakelijk dat het beheer van de GVI werd
opgedragen aan een publiekrechtelijke instelling, in casu het Lisv/UWV.

(330)
actor: de bedrijfsverenigingen (1989-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verlenen van toestemming om wegens verblijf in het buitenland van
verzekering vrijgesteld te worden.

grondslag: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen
1990 (Stb. 1989, 402) art. 15 eerste lid

periode: 1989 -
product: beschikking
(331)
actor: de bedrijfsverenigingen (1989-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verstrekken van overzichten aan verzekerden en uitkeringsgerechtigden -
van de over hen geregistreerde gegevens.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) zoals gewijzigd (Stb.
1988, 655) art. 23 vierde en vijfde lid; vernummerd (Stb. 1993, 660) vijfde en
zesde lid; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 59 vijfde
en zesde lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 48 eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001,
624), art. 33 vierde lid; Besluit registratiebericht (Stcrt. 1989, 244); Besluit
statusoverzicht (Stcrt. 1991, 217) art. 2-4; Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2), art.
3.1, art. 3.2;

periode: 1989 - 
product: registratiebericht, statusoverzicht

Uitkeringen

(333) 
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actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
de Raden van Arbeid (1940-1952)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het toekennen, weigeren, herzien, intrekken en terugvorderen van uitkeringen
ingevolge de Ziektewet (ziekengeld).

grondslag: Ziektewet (Stb. 1935, 32) art. 12 tweede en derde lid, 32 tweede lid, 46 eerste
lid en 53 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1952, 474) art. 28, gewijzigd (Stb. 1998,
742) 30 derde lid, 30a, 32 derde lid, 37 eerste lid, 39a (b.w. Stb. 2001, 628),
39c, 44, gewijzigd (Stb. 2001, 628) 45, 53, 55 derde lid en 57 eerste lid;
Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 19 eerste lid (b.w.
Stb. 1997, 96)

periode: 1940 -
product: beschikking
opmerking: Hieronder valt ook het inwinnen van informatie over de betrokkenen en het

gelasten van medisch onderzoek. Indien de bedrijfsvereniging een afdelingskas
heeft ingesteld voor een bedrijf of groep van bedrijven wordt het ziekengeld
toegekend door het bestuur van de afdelingskas.
Het Lisv/het UWV is bevoegd in bijzondere gevallen van het ziekengeld een
hoger bedrag uit te keren dan in de wet bepaald is.

(1115)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de terugvordering door het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van het ziekengeld dat
onverschuldigd is betaald aan een zieke werknemer.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 33b;
periode: 2001 - 
product: Ministeriële regels

(1116)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de weigering van het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen om ziekengeld uit te betalen.
grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 45 zesde lid;
periode: 2001 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(336)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het toekennen, weigeren, herzien, intrekken en terugvorderen van wachtgeld-
en werkloosheidsuitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet.
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grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 30, 36 eerste lid, 37 tweede lid, 40
tweede lid en 44 eerste lid, vernummerd (Stb. 1953, 117) art. 21-22, 27, 28,
31, 35 en 39; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 22-23, 27, gewijzigd
(Stb. 1998, 742), 27a, 30-33, 36, 52e, 52f, 63 tweede lid en 77 tweede lid;
Wachtgeld- en werkloosheidsreglementen, Besluit sanctietoepassing
Werkloosheidswet (Stcrt. 1994, 61) art. 1 en 4; Maatregelenbesluit Tica (Stcrt.
1996, 141) art. 2; Uitvoeringsregelingen

periode: 1949 -
product: beschikking, schriftelijke waarschuwing
opmerking: Onder deze handeling valt ook het eventuele verstrekken van een voorschot en

het intrekken, weigeren (sanctie) of herzien van een besluit tot toekenning van
een uitkering. Het te veel uitgekeerde wordt dan door de bedrijfsvereniging
teruggevorderd. Hieronder valt ook de bevoegdheid van de
bedrijfsvereniging/Lisv/UWV om af te wijken van de wettelijke
verjaringstermijn van het recht op een uitkering of betaalbaarstelling, de
betaling van vakantietoeslag en de aftrek van inkomsten wegens loonderving
en ouderdomspensioen. Tevens valt hieronder het geven van toestemming
voor het verrichten van onbeloonde activiteiten door werkloze werknemers en
het verlenen van vrijstelling c.q. het opleggen van verplichtingen aan een
werknemer in het kader van het vinden van passende arbeid. Bovendien valt
onder deze handeling het stellen van regels met betrekking tot de
verplichtingen van werkzoekenden op het gebied van voorkoming van
werkloosheid. 

(1117)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1997-) 

het Landelijks instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het opstellen van nadere regels met betrekking tot het verrichten van

onbeloonde activiteiten door werknemers.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96; Stb. 2001,

625), art. 77 derde en vierde lid;
periode: 1997 -
product: Regeling

(337)
actor: de bedrijfsverenigingen (1966-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het toekennen, weigeren, herzien, intrekken en terugvorderen van arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen en toelagen ingevolge de WAO, de AAW, de
WAZ, de Wajong en de Wet overgangsregeling arbeidsonge-
schiktheidsverzekering.
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grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.
2001, 628), art. 19 zevende lid en art. 23-25, gewijzigd (Stb. 2001, 742), 29-
29b, 34-44, en gewijzigd (Stb. 2001, 625), 48-49, 59d en zoals gewijzigd (Stb.
1995, 560) art. 63 (b.w. Stb. 1998, 290) en gewijzigd (Stb. 1997, 175), art.
65b, (Stb. 2001, 628) art. 71, 71a en 71b; Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 14-16, 26-33 en 36-40; Wet over-
gangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb 1967, 102) art. 53-59;
Wet van 24 december 1970 (Stb. 1970, 667) art 1; Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 40
derde lid, 55 eerste en tweede lid, 63; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), art. 16, 28, 32, 55; Besluit
inkomenssuppletie (Stb. 1996, 187); Besluit loonsuppletie (Stb. 1996, 188);

periode: 1966 -
product: beschikking, schriftelijke waarschuwing, plan van aanpak, reïntergratieverslag
opmerking: Op de uitkering wordt door de bedrijfsvereniging, later het Lisv/het UWV, de

vereveningsbijdrage in gehouden. Onder deze handeling valt ook de
overlijdensuitkering, welke na het overlijden van een verzekerde betaald wordt
aan de rechthebbende(n).
Onder deze handeling valt ook het beoordelen van een persoon naar de mate
van zijn arbeidsongeschiktheid.

(1118)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-2004)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag van loonsuppletie.
grondslag: Tijdelijk besluit loonsuppletie WW (Stb. 2000, 189), art. 8 eerste lid
periode: 2000 - 2004
product: Regeling

(339)
actor: de bedrijfsverenigingen (1987-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het toekennen, weigeren, herzien, intrekken en terugvorderen van toeslagen
op uitkeringen ingevolge de Toeslagenwet.

grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 11-24, gewijzigd (Stb. 1998, 742; 2001, 67;
2001, 625) en 29

periode: 1987 -
product: beschikkingen, schriftelijke waarschuwing
opmerking: De toelage wordt in principe gelijk met de loondervinguitkering waarop deze

een aanvulling is uitbetaald in één bedrag. Onder deze handeling wordt
verstaan zowel het beoordelen van het recht op een toelage, het betalen van
toelagen, vakantie- en overlijdensuitkeringen, het verstrekken van
voorschotten, het terugvorderen van onverschuldigde betalingen en het doen
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van betalingen aan andere instellingen bij samenloop van uitkeringen.

(341) vervallen

(343)
actor: het Algemeen Werkloosheidsfonds (1986-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het bepalen of de bedrijfsvereniging/Lisv/UWV een uitkering toekent aan een
werknemer, of een groep werknemers die ten gevolge van werkstaking, of
uitsluiting werkloos is.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 40 eerste lid; Werkloosheidswet
(Stb, 1986, 566) art. 19 zevende lid, vernummerd (Stb. 1993, 744) zesde lid

periode: 1949 -
product: beschikking

(345)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het ten aanzien van het bepalen van de lasten van het wachtgeldfonds,
gelijkstellen van een verzekering/werkzaamheden van een andere
bedrijfsvereniging/sector met die van de eigen bedrijfsvereniging/sector.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 90 derde lid, vernummerd (Stb. 1986,
639) tweede lid 

periode: 1986 -
product: beschikking

(347)
actor: de bedrijfsverenigingen (1966-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het betaalbaar stellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en, op verzoek
van andere organen, van invaliditeitsuitkeringen of pensioenen.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 50; Al-
gemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 41, 45 eerste lid

periode: 1966 -
product: financiële bescheiden

(348)
actor: de bedrijfsverenigingen (1968-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
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handeling: Het verlenen van vergunningen aan fondsen en instellingen om arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen uit te betalen.

grondslag: Regeling van 28 februari 1968, nr. 51.086 (Stcrt. 1968, 53); Regeling van 16
september 1976, nr. 54 348 (Stcrt. 1976, 192); Regeling van 20 juni 1985, nr.
SV/85/1335 (Stcrt. 1985, 123)

periode: 1968 -
product: vergunning

(349)
actor: de bedrijfsverenigingen (1966-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verhalen van de kosten ingevolge de WAO, WAZ, Wajong of ZW op
degene die arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 90;
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 69
eerste lid; Ziektewet (Stb. 1966, 85), zoals gewijzigd (Stb. 2001, 625), art.
52a, 52b; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb.
1997, 177), art. 61; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998,
290), art. 49 eerste en tweede lid

periode: 1966 -
product: beschikking

(1119)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels inzake het aanmerken van een verhoging als uitkering

op grond van de WAO, de WAZ of de Wajong. 
grondslag: Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567), art. 48

vierde lid;
periode: 1987 -
product: Ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling o.g.v. invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stcrt.
1997, 248)

(1120)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bepalen onder welke omstandigheden een uitkering niet wordt terug

gevorderd.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 63

vierde lid;
periode: 1997 -
product: Ministeriële regeling

Loongarantieregelingen
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Door de wisselende hoeveelheden werkzaamheden die zich in havens voordoen, bestaat er
behoefte aan een reserve van arbeidskrachten, die direct inzetbaar is wanneer dat nodig is. De
arbeiders die deelnemen aan zo’n arbeidsreserve, die per haven georganiseerd is, wordt een
minimum (week)loon gegarandeerd. Deze loongarantie bedraagt een bepaald percentage van
het normale weekloon. Wanneer een arbeider een deel van de week improductief is wordt zijn
verdiende loon aangevuld tot dit garantieloon. 
In de periode 1946-1971 werd door het Rijk een deel van het bedrag, dat aangevuld werd,
vergoed. In 1971 besloot de regering deze taak te beëindigen met een overgangsregeling voor
1972.32 In de periode 1972-1976 werd aan de havenbedrijven als (nood)oplossing op grond
van art. 34 van de Werkloosheidswet een tegemoetkoming verstrekt uit het Algemeen
Werkloosheidsfonds aan het wachtgeldfonds van de Bedrijfsvereniging voor de Haven- en
Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij. Bij wijziging van de
Werkloosheidswet in 1977 (Stb. 226) door toevoeging van 5 artikelen (art. 42q-u) werd
geregeld dat de bekostiging voortaan direct ten laste van het AWf zou komen.33 Bijdragen
werden verleend aan de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven te Rotterdam, aan de
Stichting Samenwerkende Havenbedrijven te Amsterdam, de N.V. Haven van Vlissingen, het
Centraal Administratie Bureau voor Zaandam en de IJmond te Beverwijk, de Stichting
Scheldemond te Terneuzen en de Stichting Eemsmond te Delfzijl. In 1995 is besloten deze
regeling te beëindigen waarbij tevens een overgangsregeling getroffen werd, de Wet tijdelijke
bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens (Stb. 1995, 685).

(352)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van groepen van werkgevers die in aanmerking komen voor een

bijdrage voor een loongarantieregelingen laste van het AWf en het vaststellen
van de berekeningswijze van die bijdrage.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1977, 266) art. 42q
en 42r; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 69 en 70 (b.w. Stb. 1995, 685);
Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens (Stb. 1995,
685) art. 2 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 96) en art. 5;

periode: 1986 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling aanwijzing bijdragegerechtigde (Stcrt. 1996, 83)

(353)
actor: het Algemeen Werkloosheidsfonds (1986-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het bepalen van de hoogte van een bijdrage en toekennen hiervan aan
werkgevers die voor hun werknemers een loongarantieregeling hebben
getroffen.

32. Zie het rapport institutioneel onderzoek Sociale Voorzieningen § 4.3
33. Kamerstukken II, 1975-1976, 14 005, nr. 3 (Memorie van Toelichting bij de wijziging van de
Werkloosheidswet)
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grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1977, 266) art. 42q
eerste lid, 42r tweede lid en 42s tweede lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986,
566) art. 69 eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625) en art. 70 tweede lid en 71 tweede
lid (b.w. Stb. 1995, 685); Wet tijdelijke bijdrage herstructurering
arbeidsvoorziening havens (Stb. 1995, 685), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96),
art. 2-4, 6, 10-11

periode: 1986 - 
product: beschikking

Opleiding en scholing met behoud van uitkering

Op aandringen van de Tweede Kamer is in de Werkloosheidswet van 1986 de mogelijkheid
opgenomen om onder bepaalde voorwaarden met behoud van uitkering deel te nemen aan een
opleiding of scholing. Dat hiervoor aparte regels moeten worden vastgesteld heeft te maken
met het feit dat de werknemer op dat moment niet voor arbeid beschikbaar is en daardoor niet
voldoet aan een van de voorwaarden voor het recht op een werkloosheidsuitkering. Echter
reeds voor de opname van deze artikelen in de WW werd mogelijkheid van opleiding en
scholing met behoud van uitkering reeds toegepast. 

(355)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels ten aanzien van deelname aan opleiding of scholing met

behoud van uitkering.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 75 en gewijzigd (Stb. 1997, 96), art.

76 eerste en tweede lid;
periode: 1986 - 
product: ministeriële regeling

(356)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1986-1994)

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het stellen van regels ten aanzien van het behoud van het recht op uitkering
tijdens het volgen van opleiding of scholing.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 76 eerste en tweede lid, zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 76 derde lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1986 - 2001
product: regeling, onder andere:

- Besluit inzake behoud recht op uitkering bij noodzakelijke scholing
(Stcrt. 1990, 252)

(357) vervallen

(358) vervallen
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(359)
actor: de bedrijfsvereniging (1990-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het beoordelen, motiveren en registreren van een individuele beslissing ten

aanzien van scholing.
grondslag: Besluit inzake behoud recht op uitkering bij noodzakelijke scholing (Stb.

1990, 252) art. 1 en 2a tweede lid
periode: 1990 - 2001

(360)
actor: de bedrijfsvereniging (1990-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het opstellen van rapportages ten aanzien van de met scholing bereikte

resultaten bij werknemers met een arbeidshandicap.
grondslag: Besluit inzake behoud recht op uitkering bij noodzakelijke scholing (Stb.

1990, 252) art. 2a tweede lid
periode: 1990 - 2001
product: rapportage

Voorzieningen AAW/WAO/WAZ/Wajong

De toekenning van voorzieningen is een discretionaire bevoegdheid van de uitvoerings-
organen. Zij zijn hierbij gebonden aan de voorschriften die bij AMvB of ministerieel besluit
zijn uitgevaardigd. 
Wil men in aanmerking komen voor een voorziening dan moet aan een aantal voorwaarden
voldaan worden. De personele werkingssfeer van de voorzieningen is bijvoorbeeld beperkt in
die zin dat werknemers in de collectieve sector niet in aanmerking komen, aangezien de
regelingen die voor hen gelden vergelijkbare voorzieningen bevatten. Daarnaast zijn er
beperkingen ten aanzien van de leeftijd van de verzekerde (leeftijdsgrens van 65 jaar) en de
woonplaats (in het buitenland wonende personen komen niet voor voorzieningen in
aanmerking).
En een andere belangrijke voorwaarde is dat de voorzieningen niet liggen op het terrein waar-
voor een ander departement dan SZW de primaire verantwoordelijkheid draagt. Zo werden
woonvoorzieningen verstrekt op grond van de Regeling geldelijke steun huisvesting
gehandicapten (Stcrt. 1978, 74; vervangen 1988, Stcrt. 190 en 1992, Stcrt. 223). Deze
regeling was gebaseerd op de Woningwet 1962 die onder verantwoordelijkheid van de
minister van VROM, door de gemeenten werd uitgevoerd. Andere terreinen zijn die van
maatschappelijk werk (VWS) en onderwijs (OCenW).

In de voorzieningen valt een driedeling te maken:
a. voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid (werk-

voorzieningen) (art. 57 eerste lid en 57a)
b. genees- en heelkundige voorzieningen (art. 57 eerste lid)
c. voorzieningen die strekken tot verbetering van de levensomstandigheden (leefvoor-

zieningen) (art. 57 tweede lid)
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ad a. Tot de werkvoorzieningen worden gerekend de aanpassing van de werkplek of de
apparatuur, het woon-werkvervoer en omscholing (bijv. bij de opleidingsinstituten
Hoensbroek, Werkenrode en Sonneheerdt). Art. 57a regelt de vergoeding van
aanpassingen aan de werkgever in het kader van de toepassing van de Wet arbeid gehan-
dicapte werknemers (WAGW).

ad b. De genees- en heelkundige voorzieningen hebben altijd maar een klein deel uitgemaakt
van de AAW-voorzieningen aangezien veel kosten door andere sociale verzekeringen
vergoed worden, zoals de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Het belangrijkste voorbeeld is het vergoeden van extra dieetkosten die niet voor rekening
van de ZFW komen.

ad c. De vergoeding voor leefvoorzieningen heeft betrekking op vervoer binnenshuis en
buitenshuis (taxikostenvergoeding, kilometervergoeding, rolstoel) algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL) en huishoudelijke hulp.

Bij de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) per 1 januari 1994 zijn een
groot aantal wijzigingen op het gebied van de voorzieningen in werking gesteld. De genees-
en heelkundige voorzieningen zijn ondergebracht in de AWBZ en de ABW. De meeste
leefvoorzieningen zijn onder de werking van de Wvg gebracht, die wordt uitgevoerd door de
gemeenten.34 Een drietal leefvoorzieningen valt nog onder art. 57 AAW, te weten:
- leefvervoer samenhangend met werkvervoer;
- doventolken en blindegeleidehonden (vanwege het feit dat deze voorzieningen ook bij

arbeid gebruikt worden);
- voorzieningen voor personen die zich buiten het rijk bevinden.
De voorzieningen bestaan meestal uit een uitkering in geld, maar kunnen ook in natura
uitgekeerd worden (bijv. bruikleen). Voor de voorzieningen bestaat ook een drempelbedrag
en voor een aantal geldt een maximumbedrag.

(361)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1988-1995) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van het uurtarief voor doventolken die tolkdiensten verrichten,
waarvan de kosten ingevolge de AAW vergoed worden.

grondslag: Besluit doventolkvoorziening AAW (Stcrt. 1988, 34) art. 3 en 4
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), zoals
gewijzigd (Stb. 2001, 628), art. 22 en 31;

periode: 1988 -
product: regeling, onder andere:

- Besluit SZW vaststelling uurtarief doventolken AAW (Stcrt. 1988,
34)
- Besluit Tica uurbedrag doventolkvoorziening AAW (Stcrt. 1995,
156)

34. Zie voor de Wvg verder het institutioneel onderzoek Sociale Voorzieningen § 5.3
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- Besluit Lisv uurbedragen doventolkvoorziening AAW (Stcrt. 1997,
207)

(362)
actor: de bedrijfsverenigingen (1967-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-) 

handeling: Het toekennen van voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van ar-
beidsgeschiktheid, genees- en heelkundige voorzieningen en voorzieningen tot
verbetering van de levensomstandigheden.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 60-61 en
zoals gewijzigd (Stb. 1997, 175), art. 65 eerste en tweede lid, 74; Wet
overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1967, 102) art. 43-
45; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 57, 57a en 58;
Regelen met betrekking tot voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevorde-
ring van de arbeidsgeschiktheid en andere voorzieningen (Stb. 1976, 434);
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 30
eerste t/m derde lid en gewijzigd (Stb. 2001, 628), art. 43 eerste en tweede lid; 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
gewijzigd (Stb. 2001, 628), art. 35 eerste en tweede lid; Besluit AAW-voor-
zieningenverstrekking (Stb. 1994, 150)

periode: 1967 -
product: beschikking

(1121)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het geven van

voorschriften of voorzieningen.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 175), art. 65 vijfde en zesde lid;
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 30
vierde en vijfde lid;

periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur 

(365)
actor: de Arbeidsinpectie
handeling: Het stellen van eisen aan individuele werkgevers inzake de naleving van de

WAGW.
grondslag: Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) art. 6 tweede en derde

lid (b.w. Stb. 1998, 290)
periode: 1986 - 1998
product: beschikking
opmerking: Werkgevers zijn verplicht de samenstelling en de toewijzing van het werk, de

inrichting van arbeidsplaatsen, de bij het werk te gebruiken gereedschappen en
toestellen aan te passen aan de in dienst zijnde gehandicapte. Over de naleving
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van deze verplichting kan de Arbeidsinspectie eisen stellen. Het stellen van
eisen kan gebeuren op eigen initiatief van de Arbeidsinspectie, maar ook na
een verzoek van de werknemer die een geschil met de werkgever heeft over de
arbeidsplaatsaanpassing. 

(366)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het beslissen op beroepen tegen door de Arbeidsinspectie gestelde eisen of

afwijzingen van aan de Arbeidsinspectie gerichte verzoeken om eisen te
stellen.

grondslag: Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) art. 6 vierde lid (b.w.
Stb. 1998, 290)

periode: 1986 - 1998
product: beschikking

(367)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de controle op de naleving

van de verplichte arbeidsplaatsaanpassing door werkgevers ingevolge art. 6
van de Wet arbeid gehandicapte werknemers.

grondslag: Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) art. 13 (b.w. Stb. 1998,
290)

periode: 1986 - 1998
product: beschikking 
opmerking: De aangewezen ambtenaren maken deel uit van de Arbeidsinspectie.
Reïntegratie en arbeidsdeelname (jong)gehandicapten

Sociale zekerheid tracht niet alleen inkomensbescherming te bieden, maar is ook gericht op
het voorkomen dat mensen hun plaats in het arbeidsproces verliezen en een beroep moeten
doen op een sociale zekerheidsregeling. Via preventie, bijvoorbeeld het aanpassen van de
werkplek bij dreigende arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, bijvoorbeeld omscholing of
toekenning van bonussen of subsidies, tracht de regering dit doel te verwezenlijken. 
De laatste jaren is in de sociale zekerheid de aandacht voor preventie en reïntegratie sterk
toegenomen. Oorzaak daarvan zijn de hoge kosten van de sociale zekerheid en de grote
aantallen arbeidsongeschikten (en werklozen) die buiten het arbeidsproces staan. Het accent
binnen de sociale zekerheid is de laatste jaren verschoven van het waarborgen van inkomen,
via het verstrekken van uitkeringen, naar het stimuleren om (weer) aan het arbeidsproces deel
te nemen, zodat men zelf het noodzakelijke inkomen kan verdienen.35 

De Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), in werking getreden
midden 1998, vervangt de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW). Met deze nieuwe
wet wordt vooral beoogd om de knelpunten in de bestaande regelgeving en uitvoering weg te
nemen. 
Het, via de WAGW, ingezette beleid en gericht op de financiële verantwoordelijkheid van
werkgevers leidde enerzijds tot verhoogde inspanningen om de in dienst zijnde werknemers
35. F.M. Noordam, inleiding Sociale-zekerheidsrecht (Deventer 19942), p. 21

139



Sociale Verzekeringen Werknemers- en volksverzekeringen

te reïntegreren, maar anderzijds leidde het ook tot verscherpte selectie bij het in dienst nemen
van nieuwe werknemers. De WAGW ontbeerde echter het succes van alle tot nu toe genomen
inspanningen.
De nieuwe wet schept een kader waarin de bestaande regelgeving sneller, beter en dus met
meer succes kan worden toegepast. De hoofddoelstelling komt hierop neer dat het bestaande
reïntegratie-instrumentarium (waar nodig) wordt verbeterd en beter dient werken. Met de
nieuwe wet ontvangt bijvoorbeeld iedere werkgever, die een arbeidsgehandicapte in dienst
neemt, zonder ingewikkelde rompslomp een aanzienlijke forfaitaire kostenvergoeding. Daar-
naast wordt een reïntegratie-uitkering verstrekt aan een arbeidsgehandicapte die een scholing
volgt of die op een proefplaats werkt en waardoor de kans van slagen op de arbeidsmarkt
wordt vergroot.

(372)
actor: de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1986-1994)

de bedrijfsverenigingen (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-1998)

handeling: Het bemiddelen bij de arbeidsinschakeling van gehandicapte werknemers.
grondslag: Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) art. 16 (b.w. Stb. 1998,

290)
periode: 1986 - 1998
product: bemiddelingsdossier
opmerking: Voor ambtenaren en spoorwegpersoneel werd deze handeling uitgevoerd door

respectievelijk het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en het
Spoorwegpensioenfonds.

(373)
actor: de bedrijfsverenigingen (1989-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-1998)
handeling: Het, na advies van de GMD of het ABP, vaststellen van lagere beloningen dan

het wettelijk voorgeschreven minimumloon voor gehandicapte werknemers.
grondslag: Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) zoals gewijzigd Stb.

1989, 403) art. 8 eerste lid (b.w. Stb. 1998, 290)
periode: 1989 - 1998
product: beschikking

(376)
actor: de bedrijfsverenigingen (1992-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-1998)
handeling: Het innen van verschuldigde bedragen van werkgevers die zonder deugdelijke

grond werknemers die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
niet in de gelegenheid stellen tot het verrichten van passende arbeid.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1992, 82) art. 46 (b.w. Stb. 1998, 290); Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 82)
art. 35 (b.w. Stb. 1997, 178)
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periode: 1992 - 1998
product: beschikking

(381)
actor: het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1992-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-1998)

handeling: Het jaarlijks vaststellen en toekennen van het budget voor loonkostensub-
sidies.

grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb.
1992, 82) art. 59n zevende lid (b.w. Stb. 1997, 178)

periode: 1992 - 1998
product: beschikking

(382)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1992-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1998)
handeling: Het goedkeuren van het besluit van het Aaf/Tica/Lisv inzake het vaststellen

van het budget voor loonkostensubsidies.
grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb.

1992, 82) art. 59n zevende lid (b.w. Stb. 1997, 178)
periode: 1992 - 1998
product: beschikking

(1122)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het (jaarlijks) vaststellen van een budget ter financiering van de reïntegratie-

maatregelen, en/of een experiment, en/of voor trajecten voor uitkerings-
gerechtigden.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 96), art. 76 vierde lid;
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130 eerste
lid;
Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (Stb. 1999, 380), gewijzigd (Stb. 2000,
72), art. 4a;

periode: 1997 -
product: Besluit
opmerking: Het budget ter financiering van de reïntegratiemaatregelen komt ten laste van

het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Het experiment heeft ten ten doel de inschakeling in het werkproces te
bevorderen of bepaalde groepen in de arbeid ingeschakeld te laten blijven.

(1123)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

141



Sociale Verzekeringen Werknemers- en volksverzekeringen

handeling: Het toekennen van voorzieningen aan een jonggehandicapte die strekken tot
behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid, die de arbeidsgeschiktheid
bevorderen of die een verbetering zijn van de leefomstandigheden.

grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 24 eerste en tweede lid;

periode: 1997 -
product: Beschikking

(1124)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van categorieën van personen welke niet in aanmerking komen

voor reïntegratie betaald uit het zogenaamde Veegwetbudget.
grondslag: Wet van 21 december 1995 (Stb. 1995, 691), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96),

art. XXXVI eerste lid (b.w. Stb. 2001, 690);
periode: 1997 - 2001
product: Regeling, o.a.: 

- Regeling houdende aanwijzing van categorieën van personen bedoeld in de
artikelen XXXVI en XXXVIa van de Wet van 21 december 1995 (Stcrt.
1997, 41, gewijzigd Stcrt. 1998, 54)
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(1125) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het buiten toepassing laten of het afwijken van het bepaalde dat het recht op 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, om redenen van onbillijkheid, eindigt indien 
de jonggehandicapte buiten Nederland gaat wonen.

grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177) 
gewijzigd (Stb. 2002, 395), art. 17zevende lid; 

periode: 2002 - 
product: beschikking

(1126)
actor: het Landelijke instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het op grond van een medisch-arbeidskundige beoordeling vaststellen of een

persoon arbeidsgehandicapt is. 
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd

(Stb. 2001, 625), art. 3 eerste t/m vierde lid; 
Arbeidsgehandicaptenbesluit (Stb. 1998, 488) art. 2 eerste lid;

periode: 1998 -
product: Besluit
opmerking: De vaststelling geschiedt in eerste instantie door het Lisv/het UWV. Als de

persoon echter alleen recht heeft op een uitkering op grond van de Algemene
Nabestaandenwet en de vaststelling niet is opgedragen aan het Lisv/gemeenten
/UWV, dan geschiedt de vaststelling door de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie/het gemeentebestuur van de gemeente waarin
hij woonachtig is. In het laatste geval moet de persoon wel als
werklooswerkzoekende bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie/CWI
geregistreerd staan.

(1043)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
de minister van Defensie 

handeling: Het verlenen van ontheffing aan een werkgever om aan de verplichting te
voldoen dat een bepaald percentage werknemers arbeidsgehandicapt moet zijn.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290) art. 6 eerste en
derde lid;

periode: 1998 -
product: Ontheffingsbesluit
opmerking: Het betreft hier de quotumverplichting.

(1127)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het, naar evenredigheid, verminderen van de hoogte van de aanspraak op een

geldelijke beloning voor de verrichte arbeid voor een arbeidsgehandicapte
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werknemer.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 7 tweede

lid;
periode: 1998 -
product: Besluit, beschikking

(1128)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het aan de hand van een reïntegratieplan vaststellen of een werkgever de

inschakeling in de arbeid van zijn arbeidsgehandicapte werknemers voldoende
bevordert.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 8 eerste
lid;

periode: 1998 -
product: Besluit

(1129)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het – tot 2002 na overleg met het Lisv – eisen van een werkgever betreffende

de wijze waarop de inschakeling in de arbeid van arbeidsgehandicapte
werknemers wordt nageleefd.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 9 eerste en
tweede lid;

periode: 1998 -
product: Besluit 

(1130)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het overleggen met de minister over het stellen van een eis aan een werkgever

betreffende de wijze waarop de inschakeling in de arbeid van zijn
arbeidsgehandicapte werknemers wordt nageleefd

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 9 eerste en
tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1998 - 2001
product: Vergaderstukken

(1131)
actor: de Arbeidsinspectie
handeling: Het houden van toezicht op de naleving van de verplichting voor de werkgever

tot het aanbrengen van zodanige aanpassingen dat een arbeidsgehandicapte
werknemer de arbeid kan blijven verrichten.

grondslag: Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met
specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving (Stcrt. 2002, 203),
art. 1.1 onder j;

periode: 2002 -
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product: Processen-verbaal, rapporten

(1132)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het tegen vergoeding verlenen van de opdracht aan de Arbeidsvoorzienings-

organisatie en derden om diensten te verrichten voor arbeidsgehandicapten.
grondslag: Besluit tijdelijke verplichte inkoop dienstverlening arbeidsgehandicapten Lisv-

Arbeidsvoorziening (Stb. 1998, 490), art. 2 eerste lid;
periode: 1998 - 2001
product: Besluit 

(1013)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het jaarlijks bepalen voor hoeveel arbeidsgehandicapten bij de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie diensten worden ingekocht alsmede welk
budget daarvoor beschikbaar is.

grondslag: Besluit tijdelijke verplichte inkoop dienstverlening arbeidsgehandicapten Lisv-
Arbeidsvoorziening (Stb. 1998, 490) art. 2 tweede lid;

periode: 1998 - 2001
product: Besluit

(1133)
actor: het Landelijke instituut sociale verzekeringen
handeling: Het sluiten van een overeenkomst met de de Arbeidsvoorzieningsorganisatie

omtrent de inkoop van dienstverlening van arbeidsgehandicapten.
grondslag: Besluit tijdelijke verplichte inkoop dienstverlening arbeidsgehandicapten Lisv-

Arbeidsvoorziening (Stb. 1998, 490), art. 3 eerste lid;
periode: 1998 - 2000
product: Overeenkomst

(1048)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het beoordelen van de overeenkomst tussen het Lisv en de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie met betrekking tot de inkoop van
dienstverlening van arbeidsgehandicapten.

grondslag: Besluit tijdelijke verplichte inkoop dienstverlening arbeidsgehandicapten Lisv-
Arbeidsvoorziening (Stb. 1998, 490) art. 3 derde lid;

periode: 1998 - 2001
product: Besluit

(994)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels betreffende de hoogte van de subsidiëring van

scholingsinstituten voor arbeidsgehandicapten.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 44
periode: 1998 -
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product: Ministeriële regeling

(995)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van scholingsinstituten die ten doel hebben de arbeidsintegratie

van arbeidsgehandicapten te bevorderen alsmede het bepalen van de hoogte
van het subsidiebedrag, ten laste van het Reïntegratiefonds, dat deze
scholingsinstituten daarvoor ontvangen. 

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 44 eerste
lid;

periode: 1998 -
product: Aanwijzingsbesluit, o.a.:

- Regeling aanwijzing en subsidiëring scholingsinstituten (Stcrt. 1998,
244)

(1135)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verstrekken van subsidie, ten laste van het Reïntegratiefonds, aan

scholingsinstituten en/of andere instellingen of organisaties die ten doel
hebben de arbeidsintegratie van arbeidsgehandicapten te bevorderen.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 44;
periode: 1998 -
product: Financiële bescheiden

(1136)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het (laten) opstellen van een plan gericht op inschakeling in het arbeidsproces

voor een arbeidsgehandicapte jonger dan 23 jaar.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd

(Stb. 2001, 625), art. 10a tweede lid, art. 13;
periode: 2002 - 
product: Reïntegratieplan, trajectplan

(1137)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van de termijn waarbinnen een plan van aanpak door de

werkgever moet worden opgesteld voor de reïntegratie in het arbeidsproces
van de arbeidsongeschikte werknemer. 

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.
2001, 628), art. 71a tweede lid, art. 71b eerste lid;

periode: 2002 -
product: Regeling, o.a.:

- Regeling procesgang eerste ziektejaar (Stcrt. 2002, 60)

(1138)
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actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het verstrekken van een subsidie aan een arbeidsgehandicapte werknemer 

in de vorm van een op zijn arbeidsinschakeling gericht persoonsgebonden
reïntegratiebudget of het sluiten van een overeenkomst met een
reïntegratiebedrijf voor de arbeidsinschakeling van de arbeidsgehandicapte
werknemer.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 33a eerste lid; 
Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2), art. 4.1;

periode: 2002 - 
product: Subsidie, overeenkomst

Subsidies WW/WAO/AAW/WAZ/Wajong

(392)
actor: het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1967-1994)

het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1967-1994)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1967-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het toekennen van subsidies aan instellingen of organisaties die ten doel
hebben het nemen of bevorderen van maatregelen, welke strekken tot behoud,
herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 73a;
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 69; Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 87; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 67;
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 44, eerste
en tweede lid;

periode: 1967 -
product: toekenningsbrief, financiële bescheiden

(1139)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het vaststellen van een subsidieplafond.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 596), art. 116

vierde lid;
periode: 2000 -
product: Vaststellingsbesluit
(1026)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

147



Sociale Verzekeringen Werknemers- en volksverzekeringen

handeling: Het goedkeuren van een subsidieplafond dat door het Lisv/het UWV is
vastgesteld, alsmede hetzelf vaststellen van een subsidieplafond.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 596), art. 116
vierde lid;

periode: 2000 -
product: Goedkeuringsbesluit

(1140)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het door het Lisv/het UWV

verstrekken van subsidies voor tijdelijke projecten die ten doel hebben het
beroep op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet terug te dringen.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93), gewijzigd (Stb. 1998, 742), art. 69;
periode: 1998 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit subsidieverstrekking WW (Stb. 1999, 200);

(1141)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verstrekken van subsidies voor tijdelijke projecten die ten doel hebben het 

beroep op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet terug te
dringen.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93), gewijzigd (Stb. 1998, 742), art. 69; Besluit

subsidieverstrekking WW (Stb. 1999, 200), art. 5 en 6;
periode: 1998 -
product: subsidies, projectplannen, rapportages 

(1142)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het vaststellen van een subsidieplafond per wachtgeldfonds.
grondslag: Besluit subsidieverstrekking WW (Stb. 1999, 200), art. 3;
periode: 1999 -
product: Beschikking

(1143)
actor: het Landelijk instituut voor sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het jaarlijks opstellen van rapportages voor de minister van de

subsidieverstrekkingen die in het kader van het terug dringen van het doen van
een beroep op een WW-uitkering worden opgesteld.

grondslag: Besluit subsidieverstrekking WW (Stb. 1999, 200), art. 7;
periode: 1999 -
product: Rapportages
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(1144)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels op grond waarvan het UWV een subsidie kan

verstrekken aan een werknemer in de vorm van een persoonsgebonden
reïntegratiebudget of met een reïntegratiebedrijf een overeenkomst sluit die
gericht is op de arbeidsinschakeling van deze werknemer.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 73a eerste
lid;

periode: 2002 -
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: De werknemer heeft recht op een uitkering op grond van de WW en is niet

arbeidsgehandicapte.

(1145) 
actor: het Landelijke instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verstrekken, intrekken, wijzigen of terugvorderen van subsidies aan

werkgevers of arbeidsgehandicapten voor de kosten van voorzieningen tot
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid. 

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 15 eerste
lid, art. 16 eerste lid, art. 17 eerste lid, art. 18 eerste lid, art. 20, art. 21, art. 22
eerste lid, art. 23 eerste lid, art. 28 eerste lid, art. 29, art. 30, art. 31 eerste lid,
art. 32 eerste lid en art. 35 eerste lid, gewijzigd (Stb. 2001, 628), art. 44a; 
Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA (Stb. 1998, 293), art. 3 eerste lid,
art. 5, art. 7 tweede lid, art. 12 eerste lid, art. 13, art. 14 eerste, tweede en
veertiende lid, art. 15 eerste lid, art. 17 eerste lid; 
Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 489), art. 2 eerste lid,
art.3 eerste lid, art. 4 eerste lid, art. 5;

periode: 1998 -
product: o.a.: Subsidies, erkenningen (dovengebarentolk, dovenschrijftolk,

notitiemaker), bedrijfsplannen, adviezen, begeleidingsplannen, beleidsregels
(voor beoordeling aanvragen)

(1146) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1998-)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het (bij AMvB) stellen van regels en/of voorwaarden met betrekking tot het
verstrekken, intrekken, wijzigen of terugvorderen van subsidies aan
werkgevers of arbeidsgehandicapten voor de kosten van voorzieningen tot
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 15, lid 5,
art. 16, lid 4 en 5, art. 17, lid 4 en 5, art. 18, lid 6, art. 21, lid 7 en 8, art. 22, lid
6, art. 24, lid 5, art. 29, art. 30, art. 31, lid 6, art. 32, art. 33, lid 1, art. 35, lid 8
en 9, gewijzigd Stb. 2001, 628 (Wet verbetering poortwachter) art. 15, lid 2,
art. 16, lid 2, art. 18, lid 2    
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periode: 1998 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA (Stb. 1998, 293, gewijzigd
Stb. 2001, 694; 2003, 48)

(Ministeriële) regeling, o.a.:
- Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 489)
- Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten 

(Stcrt. 1998, 205; gewijzigd Stcrt. 2001, 249, Stcrt. 2002, 158)

(1147)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de subsidieverstrekking

door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en
arbeidsgehandicapten voor de activiteiten en de kosten van de reïntegratie.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 278), gewijzigd
(Stb. 2001, 625 en 644), art. 15 tweede lid, art. 16 derde lid, art. 33a vierde lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688)

(1148)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de uitvoering door de

uitvoeringsinstellingen van de vaststelling of iemand arbeidsgehandicapt is. 
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 38 tweede

lid, art. 39 zesde lid;
periode: 1998 -
product: Regeling
opmerking: Dit betreft de werkzaamheden die voor de vaststelling van de

arbeidsongeschiktheid verricht moeten worden en de termijn waarbinnen en de
wijze waarop een aanvraag om een reïntegratie-instrument moet worden
ingediend.

(1052)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de door het Lisv/het UWV

aan uitvoeringsinstellingen te verstrekken gelden indien een
arbeidsgehandicapte, door hun tussenkomst, in een dienstbetrekking wordt
geplaatst

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 40;
periode: 1998 -
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Dit betreft een bonusuitkering.

(1149)
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actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het op aanvraag verlenen van subsidie aan een werkgever indien zijn 

werknemer arbeidsgehandicapte wordt en waarmee inschakeling in de arbeid 
buiten het bedrijf van die werkgever wordt bevorderd. 

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 16a eerste lid;

periode: 2002 - 
product: Subsidie, financiële bescheiden

(1150)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de hoogte en de 

voorwaarden waaronder subsidie wordt verstrekt voor reïntegratieactiviteiten.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 16a tweede lid;
periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1151)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de terugvordering en de

tenuitvoerlegging van besluiten tot terugvordering indien subsidies voor
reïntegratieactiviteiten onverschuldigd zijn betaald.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290) gewijzigd Stb. 
2001, 625 art. 21 zevende lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regeling

(1152)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels op grond waarvan het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen op aanvraag van een arbeidsgehandicapte niet-
werknemer kan besluiten een persoonsgebonden reïntegratiebudget in de vorm
van een subsidie te verstrekken of in dat kader een overeenkomst met een
reïntegratiebedrijf te sluiten voor de arbeidsinschakeling van deze aanvrager.  

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 33 eerste lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1153)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het verstrekken van een subsidie aan een arbeidsgehandicapte niet-werknemer

in de vorm van een op zijn arbeidsinschakeling gericht persoonsgebonden 
reïntegratiebudget of het sluiten van een overeenkomst met een 
reïntegratiebedrijf voor de arbeidsinschakeling van een arbeidsgehandicapte 
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niet-werknemer.  
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd

(Stb. 2001, 625), art. 33 eerste lid;
periode: 2002 - 
product: Subsidie, overeenkomst 

(1154)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het jaarlijks beoordelen van de subsidieverstrekkingen die door het Lisv/het

UWV zijn verleend.
grondslag: Besluit subsidieverstrekking WW (Stb. 1999, 200), art. 7;
periode: 1999 -
product: Beoordelingen, correspondentie
opmerking: Dit is in het kader van het terugdringen van het beroep doen op een WW-

uitkering.

(1155) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de basissubsidieverstrekking

door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan een werkgever
voor de te maken kosten van werkzaamheden voor de bevordering van de
plaatsing van zijn arbeidsgehandicapte werknemer buiten zijn bedrijf. 

product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.3 vierde lid

(1156) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de hoogte en tijdstip van 

betaling door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de basis-
of plaatsingssubsidie aan een werkgever voor de te maken kosten van
werkzaamheden voor de bevordering van de plaatsing van zijn
arbeidsgehandicapte werknemer buiten zijn bedrijf. 

product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Besluit SUWI (Stb. 2001, 688) art. 4.6 derde lid

(1157) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten die 

zijn gericht op de bevordering van inschakeling van uitkeringsgerechtigden en 
werkzoekenden in het arbeidsproces.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen met

werkloosheid bedreigde werknemers (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 - 
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grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 20 eerste lid

(1158) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de Raad voor Werk en Inkomen 
handeling: Het verstrekken van subsidies voor activiteiten die zijn gericht op de 

bevordering van inschakeling van uitkeringsgerechtigden en
werkzoekenden in het arbeidsproces.

product: subsidieverstrekkingen
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 20 eerste en tweede lid 

(1159) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de Raad voor Werk en Inkomen 
handeling: Het beslissen op bezwaarschriften indien geen subsidie wordt verstrekt 

voor activiteiten die zijn gericht op de bevordering van inschakeling van 
uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden in het arbeidsproces.

product: Beslissing
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 20 derde lid

(1160)  
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het mandateren van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten omtrent de 

verstrekking van subsidies voor activiteiten die zijn gericht op de bevordering 
van inschakeling van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden in het 
arbeidsproces. 

product: Mandaatbesluit, o.a.:
- Mandaatbesluit Raad voor Werk en Inkomen (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 20 tweede en derde lid
 
(1161) 
actor: de Raad voor Werk en Inkomen
handeling: Het – per kwartaal – rapporteren aan de minister over de uitvoering van de 

gemandateerde bevoegdheden
product: Rapportage
periode: 2002 - 
grondslag: Mandaatbesluit Raad voor Werk en Inkomen (Stcrt. 2002, 2) art. 5

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
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Met de Wet TBA werd in de WAO een onderscheid gemaakt tussen de loondervingsuitkering
en de vervolguitkering. Er kan hierbij een aanzienlijk verschil in hoogte ontstaan tussen de
twee uitkeringen. Dit zogenaamde WAO-gat wordt op grote schaal herverzekerd bij
particuliere verzekeringsmaatschappijen, zowel collectief (via de werkgever) als individueel.
Om het ook voor werknemers met een ten tijde van de wetswijziging verhoogd arbeidson-
geschiktheidsrisico mogelijk te maken zich aanvullend bij te verzekeren, is de Wet mede-
financiering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (MAAV; Stb. 1993, 735) in
werking getreden. De wet garandeert werknemers met een verhoogd arbeidsongeschikt-
heidsrisico de mogelijkheid van een aanvullende verzekering tegen een vast te stellen
maximale premie. Werknemers moesten zich voor 1 december 1993 bij een verzekeraar
hebben aangemeld. De aanvullende WAO-verzekeringen van chronisch zieken en andere
personen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico worden ondergebracht bij De
Onderlinge Waarborgmaatschappij ‘MAAV’ UA te ‘s-Gravenhage, een speciaal daartoe in
het leven geroepen rechtspersoon. Hij wordt gefinancierd door middel van een verevenings-
regeling. Alle verzekeraars en pensioenfondsen die aanvullende arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen aanbieden, moeten zich bij deze rechtspersoon aanmelden. De kosten (schade
en uitvoering) die ingevolge de Wet MAAV gemaakt worden en die niet uit de premies
betaald kunnen worden, worden via de vereveningsregeling op hen verhaald. De
vereveningsregeling moet door de verzekeraars en pensioenfondsen (en de minister van
Defensie voor het Rijk) tot stand worden gebracht. De wet bepaalt dat Indien de partijen niet
tot overeenstemming komen, zij wordt vastgesteld door de speciaal daartoe in het leven
geroepen Vereveningsinstantie. Deze gebeurtenis heeft zich uiteindelijk ook voorgedaan.36

(395)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van een rechtspersoon die tot taak heeft aanvullende ar-

beidsongeschiktheidsverzekeringen aan te bieden aan chronisch zieken en
andere personen voor wie op de normale wijze geen aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden gesloten.

grondslag: Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb.
1993, 735) art. 2

periode: 1993 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Besluit van 25 februari 1994, nr. 94/0869/DGSZ/SV/P (Stcrt. 1994,
41)

opmerking: Bij besluit van 25 februari 1994 werd De Onderlinge Waarborgmaatschappij
‘MAAV’ UA te ‘s-Gravenhage aangewezen. Deze waarborgmaatschappij is
door de gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen opgericht.

(396)
actor: de Vereveningsinstantie
handeling: Het vaststellen van de vereveningsregeling ingevolge de Wet MAAV.

36. Sociale verzekeringswetten, ed. Kluwer, deel 11 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, art.
21b, aantekening 5
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grondslag: Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb.
1993, 735) art. 5

periode: 1994 - 1997
product: regeling/beschikking

(397) 
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het geven van nadere regels voor de bestuurssamenstelling, tijdverzuimver-

goeding en reis- en verblijfkostenvergoeding van de bestuursleden van de
Vereveningsinstantie.

grondslag: Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb.
1993, 735) art. 7 en 8

periode: 1993 -
product: regeling

(398)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de Ver-

eveningsinstantie.
grondslag: Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb.

1993, 735) art. 7
periode: 1993 -
product: beschikking

(399)
actor: de Vereveningsinstantie
handeling: Het vaststellen van een reglement voor de werkzaamheden van het bestuur van

de Vereveningsinstantie.
grondslag: Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb.

1993, 735) art. 9
periode: 1993 - 1997
product: reglement

155



Sociale Verzekeringen Werknemers- en volksverzekeringen

3.3.4. Uitvoering volksverzekeringen

De uitvoering van de volksverzekeringen AOW, AWW/Anw en AKW is in handen van de
Sociale Verzekeringsbank. Bij een aantal sociale verzekeringen functioneerde een
adviescommissie die bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende organisaties. 

Uitvoeringsregels

(401)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1997)
handeling: Het stellen van regels voor de administratie en registratie van de verzekerden.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 4 tweede lid (b.w. Stb. 1994,

916); Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 5 tweede lid;
vernummerd (Stb. 1993, 660) derde lid (b.w. Stb. 1994, 916); Organisatiewet
sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 19 (b.w. Stb. 1997, 96);
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 28 vijfde en
zesde lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1956 - 2001
product: (ministeriële) regeling, onder andere:

- Regeling vrijstelling sofi-nummer volksverzekeringen (Stcrt. 1997,
41)

(402)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van nadere regels inzake de aanvraag, toekenning, herziening,

schorsing, terugvordering, intrekking en betaalbaarstelling van uitkeringen
ingevolge de volksverzekeringen.

grondslag: Noodwet Ouderdomsvoorziening (Stb. 1947, H 155) art. 11 vierde en zesde
lid; Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 12-14 en 16, gewijzigd
(Stb. 1985, 181) art. 15, 16-17, 19, gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 24b;
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 24, 26-28 en 30 (b.w.
Stb. 1985, 180) en zoals gewijzigd (Stb. 1967, 396) art. 32; Algemene Kinder-
bijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 12 en 45, vernummerd (Stb. 1980, 1) art. 14
derde lid (b.w. Stb. 1991, 669) en 41, gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 24b;
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) art. 98, vernummerd
(Stb. 1952, 475) art. 48, gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 21 zesde lid, 23 en 49
(b.w. Stb. 1979, 709); Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en
wezenrentetrekkers (Stb. 1948, I 309) art. 17; Kinderbijslagwet voor kleine
zelfstandigen (Stb. 1951, 212) art. 21; gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 10 vijfde
lid, 13 en 26 (b.w. Stb. 1979, 709); Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995,
690) art. 33 vierde lid, 48 tweede lid en 50 tweede lid, gewijzigd (Stb. 2001,
625), art. 55; Invaliditeitswet (Stb. 1913, 205) art. 164; periode: 1940 -

product: ministeriële regeling of circulaire, onder andere:
- Regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 4 april 1985,
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nr. SZ/SV/VV/85/902 (Stcrt. 1985, 69)
- Regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 12 juli 1985,

nr. SZ/SV/VV/85/2305 (Stcrt. 1985, 136)

(405)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het opstellen van beleidsregels over de uitvoering van de volksverzekeringen.
grondslag: o.a.: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 5 derde lid (b.w. Stb.

1987, 533); Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 6 derde
lid (b.w. Stb. 1987, 533); Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 5
derde lid; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art. 16 derde
lid; Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) zoals gewijzigd (Stb. 1996,
333) art. 4:81

periode: (1956) 1994 - 
product: beleidsregels, voorschriften, aanwijzingen, onder andere:

- Besluit beleidsregels SVB afwijking ingangsdatum uitkering (Stcrt.
1996, 146)

opmerking: Beleidsregels hebben betrekking op de wijze van uitvoering van discretionaire
bepalingen, maar ook op de uitleg van wettelijke bepalingen en jurisprudentie.
Bij een aantal sociale verzekeringen functioneerde een adviescommissie die
bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende organen. 
De beleidsregels werden daadwerkelijk pas vanaf 1994 door de SVB
gebundeld gepubliceerd. De laatste jaren worden zij uitgegeven in boekvorm
en in de handel gebracht i.s.m. uitgeverij Koninklijke Vermande.

(408)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vaststellen van modellen van formulieren voor registratie, aanvraag en

toekenning van uitkeringen, enz.
grondslag: o.a.: Noodwet Ouderdomsvoorziening (Stb. 1947, H 155) art. 8; Algemene

Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 12 tweede lid, vernummerd (Stb. 1980,
1) art. 14 tweede lid, vernummerd (Stb. 1991, 669) derde lid; Kinderbijslagwet
voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art. 23 tweede lid (b.w. Stb. 1979, 709)

periode: 1947 -
product: model-formulier

(1162)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van een grondslag voor de berekening

van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 8

twaalfde lid, vernummerd (Stb. 1997, 794), zesde lid;
periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

Registratie
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De registratie van verzekerden geschiedt door de Sociale Verzekeringbank. Bij de
volksverzekeringen gaat men uit van een beperkte registratie. Dit komt hier op neer dat
iemand die In Nederland woont verzekerd is en iemand die in het buitenland woont niet. Dit
wordt bijgehouden via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Door de SVB worden de
uitzonderingen op de hoofdregel geregistreerd, namelijk:
- tijdvakken waarover men niet verzekerd is, terwijl men wel ingezetene is (bijvoorbeeld

bij werken in het buitenland); dit zijn zogeheten negatieve correcties;
- tijdvakken waarover men wel verzekerd is, terwijl men niet in Nederland woont (bijvoor-

beeld bij werken in Nederland en wonen in het buitenland); dit zijn de positieve correc-
ties.

De regelgeving voor het wel of niet verzekerd zijn is met name te vinden in het Besluit
uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen.

Verder bestaat er de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van de volksverzekeringen (en de
premiebetaling daarvoor) indien men reeds ingevolge een buitenlandse wettelijke regeling of
een regeling van volkenrechtelijke organisatie verzekerd is. 
Het niet verzekerd zijn gedurende een periode heeft onder andere een korting op het
uiteindelijke AOW-pensioen tot gevolg. Om deze gevolgen te ondervangen bestaat er de
mogelijkheid om zich vrijwillig te verzekeren. 
Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 kent aan de
Sociale Verzekeringsbank de bevoegdheid tot om in bepaalde gevallen tegemoet te komen
aan onbillijkheden van overwegende aard (de hardheidsclausule).

Voor personen die in het buitenland werkzaam zijn, bestaat er op grond van verdragen de
mogelijkheid om een detacheringbewijs te verkrijgen, een verklaring dat hij in die periode
onderworpen blijft aan de Nederlandse sociale zekerheidsregelingen. Zie verder de paragraaf
‘Internationale aspecten’.

(412)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vrijstellen van verzekering ingevolge de AOW, AWW/Anw en de AAW

van personen die een uitkering ontvangen ingevolge een buitenlandse wette-
lijke regeling inzake sociale zekerheid of ingevolge een regeling van een
volkenrechtelijke organisatie.

grondslag: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989
(Stb. 1989, 164) art. 24 (b.w.  Stb. 1998, 746);
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
(Stb. 1998, 746), art. 18 eerste lid en 22 eerste lid;

periode: 1989 - 
product: beschikking

(413)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
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handeling: Het registreren van verzekerden ingevolge de volksverzekeringen.
product: VZA-register
opmerking: Men gaat bij de volksverzekeringen uit van een negatieve registratie; via het

bevolkingsregister is iedereen te traceren. Personen die echter voor een
bepaalde tijd in het buitenland wonen en werken zullen gedurende die periode
niet verzekerd zijn. In veel gevallen zijn zij dan verzekerd door een sociale
verzekering van het desbetreffende land. Zij kunnen zich echter via de
vrijwillige verzekering bijverzekeren. Mededelingen hierover worden
geregistreerd bij afdeling basisadministratie verzekerden (BAV) van de
Sociale Verzekeringsbank in het VZA-register, zodat bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd, of in geval van overlijden van de partner het recht op
pensioen of uitkering vastgesteld kan worden.

(414)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het aanmerken van personen als verzekerde of vrijgestelde van de verplichte

verzekering uit billijkheidsoverwegingen.
grondslag: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989

(Stb. 1989, 164) art. 25 (b.w. Stb. 1998, 746);
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
(Stb. 1998, 746), art. 24 eerste lid;

periode: 1989 - 
product: beschikking
opmerking: De besluiten van de Sociale Verzekeringsbank worden in de Staatscourant

gepubliceerd.

Uitkeringen

(417)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1956-)

de Raden van Arbeid (1956-1988)
handeling: Het toekennen, weigeren, herzien, schorsen van betaling en intrekken van

pensioenen en uitkeringen ingevolge de AOW.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 11 en 13-15, gewijzigd (Stb.

1985, 181) art. 14, 16-18, gewijzigd (Stb. 1998, 742; 2001, 67) en 19a; Wet
van 16 december 1965 (Stb. 1965, 648) art. 5; Wet van 8 december 1966 (Stb.
1966, 545) art. 5; Wet van 12 november 1969 (Stb. 1969, 537) art. 5

periode: 1956 -
product: beschikking, schriftelijke waarschuwing, brondocumenten, dossiers

gevalsbehandeling

(418)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1959-)
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de Raden van Arbeid (1959-1988)
handeling: Het toekennen, weigeren, herzien, opschorten van betaling en intrekken van

pensioenen en uitkeringen ingevolge de AWW/Anw.
grondslag: Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 14 vierde lid, 18

derde lid, 23 en 25-32 ; Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 33-
34, 38, gewijzigd (Stb. 1998, 742), art. 39 derde lid en 46-53, gewijzigd (Stb.
2001, 67), art. 46a; Wet van 16 december 1965 (Stb. 1965, 648) art. 5; Wet
van 8 december 1966 (Stb. 1966, 545) art. 5; Wet van 12 november 1969 (Stb.
1969, 537) art. 5

periode: 1959 -
product: beschikking, schriftelijke waarschuwing, brondocumenten, dossiers

gevalsbehandeling

(419)
actor: de Raden van Arbeid (1940-1952, 1963-1988)

de bedrijfsverenigingen (1941-1962)
de bedrijfsraden (1941-1952) 
de Sociale Verzekeringsbank (1948-)

handeling: Het toekennen, weigeren, herzien, schorsen van betaling en intrekken van
kinderbijslagen.

grondslag: Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) art. 72, vernummerd
(Stb. 1952, 475) art. 30, gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 15-16, 23 en 27-30a
(b.w. Stb. 1979, 709); Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1951,
212) art. 11-14, gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 13-18 (b.w. Stb. 1979, 709);
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers (Stb.
1948, I 309) art. 6 (b.w. Stb. 1962 257); Algemene Kinderbijslagwet (Stb.
1962, 160) art. 4-5, 12-13 en 16-19a; vernummerd (Stb. 1980, 1) art. 4, 5 (b.w.
Stb. 1988, 533) en 14-21, gewijzigd (Stb. 1991, 669; 1998, 742; 2001, 67) art.
14-25

periode: 1940 -
product: beschikking, brondocumenten, dossiers gevalsbehandeling

(421)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het bemiddelen bij Nederlandse en buitenlandse organisaties in geval van

kennelijke onredelijkheid bij een gevalsbehandeling waarbij buitenlandse
organisaties betrokken zijn.

bron: interview W.L.G. Franssen
periode:
product: bemiddelingsdossier

(422)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het betaalbaar stellen van pensioenen en uitkeringen ingevolge de

volksverzekeringen.
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grondslag: Noodwet Ouderdomsvoorziening (Stb. 1947, H 155) art. 13-18; Algemene
Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 16; gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 19;
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 28

periode: 1947 - 
product: beschikking

(423)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het verlenen van vergunningen aan fondsen en instellingen om pensioenen

ingevolge de AOW en AWW en renten ingevolge de IW uit te betalen.
grondslag: Regeling van de minister, c.q. staatssecretaris van Sociale Zaken van 2 januari

1957, nr. 5640; Regeling van 1 oktober 1959, nr. 3790 (Stcrt. 1959, 192);
Regeling van 28 februari 1968, nr. 51.086 (Stcrt. 1968, 53); Regeling van 16
september 1976, nr. 54 348 (Stcrt. 1976, 192); Regeling van 20 juni 1985, nr.
SV/85/1335 (Stcrt. 1985, 123)

periode: 1957 -
product: vergunning
opmerking: Ten aanzien van de intrekking of weigering van een vergunning was de

goedkeuring van de minister vereist.

(424)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het sluiten van contracten met buitenlandse banken en instellingen inzake de

uitbetaling van uitkeringen ingevolge de sociale zekerheidswetgeving aan
gerechtigden die in het buitenland wonen.

periode: 1940 -
product: contracten

(426)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het verhalen van kosten die op grond van de Algemene nabestaandenwet

gemaakt worden op degene, die door zijn onrechtmatig handelen er de oorzaak
van is dat een nabestaande of wees een beroep moet doen op de Anw.

grondslag: Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 61
periode: 1996 -
product: beschikking
opmerking: Het recht van de Sociale Verzekeringsbank tot verhaal zoals hier omschreven

wordt het regresrecht genoemd.

(427)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het verrichten van onderzoek bij klanten naar dienstverlening door de Sociale

Verzekeringsbank.
bron: interview
periode: ca. 1980 -
product: rapporten
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opmerking: Door de Sociale Verzekeringsbank worden onder andere
tevredenheidsonderzoeken verricht naar de dienstverlening door de Sociale
Verzekeringsbank en communicatieonderzoeken waarin de brochures,
formulieren en mailings op hun inhoud en effectiviteit worden getoetst. 

Werkloosheidswet

(1163)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het behandelen van de aanvraag of recht op loongerelateerde uitkering en 

vervolguitkering bestaat.
grondslag: Werkloosheidswet  (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 22

tweede lid;
periode: 2002 - 
product: Correspondentie, financiële bescheiden

(1164)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat categorieën van aanvragen op uitkering en 

vervolguitkering bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
in plaats van bij de Centrale organisatie voor werk en inkomen ingediend
dienen te worden.

grondslag: Werkloosheidswet  (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 22 zesde
lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur

(1165) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van rechtspersonen welke een bijdrage krijgen uit het

Algemeen Werkloosheidsfonds ter financiering van de kosten van de
herstructurering van de arbeidsvoorziening in de havens.

grondslag: Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens (Stb. 1995,
685), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 2 eerste lid;

periode: 1997 - 
product: Financiële bescheiden

Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig li-
chamelijk gehandicapte kinderen (TOG) 

De Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig li-
chamelijk gehandicapte kinderen (TOG; Stcrt. 1997, 67) is met ingang van 1 mei 1997 in
werking getreden en werkt terug tot 1 januari 1997. Zij is tot stand gekomen na een
jarenlange discussie over de steun die de overheid zou moeten geven voor de hoge kosten die
ouders hebben die een ernstig gehandicapt kind thuis verzorgen. Een in 1995 unaniem door
de Tweede Kamer aangenomen motie (Kamerstukken II, 1994-1995, 23 795, nr. 7) heeft de
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totstandkoming van de regeling versneld. 
De bedoeling van de TOG is om ouders of verzorgers die er voor kiezen hun gehandicapte
kind thuis te laten wonen in plaats van te laten opnemen of in afwachting zijn van plaatsing in
een op grond van de AWBZ gefinancierde inrichting, tegemoet te komen in de extra
onderhouds- en verzorgingskosten van dat kind. Het gaat hierbij om de verzorging van
meervoudig gehandicapte kinderen (kinderen die zowel verstandelijk als lichamelijk
gehandicapt zijn) en van ernstig lichamelijk gehandicapte of chronisch zieke kinderen. 
De TOG wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, enerzijds omdat de regeling
veel overeenkomsten met de AKW vertoont (dit is een gevolg van de voorafgaande discussie
waarin men gedacht heeft aan opname van de regeling in de AKW) en anderzijds vanwege de
wens voor een snelle invoering van de regeling. Voor de vaststelling van de handicap vraagt
de SVB advies aan een organisatie. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Welzijn en Sport moet vooraf hebben ingestemd met de organisatie die de SVB daarvoor
kiest. 
De kosten van de uitvoering komen ten laste van de Rijksbegroting.

(428)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het verstrekken van tegemoetkomingen aan ouders of verzorgers van

thuiswonende meervoudig of ernstig gehandicapte kinderen.
grondslag: Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en

ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (Stcrt. 1997, 67) art. 5-8 (b.w. Stcrt.
1999, 249); Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
gehandicapte kinderen 2000 (Stcrt. 1999, 249), art. 6; 

periode: 1997 -
product: beschikking

(429)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het – met instemming van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport, Welzijn en Sport – sluiten van een contract met een landelijk
opererende onafhankelijke en deskundige organisatie die van advies dient bij
de vaststelling of een kind meervoudig dan wel ernstig lichamelijk
gehandicapt is.

grondslag: Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en
ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (Stcrt. 1997, 67) art. 8 (b.w. Stcrt.
1999, 249); Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
gehandicapte kinderen 2000 (Stcrt. 1999, 249), art. 7;

periode: 1997 -
product: contract

(430)
actor: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het instemmen met de organisatie die de Sociale Verzekeringsbank van

(medisch) advies dienst bij de vaststelling of een kind meervoudig dan wel
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ernstig lichamelijk gehandicapt is.
grondslag: Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en

ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (Stcrt. 1997, 67) art. 8 (b.w. Stcrt.
1999, 249); Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
gehandicapte kinderen 2000 (Stcrt. 1999, 249), art. 7;

periode: 1997 -
product: beschikking

(431)
actor: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
handeling: Het vergoeden van de kosten van de advisering door een deskundige

organisatie ingevolge de TOG aan de Sociale Verzekeringsbank.
grondslag: Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en

ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (Stcrt. 1997, 67) art. 10 (b.w. Stcrt.
1999, 249); Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
gehandicapte kinderen 2000 (Stcrt. 1999, 249), art. 10;

periode: 1997 -
product: beschikking

3.3.5. Misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude

Informatieverstrekking door belanghebbenden aan uitvoerende instanties is onmisbaar voor
het functioneren van het sociale zekerheidsstelsel. Zowel de vaststelling van de premieschuld
als het recht op een uitkering geschiedt aan de hand van gedane aangiften, verstrekte
inlichtingen en gegeven inzage. De sociale zekerheidswetten bevatten dan ook een groot
aantal bepalingen die een waarheidsgetrouwe informatie-overdracht moeten waarborgen. Het
niet naleven van zo’n informatieve verplichting is misbruik; gebeurt dit doelgericht dan is er
sprake van frauduleus misbruik.37

Onder fraude verstaat de SVB: "het verrichten of nalaten van handelingen, in strijd met de
wet, met als oogmerk of bedoeld gevolg het verminderen of teniet gaan van een afdracht-
plicht, ofwel het ontstaan of vergroten van een prestatie-aanpak".38 

De strijd tegen misbruik en fraude bij de sociale verzekeringen, die met name gericht is op
misbruik en fraude aan de uitkeringskant, is vanaf de tachtiger jaren sterk ontwikkeld. Een
van de belangrijke ontwikkelingen in de strijd tegen misbruik en fraude is de uitwisseling van
gegevens ter controle door verschillende overheidsinstanties, zoals de Gemeentelijke Sociale
Diensten, de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetten (zowel de SVB als het
UWV en de CWI’s), de Belastingdienst enz. Dit leidde onder andere tot het invoeren van het
sociaal-fiscaal nummer in 1988. Verder is door de Sociale Verzekeringsbank en de
bedrijfsverenigingen in 1994 het Routerings Instituut voor Nationale Informatiestromen
(RINIS) opgericht, dat in 1996 door de SVB, het Tica en de Arbeidsvoorziening Nederland in
een stichting is ondergebracht. De stichting heeft tot doel ‘het doen van onderzoek en het
(doen) verlenen van diensten aan afnemers op het gebied van elektronische uitwisseling van
37. J.M. Verheul, Fraude en misbruik in de sociale zekerheid (Deventer 1989) p. 35
38. Sociale Verzekeringsbank, Handleiding Algemeen, p. 9-6/7
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(persoons)gegevens’. 

De uitvoeringsorganen hebben in 1996 door de invoering van de Wet boeten, maatregelen en
terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 1996, 248) meer instrumenten gekregen om
misbruik en fraude met betrekking tot de uitkeringsverstrekking te sanctioneren. Door middel
van controlebevoegdheden bij de uitvoeringsorganen en een informatieplicht bij de
uitkeringsgerechtigden moeten misbruik en fraude voorkomen worden. 

De sanctiemogelijkheden bij het niet voldoen aan voorgeschreven informatieverplichtingen
zijn:
- administratieve afdoening, te weten:

a. het geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend weigeren van de uitkering
b. het opleggen van een boete

- strafrechtelijke afdoening

administratieve afdoening
Ingeval een belanghebbende niet aan zijn mededelingsplicht voldoet legt het
uitvoeringsorgaan (de Sociale Verzekeringsbank of de uitvoeringsinstelling) hem een boete
op. Indien de belanghebbende de controlevoorschriften overtreden heeft of bepaalde
termijnen niet in acht heeft genomen legt het uitvoeringsorgaan hem een maatregel op, dat is
een vermindering aanbrengen op de uitkering. Ingeval van de belanghebbende bepaalde
gegevens niet ontvangen worden kan de SVB of het UWV overgaan tot schorsing van de
uitkering. Dit is onder andere het geval als van een in het buitenland wonende gerechtigde
niet jaarlijks het officiële levensbewijs wordt ontvangen. Als gedurende langere tijd door de
betrokkene niet aan zijn verplichtingen wordt voldaan en het uitvoeringsorgaan niet kan
vaststellen of het recht op de uitkering nog bestaat, zal zij overgaan tot intrekking van de
uitkering.

 strafrechtelijke afdoening
In de verschillende sociale zekerheidswetten zijn artikelen opgenomen die strafbepalingen
bevatten. Naast deze artikelen zijn ook enkele artikelen uit het Wetboek van Strafrecht van
toepassing.39 Speciaal daartoe aangewezen ambtenaren van de Sociale Verzekeringsbank en
de uitvoeringsinstellingen, respectievelijk sociaal rechercheurs of opsporingsfunctionarissen
genoemd, zijn belast met het onderzoek naar strafbare feiten. De strafbepalingen hebben
allemaal te maken met de wijze waarop het uitvoeringsorgaan (SVB of UWV) door de
uitkeringsgerechtigde of werkgever van informatie wordt voorzien. De sociaal
rechercheurs/opsporingsfunctionarissen verrichten het opsporingsonderzoek, waarbij zij
onder andere over kunnen gaan tot het verhoren van personen. Het onderzoek kan,
afhankelijk van de benadeling, uiteindelijk leiden tot het doen van aangifte bij het openbaar
ministerie, die vervolgens de zaak overneemt. Voor de vervolging worden door het openbaar
ministerie richtlijnen gehanteerd die laatstelijk in 1997 door het college van procureurs-
generaal zijn vastgesteld.40 De trend lijkt te zijn dat steeds meer overtredingen via de Wet

39. Het betreft de artikelen 225 e.v. (betreffende valsheid in geschrifte), 321 (verduistering) en 326 (oplich-
ting).
40. Voorgangers zijn de ‘Richtlijn van het openbaar ministerie voor het vervolgings- en strafvorderings-
beleid bij sociale zekerheidsfraude’ (Stcrt. 1981, 195) en de ‘Beleidsuitgangspunten van het openbaar ministerie
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boeten door uitvoeringsorganen administratief worden afgedaan en dat de aangiftegrenzen
voor uitkeringsfraude omhoog gaan.

Met de oprichting van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) per 1 januari
2001 is een verdere stap gezet tegen fraude en misbruik. De SIOD is verantwoordelijk voor
de opsporing van zware fraudezaken op het gehele terrein van het ministerie van Sociale
Zaken.

(433)
actor: de bedrijfsverenigingen (1967-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van voorschriften inzake controle en sancties op de toekenning
de ziekengelden, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de
voorzieningen ingevolge de AAW, de WAO, de WAZ en de Wajong.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1967, 473), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 39 tweede lid;
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 25, 27 en
28; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 16, 18 en 19; 
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 13, 30; Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 44; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), art. 36;

periode: 1952 -
product: controlevoorschriften, sanctiebesluiten, o.a.:

- Controlevoorschriften WAO, WAZ en Wajong 1998 (Stcrt. 1997, 240)

(434)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vaststellen van controlevoorschriften voor de uitvoering van de

volksverzekeringen.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1996, 248,

Stb. 1997, 96) art. 15 eerste lid; Algemene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690)
art. 36 eerste lid, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 15 eerste lid; Algemene
Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) zoals gewijzigd (Stb. 1991, 669 en Stb.
1997, 96), art. 16 eerste lid en (sinds Stb. 1994, 916) art. 17 tweede lid (b.w.
Stb. 1996, 248)

periode: 1991 -
product: (controle)voorschriften, onder andere:

- Controlevoorschriften Algemene Kinderbijslagwet (Stcrt. 1994,
232)

- Controlevoorschriften AOW (Stcrt. 1996, 141; gewijzigd Stcrt. 2001,
7)

- Controlevoorschriften Anw (Stcrt. 1996, 141; gewijzigd Stcrt.
2001, 7)

voor het vervolgings- en strafvorderingsbeleid bij sociale zekerheidsfraude’ (Stcrt. 1989, 110)
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- Controlevoorschriften AKW (Stcrt. 1996, 141; gewijzigd Stcrt. 2001,
7)

- Besluit controlevoorschriften ten aanzien van
kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont
van 31 januari 1996

(1166)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen 
handeling: Het goedkeuren van de controlevoorschriften van een bedrijfsvereniging/Lisv.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 44

(b.w. Stb. 1997, 794); 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 36 (b.w. Stb. 1997, 794);

periode: 1997 
product: Goedkeuringsbesluit

(435)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1987-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van regels inzake het opleggen van maatregelen of boeten aan
(ex-)uitkeringsgerechtigden, verzekerden of toeslaggrechtigden.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 375) zoals gewijzigd (Stb. 1998, 278), art. 33b tweede
lid, gewijzigd (Stb. 1996, 248) art. 45 vijfde lid en 45a zesde lid, gewijzigd
(Stb. 1997, 96), 45c derde lid; 
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 14c derde lid;
Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) art. 27 vierde lid, gewijzigd (Stb. 1996,
248; 1998, 278), art. 27 zevende lid, 27a zesde lid, 27c derde lid, 36 eerste lid,
36b, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 27c derde lid, 36b tweede lid; 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1996, 248; 1998, 278) art. 29 vierde lid, vernummerd (Stb. 2001, 625),
vijfde lid, 29a zesde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 29c derde lid en 57b
tweede lid en gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 57b; 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb.
1996, 248; 1998, 278) art. 20 vierde lid, 20a zesde lid (b.w. Stb. 1997, 96), art.
20c derde lid en art. 48b tweede lid; 
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), art. 14 tweede lid; gewijzigd (Stb. 1996, 248;
1998, 278) art. 14 vijfde lid, 14a zesde lid (b.w. Stb. 1996, 96), art. 14c derde
lid, 20b tweede lid; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
(Stb. 1997, 176), art. 47 vierde lid, 48 zesde en zevende lid en gewijzigd (Stb.
1997, 794), art. 50 derde lid en gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 65; Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177) art. 39
vierde lid, 40 zesde en zevende lid, 42 derde lid en gewijzigd (Stb. 2001, 625),
art. 57;

periode: 1987 -
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product: regeling, onder andere:
- Besluit over effectuering van een terugvordering BV Bouw (Stcrt.

1996, 153)
- Besluit incasso boeten en onverschuldigde betaling werkgevers (Stcrt.

1996, 203)
- Boetebesluit sociale zekerheidswetten (Stb. 2000, 462)

(436)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1996-2001)

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001-)
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels inzake het opleggen van maatregelen of

boeten aan (ex-)uitkeringsgerechtigden.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1996, 248;

1997, 96), art. 17b vijfde lid, 17c zesde lid, 17e derde lid en 24b; Algemene
Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 38 vijfde lid, 39 zesde lid, gewijzigd
(Stb. 2001, 625), 41 derde lid en 55; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962,
160) zoals gewijzigd (Stb. 1996, 248) art. 17 vijfde lid, 17a zesde lid en
gewijzigd (Stb. 2001, 625), 17c derde lid; Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 96), art. 29 vierde lid en (Stb. 1997, 96), art. 29a en (Stb. 2001, 625), art.
29c derde lid; Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96),
art. 14a zevende lid, 14c derde lid; Ziektewet (Stb. 1987, 88), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 96), art. 45 vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 96), 45a zesde lid en
gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 45c derde lid; Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 47 vijfde lid en (Stb. 1997, 794), art. 48 zesde
lid; Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb.
1997, 177), zoals gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 39 vierde lid en (Stb. 1997,
794), art. 40 zesde lid; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb.
1998, 290), art. 46 zesde en zevende lid;

periode: 1996 -
product: regeling, onder andere:

- Maatregelbesluit AOW (Stcrt. 1996, 141)
- Boetebesluit AOW (Stcrt. 1996, 141)
- Maatregelbesluit Anw (Stcrt. 1996, 141)
- Boetebesluit Anw (Stcrt. 1996, 141)
- Maatregelbesluit AKW (Stcrt. 1996, 141)
- Boetebesluit AKW (Stcrt. 1996, 141)

- Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen (Stcrt.
1996, 141)

- Boetenbesluit sociale zekerheidswetten (Stb. 2000, 462)

(1167)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
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handeling: Het opleggen van een boete aan een werkgever indien de veplichting tot de op-
gave van het genoten loon van een werknemer niet wordt nagekomen. 

grondslag: Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet sociale verzekering (Stb. 2000, 247),
art. 2, 3 eerste lid, 4, 5 eerste lid;

periode: 2000 -
product: Correspondentie, financiële bescheiden

(1168)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1999-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het opleggen van een bestuurlijke boete aan een werkgever indien niet wordt

voldaan aan de verplichting tot opgave van het door de werknemer genoten
loon.

grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577), gewijzigd (Stb. 1999,
550), art. 12 tweede en derde lid, art. 12a eerste lid;

periode: 1999 -
product: Beschikking 
opmerking: Volgens art. 12 vijfde lid wordt de boete als premie beschouwd.

(1169)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het opleggen van een

bestuurlijke boete door het Lisv of het UWV aan een werkgever die aan de
verplichting tot opgave van het door de werknemer genoten loon niet voldoet. 

grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577), gewijzigd (Stb. 1999,
550), art. 12 zesde lid;

periode: 1999 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

(1170)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het opleggen van een maatregel bij het weigeren van een onderzoek of bij het

niet navolgen van voorschriften.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art.

45-47;
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 37, 38;

periode: 1997 - 
product: Maatregel
opmerking: De maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate waarin

de verzekerde de gedraging kan worden verweten.

(1171)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
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handeling: Het opleggen van een (administratieve) boete  aan de verzekerde of zijn
wettelijke vertegenwoordiger.

grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art.
48-50;
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 40, 41;
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 46 eerste
lid, gewijzigd (Stb. 1998, 742), art. 46 derde lid;

periode: 1997 -
product: Boete

(1172)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het betalen van de door het Lisv/het UWV opgelegde boete.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),

zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art 46 vierde lid;
periode: 1997 -
product: Financiële bescheiden

(1173)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de vermelding op het besluit 

van de boete van de termijnen waarbinnen deze betaald moet worden
alsmede de wijze waarop het besluit bij gebreke van tijdige betaling ten
uitvoer zal worden gelegd. 

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 27c derde
lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regels

(1174)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de gegevens in en/of van de bijlagen 

die bij het besluit tot toekenning van de uitkering behoren.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 29 vijfde

lid;
periode: 2002 -  
product: Ministeriële regels

(438)
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actor: de Sociale Verzekeringsbank (1956-)
de Raden van Arbeid (1940-1988)
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
de bedrijfsverenigingen [administrateurs] (1940-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [de Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst]
de minister van Justitie 

handeling: Het verrichten van onderzoek naar en doen van aangifte bij het openbaar
ministerie van mogelijke fraudegevallen.

grondslag: o.a.: Ziektewet (Stb. 1929, 375) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 136 (b.w.
Stb. 1952, 343); Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84)
art. 92-96 en zoals gewijzigd (Stb. 1996, 248) art. 29a-29d; Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 83-86 en zoals gewijzigd
(Stb. 1996, 248) art. 20a-20d; Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art.
50-53 en zoals gewijzigd (Stb. 1996, 248) art. 17b-17e; Algemene Weduwen-
en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 61-64; Algemene nabestaandenwet (Stb.
1995, 690) art. 39-42; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 36-39
en zoals gewijzigd (Stb. 1996, 248) art. 14a eerste lid en 17-17c;
Invaliditeitswet (Stb. 1913, 205) art. 401 eerste lid; Wet SUWI (Stb. 2001,
624) art. 85 eerste lid; Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2003
(Stcrt. 2003, 136) art. 4, lid 1  

periode: 1940 -
product: Algemeen: Verslagen, rapportages., FRES-systeem

Individuele gevallen: procesverbalen, fraude-dossiers.
opmerking: Hieronder valt ook het melden of gemeld worden van onrechtmatigheden van

belanghebbenden en/of verzekerden in het kader van de Wet SUWI. Het
opsporingsbeleid werd pas vanaf 1994 gestructureerd ter hand genomen in  het
kader van het Handhavingsbeleid. Tot 1994 vonden slechts incidenteel
opsporingsonderzoeken plaats.
Het opsporingsonderzoek wordt verricht door sociaal rechercheurs en
afgesloten met een aangifte bij het openbaar ministerie of het melden dat een
het onderzoek afgesloten wordt zonder aangifte. 
De fraudeonderzoeken worden door de Sociale Verzekeringsbank in het ROF-
kaartsysteem geregistreerd. Vanaf 2002 worden de fraudeonderzoeken
geregistreerd in het systeem FRES (Fraude Registratie Systeem).

(439)
actor: de Opsporingsambtenaren van:

 de Gewestelijke Arbeidsbureaus
 de Arbeidsinspectie
 de Inspectie van de havenarbeid 
 het Staatstoezicht op de mijnen 

de bedrijfsverenigingen (1947-1997)
handeling: Het opsporen van in de Wet plaatsing van minder-valide arbeidskrachten en de
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WAGW strafbaar gestelde feiten.
grondslag: Wet plaatsing van minder-valide arbeidskrachten (Stb. 1947, H 283) art. 10;

Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) art. 17 (b.w. Stb. 1998,
290)

periode: 1947 - 1998
product: opsporingsdossier

(440)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1952-)

de minister van Justitie (1988-)
handeling: Het (in overeenstemming) aanwijzen van personen die belast zijn met het

opsporen van bij of krachtens de sociale verzekeringen strafbaar gestelde
feiten.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 56; Organisatiewet
sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 112 (b.w. Stb. 1997, 96); Algemene
Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 55; gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 66;
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 66; Algemene
Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 41; Wetboek van Strafrecht art, 142
derde lid; Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar (Stb. 1994, 825)

periode: 1952 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren sociale verzekeringswetten
(Stcrt. 1959, 118; vervangen Stcrt. 1963, 8; Stcrt. 1966, 84; Stcrt.
1967, 157; Stcrt. 1968, 91; Stcrt. 1977, 19; Stcrt. 1980, 98)

- Besluiten buitengewoon opsporingsambtenaar
BVG/Detam/Gak/GUO/SFB 1995 (Stcrt. 1995, 96)

opmerking: In de regelingen van voor 1995 werden met name genoemde personen
aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. In de Besluiten van 1995
wordt een beperkt aantal, niet bij name genoemde personen per
uitvoeringsinstelling aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
Deze personen worden door de procureur-generaal van het gerechtshof te
Arnhem beëdigd.

(441)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1980-)

de bedrijfsverenigingen (1980-1997)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het maken van bindende afspraken met buitenlandse uitvoeringsorganisaties
over internationale rechtshandhaving ingevolge de sociale
zekerheidswetgeving.

grondslag: Internationale sociale zekerheidsverdragen, Wet beperking export uitkeringen
(Stb. 1999, 250)

periode: 1980 -
product: bindende afspraken, rapportages, beleidsnotities, verslagen,
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controlevoorschriften
opmerking: Vanaf ca. 1960 werden met veel landen sociale zekerheids-verdragen gesloten,

als gevolg waarvan incidenteel met de buitenlandse verbindingsorganen werd
samengewerkt op het gebied van fraude en opsporing. Pas na 1994 kwamen
meer bindende afspraken tot stand en werd de internationale rechtshandhaving
gestructureerd aangepakt, als gevolg van het Handhavingsbeleid. Vanaf 2000
werden met veel landen specifieke handhavingsverdragen gesloten, in het
kader van de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU).

(1175)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het (doen) oproepen en (doen) ondervragen van een jonggehandicapte,

ingezetene of verzekerde.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),

art. 33 eerste lid;
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 41;

periode: 1997 - 
product: Oproep

(1176)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van regels voor de vergoeding van de reiskosten, verblijfkosten
en tijdverlies voor een jonggehandicapte, ingezetene of verzekerde die wordt
opgeroepen.

grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 34;
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 42

periode: 1997 -
product: Ministeriële regeling
opmerking: Dit geldt ook voor de eventuele geleiders. 

(1177) 
actor: de minister van Justitie
handeling: Het aanwijzen van personen die belast zijn met de opsporing van feiten die

strafbaar zijn gesteld bij of krachtens de Wet SUWI dan wel krachtens andere
wetten.

product: Aanwijzingsbesluit, o.a: 
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Uitvoeringsinstituut

Werknemersverzekeringen 2002 (Stcrt. 2001, 250)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sociale Verzekeringsbank

2002 (Stcrt. 2001, 250)
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periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 85 eerste lid

(1178) vervallen

(1179) 
actor: de minister van Justitie 
handeling: Het aanwijzen van personen die bevoegd zijn tot het opsporen van feiten die

strafbaar zijn gesteld bij of krachtens de sociale verzekeringswetten dan wel
krachtens wetten waarvan de uitvoering bij of krachtens de sociale
verzekeringswetten is opgedragen.

product: Aanwijzingsbesluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 85 eerste lid

(1180)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [de Sociale

Inlichtingen- en Opsporingsdienst]
handeling: Het aangaan van (internationale) samenwerkingsverbanden inzake (de bestrij-

ding) van fraude op het terrein van de sociale verzekeringen
product: overeenkomsten
periode: 2002-
product: Samenwerkingsverband, o.a.:

- Samenwerkingsconvenant UWV-SIOD (Stcrt. 2002, 246

(1181)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [de Sociale

Inlichtingen- en Opsporingsdienst]
handeling: Het adviseren van bewindslieden en de beleidsdirecties betreffende de be-

strijding van fraude op het beleidsterrein sociale verzekeringen
product: adviezen
periode: 2002-
grondslag: o.a.: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal

Uitvoeringsbeleid Werk en inkomen 2003 (Stcrt. 2003, 68) art. 3, lid 1 onder
b, art. 6, lid 2

(1182)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [de Sociale

Inlichtingen- en Opsporingsdienst]
handeling: Het adviseren aan gemeenten met betrekking tot wetshandhaving en uitvoering

van SZW-wetgeving op het terrein van de sociale verzekeringen
product: adviezen
periode: 2002-
grondslag: Organisatie-, mandaat- en vol machtbesluit SIOD 2003 (Stcrt. 2003,
136) art. 5
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3.4. RECHTSBESCHERMING

3.4.1. Inleiding

Tegen beslissingen van een uitvoeringsorgaan kan men in beroep gaan bij de bestuursrechter.
Met name de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep heeft grote invloed gehad op de
ontwikkeling van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. 

Alvorens  men  in  beroep  kan  gaan  moet  eerst  ingevolge  de  Algemene  wet  bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschriftenprocedure worden doorlopen bij het uitvoeringsorgaan zelf. De
voornaamste regels omtrent bezwaar- en beroepsprocedures zijn te vinden in de Awb, de Be-
roepswet, de Wet op de Rechterlijke Organisaties en de sociale verzekeringswetten zelf.

Met bezwaren tegen gedragingen van het personeel van een uitvoeringsorgaan of tegen niet
voor beroep vatbare besluiten kan/kon men terecht bij een klachtencommissie bij het orgaan
zelf, bij de toezichthouder (de Inspectie Werk en Inkomen) of bij de Nationale Ombudsman.

3.4.2. Handelingen

(4380000000442)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van de termijn waarbinnen

een beschikking op een aanvraag ingevolge een sociale verzekeringswet dient
te worden gegeven.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) zoals gewijzigd (Stb.
1993, 650) art. 2a; Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd
(Stb. 1993, 650) art. 5; Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139)
zoals gewijzigd (Stb. 1993, 650) art. 6; Algemene Kinderbijslagwet (Stb.
1962, 160) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 650) art. 5b; Algemene Nabestaanden-
wet (Stb. 1995, 690) art. 33 vijfde lid; Coördinatiewet Sociale Verzekering
(Stb. 1953, 577) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 690) art. 3c; Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 650) art. 3b;
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1993, 650) art. 2b; Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) zoals gewijzigd (Stb.
1993, 690) art. 1a; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) zoals gewijzigd (Stb.
1993, 650) art. 2a; Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 650)
art. 2b; Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
(Stb. 1993, 412) art. XI vijfde lid; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb.
1994, 790) zoals gewijzigd (Stb. 1995, 250) art. 116a (b.w. Stb. 1997, 96); Or-
ganisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 114 (b.w. Stb.
2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 28 derde lid;

periode: 1993 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten (Stb. 1993, 779)
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(443) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels voor de behandeling van bezwaarschriften te-

gen besluiten waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grond-
slag ligt.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 178) art. 73; Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd (Stb. 1997,
175) art. 87b; Wet Terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelin-
gen (Stb. 1993, 412) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 178) art. XXVIIB; Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176) art. 97; Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177) art. 71

periode: 1997 -
product: algemene maatregel van bestuur

(451)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het behandelen van bezwaar- of beroepschriften en voeren van verweer in be-

roepschriftenprocedures voor de Raad van State
grondslag: o.a.: Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284)

art. 11, Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) 
periode: 1976 -
product: verweerschriften

(452)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1956-)

de Raden van Arbeid (1956-1988)
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1956-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1956-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1956-1994)
het Toeslagenfonds (1956-1994)

handeling: Het beslissen op bezwaarschriften en het behandelen van beroepszaken met
betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekeringswetten/werknemers-
verzekeringen.

grondslag: o.a.: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2001, 695), art. 73a; Algeme-
ne Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 40; Algemene Weduwen- en We-
zenwet (Stb. 1959, 139) art. 52; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160)
art. 33; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art. 38; Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd Stb. 2001,
695), art. 87g eerste en tweede lid;Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), ge-
wijzigd (Stb. 2001, 695), art. 127b eerste en tweede lid; Algemene wet be-
stuursrecht (Stb. 1992, 315); Organisatiewet Sociale Verzekeringen (Stb.
1997, 95), art. 55 (b.w. St. 2001, 625); Wet premieregime bij marginale arbeid
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(Stb. 1997, 96), art. 9, art. 9a; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
(Stb. 1998, 290), art. 50 tweede en derde lid;

periode: 1956 -
product: beschikking, beroepschrift, bezwaar- en beroepsdossiers
opmerking: In veel gevallen sluit deze handeling aan op de toekenning c.q. weigering van

de uitkering of het opleggen van een premienota. 

(1183)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid    
handeling: Het bij AMvB stellen van regels ten aanzien van de behandeling van

bezwaarschriften tegen besluiten waaraan een medische of arbeidskundige
beoordeling ten grondslag ligt.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 51;
periode: 1998 -  
product: Algemene maatregel van bestuur

(457) vervallen

(458)
actor: de Centrale Raad van Beroep
handeling: Het beslissen in hoger beroepszaken tegen besluiten van uitvoeringsorganen

ingevolge de sociale verzekeringswetten. 
grondslag: Ongevallenwet 1921 (Stb. 1921, 819) art. 81; Land- en Tuinbouwongevallen-

wet 1922 (Stb. 1922, 365) art. 90 en 99 zevende lid; Liquidatiewet ongevallen-
wetten (Stb. 1967, 99) art. 24 vierde lid; Invaliditeitswet (Stb. 1913, 205) art.
349; Interimwet invaliditeitsrentetrekkers (Stb. 1962, 534) art. 42; Liquidatie-
wet invaliditeitswetten (Stb. 1964, 488) zoals gewijzigd (Stb. 1976, 296) art.
32k vierde lid; Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art.
44 tweede lid, 106 zesde lid en 129 vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1952, 474) art.
35 tweede lid en 75; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 342) art. 52 vierde en
vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1953, 117) art. 43; Werkloosheidswet (Stb. 1986,
655) art. 129 tweede lid; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb.
1966, 84) art. 88; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art.
80; Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 39 tweede lid; Coördinatiewet Sociale
Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 18a; Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956,
281) art. 41 en 42 eerste lid; Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959,
139) art. 53 tweede lid; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 34 en
35 eerste lid, vernummerd (Stb. 1980, 1) art. 31; Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden (Stb. 1962, 257) 39 en 40 eerste lid; Beroepswet (Stb. 1955, 47)
zoals gewijzigd (Stb. 1994, 3) art. 18; Wet financiering volksverzekeringen
(Stb. 1989, 129) art. 48 vierde lid, 49 vierde lid en 50 vierde lid; Organisatie-
wet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 81 (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) zoals gewijzigd Stb.
1989, 403) art. 8a derde en vierde. lid 

periode: 1940 -
product: beschikking
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(471)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Raden van Arbeid (1940-1988)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1966-1994)

handeling: Het behandelen van klachten over gedragingen van (het personeel van) het uit-
voeringsorgaan bij de uitvoering van de sociale verzekeringswetten.

grondslag: Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315), afdeling 9.1; Wet Nationale
Ombudsman (Stb. 1981, 35)

periode: 1940 -
product: klachtendossier
opmerking: Indien de klager over de afhandeling van de klacht door het uitvoeringsorgaan

niet tevreden is kan hij zijn beklag doen bij de Nationale ombudsman.

(1184) 
actor: de Raad voor Werk en Inkomen 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
de Sociale Verzekeringsbank

handeling: Het instellen van beroep bij de Centrale Raad van beroep tegen een besluit
genomen door de minister met betrekking tot de vaststelling van het budget
uitvoeringskosten en de budgetdiscipline. 

product: Beroepsschrift 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 83
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3.5. FINANCIERING VAN DE SOCIALE VERZEKERINGEN

3.5.1. Inleiding

Voor de financiering van de sociale verzekeringswetten wordt nu het omslagstelsel gehan-
teerd. Dat wil zeggen dat de uitgaven in het kader van de sociale verzekeringen in beginsel uit
de in datzelfde jaar ontvangen inkomsten worden gefinancierd. De oude wetten (ongevallen-,
invaliditeits-  en  ouderdomswetten)  werden  gefinancierd  door  een  kapitaaldekkingsstelsel.
Daarbij werden fondsen (vermogens) gevormd die op elk moment de contante waarde van de
verplichtingen van de betreffende sociale verzekering belichaamde.
De inkomsten bestaan voornamelijk uit premiebijdragen, aangevuld met bijdragen van het
Rijk en inkomsten uit renteopbrengsten van het vermogen van de fondsen. Met de inkomsten
moeten de niet alleen de uitkeringen betaald worden maar ook de apparaatskosten die ge-
maakt worden om de uitkeringen te kunnen verstrekken.
Enkele  wettelijke  regelingen  worden  niet  uit  de  premieopbrengsten  gefinancierd  maar
rechtstreeks door het Rijk vergoed, zoals de Toeslagenwet, de kinderbijslag sinds 1989 en de
tegemoetkoming voor onderhoudskosten voor thuiswonende meervoudige en ernstig gehandi-
capte kinderen.

De premies worden gestort  in centrale fondsen. De fondsen van de oude sociale verzeke-
ringen en de volksverzekeringen,  met  uitzondering van het  Algemeen Arbeidsongeschikt-
heidsfonds (AAf) hadden/hebben geen rechtspersoonlijkheid maar werden/worden door de
SVB beheerd. De fondsen voor de werknemersverzekeringen en het AAf hadden tot en met
1994 rechtspersoonlijkheid en hadden daarom eigen besturen. Met ingang van 1 januari 1995
verloren deze fondsen hun rechtspersoonlijkheid en werden zij ondergebracht bij het UWV.
Voor de wachtgeldverzekering had iedere bedrijfsvereniging een eigen wachtgeldfonds. Deze
worden nu door het UWV gezamenlijk beheerd.

Vrijwillige verzekering

Zowel de werknemersverzekeringen als enkele volksverzekeringen (AOW, AWW/Anw en
AAW) voorzien in de mogelijkheid tot vrijwillige verzekering voor niet-werknemers. Voor
de  werknemersverzekeringen  geldt  deze  regeling  voor  enkele  speciale  categorieën  werk-
nemers, te weten:
- mensen wier verzekering onderbroken is geweest
- mensen wier buitenlandse verzekering is beëindigd
- huiselijk personeel, werkzaam voor minder dan drie dagen per week
- mensen die als zelfstandige gaan werken (hiervoor was de mogelijkheid destijds ge-

schapen)
- mensen die voor minder dan 45% arbeidsongeschikt zijn
- Nederlanders die in een “erkend ontwikkelingsland” gaan werken
Voor de bepaling van de hoogte van de AOW-uitkering is het aantal jaren van belang dat men
tussen de leeftijd van 15 en 65 verzekerd is geweest. Bij verblijf in het buitenland wordt men
immers gekort. Men kan er voor kiezen om tijdens het verblijf in het buitenland premie te
blijven betalen of om na terugkeer in Nederland zich voor de onverzekerde jaren in te kopen.
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Ook voor het recht op een AWW/Anw-uitkering is het van belang dat men ten tijde van het
overlijden van de partner verzekerd is voor de AWW/Anw. Een vrijwillige AWW/Anw-ver-
zekering dient altijd samen te gaan met een vrijwillige voortzetting van de AOW-verzekering.

Het hoofdstuk is verdeeld in de volgende paragrafen:
- premieheffing
- financiering door het Rijk
- verrekening van premies, uitkeringen en uitvoeringskosten
- fondsbeheer
Per paragraaf of subparagraaf wordt een nadere toelichting gegeven.

3.5.2. Premieheffing 

Werknemersverzekeringen (incl. Coördinatiewet Sociale Verzekering) 

Het premiebedrag, dat de premieplichtige voor de werknemersverzekeringen moet betalen,
bedraagt  een  percentage  van  het  premieplichtige  loon  (premieloon).  De  hoogte  van  dit
premiepercentage voor de werknemersverzekeringen WW en WAO wordt jaarlijks vastge-
steld door het Lisv. Voor de ZW wordt sinds de inwerkingtreding van de Wulbz geen afzon-
derlijke premie vastgesteld. De kosten van de ZW worden via de daartoe verhoogde WW-
premie gedekt. 
De minister heeft de bevoegdheid zijn goedkeuring aan de besluiten inzake de vaststelling
van het premiepercentage te onthouden; in dat geval dient hij het premiepercentage zelf vast
te stellen. Reeds meermalen heeft de minister zijn goedkeuring onthouden bijvoorbeeld uit
(inkomens)politieke overwegingen en heeft hij zelf het premiepercentage (meestal lager) vast-
gesteld. 
Een premie moet door de werkgever of de werknemer betaald worden of door beide, ieder
voor een deel. In de loop der tijd zijn per verzekering wijzigingen aangebracht in de verhou-
ding werkgevers- en werknemersdeel voor de premieheffing.

Voor de heffing van de premies voor de werknemersverzekeringen is de Coördinatiewet So-
ciale Verzekering (Stb. 1953, 577) van belang. Het doel van de Coördinatiewet (CSV) die per
1 januari 1954 in werking trad, is te komen tot een vereenvoudiging van de premieheffing in-
gevolge de verschillende sociale verzekeringen en van de loonbelasting ingevolge de Wet op
de loonbelasting 1964. Door unificatie van een groot aantal bepalingen is getracht te komen
tot een meer doelmatige en goedkopere regeling van deze heffingen en tot een vermindering
van administratieve verplichtingen van de werkgever.
De unificatie betreft in de eerste plaats het ‘loonbegrip’. In art. 4 van de CSV wordt loon om-
schreven als  ‘al  hetgeen uit  tegenwoordige dienstbetrekking wordt  genoten’.  De wetgever
heeft  hier  een ruim loonbegrip op het  oog;  loon is  niet  alleen loon in  geld (maandloon,
vakantietoeslag, gratificatie, enz.) maar ook loon in natura (bijv. vrij wonen). In de wet en
daarop gebaseerd regelingen worden vervolgens aanspraken en verstrekkingen aangewezen
die al dan niet tot het loonbegrip gerekend worden.

In de CSV is ook geregeld dat de werkgever die gebruik maakt van arbeidskrachten die door
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een uitzendbureau of een koppelbaas ter beschikking zijn gesteld aansprakelijk is voor de
premiebetaling. In 1982 is deze aansprakelijkheidsregeling uitgebreid voor aannemers (Wet
Ketenaansprakelijkheid). Sinds 1987 zijn de bestuurders van ondernemingen die aan de ven-
nootschapsbelasting zijn onderworpen, hoofdelijk aansprakelijk voor de premiebetaling voor
de werknemers in dienst van de onderneming.

De uitvoering van de premieheffing ligt bij de uitvoeringsorganen. Ook de vrijstelling van ge-
moedsbezwaren wordt door de uitvoeringsorganen verleend. De minister stelt nadere regels
vast voor de (loon)administratie van de werkgevers om een goede uitvoering van de wet
mogelijk te maken. De premies worden gestort in de verschillende fondsen, de centrale fond-
sen en wachtgeldfondsen, die beheerd worden door het UWV.

De rechtsbescherming is geregeld door beroep op de raden van beroep/de bestuursrechter en
in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep mogelijk te maken. Vanwege de gelijk-
schakeling van het loonbegrip in de sociale zekerheid met dat van de loonbelasting werd in
1955 bij de herziening van de Beroepswet beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk van
die uitspraken van de Centrale Raad van Beroep die betrekking hebben op het begrip loon.

Premiedifferentiatie
Met de invoering van de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen (Pemba) is per 1 januari 1998 de premieheffing voor de WAO ingrijpend
gewijzigd. De WAO-premie wordt volledig door de werkgever betaald. De premie bestaat uit
een basispremie, dat is een landelijk uniforme premie, en een premie die per bedrijf kan ver-
schillen (premiedifferentiatie). De hoogte van de gedifferentieerde premie is afhankelijk van
het aantal werknemers van het bedrijf dat een beroep moet doen op een WAO-uitkering (het
arbeidsongeschiktheidsrisico). Is het arbeidsongeschiktheidsrisico van het bedrijf lager dan
het landelijk gemiddelde, dan krijgt de werkgever een korting op de premie. Een hoger risico
dan gemiddeld betekent een opslag op de premie. Een werkgever is verplicht om de basis-
premie te betalen; het betalen van de gedifferentieerde premie is echter niet verplicht. De
werkgever kan er voor kiezen om ‘eigenrisicodrager’ te worden. Dit betekent dat hij de
WAO-uitkeringen van werknemers die arbeidsongeschikt worden zelf betaalt. Hij kan er voor
kiezen dit risico geheel of gedeeltelijk particulier te verzekeren.
Doel van de Pemba-maatregelen is de werkgevers te stimuleren om het ziekteverzuim en de
arbeidsongeschiktheid in hun bedrijf te voorkomen of te beperken, door het optimaliseren van
de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf (preventie) en het bieden van mogelijkheden tot te-
rugkeer van zieke of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers (reïntegratie).

Eigenrisico dragen
Tot 1 maart 1996 bestond voor werkgevers de mogelijkheid om voor hun werknemers de in
de Ziektewet verzekerde risico’s voor eigen rekening te nemen. Deze mogelijkheid verviel
per 1 maart 1996 met de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij
ziekte. Deze wet breidde de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers bij ziekte uit van
6 tot 52 weken. Het recht op uitkering krachtens de Ziektewet werd met de WULBZ beperkt
tot personen voor wie bij ziekte geen loondoorbetalingsplicht op de voet van het Burgerlijk
Wetboek (meer) bestaat. De Ziektewet werd zo omgevormd tot een vangnetvoorziening voor
aangewezen werknemers (bijvoorbeeld voor tijdelijke contractanten, vrouwelijke verzekerden
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bij zwangerschap, heringetreden arbeidsgehandicapten). Met de WULBZ werd ook de premie
Ziektewet afgeschaft. Al tijdens de behandeling van de WULBZ in het parlement werden er
van uit het bedrijfsleven signalen ontvangen dat er ook na de omvorming van de Ziektewet tot
een vangnetvoorziening belangstelling zou blijven bestaan voor de mogelijkheid van eigenri-
sicodragen. 
Met de Wet eigenrisicodragen Ziektewet (Stb. 2002, 584) keert de mogelijkheid voor werk-
gevers terug om het Ziektewet risico voor eigen rekening te nemen. De strekking van de wet
past in het beleid van de regering om het socialezekerheidsstelsel activerender te maken. De
mogelijkheid om het risico van de vangnetvoorziening voor eigen rekening te nemen vergroot
daarom het belang van werkgevers bij een goede preventie en verzuimbegeleiding. Zij kun-
nen zelf de vruchten plukken van een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.
De werkgever heeft er belang bij om bij werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst
en personen met  een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst  eveneens  te
reïntegreren. De mogelijkheid voor de werkgevers om zelf het eigen Ziektewet risico te dra-
gen zal hen stimuleren om een effectief en doelmatig reïntegratiebeleid te voeren. Zij kunnen
daarmee voorkomen dat hun werknemers in de WAO terecht komen en dat hun WAO-premie
als gevolg hiervan zal worden verhoogd dan wel dat zij de financiële lasten ten gevolge van
deze WAO-instroom dragen. 

(501)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van het loonbe-

grip.
grondslag: Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) art. 11 tweede lid; ver-

nummerd (Stb. 1952, 342 en 475) art. 12 vierde lid (b.w. Stb. 1953, 578);
Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 9 vierde lid (b.w. Stb. 1953, 578);
Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 6, gewijzigd (Stb.
1998, 370), art. 8 tweede lid, 9 en 9a; Besluit premiespaarregelingen en winst-
delingsspaarregelingen (Stb. 1961, 460) art. 30-34 en 36; Besluit bedrijfsspaar-
regelingen (Stb. 1965, 261) art. 30-31. 38, 40 en 43; Wet Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 8 elfde lid, vernummerd
(Stb.  1997, 794), achttiende lid;

periode: 1940 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit bedrijfsspaarregelingen (Stb. 1965, 261)
ministeriële regeling
- Regeling betreffende de geldswaarde van een aanspraak op uitkeringen (St-

crt. 1954, 173, gewijzigd o.a. Stcrt. 1996, 249; Stcrt. 1997, 21; Stcrt. 1998,
243)

- Regeling vergoedingen kosten woon-werkverkeer (Stcrt. 1976, 255; ver-
vangen Stcrt. 1989, 252; 1990, 140, Stcrt. 1997, 248)

- Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers (Stcrt. 1984, 172, gewijzigd St-
crt. 1998, 233, Stcrt. 1998, 246)

- Nadere regels berekening premieloon bij samenloop (Stcrt. 1986, 250, ge-
wijzigd Stcrt. 1997, 207)
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- Regeling vergoedingen voor gemengde kosten (Stcrt. 1989, 252, gewijzigd
Stcrt. 1997, 248, Stcrt. 2003, 54)

- Regeling vergoeding kosten kinderopvang (Stcrt. 1994, 252; vervangen St-
crt. 1995, 251; 1996, 250; 1997, 249; 1998, 247)

- Regeling met betrekking tot onkostenvergoeding voor vrijwilligers (Stcrt.
1998, 80)

- Regeling loon in natura 1998 (Stcrt. 1997, 249, gewijzigd Stcrt. 1998, 125)
- Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor de

premieheffing werknemersverzekeringen 2001 (Stcrt. 2002, 252) gewijzigd
Stcrt. 2002, 246, Stcrt. 2003, 54

- Wijziging enige regelingen o.g.v. Coördinatiewet sociale verzekering
i.v.m. aanpassing bedragen per 1 januari 2003 (Stcrt. 2002, 246)

- Wijziging Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in
natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002 en Regeling uitzondering
eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor de premieheffing werk-
nemersverzekeringen 2001 (Stcrt. 2003, 54)

opmerking: Het betreft regels ten aanzien van:
- aanspraken en uitkeringen die niet tot het loon worden gerekend;
- de waardering van niet in geld uitgekeerd loon;
- de waardering van loon boven een bepaald bedrag (overwerk);
- het maximumdagloon voor de ZW-WAO en WW en voor de ZFW en de

franchise WAO en WW;
- winst, inkomen en de periode waarover de winst en inkomen worden

berekend;

(1185)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het vaststellen van het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 175), art. 77e eerste lid;
periode: 1997 -
product: Besluit

(1186)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Financiën
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot premie-inkomen, premieheffing en

premiepercentage.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 72

tweede lid, 73 eerste lid, 77;
periode: 1997 -
product: Ministeriële regeling, o.a.

- Regeling premieheffing WAZ (Stcrt. 1997, 248)

(1187)
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actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen van het premiepercenta-
ge en het tijdvak waarvoor dat percentage geldt.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), gewijzigd (Stb.
2001, 625), art. 77 tweede lid;

periode: 1997 - 
product: Besluit, regeling, o.a.:

- Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage Wet arbeidsonge-
schiktheidsverzekering zelfstandigen 1998 (Stcrt. 1997, 248)

- Goedkeuring besluit vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschikt-
heidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176) 1999 (Stcrt. 1998, 237)

opmerking: Indien de minister zijn goedkeuring onthoudt aan het vastgestelde percentage
of aan het tijdvak, stelt hij het percentage of het tijdvak vast. 

(1188)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van het percentage van het loon dat, in het tijdvak waarover de

betaling loopt, is genoten door de overheidswerknemer. 
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97c derde

lid en gewijzigd (Stb. 2002, 584), vijfde lid
periode: 2002 - 
product: Besluit
opmerking: Hiermee worden de uitgaven en het vormen en instandhouden van een reserve

van het uitvoeringsfonds voor de overheid bekostigd.

(1189)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels wanneer wordt uitgegaan van de standaard premieper-

centages.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 96), art. 78 tweede lid;
periode: 1997 -
product: Regels

(502)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) wijzigen van de bedragen van het maximumdagloon en de

franchise voor de toepassing van de CSV.
grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 9 eerste tot en met

vierde lid, 9a eerste en zesde lid
periode: 1953 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit vaststelling maximumpremieloon per dag (Stb. 1953, 596, vervan-

gen Stb. 1954, 581; Stb. 1956, 632; Stb. 1959, 503; Stb. 1960, 530; Stb.
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1962, 522; Stb. 1963, 551; Stb. 1965, 549; Stb. 1966, 552)
- Besluit herziening maximum daglonen (Stb. 1968, 347; vervangen Stb.

1968, 661; Stb. 1969, 13; Stb. 1969, 428; Stb. 1970, 235; Stb. 1970, 492;
Stb. 1971, 78; Stb. 1971, 322; Stb. 1971, 611; Stb. 1972, 25)

- Besluit verhoging maximum premiedagloon verplichte verzekering zieken-
fondswet (Stb. 1969, 63; vervangen Stb. 1970, 38; 1971, 834)

- Besluit houdende (tussentijdse) verhoging van het maximum dagloon (Stb.
1969, 195; Stb. 1974, 312; Stb. 1977, 37; Stb. 1977, 502; Stb. 1979, 579;
Stb. 1980, 449; Stb. 1982, 97)

ministeriële regeling
- Beschikking herziening maximum-dagloon (Stcrt. 1972, 155 e.v.)
- Regeling verhoging maximum premiedagloon verplichte ziekenfondsverze-

kering (Stcrt. 1972, 219 e.v.)
- Regeling franchise ZFW (Stcrt. 1994, 249)
- Regeling premiepercentage en franchise werkgeversdeel premie AWf (St-

crt. 1995, 249)
- Regeling vaststelling premiepercentage en franchise WAO (Stcrt. 1996,

250)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en

volksverzekeringen 2003 (Stcrt. 2002, 244)
opmerking: De wijziging van de hoogte het maximum dagloon waarover premie geheven

kon worden gebeurde aanvankelijk vrijwel jaarlijks en bij AMvB, vanaf 1972
halfjaarlijks en bij ministeriële regeling. Naast de normale aanpassing van de
hoogte aan de hand van de ontwikkeling van het loonniveau (indexcijfer der
lonen) kon ook tussentijds bij AMvB het maximum dagloon gewijzigd
worden. 

(503)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1953-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van nadere regels omtrent het loonbegrip.
grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 6, 7 en 9; Ziektewet

(Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 578) art. 8a, gewijzigd (Stb. 1967,
473) art. 15; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) zoals ge-
wijzigd (Stb. 1953, 578) art. 12 vierde lid; Beschikking betreffende de gelds-
waarde van een aanspraak op uitkeringen (Stcrt. 1954, 173) art. 2; Beschikking
betreffende de waardering van loon in natura (Stcrt. 1962, 110) art. 1 lid 6;
Nadere regelen maximumdagloon en franchise WAO (Stcrt. 1977, 37; vervan-
gen Stcrt. 1985, 252) art. 5

periode: 1953 - 
product: regeling, onder andere:

- Besluit SVr tot aanwijzing van uitkeringen welke niet tot het loon gerekend
worden (Stcrt. 1954, 19)

- Besluiten SVr ter uitvoering van artikel 9, lid 3 van de CSV (Stcrt. 1954,
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19)
- Besluit SVr betreffende de waardering van fooien (Fooienbesluit; Stcrt.

1954, 26; vervangen Stcrt. 1989, 252)
- Besluit SVr tot vaststelling van de geldswaarde van aanspraken (Stcrt.

1954, 255)
- Besluit SVr inzake waardering loon in natura (Stcrt. 1964, 124)
- Besluit SVr beperkingen van het loonbegrip (2 augustus 1965 nrs. 39614

en 39615; vervangen Stcrt. 1969, 219; 1990, 232)
- Algemene regelen inzake dagloon Ziektewet 
- Besluit inzake goedkeuring van de Besluitenlijst van de Commissie ‘Coör-

dinatie Sociale Verzekering en Loonbelasting’ (Publikatieblad S.V. 1971,
nr. 32)

- Besluit SVr uitzonderingen loonbegrip in de zin van de CSV (Stcrt. 1989,
252; vervangen Stcrt. 1993, 250)

- Besluit SVr/Tica inzake vaststelling afwijkende franchisebedragen premie-
heffing WAO en AWf ten aanzien van vakantiebongerechtigden (Stcrt.
1978, 40; vervangen Stcrt. 1993, 45; 1995, 251)

- Besluit Tica inzake vaststelling Besluitenlijst ‘Coördinatie sociale verzeke-
ring en loonbelasting’ (Stcrt. 1996, 26)

- Besluit Tica waardering kinderbijslag vervangende aanspraken (Stcrt.
1996, 184)

- Aanpassingsregeling arbeid en zorg (Stcrt. 2002, 171)
opmerking: Het betreft regels ten aanzien van 

- inkomsten die niet tot het loon worden gerekend;
- inkomsten uit fooien en dergelijke die al dan niet tot het loon moeten

worden gerekend;
- afwijkende grondslagen en tijdvakken waarover voor bepaalde groepen

werknemers premie wordt geheven;
- vaststelling van het loon van bepaalde groepen arbeiders in afwijking van

de CSV voor de uitvoering van de Kinderbijslag voor loontrekkenden.
De regels behoeven de goedkeuring van de minister. De regels ten aanzien van
inkomsten uit fooien worden vastgesteld op voorstel van de uitvoeringsorga-
nen (Raden van Arbeid of bedrijfsverenigingen).

(1190)
actor: het Landelijk instituut voor sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – bepalen voor groepen

arbeidsongeschikten van geen of een afwijkend tijdvak.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 12

derde lid, 35 zevende lid;
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 11 derde lid, 28 zevende lid;

periode: 1997 - 
product: Besluit
opmerking: Het tijdvak staat standaard op een jaar.
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(1191)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het begrip «vakantie genieten door

een werknemer» alsmede het al dan niet recht hebben op een uitkering en de
rol die vakantiebonnen daarin spelen.  

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 19 vijfde
lid;

periode: 2002 - 
product: Ministeriële regels

(504)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1953-1966) 

de bedrijfsverenigingen (1953-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het doen van voorstellen aan [de SVr en/of] de minister voor regels inzake het
al dan niet toerekenen van inkomsten uit fooien en dergelijke aan het loon.

grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 7
periode: 1953 -
product: voorstellen

(505)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van de vaststelling en in-

vordering van premies voor de werknemersverzekeringen.
grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 10, 11, 12, 14, 16a,

16b, 16d en 16e; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001,
644), art. 82 vierde, zesde, zevende lid en achtste lid, art. 82a derde, zesde, ze-
vende en achtste lid, art. 97c achtste, elfde en dertiende lid en art. 130g derde
lid; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89), gewijzigd
(Stb. 1998, 290), art. 76c onder i, art. 76d onder h, art. 77e derde lid, gewijzigd
(Stb. 2001, 644), art. 79a vierde lid, art. 79b derde, zesde, zevende en achtste
lid; 

periode: 1953 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Loonbesluit overheidswerknemers (Stb. 1996, 97)
- Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (Stb. 2000,

247)
ministeriële regeling
- Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzeke-

ringen (Stcrt. 1998, 122)
- Regeling verdeling premiekorting WAO (Stcrt. 2002, 158)

opmerking: Ten aanzien van de vaststelling van dergelijke regels was ook de minister van
Financiën verantwoordelijk (zie “Belastingver(h)effend”, handeling nr. 150).

187



Sociale Verzekeringen Financiering

Het betreft hier regels ten aanzien van
- voorschriften van uitvoeringsorganen voor de loonadministratie die de

werkgever dient bij te houden; 
- de toegestane afwijkingen van regels; 
- het maatregelen bij achterstallige premiebetaling, of administratieve tekort-

komingen (rentepercentage bij achterstalligheid of administratieve boete bij
nalatigheid);

- premieheffing over uitkeringen; 
- de ketenaansprakelijkheid;
- de bestuurdersaansprakelijkheid;
- het afwijken van het bij de wet bepaalde voor groepen werknemers.

(1192)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Binnenlandse Zaken
de minister van Defensie

handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de vaststelling van loon.
grondslag: Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheids-verzeke-

ringen (Stb. 1997, 175), art. VI vierde lid, vervallen (Stb. 1997, 768);
periode: 1997
product: Regeling
opmerking: Dit betreft de vaststelling overeenkomstig de toepassing van de artikelen 77

t/m 77e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

(507)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1953-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van nadere regels voor de loonadministratie en de vaststelling
en invordering van premies voor de werknemersverzekeringen.

grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 11 eerste lid, 12
tweede lid (b.w. Stb. 1999, 550), 16a tweede en derde lid; Ziektewet (Stb.
1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 82) art. 60 elfde lid (b.w. Stb. 1996,
134); Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 86 vijfde lid (b.w. Stb. 1997,
794); Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals ge-
wijzigd (Stb. 1998, 290), art. 77e eerste lid, gewijzigd (Stb. 1998, 742), art.
77d eerste lid en gewijzigd (Stb. 1983, 697) art. 78 tweede lid; Beschikking tot
vaststelling van regelen ten aanzien van de loonadministratie (Stcrt. 1954, 1)
art. 3, 8 en 15; Loonadministratiebesluit (Stcrt. 1987, 252) art. 2, 9; Besluit
SVr Premiedifferentiatie Ziektewet (Stcrt. 1993, 251) art. 8

periode: 1953 - 
product: regelingen, onder andere:

- Goedkeuring rekenpercentage en gemiddeld precentage WAO per 1 januari
1998 (Stcrt. 1997, 146)

- Goedkeuring rekenpercentage en gemiddeld percentage WAO per 1 januari
1999 (Stcrt. 1998, 160)
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(508)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – gehoord de SER – bij AMvB bepalen welk deel van de premie door de

werknemer is verschuldigd.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 77 tweede

lid (b.w. Stb. 1986, 567); Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 81 derde lid
vernummerd (Stb. 1992, 732) vierde lid

periode: 1967 - 
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit verdeling van de premie tussen werknemer en werkgever (WAO)
(Stb. 1967, 417)
opmerking: Dit besluit werd (half)jaarlijks vernieuwd, waarbij de per-
centages gewijzigd werden (Stb. 1968, 660; Stb. 1969, 593; Stb. 1971, 18;
Stb. 1972, 30; Stb. 1973, 19; Stb. 1974, 43; Stb. 1975, 10; Stb. 1976, 43;
Stb. 1976, 517; Stb. 1977, 103; Stb. 1978, 87; Stb. 1979, 9; Stb. 1980, 183;
Stb. 1980, 485; Stb. 1981, 14; Stb. 1982, 403; Stb. 1982, 642; Stb. 1983,
193; Stb. 1983, 518; Stb. 1983, 681; Stb. 1985, 139; Stb. 1986, 202)

- Besluit verdeling van het deel van de premie dat ten gunste komt van het
Algemeen Werkloosheidsfonds over werkgever en werknemer (Stb. 1987,
68)

- Besluit tot vaststelling van een afwijkende verdeling over werkgevers en
werknemers van het deel van de premie dat ten gunste komt van het AWF
(Stb. 1996, 143)

- Regeling vaststelling verschuldigde delen werkgevers en werknemers in
Awf-premie en de franchises WW 1999 (Stcrt. 1998, 237)

(513)
actor: het Algemeen Werkloosheidsfonds (1986-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001-)

handeling: Het – tot 2001 onder goedkeuring van de minister – vaststellen van het
premiepercentage voor de werkloosheidsverzekering en vanaf 1997 de vrijwil-
lige ziekteverzekering.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 86;
periode: 1986 -
product: besluit van algemene strekking

- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en 
volksverzekeringen 2003 (Stcrt. 2002, 244)

opmerking: Ingevolge de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
(WAUOO) werd naast het gewone premiepercentage voor de AAW tevens een
fictief premiepercentage vastgesteld. 

(515)
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actor: het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994) 
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-) 

handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen van het premiepercen-
tage voor de WAO en de AAW (tot 1989).

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 78, zoals ge-
wijzigd (Stb. 1997, 175), art. 77 tweede lid en 78 derde en vierde lid; Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 76 tweede lid (b.w. Stb.
1989, 127); Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 11 der-
de lid; Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies (Stb.
1989, 127) art. 2 eerste lid onder b

periode: 1966 -
product: besluit van algemene strekking,

- Regeling goedkeuring vaststelling basispremiepercentage WAO 1998 (St-
crt. 1997, 248)

- Regeling vaststelling basispremiepercentage WAO 1999 (Stcrt. 1998, 237)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en

volksverzekeringen 2003 (Stcrt. 2002, 244)
opmerking: Ingevolge de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies

(WAUOO) werd naast het gewone premiepercentage voor de AAW tevens een
fictief premiepercentage vastgesteld.
Hieronder valt ook het vaststellen van een opslag of korting waarmee het
premiepercentage voor de WAO of WW wordt verhoogd of verlaagd.

(516)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1983-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van een gemiddeld premiepercentage dat zal gelden voor een
heel kalenderjaar, indien de herziening van het premiepercentage voor de
WAO of WW niet op 1 januari ingaat.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1983, 697 en Stb. 1996, 96) art. 78 tweede lid, zoals gewijzigd (Stb.
1997, 175), art. 77a eerste lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 86 vijf-
de lid, vernummerd (Stb. 1994, 916) derde lid, vernummerd (Stb. 1997, 96)
vierde lid; 

periode: 1983 -
product: besluit van algemene strekking

(517) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het goedkeuren van het besluit van [het Aof, het AAf, het AWf of de SVr, na
1 januari 1995 het Tica, na 1 maart 1997] het Lisv, na 1 januari 2002 het
UWV, inzake vaststelling van het premiepercentage dan wel het zelf besluiten
tot vaststelling van het premiepercentage voor de WAO, de WW, de AAW (tot
1989) en de WAZ.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 78, zoals ge-
wijzigd (Stb. 2001, 625), art. 78 tweede lid, art. 77 derde lid (b.w Stb. 2001,
625), 77a eerste lid, 78 tweede en negende lid en gewijzigd (Stb. 1997, 175),
art. 77e tweede lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art.
76 (b.w. Stb. 1989, 127); Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 116 tweede
lid, vernummerd (Stb. 2002, 584) derde lid; Wet aanpassing uitkeringsregelin-
gen overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 127) art. 2; Wet arbeidsonge-
schiktheids-verzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), gewijzigd (Stb. 2001,
625), art. 73 tweede lid; 

periode: 1966 -
product: beschikking,

- Vaststelling premiepercentage Awf per 1 juli 1997 (Stcrt. 1997, 120)
- Kortingsregeling basispremie WAO (Stcrt. 1997, 197)
- Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage Awf en vaststelling

franchises WW (Stcrt. 1997, 248, gewijzigd Stcrt. 1998, 88)
- Nadere regels maximumdaglonen en franchises WW (Stcrt. 1997, 249, ge-

wijzigd Stcrt. 1998, 238) - Goedkeuring rekenpercentage
en gemiddeld percentage WAO per 1 januari 2003 (Stcrt. 2002, 192)

- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en
volksverzekeringen 2003 (Stcrt. 2002, 244)???

- Goedkeuring wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet (Stcrt. 2003,
81)

(996) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het (bij AMvB) stellen van regels met betrekking tot de berekening van de

gedifferentieerde premie voor werknemersverzekeringen.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) gewijzigd (Stb.

1997, 175), art. 78 zesde lid; 
periode: 1997-
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit premiedifferentiatie WAO (Stb. 1997, 338)

(1193)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002)
handeling: Het vaststellen van de minimale gedifferentieerde premie voor de kleine

werkgever.
grondslag: Besluit premiedifferentiatie WAO (Stb. 1997, 338), art. 9 derde lid (b.w. Stb.

2002, 585);
periode: 1997 - 2002
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product: Besluit

(1194)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002)
handeling: Het, aan de hand van de vaststelling van het premieplichtige loon en op

aanvraag van een werkgever, wijzigen van de indeling «grote werkgever» in
die van «kleine werkgever».

grondslag: Besluit premiedifferentiatie WAO (Stb. 1997, 338) art. 1 tweede lid (b.w. Stb.
2002, 585);

periode: 1997 - 2002
product: Besluit 

(519)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels ten aanzien van de vaststelling van het

premiepercentage en de reservevorming voor de wachtgeldfondsen door be-
drijfsverenigingen.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 639; Stb.
1997, 793) art. 85 eerste lid en zoals gewijzigd (Stb. 1990, 404) art. 91 tweede
lid; 
Wet van 27 juni 1990 (Stb. 1990, 404), art. IV;

periode: 1987 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit tijdelijke regeling vaststelling premie wachtgeldfondsen (Stb. 1986,
653)

- Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen (Stb. 1990,
447)

- Besluit premievaststelling wachtgeldfondsen (Stb. 1997, 800)
- Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (Stb. 1998, 705,

gewijzigd Stb. 2000, 489)

(520)
actor: de bedrijfsverenigingen (1949-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het – tot 1997 in overeenstemming met het Algemeen Werkloosheidsfonds –
vaststellen van de premiepercentage voor de wachtgeldverzekering, het wacht-
geldpremiepercentage en de vrijwillige verzekering.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 41 eerste lid, vernummerd bij (Stb.
1953, 117) art. 32; 
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), art. 58 derde lid en zoals gewijzigd (Stb.
1997, 793), art. 85 en zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 86 tweede lid; 
Besluit tijdelijke regeling vaststelling premie wachtgeldfondsen (Stb. 1986,
653) art. 3 vijfde lid en art. 12 (b.w. Stb. 1990, 447)
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Besluit premievaststelling wachtgeldfondsen (Stb. 1997, 800), art. 2 (b.w. Stb.
1998,705); Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (Stb.
1998, 705), gewijzigd (Stb. 2000, 489), art. 2 eerste en tweede lid;

periode: 1949 -
product: besluit, onder andere:

- Besluit premievaststelling wachtgeldverzekering NAB 1996 (Stcrt. 1996,
16)

- Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering uitzendbedrijven NAB
1996 (Stcrt. 1996, 86)

opmerking: De bedrijfsverenigingen stelden het Algemeen Werkloosheidsfonds van iedere
premiewijziging in kennis.
Hieronder valt ook:
- het vaststellen van de opslag op de wachtgeldpremie, ter dekking van

de lasten van de vangnetvoorziening ZW;
- het vaststellen van de wachtgeldpremie boven het lastenplafond bij een

negatief dekkingssaldo;
- het vaststellen van een wachtgeldpremie lager dan het laagste

percentage, voor zover daartoe een positief dekkingssaldo aanwezig is;

(523) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen regels voor de berekening van het gemiddeld

premiepercentage voor de Ziektewet en voor de Werkloosheidswet dat ten
gunste komt van het wachtgeldfonds.

grondslag: o.a.: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 9 vierde lid en 29 achtste
lid; 
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) zoals gewijzigd (Stb.
1979, 711) art. 19 vierde lid en 37b vijfde lid; 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 41a tweede lid; 
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 85
derde lid; 
Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 732) art. 61 eerste lid; 
Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 61 tweede lid (b.w.
Stb. 1997, 96);

periode: 1992 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (Stb. 1996, 142)
- Besluit afwijking van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en

wachtfondsgelden voor 1996 (Stb. 1995, 697)
- Besluit afwijking voor 1997 van Besluit vaststelling rekenpremie wacht-

fondsgelden (Stb. 1996, 691)
- Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat

ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997 (Stcrt. 1997, 119 –
i.s.m. VWS en Defensie)

- Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet ten
gunste van wachtgeldfonds per 1-1-1998 (Stcrt. 1997, 248)
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- Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999 (Stcrt.
1998, 243)

opmerking: Bij AMvB worden de regels gesteld aan de hand waarvan het Lisv/het UWV
het percentage bepaald.

(524)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – tot 1992 bij AMvB – vaststellen van een gemiddeld premiepercentage

voor de Ziektewet en voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het
wachtgeldfonds, voor de hantering van de netto-netto-koppeling en de be-
rekening van de vereveningsbijdrage bij een aantal (sociale) uitkeringen.

grondslag: o.a. Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1979,
711) art. 9 vijfde lid en 29 zesde lid; Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb.
1959, 139) zoals gewijzigd (Stb. 1979, 711) art. 19 vierde lid en 37b vijfde lid;
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb.
1979, 711) art. 41a tweede lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) zoals ge-
wijzigd (Stb. 1986, 639) art. 85 derde lid; Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals ge-
wijzigd (Stb. 1986, 639) art. 61 eerste lid

periode: 1980 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit van 3 april 1980 (Stb. 1980, 201)
- Besluit van 24 december 1986 (Stb. 1986, 652)
- Besluit van 29 december 1986, (Stb. 1986, 685)
- Besluit van 23 juli 1987 (Stb. 1987, 420)
- Besluit van 19 februari 1988 (Stb. 1988, 94)
- Besluit van 22 december 1989 (Stb. 1989, 606)

(525)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

de Raden van Arbeid (1940-1952) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen en invorderen van premies voor de werknemersverzekeringen.
grondslag: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 11-16; Ziektewet

(Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 71 en 72, vernummerd
(Stb. 1952, 474) art. 61 en 62; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb.
1939, 806) art. 64-68; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 34 en 35, ver-
nummerd (Stb. 1953, 117) art. 25 en 26; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566)
art. 79-83, gewijzigd (Stb. 2001, 644), art. 105; Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 77, gewijzigd (Stb. 2001,
644), art. 79a eerste lid; Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344)
art. 19; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 45 (b.w.
Stb. 1997, 96); Beschikking tot vaststelling van regelen ten aanzien van de
loonadministratie (Stcrt. 1954, 1)

periode: 1940 -
product: beschikking
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opmerking: Tot deze handeling wordt ook gerekend het invorderen van voorschotpremies
en premies voor afdelingskassen, het uitvaardigen van aanmaningen en het in-
vorderen via dwangbevelen. Van verschillende voorschriften m.b.t. de loonad-
ministratie, zoals het bijhouden van de verschillende loonstaten, kon door de
inspecteur der belastingen in overeenstemming met de uitvoeringsorganen ont-
heffing verleend worden. Voor de handelingen van de inspecteur der belastin-
gen verleend kan worden verwezen naar “Belastingver(h)effend”.

(1195)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij of krachtens AMvB stellen van regels met betrekking tot de verhoging

of de verlaging van de gedifferentieerde premie.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 175), art. 77e derde lid, (Stb. 1997, 794), art. 78 tiende lid;
periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

(1196)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij of krachtens AMvB stellen van regels omtrent:

- de wijze waarop het rekenpercentage en het gemiddeld percentage worden
vastgesteld.

- de wijze waarop de opslag of korting door de bedrijfsvereniging berekend
wordt;

- de percentages die bij een werkgever mogen of ten minste moeten in
rekening worden gebracht.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsregeling (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 175), art. 78 zesde lid;

periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur  

(1197)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het bepalen welk premiepercentage ten gunste komt aan het wachtgeldfonds.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 85

eerste lid;
periode: 1997 - 
product: Besluit

(1198)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het vrijstellen van een werkgever van de verplichting tot het betalen van de

uitkeringsgerechtigde verschuldigde premies werknemersverzekeringen.
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grondslag: Wet premieregime bij marginale arbeid (Stb. 1997, 85), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 96), art. 2 eerste lid, 3, 4 tweede lid en art. 5;

periode: 1997 - 
product: Vrijstellingsbesluit

(1199)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001-)
handeling: Het aanwijzen van categorieën werknemers in de Tabaksverwerkende en

Agrarische sector waarvoor het Lisv/het UWV de werkgever vrijstelling kan
verlenen van de verplichting tot het betalen van verschuldigde premies.

grondslag: Wet premieregime bij marginale arbeid (Stb. 1997, 85), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 96; Stb. 2001, 625), 4 eerste lid;

periode: 1997 - 
product: besluit, ministeriële regeling
opmerking: Bij ministeriële regeling worden categorieën werknemers aangewezen

waarvoor het UWV de werkgever vrijstelt van de verplichting tot het betalen
van de verschuldigde premies.

(1200)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels voor de aanvraag door een werkgever voor vrijstelling

van premies werknemersverzekeringen.
grondslag: Wet premieregime bij marginale arbeid (Stb. 1997, 85), zoals gewijzigd (Stb.

1998, 96), art. 3 vierde lid;
periode: 1997 - 
product: Regeling

(1201) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
handeling: Het heffen van premie bij overheidswerkgevers waarmee de dekking van de 

uitgaven en het vormen en instandhouden van een reserve van het 
Uitvoeringsfonds voor de overheid wordt bekostigd

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), gewijzigd
(Stb. 2002, 584), art. 97c derde lid; 

periode: 2002 -
product: Financiële bescheiden

(1202)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het op aanvraag van een werkgever verlenen van vrijstelling van de 

verplichting tot het betalen van de door de werkgever en een 
uitkeringsgerechtigde en werknemer uit de Tabaksverwerkende en Agrarische 
sector, indien tussen beiden een dienstbetrekking bestaat, 
verschuldigde premies werknemersverzekeringen.

grondslag: Wet premieregime bij marginale arbeid (Stb. 1997, 96), art. 2 eerste lid, art. 4
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tweede lid;
periode: 1997-
product: Beschikking

(1203)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag om vrijstelling van

premies voor werknemersverzekeringen door de werkgever.
grondslag: Wet premieregime bij marginale arbeid (Stb. 1997, 96), art. 3 vierde lid;
periode: 1997 -
product: Regeling

(1204) vervallen

(1205)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het herzien van de beslissing over de premievrijstelling bij onterechte

verlening of bij onjuiste of onvolledige gegevens verstrekking.
grondslag: Wet premieregime bij marginale arbeid (Stb. 1997, 96), art. 6;
periode: 1997 -
product: Beschikking

Vrijwillige verzekering

(528)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1971-1992)

de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (1971-)
handeling: Het vaststellen van nadere regels inzake de toelating tot de vrijwillige verzeke-

ring voor de ZW, de WAO of de AAW van personen die werkzaamheden ver-
richten in een ontwikkelingsland.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1971, 422) art. 72a, ge-
wijzigd (Stb. 1986, 567) art. 64 vierde lid; Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd (Stb. 1971, 422) art. 86a, ge-
wijzigd (Stb. 1986, 567) art. 81 derde lid; Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet (Stb. 1975, 674) art. 77 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1989, 127) art. 59a der-
de lid; Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566) art. 53 tweede lid, zoals gewijzigd
(Stb. 1992, 675) art. 53 eerste lid

periode: 1971 -
product: ministeriële regeling / algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Regelen betreffende vrijwillige verzekering ZW en WAO van Neder-
landers werkzaam in ontwikkelingsland (Stcrt. 1971, 135; vervangen Stcrt.
1978, 83)

opmerking: Vanaf 1992 is alleen de minister voor Ontwikkelingssamenwerking bevoegd
tot bovengenoemde handeling.

(1206)
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de minister van Buitenlandse Zaken

handeling: Het aanwijzen van organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of
volkenrechtelijke organisaties waarnaar een gewezen verzekerde is
uitgezonden of waar hij/zij werkzaam is en waarop de periode van maximaal
10 jaar waarop hij/zij zich vrijwillig kan verzekeren niet van toepassing is
ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet.

grondslag: Algemene ouderdomswet (Stb. 1956, 281) gewijzigd Stb. 2001, 212 art. 35, lid
3 onder b en c; 
Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) gewijzigd Stb. 2001, 212 art.
63a, lid 3 onder b en c; 

periode: 2001 -
product: Aanwijzingsbesluit, o.a.: 

- Uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing
ontwikkelingsorganisatie BEU 2002 (Stcrt. 2002, 224)

(529)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997) 

de Raden van Arbeid (1940-1966) 
de Sociale Verzekeringsraad (1966-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen van nadere regels en
formulieren inzake de vrijwillige verzekering voor de ZW, de WW en de
WAO.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1935, 32) art. 82 eerste lid, art. 87 tweede lid; gewijzigd en
vernummerd (Stb. 1952, 474) art. 67 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1967, 473) art.
71; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 83 derde
lid, 84 eerste en (sinds Stb. 1976, 473) derde lid, 85 eerste lid; Werkloosheids-
wet (Stb, 1986, 566) art. 55 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 96), art. 59; Regelen be-
treffende vrijwillige verzekering WAO van Nederlanders werkzaam in ontwik-
kelingsland (Stcrt. 1978, 83) art. 4 tweede lid; Regels vrijwillige werk-
loosheidsverzekering (Stcrt. 1986, 250) art. 3 eerste en tweede lid; Regels vrij-
willige werkloosheidsverzekering 1993 (Stcrt. 1993, 95) art. 3 eerste lid en
tweede lid

periode: 1940 -
product: regeling, onder andere:

- Besluit vaststelling modelformulier kennisgeving vrijwillige premiebeta-
ling AAW en model-aanvraagformulier inzake toelating tot de vrijwillige
verzekering WAO, WW en ZW (Stcrt. 1988, 3; vervangen Stcrt. 1993,
105)

(531)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
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het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen en innen van premie van personen die vrijwillig verzekerd zijn
ingevolge de ZW, de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 81 en (sinds
Stb. 1971, 422; b.w. Stb. 1986, 567) 86a, (Stb. 1986, 567) 83 en 83a en (Stb
1992, 675) 83b; Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsuitkering (Stb.
1967, 102) art. 46; Regelen voor de vrijwillige verzekering WAO (Stcrt. 1967,
139); Regelen vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 1986,
250); Besluit vrijwillige premiebetaling Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(Stb. 1976, 622) art. 3; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 53-58; Ziekte-
wet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd art. 64-68; Wet financiering volksver-
zekeringen (Stb. 1989, 129) art. 26 eerste lid onder b; Besluit vrijwillige ver-
zekering AOW, AWW en AAW (Stb. 1990, 38) art. 18 (b.w. Stb. 1998, 650);
Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering 1993 (Stcrt. 1993, 95)

periode: 1967 -
product: beschikking

(1207)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels waaruit blijkt welke uitvoeringsinstelling werkzaamhe-

den verricht met betrekking tot het toelaten van personen tot de vrijwillige ver-
zekering.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 55
eerste lid;
Ziektewet (Stb. 1987, 88), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 67;

periode: 1997 - 
product: Regeling

(1208)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het bepalen van het percentage van het dagloon dat als premie dient voor de 

vrijwillige werkloosheidsverzekering.
grondslag: Werkeloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 692) art. 58 derde

lid;
periode: 2002 - 
product: Besluit

Eigen risicodragers

(1209)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verlenen van toestemming aan de werkgever om het risico van betaling

van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of het ziekengeld zelf te dragen.
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grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2002, 584), art. 63 eerste en derde
lid; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals ge-
wijzigd (Stb. 1997, 794), art. 75 eerste, vierde en vijfde lid;

periode: 1997 - 
product: Toestemming
opmerking: Hiervoor moet de werkgever een schriftelijke garantie overleggen, waaruit

blijkt dat een kredietinstelling of een verzekeraar zich jegens het Lisv verplicht
de verplichtingen na te komen, indien de verplichtingen die voortvloeien uit
het zelf dragen van het risico niet worden nagekomen.

(1450)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de vakminister
handeling: Het verzoeken aan het UWV om het risico van betaling van de arbeidsonge-

schiktheidsverzekering of het ziekengeld zelf te dragen.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 794), art. 75 eerste lid; 
Ziektewet (Stb. 1913, 204), zoals gewijzigd (Stb. 2002, 584), art. 63 eerste lid;

periode: 1997 -
product: Verzoekschrift
opmerking: Dit doet de minister in zijn hoedanigheid als werkgever.

(1210)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Financiën
handeling: Het aanwijzen van een overheidswerkgever welke ontheven wordt van de ver-

plichting tot het overleggen van een schriftelijke garantie.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 794), art. 75 eerste lid;
periode: 1997 - 
product: Aanwijzing,

- Regeling ontheffing garantieplicht WAO overheidswerkgevers (Stcrt. 1997,
249)

opmerking: Het betreft de schriftelijke garantie die werkgevers moeten overleggen als zij
het risico van de betaling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf
willen dragen.

(1211)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het verhalen van de niet-betaalde uitkering of ziekengeld en de eventuele ver-

schuldigde premies op de eigen risicodrager, of garantstaande de kredietinstel-
ling of verzekeraar.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2002, 584), art. 63a zesde lid; Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 794), art. 75a vierde lid, 75b vijfde en zevende lid;
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periode: 1997 - 
product: Financiële bescheiden
opmerking: Als de eigen risicodrager de arbeidsongeschiktheidsverzekering of het

ziekengeld niet betaalt, zal deze betaald worden door het Lisv/het UWV, waar-
na deze de uitkering en eventuele verschuldigde premies verhaalt op de eigen
risicodrager.
Als de eigen risicodrager in staat van faillissement is verklaard of op houdt te
bestaan, betaalt het Lisv/het UWV de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
waarna deze de uitkering en de eventuele verschuldigde premies verhaalt op de
garantstaande kredietinstelling of verzekeraar.

(997)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels omtrent de betaling en het verhaal van de verschuldigde

arbeidsongeschiktheidsuitkering bij de eigen risicodrager.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 175), art. 71 vierde lid;
periode: 1997 - 
product: Toestemming

(1212)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de kosten die bij de eigen risicodrager in

rekening worden gebracht.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 794), art. 75f derde lid;
periode: 1997 - 
product: (Ministeriële) Regeling

(1213)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij of krachtens AMvB stellen van regels omtrent het vaststellen van het

bedrag dat de eigen risicodrager verschuldigd is aan het Landelijk instituut so-
ciale verzekeringen/Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen .

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 794), art. 78a;

periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Hiermee wordt per AMvB regels gesteld omtrent:

- het bedrag dat een werkgever aan het Lisv/UWV moet betalen indien hij ei-
gen risicodrager wordt voordat hij de minimumpremie weer verschuldigd
is;

- het bedrag dat een werkgever, aan wie het hoogste percentage in rekening
is gebracht, aan het Lisv/UWV verschuldigd is, indien hij eigen risico-
drager wordt, voordat het laagste percentage bij hem in rekening wordt ge-
bracht.
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(1214)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere en/of afwijkende regels met betrekking tot de

eigen risicodrager.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966,84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 175), art. 75g;
periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit beperking eigen risico dragen WAO (Stb. 2002, 586)

(1215)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het vergoeden aan de eigenrisicodrager van de schade die deze heeft geleden

als gevolg van het door hem ingestelde bezwaar of beroep. 
grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2002, 584), art. 63a zesde lid;
periode: 2003 - 
product: Beschikking

(1216)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – stellen van nadere regels met

betrekking tot de werkzaamheden die de eigenrisicodrager verricht inzake
ziekengelduitkering en verzuimbegeleiding.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1913, 204), gewijzigd (Stb. 2002, 584), art. 63a zevende lid; 
periode: 2003 - 
product: Regeling

(1217)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2001-2002)
handeling: Het verrekenen van een afkoopsom met «kleine werkgevers» indien zij

eigenrisicodrager worden.
grondslag: Besluit premiedifferentiatie WAO (Stb. 1997, 338), gewijzigd (Stb. 1998,

420), art. 4a eerste lid, art. 4b eerste lid (b.w. Stb. 2002, 585);
periode: 1998 - 2002
product: Besluit, financiële bescheiden, correspondentie  
Volksverzekeringen

Het premiepercentage voor de volksverzekeringen wordt vastgesteld door de Sociale Verze-
keringsbank. 
De minister dient de besluiten van de uitvoeringsorganen goed te keuren, of anders zelf een
percentage vast te stellen. Ten behoeve van de vaststelling van het premiepercentage stelt het
uitvoeringsorgaan prognoses op over het aantal gerechtigden, de uitgaven voor uitkeringen en
uitvoeringskosten. Aan de hand van de prognoses wordt het premiepercentage bepaald. Van-
wege politieke overwegingen is reeds verschillende malen door de minister het premiepercen-
tage op een andere hoogte vastgesteld.
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De premies voor de volksverzekeringen worden door de Belastingdienst geïnd. De regelge-
ving inzake de belastingheffing zoals de Algemene wet inzake rijksbelastingen is op deze hef-
fing van toepassing. De ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid rege-
len vervolgens de afdracht van de premies aan de sociale verzekeringsfondsen. 

De premiebijdragen worden in de verschillende fondsen gestort die door de SVB beheerd
worden. De uitgaven ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet worden sinds 1989 geheel
door het Rijk gedragen, vandaar dat sommigen menen dat de Kinderbijslag tot de sociale
voorzieningen gerekend moet worden. 

(532)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Financiën
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van nadere regels met betrekking tot de heffing en

afdracht van premies en vervangende belastingen ingevolge de volksverzeke-
ringen.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 26, 30-33; gewijzigd (Stb.
1985, 181) art. 37, 41-43; Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959,
139) art. 41, 43-45, 46 (b.w. Stb. 1986, 656) en (sinds Stb. 1986, 656) art. 48
negende lid; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 20-23, 25-29
(b.w. Stb. 1988, 631); Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257)
art. 31 en 33 (b.w. Stb. 1979, 709); Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(Stb. 1975, 674) art. 73 zesde lid en 75; Wet van 28 maart 1985, art XIX; Wet
financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 11, 17, 44

periode: 1956 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit premieheffing artiesten en thuiswerkers (Stb. 1965, 519)
ministeriële regeling
- Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 1990 (Stcrt. 1990,

94, ingetrokken Stcrt. 2002, 165) 
- Regeling perceptiekosten volksverzekeringen (Stcrt. 1991, 209, gewijzigd

Stcrt. 1997, 215)
- Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 (Stcrt. 2002,

165)

(533)
actor: de Sociale Verzekeringsbank 
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen en vanaf 2002 adviseren

over het vaststellen van het premiepercentage voor de AOW, de AWW/Anw
en (tot en met 1989) de kinderbijslagverzekeringen.
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grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 28; gewijzigd (Stb. 1985, 181)
art. 39 (b.w. Stb. 1989, 127); Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959,
139) art. 42 (b.w. Stb. 1989, 127); Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962,
160) art. 24 tweede lid; vernummerd (Stb. 1980, 1) art. 27 tweede lid (b.w.
Stb. 1988, 631); Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art.
31 derde lid (b.w. Stb. 1979, 709); Wet financiering volksverzekeringen (Stb.
1989, 129), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 11 eerste lid;

periode: 1956 -
product: beschikking

(534)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het goedkeuren van het besluit van de Sociale Verzekeringsbank dan wel het

zelf besluiten tot vaststelling van het premiepercentage voor de AOW, de
AWW/Anw en (tot en met 1989) de kinderbijslagverzekeringen.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 28 en 68; gewijzigd (Stb. 1985,
181) art. 39 (b.w. Stb. 1989, 127); Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb.
1959, 139) art. 42 eerste lid (b.w. Stb. 1989, 127); Algemene Kinderbijslagwet
(Stb. 1962, 160) art. 24 tweede lid; vernummerd (Stb. 1980, 1) art. 27 tweede
lid (b.w. Stb. 1988, 631); Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962,
257) art. 31 derde lid (b.w. Stb. 1979, 709); Wet financiering volksverzeke-
ringen (Stb. 1989, 129) art. 11 eerste en vierde lid; Wet inkomensmaatregelen
1998 (Stb. 1998, 175), art. 1;

periode: 1956 -
product: beschikking, o.a.:

- Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage AOW en AnW 1998
(Stcrt. 1997, 248)

- Regeling vaststelling premiepercentage nabestaanden-verzekering (Stcrt.
1998, 237)

opmerking: Wanneer de minister het besluit van de Sociale Verzekeringsbank niet goed-
keurde, diende hij zelf het premiepercentage vast te stellen.

(539)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het schuldig nalatig verklaren van verzekerden die nalatig zijn geweest de

premie voor de volksverzekeringen te betalen.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 33 eerste lid (b.w. Stb. 1989,

127) Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 18
periode: 1956 -
product: beschikking
opmerking: Het gevolg van het schuldig nalatig verklaren is een korting van de AOW-uit-

kering wegens het niet betalen van premie. De korting bedraagt 2% per jaar dat
men nalatig is geweest.

(540)
actor: de minister van Financiën (het Rijk)

204



Sociale Verzekeringen Financiering

handeling: Het vergoeden van het bedrag aan niet-invorderbare premies ingevolge de
AOW en AWW aan de Sociale Verzekeringsbank.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 44; Algemene Weduwen- en
Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 46; Beschikking van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en de minister van Financiën van 27 april 1961 nr. 1076 en 30
mei 1961, nr. A1/6035; Beschikking van de staatssecretarissen van Sociale
Zaken en Financiën van 3 juli 1985, nr. 85/2245 (Stcrt. 1985, 233) art. 2-5;
Beschikking van de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Financiën van
28 januari en 10 februari 1987, nr. 87/00528 (Stcrt. 1987, 38) art. 2-5

periode: 1956 - 
product: beschikking

(541)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij of krachtens AMvB) stellen van regels inzake vrijwillige verzekering

voor de volksverzekeringen.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 35 en 36 tweede lid, gewijzigd

(Stb. 2001, 212), art. 38 tweede lid en gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 45;
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 47 en 7 tweede lid;
Wet van 23 april 1971 (Stb. 1971, 308) art. III eerste lid; Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 77, gewijzigd (Stb. 1989, 127) art.
59a; Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 25-27; Alge-
mene Nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 63, gewijzigd (Stb. 1999, 543),
art. 63a;

periode: 1959 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001 (Stb. 2001, 224)

(542)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vaststellen en innen van premie van personen die vrijwillig verzekerd zijn

ingevolge de AOW en de AWW/Anw.
grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281), gewijzigd (Stb. 2001, 212), art. 36

eerste en tweede lid, 37; Algemene Nabestaandenwet (STb. 1995, 690), ge-
wijzigd (Stb. 2001, 212), art. 63b eerste en tweede lid, 63c; Besluit vrijwillige
premiebetaling AOW (Stb. 1961, 56) art. 7; Besluit vrijwillige premiebetaling
AOW en AWW (Stb. 1971, 798) art. 4 en 9; Wet financiering volksverzeke-
ringen (Stb. 1989, 129) art. 26 eerste lid onder a; Besluit vrijwillige verzeke-
ring AOW, AWW en AAW (Stb. 1990, 38) art. 4 en 10; Besluit vrijwillige
verzekering AOW en ANW 2001 (Stb. 2001, 224), art. 2 t/m 7 en 9;

periode: 1961 -
product: beschikking

Overhevelingstoeslag
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In 1990 werden bij de herziening van de belastingwetgeving (zoals voorgesteld door de com-
missie Oort) de heffing van de loon- en inkomstenbelasting en de premies voor de volks-
verzekeringen samengevoegd. Een gevolg was dat de betaling van de zgn. ‘opslagpremies’
voor de AWBZ en AAW (en AKW) werd overgeheveld van de werkgever naar de werk-
nemer. Van een eenvoudige verhoging van het loon met het bedrag aan opslagpremie werd af-
gezien omdat  een dergelijke brutering ook (onbedoeld) zou doorwerken in  allerlei  andere
loonafhankelijke regelingen, zoals pensioenen. Als compensatie voor de lastenverschuiving
ontving de werknemer van de werkgever een betaling in de vorm van de overhevelingstoe-
slag, geregeld in de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. De overhevelingstoeslag was in
principe  een  tijdelijke  maatregel,  die  uiteindelijk  wel  opgelost  zou  moeten  worden  door
brutering van de lonen (Wet brutering overhevelingstoeslag lonen). De uiteindelijke invoering
is van deze brutering is tot 1998 uitgesteld. 
Voor de toepassing van de overhevelingstoeslag op uitkeringen (waarover ook opslagpremies
geheven werden) werd nog een tweede wet ingevoerd, namelijk de Wet aanpassing uitke-
ringsregelingen overheveling opslagpremies.  De hoogte van de  overhevelingstoeslag werd
door de minister vastgesteld.

(543)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels inzake de overhevelingstoeslag ingevolge de Wet

financiering volksverzekeringen en de Wet overhevelingstoeslag opslag-
premies.

grondslag: Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies (Stb. 1989,
127) art. 81 derde lid en 82 derde lid

periode: 1989 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling vaststelling als overhevelingstoeslag beschouwde bedragen (Stcrt.
1990, 71)

- Vaststelling bedragen in artikel 81, 3e lid WAUOO per 1 juli 1997 (Stcrt.
1997, 119)

- Herziening bedragen in artikel 8, derde, vierde en vijfde lid, en artikel 82,
derde lid WAUOO (Stcrt. 1997, 245)

- Herziening verhoudingsgetallen artikel 82 WAUOO per 1 januari 1998 (St-
crt. 1997, 246)

- Vaststelling bedragen ex art. 81 WAUOO per 1 januari 1998 (Stcrt. 1997.
249)

- Regeling herziening bedragen in artikel 81, derde, vierde en vijfde lid
WAUOO (Stcrt. 1998, 61)

- Vaststelling bedragen ex art. 81 WAUOO per 1 juli 1998 (Stcrt. 1998, 118)
- Herziening bedragen ex art. 81 WAUOO per 1-1-1999 (Stcrt. 1998, 244)

opmerking: Deze regelingen zijn sindsdien regelmatig aangepast en opnieuw gepubliceerd
in de Staatscourant. 

(546)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het bij AMvB vaststellen van het premiepercentage voor de berekening van de
overhevelingstoeslag als bedoeld in de Wet overhevelingstoeslag opslag-
premies.

grondslag: Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Stb. 1993, 743) zoals gewijzigd
(Stb. 1995, 566) art. 2 tweede lid

periode: 1995 - 
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1996 (Stb. 1995, 693)
- Besluit tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1997 (Stb. 1996, 310)
- Besluit tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1998 (Stb. 1997, 806)

(547)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van uitkeringen en verstrekkingen waarover geen

overhevelingstoeslag wordt toegekend.
grondslag: Wet overhevelingstoeslag opslagpremies (Stb. 1989, 128) art. 1 tweede lid, on-

derdeel b
periode: 1989 - 
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit van 11 december 1989 (Stb. 1989, 573)

Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Personen die op religieuze gronden bezwaren hebben tegen het principe van verzekering kun-
nen door de SVB vrijgesteld worden van de premieplicht. Zij betalen een belasting die ver-
hoogd is met een bedrag gelijk aan de premies voor de volksverzekeringen. Zij blijven wel ver-
zekerd voor de volksverzekeringen en kunnen ieder moment hun bezwaren intrekken en even-
tueel gebruik maken van de verzekeringen. Het verhoogde bedrag wordt voor het AOW-deel
vastgezet als spaarrekening voor een oudedagsvoorziening, waarop zij na hun 65e aanspraak
kunnen maken.
Indien iemand die een verzoek tot vrijstelling had ingediend het niet eens is met het besluit
van de Sociale Verzekeringsbank kan men in beroep gaan bij de administratieve kamer van
de Rechtbank.

(548)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – tot 1989 bij AMvB – vaststellen van regels inzake de vrijstelling van

verplichtingen ingevolge de sociale verzekeringswetten wegens gemoeds-
bezwaren.

grondslag: Ongevallenwet 1921 (Stb. 1921, 819) zoals gewijzigd (Stb. 1928, 223) art. 98
eerste lid (b.w. Stb. 1953, 578 - CSV); Land- en Tuinbouwongevallenwet
1922 (Stb. 1922, 365) zoals gewijzigd (Stb. 1924, 137) art. 106 eerste lid;
Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 18 eerste lid en
20 (b.w. Stb. 1953, 578); Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939,
806) art. 19 eerste lid (en 21); vernummerd (Stb. 1952, 475) art. 18 eerste lid

207



Sociale Verzekeringen Financiering

(b.w. Stb. 1953, 578); gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 35; Werkloosheidswet
(Stb. 1949, J 423) art. 14 eerste lid en negende lid, vernummerd bij (Stb. 1953,
325) art. 12 eerste en negende lid; Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (Stb.
1953, 577) art. 17 eerste en zesde lid; Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956,
281) art. 36 en 35a; gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 46 en 47 (b.w. Stb. 1989,
127); Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 48 en sinds
(Stb. 1967, 396) art. 47a (b.w. Stb. 1989, 127); Algemene Kinderbijslagwet
(Stb. 1962, 160) art. 30; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967,
655 art. 31 en 32; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art.
75; Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 24; Wet ver-
plichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628), art.
14 tweede lid;

periode: 1940 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene maatregel van bestuur
- Besluit houdende voorschriften inzake vrijstelling van verplichtingen in-

gevolge sociale verzekeringswetten wegens gemoedsbezwaren (Stb. 1953,
156; vervangen Stb. 1956, 626; Stb. 1980, 358)

ministeriële regeling
- Regeling gemoedsbezwaarden sociale verzekeringswetten (Stcrt.

1989, 252, gewijzigd Stcrt. 1997, 215) 

(549)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Financiën
handeling: Het vaststellen van regels en uitvoeringsvoorschriften inzake het toekennen

van AOW-uitkeringen aan personen die wegens gemoedsbezwaren geen
premie maar verhoogde belasting hebben betaald.

grondslag: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1962, 209)
art. 36a; gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 48

periode: 1962 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Spaarregeling Gemoedsbezwaarden (Stcrt. 1985, 87, gewijzigd Stcrt. 1997,
82)

- Regeling uitkering aan gemoedsbezwaarden (Stcrt. 1985, 98, gewijzigd St-
crt. 1997, 82)

- Regeling tot wijziging van een tweetal ministeriële regelingen gemoeds-
bezwaarden Algemene Ouderdomswet (Stcrt. 1997, 82)

(551)
actor: de Raden van Arbeid (1940-1988) 

de Sociale Verzekeringsbank (1988-) 
de bedrijfsverenigingen (1953-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichtingen ingevolge sociale verzeke-
ringswetten wegens gemoedsbezwaren.
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grondslag: Besluit van 20 augustus 1928 (Stb. 1928, 339) art. 2 en 3 (b.w. Stb. 1953,
578); Besluit van 27 mei 1924 (Stb. 1924, 267) art. 2 en 3; Ziektewet (Stb.
1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 18 tweede lid en 21; Besluit
van 21 februari 1930 (Stb. 1930, 46) art. 1-5; Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden (Stb. 1939, 806) art. 19, 21 en 22 (b.w. Stb. 1952, 342); Coördinatie-
wet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 17; Voorschriften in zake vrij-
stelling wegens gemoedsbezwaren (Stb. 1953, 156) art. 3-5; Algemene
Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) art. 36; Algemene Weduwen- en Wezenwet
(Stb. 1959, 139) art. 48; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 30;
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257) art. 35; Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655) art. 32; Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 75, gewijzigd (Stb. 1989, 127) art. 72; Be-
sluit van 20 december 1956 (Stb. 1956, 626) art. 5, 6, 9 en 16; gewijzigd (Stb.
1971, 399) art. 4, 5, 9 en 16; Besluit van 17 juni 1980 (Stb. 1980, 358) art. 4-6,
10 en 17; Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 19; Rege-
ling gemoedsbezwaarden sociale verzekeringswetten (Stcrt. 1989, 252) art.
4-6, 9 en 16

periode: 1940 - 
product: beschikking

(553)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het bijhouden van spaarrekeningen van de verhoogde belasting van gemoeds-

bezwaarden.
grondslag: Beschikking van de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van

Financiën van 2 juli 1962, nr. 3492 (Stcrt. 1962, 135) art. 2-5
Beschikking van de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Financiën van
23/24 april 1985, nr. SZ/SV/VV/85/914 (Stcrt. 1985, 87) art. 2-4

periode: 1962 -
product: spaarrekeningen

(554)
actor: de bedrijfsverenigingen (1949-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)  
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verstrekken van informatie aan inspecteur der belastingen over niet-inbare
premies voor de werknemersverzekering vanwege verleende ontheffingen
wegens gemoedsbezwaren.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 14 tweede lid vernummerd bij (Stb.
1953, 325) art. 12 tweede lid; Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953,
577) art. 17 tweede lid

periode: 1949 -
product: informatieverstrekking
opmerking: Door de inspectie der belastingen wordt de aanslag voor de inkomstenbe-

lasting van de werkgever, die vrijstelling heeft verkregen verhoogt met het
door de bedrijfsvereniging opgegeven bedrag. 
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3.5.3. Financiering door het Rijk

Een van de kenmerken van de sociale verzekeringen is dat zij uit de opbrengsten van premies
betaald worden. Het Rijk draagt of droeg bij in de kosten van een aantal verzekeringen, zoals
de WW, de AWBZ, de AOW en de AAW. De kosten van de Toeslagenwet en (sinds 1989) de
Algemene Kinderbijslagwet worden geheel door het Rijk gedragen. 
De Sociale Verzekeringsbank, als beheerder van het Algemeen Kinderbijslagfonds, en het be-
stuur van het Toeslagenfonds, het UWV stellen jaarlijks een begroting op, die tot 1996 door
de minister moest worden goedgekeurd. De voor de regelingen benodigde gelden worden in
de begroting van het ministerie  opgenomen. Het  Rijk betaalt  de vergoedingen vervolgens
maandelijks op basis van door de Bank en (de beheerder van) het Toeslagenfonds ingediende
ramingen. Na afloop van het kalenderjaar vindt een eindafrekening plaats.

(555)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Financiën
handeling: Het vaststellen van regels inzake de vergoeding van de kosten van sociale ver-

zekeringswetten die geheel of gedeeltelijk door het Rijk worden gefinancierd.
grondslag: o.a.: Noodwet Ouderdomsvoorziening (Stb. 1947, H 155) art. 35 derde lid;

Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers (Stb.
1948, I 309) art. 16 derde lid; Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb.
1951, 212) art. 20 derde lid, gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 24 derde lid (b.w.
Stb. 1979, 709); Interimwet invaliditeitsrentetrekkers (Stb. 1962, 534) art. 37
tweede en derde lid; Liquidatiewet invaliditeitswetten (Stb. 1964, 488) zoals
gewijzigd (Stb. 1967, 307) art. 40 derde lid en 52 derde lid; Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 73 zesde lid; Wet van 14 sep-
tember 1978 (Stb. 1978, 465) art. X zesde lid, XI zesde lid en XIII vierde lid;
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 26 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 691); Al-
gemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) zoals gewijzigd (Stb. 1988, 631)
art. 22 tweede lid; gewijzigd (Stb. 1991, 669) art. 29a tweede lid (b.w. Stb.
1994, 916); Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zo-
als gewijzigd (Stb. 1997, 175), art. 65a tweede lid; Organisatiewet sociale ver-
zekeringen (Stb. 1994, 790) art. 74 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet socia-
le verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 71 (b.w. Stb. 2001, 625); Besluit
van 29 september 1942 (Vb.1942, 109) art. 3 lid 2 (b.w. Stb. 1950, K664)

periode: 1947 - 
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet en Toeslagenwet (Stcrt.
1997, 41)

- Financieringsregeling Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongge-
handicapten (Stcrt. 1998, 61)

- Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet (Stcrt. 1998, 61)
- Financieringsregeling Toeslagenwet (Stcrt. 1998, 61)

opmerking: Voorbeelden van wetten die geheel door het Rijk worden gefinancierd zijn de
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Toeslagenwet en (sinds 1989) de Algemene Kinderbijslagwet. 

(557)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het Rijk)
handeling: Het vergoeden van de uitgaven ingevolge sociale verzekeringswetten en toe-

slagen die geheel of gedeeltelijk door het Rijk gefinancierd worden aan de uit-
voeringsorganen.

grondslag: o.a.: Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) art. 27 derde lid;
vernummerd (Stb. 1952, 475) art. 25 derde lid (b.w. Stb. 1962, 257); Noodwet
Ouderdomsvoorziening (Stb. 1947, H 155) art. 35 eerste en tweede lid;
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers (Stb.
1948, I 309) art. 16; Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1951,
212) art. 20, gewijzigd (Stb. 1962, 257) art. 24 (b.w. Stb. 1979, 709); Werk-
loosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 97 b.w. (Stb. 1987, 629); Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 73 derde lid (b.w. Stb. 1983,
696); Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 26; Algemene Kinderbijslagwet (Stb.
1962, 160) zoals gewijzigd (Stb. 1988, 631) art. 22; gewijzigd (Stb. 1991, 669)
art. 29a; Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) zoals gewijzigd
(Stb. 1989, 611) art. 30 eerste lid en 35 eerste lid; Wet tot aanvulling der on-
gevallenrenten (Stb. 1950, K 191) art. 12; Wet compensatie premie Algemene
Ouderdomswet ongevallenrentetrekkers (Stb. 1957, 223) art. 3; Wet tot aan-
vulling van renten krachtens de Invaliditeitswet (Stb. 1948, I 308) art. 15; Wet
tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet (Stb. 1949, J 587) art.
3; Wet van 20 april 1950 (Stb. 1950, K 158) art. 4; Tijdelijke wet beperking
inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (Stb. 1996, 93) art. 12 twee-
de lid;
Besluit van 29 september 1942 (Vb.1942, 109) art. 3 lid 1 (b.w. Stb. 1950,
K664)

periode: 1941 -
product: beschikking / Koninklijk besluit
opmerking: Onder deze handeling valt ook de beoordeling van door de uitvoeringsorganen

ingediende begrotingen of ramingen van de kosten. 
Met uitvoeringsorganen worden o.a. bedoeld het SVB en het Lisv/UWV.

(559)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1947-) 

het Toeslagenfonds (1987-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het periodiek opstellen van ramingen of begrotingen van de kosten voor socia-
le verzekeringswetten die geheel of gedeeltelijk door het Rijk gefinancierd
worden in verband met de bevoorschotting.
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grondslag: o.a.: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 26 derde lid; Regeling van de Minister
van Sociale Zaken van 12 december 1947, nr. 5661 (Stcrt. 1947, 245) art. 2;
Regels inzake de afdracht van gelden (Stcrt. 1987, 63) art. 2, 3 en 7; Financie-
ringsbesluit kinderbijslag (Stcrt. 1988, 254) art. 3; Financieringsregeling
Algemene Kinderbijslagwet 1995 (Stcrt. 1995, 216) art. 2; Financierings-
regeling Toeslagenwet 1995 (Stcrt. 1995, 216) art. 2 en 5; Financieringsrege-
ling Algemene Kinderbijslagwet en Toeslagenwet (Stcrt. 1997, 41) art. 2, 8 en
12; Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 49 achtste lid

periode: 1947 - 
product: ramingen, begroting, kwartaalverslag
opmerking: Vanaf de invoering van de SUWI-wetgeving wordt door de organisatie

driemaandelijks een kwartaalverslag opgesteld. Daarin worden de begroting en
de uitgaven van de afgelopen periode geëvalueerd en legt de organisatie
daarover verantwoording af.

(1218) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
handeling: Het toekennen van een rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten van de Raad

voor Werk en Inkomen en de Centrale organisatie voor werk en inkomen.
product: Toekenningbesluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 45 eerste lid

(1219) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de toerekening van de uitvoeringskosten die

door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale
Verzekeringsbank ten laste worden gebracht aan diverse fondsen. 

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 45 vierde lid

(1220) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van het budget voor de uitvoeringskosten van de (uitvoerings)

organisaties.
product: Besluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 48 eerste t/m derde lid

(1221) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het goedkeuren dat (uitvoerings-)organisaties kunnen beschikken over meer

dan een derde gedeelte van het budget dat laatstelijk voor een geheel jaar is
vastgesteld.

product: Besluiten
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periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 48 zesde lid

(1369)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van het budget dat ten laste komt van het Algemeen

Werkloosheidsfonds en wat gebruikt wordt voor de uitvoering van
vergoedingen aan de gemeenten ten behoeve van voorzieningen aan werklozen
die de gemeenten in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden
kunnen verstrekken alsmede het stellen van nadere regels in verband met de
besteding.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 93b, lid 3
periode: 2002 - 
product: Regeling, o.a.:

- Wijziging Regeling SUWI en enige andere regelingen (Stcrt. 2002, 66; 
gewijzigd Stcrt. 2003, 114)

(1370)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het stellen van regels omtrent de verrekening tussen enerzijds het Algemeen

Werkloosheidsfonds en de wachtgeldfondsen en anderzijds het UWV van
ontvangen premies en verstrekte uitkeringen.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97, 97j;
periode: 2002 -
product: Regeling

(1371)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van het budget dat ten laste van fondsen komt voor de uitvoering

van de reïntegratietaak van het UWV door derden.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 130

tweede lid, art. 130c tweede lid;
periode: 2002 -
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Wijziging Regeling SUWI en enige andere regelingen (Stcrt. 2002, 66;
gewijzigd Stcrt. 2003, 114)

opmerking: Dit betreft de volgende fondsen: het Algemeen Werkloosheidsfonds, de
wachtgeldfondsen en het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

(1372)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels in verband met de besteding van het budget voor

de uitvoering van de reïntegratietaak van het UWV door derden.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 130

tweede lid, art. 130c tweede lid;
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periode: 2002 -
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Wijziging Regeling SUWI en enige andere regelingen (Stcrt. 2002, 66;
gewijzigd Stcrt. 2003, 114)

opmerking: Het budget komt ten laste van de volgende fondsen: het Algemeen
Werkloosheidsfonds, de wachtgeldfondsen en het Uitvoeringsfonds voor de
overheid.

 
3.5.4. Verrekening van premies, uitkeringen en uitvoeringskosten

Tussen de verschillende uitvoeringsorganen bestaan diverse geldstromen. Behalve de uitke-
ringen moeten ook de apparaatskosten van de uitvoeringsorganen bekostigd worden uit de so-
ciale verzekeringsfondsen. Voor de begroting van deze kosten en de verdeling over de ver-
schillende fondsen zijn door de minister regels gesteld. 

(567)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van regels inzake de verrekening van premies en uitkeringen en
inzake de begroting, de verdeling en de verrekening van de uitvoeringskosten
van de sociale verzekeringen door de uitvoeringsorganen.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 51 derde lid; Werk-
loosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 97; Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (Stb. 1966, 84) art. 79, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 175), art. 76h;
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 27 derde lid; Ziektewet (Stb. 1987, 88), zo-
als gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 39a zesde lid; Wet financiering volksverze-
keringen (Stb. 1989, 129) art. 37; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb.
1994, 790) art. 81 tweede lid en 85 vijfde lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatie-
wet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 43 vierde lid onder d (b.w.
Stb. 2001, 625); Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 96), art. 70 vierde lid;

periode: 1952 - 
product: regeling, o.a.:

- Besluit verrekeningen tussen de door het Lisv beheerde fondsen en de
UVI’s en afdrachten UVI’s aan de Zfr en SER (Stcrt. 1997, 119)

opmerking: De regeling inzake de toerekening van uitvoeringskosten aan de fondsen be-
hoeft de goedkeuring van de minister.

(568)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van regels inzake het aanhouden van een rekening-courant tus-

sen het Lisv en de uitvoeringsinstellingen.
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grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 73 tweede lid
(b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1997 - 2001
product: regeling, onder andere:

- Besluit aanhouden rekening-courant tussen Lisv en uitvoeringsinstellingen
(Stcrt. 1997, 78)

(570)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001) 
de Sociale Verzekeringsbank (1940-)
de Raden van Arbeid (1940-1988)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het vaststellen van een begroting van de uitvoeringskosten.
grondslag: o.a.: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933,

598) art. 50 (b.w. 1994, 917); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb.
1994, 790) art. 79 en 80 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzeke-
ringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 75 en 76 (b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI
(Stb. 2001, 624), art. 46 eerste lid;

periode: 1940 - 
product: begroting
opmerking: Sinds de invoering van de Wet SUWI stelt de Raad van bestuur de begroting

vast, waarna de minister van SZW deze moet goedkeuren.

(571)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van het budget voor de uitvoeringskosten van het College van

toezicht sociale verzekeringen
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 82 eerste lid en 83

eerste lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 77 eerste lid en 78 eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1995 - 2001
product: beschikking

(572)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het beoordelen van de begrotingen en vaststellen van de budgetten voor de

uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank en het Tica / het Lisv.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 82 tweede lid en 83

tweede lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 77 tweede lid en 78 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1995 - 2001
product: beschikking
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(576)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vergoeden van de kosten van de Sociale Verzekeringsbank[, (tot 1989) de

Raden van Arbeid, (tot 1994) de Sociale Verzekeringsraad en (tot 2001) het
College van toezicht sociale verzekeringen] uit de door de Bank beheerde so-
ciale verzekeringsfondsen.

grondslag: Invaliditeitswet (Stb. 1913, 205) art. 24 eerste lid; Organisatiewet Sociale Ver-
zekeringen (Stb. 1952, 344) art. 51 in samenhang met de Beschikking van de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 augustus 1969 nr. 53
374 art. 2 en 3; Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
(Stb. 1933, 598); zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 62; Wet financiering
volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 33; Organisatiewet sociale ver-
zekeringen (Stb. 1994, 790) art. 85 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1997, 96);
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 80 eerste en
tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1940 - 
product: beschikking

(578)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994) 
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het vergoeden van de administratiekosten van de bedrijfsverenigingen, de uit-
voeringsinstellingen, de fondsen, het Tica, het Lisv, de SVr en het Ctsv uit de
centrale fondsen.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 85 eerste, derde en
vierde lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 80 eerste en derde lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1940 - 2001
product: beschikking

(581)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verrekenen van de premies, uitkeringen en administratiekosten.
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grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) zoals gewijzigd (Stb. 1987, 629) art. 97
vijfde en zevende lid; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb.
1966, 84) art. 76; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art.
73 vierde lid; Besluit vrijwillige premiebetaling Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet (Stb. 1976, 622) art. 6; Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 27 tweede
lid (b.w. Stb. 1997, 96); Besluit verrekeningen tussen centrale fondsen en be-
drijfsverenigingen (Stcrt. 1996, 60); Regeling toerekening uitvoeringskosten
bedrijfsverenigingen aan de fondsen (Stcrt. 1996, 67); Besluit verrekeningen
tussen de door het Lisv beheerde fondsen en de UVI’s en afdrachten UVI’s aan
de Zfr en SER (Stcrt. 1997, 119)

periode: 1949 - 
product: financiële bescheiden

(582)
actor: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1996-1997) 

Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vergoeden van de kosten ingevolge de Tijdelijke wet beperking inko-
mensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria uit het Toeslagenfonds aan de
bedrijfsverenigingen.

grondslag: Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
(Stb. 1996, 93) art. 12

periode: 1996 -
product: beschikking, financiële bescheiden

(583)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van de bijdrage van het College van toezicht sociale verzeke-

ringen in de kosten van de onderzoeken van de Nationale ombudsman.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 80 vijfde lid

(b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: beschikking

(584)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het betalen van een bijdrage aan de minister terzake van de kosten van de on-

derzoeken van de Nationale ombudsman.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 80 vijfde lid

(b.w. Stb. 2001, 625)
periode: 1997 - 2001
product: beschikking

(586)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1990-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
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het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van het lastenplafond voor de wachtgeldfondsen.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1985, 566) zoals gewijzigd (Stb. 1990, 404; 2002,

584), art. 94;
periode: 1990 -
product: regeling, onder andere:

- Besluit financiering wachtgeldfondsen (Stcrt. 1990, 240)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen (Stcrt. 1997, 246)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2003 (Stcrt. 2002, 

238)

(587)
actor: het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het bekostigen van uitgaven van een wachtgeldfonds dat een bepaald maxi-
mum te boven gaat uit het AWf. 

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 43 gewijzigd bij (Stb. 1953, 117) art.
34; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 94 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1990,
404, b.w. Stb. 1997, 793) art. 90 vierde lid; Besluit van 17 september 1951, nr.
3626 (Stcrt. 1951, 182) art. 1-5; Regeling Lastenplafond wachtgeldfondsen
(Stcrt. 1986, 242); Besluit financiering wachtgeldfondsen (Stcrt. 1990, 240);
Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 1998 (Stcrt. 1997, 246)

periode: 1949 -
product: beschikking

(590)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels ten aanzien van het uit het AWf vergoeden van door het

Rijk verleende bijdragen aan remigrerende werkloze werknemers.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 95 derde lid en 112
periode: 1986 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Besluit vergoeding remigratiebijdragen (Stcrt. 1986, 250)
- Regeling vergoeding remigratiebijdragen (Stcrt. 1996, 250)

(591)
actor: het Algemeen Werkloosheidsfonds (1987-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het aan het Rijk vergoeden van bijdragen die zijn verleend aan remigrerende
werkloze werknemers.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 95 eerste lid; Besluit vergoeding remi-
gratiebijdragen (Stcrt. 1986, 250) art. 2; Regeling vergoeding remigratiebijdra-
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gen (Stcrt. 1996, 250) art. 2
periode: 1987 -
product: beschikking

(592)
actor: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen van regels voor de ver-

goeding van kosten van scholing en arbeidsbemiddeling voor (moeilijk plaats-
bare) werkloze werknemers door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

grondslag: Wet van 21 december 1995 (Stb. 1995, 691) art. XXXVI vierde lid (b.w. Stb.
2001, 625)

periode: 1995 - 2001
product: regeling, onder andere:

- Besluit Vaststelling regels inkoop arbeidsbemiddeling (Stcrt. 1996, 86)
- Goedkeuring Vaststelling nadere regels m.b.t. Veegwet 1997 [Veegwetbe-

sluit] (Stcrt. 1997, 11)
 (593)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het vergoeden van de kosten van scholing en arbeidsbemiddeling voor (moei-
lijk plaatsbare) werkloze werknemers aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

grondslag: Wet van 21 december 1995 (Stb. 1995, 691) art. XXXVI (b.w. Stb. 2001, 690)
periode: 1995 - 2001
product: financiële bescheiden

(596)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de vakminister
handeling: Het vaststellen van regels inzake het toekennen van een uitkering uit het

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds aan uitkeringverlenende rechtsperso-
nen in verband met het ontbreken of beperken van het recht op uitkering of
voorzieningen (de zogeheten fictieve uitvoering van de AAW).

grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 8 derde lid (b.w.
Stb. 1998, 369)

periode: 1976 - 1998
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regelen inzake een uitkering uit het AAf (Stcrt. 1976, 208)
opmerking: De bij de vaststellen van de regeling betrokken ministers zijn de ministers van

Binnenlandse Zaken, Defensie en Verkeer en Waterstaat.

(597)
actor: Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-1998) 
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handeling: Het toekennen van een uitkering aan bepaalde uitkeringverlenende rechts-
personen in verband met het ontbreken of beperken van het recht op uitkering
of voorzieningen in de door hen uitvoerde voorliggende voorziening (fictieve
uitvoering AAW).

grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 8 derde lid (b.w.
Stb. 1997, 178); Regelen inzake een uitkering uit het AAf (Stcrt. 1976, 208)

periode: 1976 - 1998
product: beschikking

(598)
actor: het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994) 

het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het afdragen van niet-betaalde arbeidsongeschiktheids- en vakantie-uitke-
ringen van personen die een plaats hebben gekregen in de sociale werkvoorzie-
ning aan het Rijk.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) zoals gewijzigd
(Stb. 1976, 720) art. 46 derde lid, gewijzigd (Stb. 1982, 748) art. 45 tweede
lid, gewijzigd (Stb. 1993, 412) art. 44 vierde lid; Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 35 derde lid, gewijzigd (Stb. 1982, 748)
art. 34 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1993, 412) art. 33 vierde lid (b.w. Stb. 1997,
178)

periode: 1976 -
product: financiële bescheiden

(1222) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels met betrekking tot de financiering van

het Inlichtingenbureau.
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 63 tweede lid, gewijzigd (Stb. 2001, 692), art.

63 derde lid, art. 71 

3.5.5. Fondsbeheer

Het Ouderdomsfonds, het Weduwen- en wezenfonds – sinds 1996 het Nabestaandenfonds,
het  Algemeen  Kinderbijslagfonds  en  (tot  ca.  1980)  het  Kinderbijslagfonds  voor
loontrekkenden  kennen  geen  apart  bestuur,  maar  worden  beheerd  door  de  Sociale
Verzekeringsbank.  Van  de  volksverzekeringen  had  alleen  het  fonds  van  de  AAW,  het
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAf) tot 1995 rechtspersoonlijkheid met een eigen
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bestuur.  Ook  de  fondsen  van  de  werknemersverzekeringen,  te  weten  het  Algemeen
Werkloosheidsfonds (AWf), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en het Toeslagenfonds
(Tf)  werden  door  een  eigen  rechtspersoon  bestuurd.  De  besturen  van  het  AAf  en  Aof
bestonden  grotendeels  uit  dezelfde  personen.  Door  de  onderlinge  verwantschap  van  de
regelingen is hiertoe besloten. Voorwaarde voor het lidmaatschap van het bestuur van het Aof
was het lidmaatschap van het bestuur van het AAf. Sinds 1 januari 1995 hebben deze fondsen
hun rechtspersoonlijkheid verloren en worden zij beheerd door achtereenvolgens het Tica, het
Lisv en het UWV. De wachtgeldfondsen werden tot de invoering van de Osv 1997 door de
bedrijfsverenigingen beheerd;  sindsdien worden zij  gezamenlijk  door  het  Lisv,  nu UWV,
beheerd. 
De door de uitvoeringsinstellingen en de Rijksbelastingdienst geïnde premies worden in de
fondsen gestort. Vervolgens worden uit de fondsen de uitkeringen en uitvoeringskosten be-
taald. De middelen van de sociale verzekeringsfondsen worden voornamelijk belegd in kort-
lopende beleggingen, zowel onderhandse beleggingen als obligaties als kortlopende leningen
op de geldmarkt,  nader gespecificeerd in  de verschillende beleggingsvoorschriften van de
minister en de Sociale Verzekeringsraad/het College van toezicht sociale verzekeringen, die
ook toezicht op het fondsbeheer uitoefenden.
In het geval van een tekort bij een fonds kunnen de tekorten aangevuld worden met middelen
uit een ander fonds of leningen aangegaan worden op de geldmarkt of bij het Rijk. 

Een  bijzonder  fonds  is  het  Spaarfonds  AOW.  Om  het  hoge  niveau  van  de  oudedags-
voorziening, door de toenemende vergrijzing, in Nederland te kunnen blijven waarborgen en
om iedere burger een volwaardige oudedagsvoorziening te kunnen blijven verstrekken, was
een aanpassing van de financieringsstructuur van de AOW gewenst. Om deze waarborg te
kunnen blijven garanderen is in 1998 onder meer een Spaarfonds AOW geïntroduceerd. Via
stortingen van rijksbijdragen wordt het Spaarfonds gefinancierd.
De verwachting is om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de financiering van de piek van
de AOW-uitgaven die omstreeks 2020 zal plaatsvinden.  

Taken van de fondsbeheerders zijn:
- het jaarlijks vaststellen van premiepercentages;
- het beheren en administreren van de middelen;
- het verstrekken van informatie aan de SVr/het Ctsv en de minister van Sociale Zaken;

door hen wordt toezicht op het fondsen uitgeoefend;
Verder geldt voor de fondsbeheerder(s) van de werknemersverzekeringen:
- het controleren van de bedrijfsverenigingen ten aanzien van de heffing van de premies,

de verlening van uitkeringen en het beheer en de administratie (tot 1995);
- het toekennen van subsidies aan instellingen of organisaties, o.a. de havenbedrijven die

loongarantieregelingen uitvoeren (WW) en organisaties die ten doel hebben het nemen
of bevorderen van maatregelen, welke strekken tot behoud, herstel of ter bevordering
van de arbeidsgeschiktheid (WAO/AAW).

Instelling van een fonds

(1223)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
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het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het instellen van een wachtgeldfonds.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 793; 2001,

625) art. 102 eerste en tweede lid; 
periode: 1997 -
product: Instellingsbesluit

(1224) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het instellen van een fonds.
grondslag: Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), gewijzigd (Stb. 1998,

262), art. 31 eerste lid
periode: 1998 -
product: Instellingsbesluit 
opmerking: Dit betreft o.a.:

- het Spaarfonds AOW

Beheer 

(602) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Financiën
handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien van het beheer en de belegging van

gelden van de sociale verzekeringsfondsen.
grondslag: o.a.: Ziektewet (Stb. 1935, 32) art. 113, art. 114, art. 115 eerste lid; gewijzigd

(Stb. 1952, 343); vernummerd (Stb. 1952, 474) art. 63 eerste lid (b.w. Stb.
1959, 66) en zoals gewijzigd (Stb. 1994, 916) art. 63 tweede lid (b.w. Stb.
1996, 134); Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) art. 34, 50
en 62 (b.w. Stb. 1962, 257); Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 29 vijf-
de lid, vernummerd (Stb. 1953, 117) art. 20 vijfde lid; Algemene Ouderdoms-
wet (Stb. 1956, 281) art. 23, 25 en 65 gewijzigd (Stb. 1985, 181) art. 34, 36 en
74; Algemene Weduwen- en wezenwet (Stb. 1959, 139) art. 21 twaalfde lid,
40 en 85a; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) art. 21 vierde lid, ver-
nummerd (Stb. 1980, 1) art. 24 vierde lid; gewijzigd (Stb. 1990, 128) art. 22
derde lid; gewijzigd (Stb. 1991, 669) art. 29a derde lid (b.w. Stb. 1994, 916);
Toeslagenwet (Stb. 1987, 91; Stb. 1986, 562) art. 26 derde lid; Ziektewet (Stb.
1929, 374) art. 63 tweede lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 91 derde
lid, 96 derde lid (b.w. Stb. 1997, 706), art. 97 tweede en vierde lid en 113 en
gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 79 tweede lid; Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 76 vierde en vijfde lid, zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 175), art. 76 derde lid en gewijzigd (Stb. 1997, 175), art. 76f zesde
lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 72 tweede lid,
73 zevende lid en 100 (b.w. Stb. 1989, 127); Toeslagenwet (Stb. 1986, 562)
zoals gewijzigd (Stb. 1990, 316) art. 26 derde lid (b.w. Stb. 1994, 916); Wet
financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) art. 32 tweede en vierde lid,
35 derde lid, 36 tweede en vierde lid, 41 en 45 eerste lid; Organisatiewet socia-
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le verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 69 zesde lid, 70, 71, 73 tweede lid en 76
(b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997,
95) art. 67, 68, 70 tweede lid, 71a derde lid en 72 (b.w. Stb. 2001, 625); Wet
SUWI (Stb. 2001, 624), art. 51 achtste lid;

periode: 1940 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling tijdelijke middelenoverheveling en leningen centrale fondsen (St-
crt. 1997, 41)

- Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen (Stcrt. 1997,
242) 

- Regeling tot wijziging Regeling beleggingsvoorschriften ontvlechting be-
drijfsvereniging – uitvoeringsinstelling i.v.m. achtergestelde lening (Stcrt.
1997, 248)

- Regeling reservevorming wachtgeldfondsen (Stcrt. 1997, 249, gewijzigd
Stcrt. 1998, 246)  

(603) 
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1982-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1997) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien van het beheer en de belegging van
gelden uit de sociale verzekeringsfondsen.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1959, 66) art. 63 tweede en
vijfde lid en 63a (b.w. Stb. 1994, 916); Wet overgangsregeling Ziektewet (Stb.
1967, 103) art. 21 eerste lid; Besluit beleggingsvoorschriften sociale verzeke-
ringsfondsen (Stcrt. 1982, 150) art. 1, 3, 4 en 5; Besluit tijdelijke regeling vast-
stelling premie wachtgeldfondsen (Stb. 1986, 653) art. 2 derde lid; Toeslagen-
wet (Stb. 1986, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 31; Besluit beleg-
gingsvoorschriften sociale verzekeringsfondsen (Stcrt. 1989, 204) art. 1, 3, 4
en 5; Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen
(Stb.1990, 447) art. 2 derde lid en art. 8 eerste en tweede lid; Besluit beleggin-
gsvoorschriften sociale verzekeringsfondsen (Stcrt. 1991, 196) art. 1, 3, 4 en 5;
Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 69 vierde, achtste
en twaalfde lid (b.w. Stb. 1997, 96); Regeling beleggingsvoorschriften sociale
verzekeringsfondsen (Stcrt. 1995, 49) art. 3, 4, 5; Regeling beleggingsvoor-
schriften sociale verzekeringsfondsen 1996 (Stcrt. 1996, 19) art. 6; Besluit
Bijzondere Beleggingsvoorschriften in verband met de ontvlechting bedrijfs-
verenigingen - uitvoeringsinstellingen per 1 januari 1996 (Stcrt. 1995, 248;
vervangen Stcrt. 1997, 125); Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd
(Stb. 1998, 742), art. 102 derde lid; Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 67 eerste lid (b.w. Stb.
2001, 625); Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zo-
als gewijzigd (Stb. 1997, 175), art. 72, 73; Wet financiering volksverzeke-

223



Sociale Verzekeringen Financiering

ringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 262), art. 31 vijfde lid en
gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 34; Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 67 tweede lid; Wet
arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177), art.
63;

periode: 1959 - 
product: regeling, onder andere:

- Besluit rentedragende leningen in verband met ontvlechting bedrijfs-
verenigingen - uitvoeringsinstellingen (Stcrt. 1997, 207)

opmerking: Tot het beheer van de sociale verzekeringsfondsen wordt ook het beheer van
reserves, wachtgeldfondsen en afdelingskassen door bedrijfsverenigingen ge-
rekend.
Dit betreft o.a.:
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds
- de Arbeidsongeschiktheidskas
- het Toeslagenfonds
- het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten
- het Reïntegratiefonds
- het Spaarfonds AOW

(1225)
actor: het Landelijke instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels omtrent de verrekening tussen het Algemeen Werk-

loosheidsfonds en de wachtgeldfondsen.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 76), art. 97

derde lid;
periode: 1997 -
product: Regeling

(1226)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

handeling: Het – afzonderlijk – jaarlijks per wachtgeldfonds vaststellen van het maximum
dat in een boekjaar ten laste van een wachtgeldfonds komt.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 793), art. 94
eerste lid, art. 116 derde lid;

periode: 1997 -
product: Besluit,

- Goedkeuring besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 1999
van Lisv (Stcrt. 1998, 249)

opmerking: De minister dient het maximum goed te keuren. Indien de minister niet
akkoord gaat, stelt hij het maximum zelf vast.

(1227)
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het goedkeuren van het maximum zoals dat door het Lisv/het UWV is vastge-

steld.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 793), art. 116

derde lid;
periode: 1997 -
product: Goedkeuringsbesluit,

- Goedkeuring belsuit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 1999
van Lisv (Stcrt. 1998, 249)

opmerking: Hiermee wordt het maximum van handeling 1226C bedoeld.

(998)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels met betrekking tot de overheveling van

gelden uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds naar de Arbeidsongeschiktheids-
kas.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 175), art. 79;

periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

(1228)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de overgang van vermogensbestand-

delen van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds naar het Arbeidsonge-
schiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen.

grondslag: Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb.
1997, 178), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 794), art.VIII eerste lid;

periode: 1997 -
product: Regeling, o.a.: 

- Vermogensoverdracht van het AAf over 2001 (Stcrt. 2002, 241) 

(1229)
actor: de minister van Financiën

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

handeling: Het aanwijzen van fondsen waarop de Wet geïntegreerd middelenbeheer  ge-
durende een bepaalde periode niet van toepassing is.

grondslag: Wet geïntegreerd middelenbeheer (Stb. 1997, 706), art. V;
periode: 1997 -
product: Aanwijzing
opmerking: Dit gebeurt in overeenstemming met de SVb, het Lisv/UWV en de Zieken-

fondsraad.

(1230) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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de minister van Financiën
handeling: Het stellen van regels over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de 

afdracht van gelden plaatsvindt aan de fondsen die geheel of gedeeltelijk door 
het Rijk worden gefinancierd.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Wijziging regeling SUWI en enige andere regelingen (Stcrt. 2002, 66); 
- Aanpassingsregeling arbeid en zorg (Stcrt. 2002, 171); 
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002 (Stcrt. 2002, 228)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 53

Uitgaven ten laste van een fonds

(1231) 
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de uitgaven welke ten laste komen

aan een fonds.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),

art. 65 derde lid, vernummerd (Stb. 1997, 794), tweede lid;
periode: 1997 - 
product: Regeling

(1232)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen wanneer andere bedragen uit een fonds betaald kunnen

worden dan bij de wet bepaald.
grondslag: Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.

1997, 794), art. 35 derde lid;
periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Dit kan o.a. bij het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds.

(1233) 
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van nadere regels in verband met de besteding van de rijksbijdrage

in het Reïntegratiefonds.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd

(Stb. 2001, 625), art. 42 tweede lid;
periode: 1998 - 
product: Ministeriële regeling

(1234) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van de kosten en baten die gebruikt worden als een middel tot
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dekking van de uitgaven van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en die
verkregen worden door de reïntegratiewerkzaamheden naar de
Arbeidsvoorzienings-organisatie over te plaatsen. 

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89), gewijzigd (Stb.
1998, 290), art. 76c, onder i, art. 76d onder h;

periode: 1998 -
product: Ministeriële regeling

(1006) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de uitgaven die ten laste

komen van het Reïntegratiefonds.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), gewijzigd

(Stb. 2001, 625), art. 43 derde lid;
periode: 2002 - 
product: Ministeriële regeling
opmerking: Hieronder vallen ook de uitgaven ten laste van het Reïntegratiefonds die

verband houden met de invoering van de Wet REA.

(1235)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het beschikbaar stellen van gelden uit een fonds aan de uitvoeringsinstellingen

ter financiering van de toeslagen en kosten die verbonden zijn aan de uitvoe-
ring van sociale verzekeringswetten.

grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 27 tweede
lid;

periode: 1997 - 
product: Financiële bescheiden
opmerking: Dit kan o.a. ten laste van het Toeslagenfonds.

(1236)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het betalen van kosten en toeslagen

aan de uitvoeringsinstellingen ten laste van een fonds.
grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 27 derde

lid;
periode: 1997 - 
product: Regeling
opmerking: Dit kan o.a. ten laste van het Toeslagenfonds.

(999) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het verlenen van toestemming aan het Lisv/UWV voor het doen van uitgaven

ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
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grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 175; Stb. 2001, 625), art. 76d tweede lid, 76f vijfde lid;

periode: 1997 -
product: Toestemmingsbesluit

(1237) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

de Sociale Verzekeringsbank
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

handeling: Het voeren van overleg met de minister over de toerekening van de
uitvoeringskosten die ten laste komen aan diverse fondsen.

product: Verslag, nota, notulen
periode: 2002 - 
grondslag: Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2) art. 5.1 vierde lid
opmerking: Sinds de invoering van de Wet SUWI stelt de Raad van Bestuur de begroting

vast, waarna de minister van SZW deze moet goedkeuren.

Bijdrage

(992) 
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1998-2001)

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1998-)
handeling: Het vaststellen van de verdeelsleutel ter bepaling van de bijdragen die de

verschillende fondsen hebben in te brengen in het Reïntegratiefonds.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 41,

gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 42 tweede en derde lid, art. 44 eerste lid;
Besluit tijdelijke verplichte inkoop dienstverlening arbeidsgehandicapten Lisv-
Arbeidsvoorziening (Stb. 1998, 490), art. 4;

periode: 1998 - 
product: Financiële bescheiden

(1024)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Financiën
handeling: Het bepalen van de omvang van de bijdrage welke ten gunste komt aan een

(spaar-)fonds.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 1999, 307), art. 130

zevende lid; Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), gewijzigd
(Stb. 1998, 262), art. 32 tweede lid;

periode: 1998 -
product: Regeling, o.a.:

- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002 (Stcrt. 2002, 228)
opmerking: Dit betreft de volgende fondsen:

- Spaarfonds AOW
- Algemeen Werkloosheidsfonds
- Uitvoeringsfonds voor de overheid
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(1238)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
handeling: Het verantwoorden aan de minister omtrent het aantal uitkeringsgerechtigden

van 23 jaar of ouder voor wie in 2002 binnen 12 maanden na het intreden van
de werkloosheid een traject is vastgesteld

grondslag: Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002 (Stcrt. 2002, 228) art. 3, lid
1

periode: 2002- 
product: Verantwoording

(1239)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van de rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds en

het Uitvoeringsfonds voor de overheid voor trajecten die gericht zijn op de
reïntegratie in het arbeidsproces van WW-gerechtigden van 23 jaar of ouder

grondslag: Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002 (Stcrt. 2002, 228) art. 4, lid
1

periode: 2002- 
product: Besluit   

(1240) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het (jaarlijks) vaststellen van de bijdrage in de kosten van de

heffingskortingen van het Ouderdomsfonds, het Nabestaandenfonds en het
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

grondslag: Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), gewijzigd (Stb. 2000,
570), art. 44a derde lid, 53 tweede lid;

periode: 2000 -
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Vaststelling geraamde totale kosten voor heffingskortingen (Stcrt. 2003,
48)

(1020) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het prognosticeren en vaststellen van het bedrag dat als rijksbijdrage ten

gunste van het Ouderdomsfonds komt.
grondslag: Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), gewijzigd (Stb. 1998,

262), art. 10a tweede lid, art. 10b eerste en tweede lid, art. 29a;
periode: 1998 -
product: Besluit

(1021)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het verstrekken van een bijdrage aan het Ouderdomsfonds.
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grondslag: Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), gewijzigd (Stb. 1998,
262), art. 10b tweede lid;

periode: 1998 -
product: Financiële bescheiden

Rente 

(1241)
actor: de minister van Financiën
handeling: Het jaarlijks vaststellen van de rente die over het saldo van het Spaarfonds

AOW wordt vergoed
grondslag: Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), gewijzigd (Stb. 1998,

262), art. 32 zesde lid;
periode: 1998 -
product: Besluit

Premiepercentage 

(611)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1995-)

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het met betrekking tot de fondsen jaarlijks indienen van: 
- een rapportage van de ontwikkelingen;
- een begroting van de te verwachten uitgaven.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 73 (b.w. Stb. 1997,
96); Regeling financiële rapportage fondsbeheerders (Stcrt. 1995, 224) art. 2-
4; Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 70 eerste lid
(b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 642), art. 52 eerste lid;

periode: 1995 - 
product: rapportage, begroting
opmerking: De rapportage en begroting dienen tevens als verantwoording van het door de

SVB of het Tica/Lisv/UWV vastgestelde premiepercentage voor de ver-
schillende sociale verzekeringen.

(1242)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB vaststellen van een regels voor het vaststellen van een

percentage voor dat deel van de premie dat ten gunste komt aan het
wachtgeldfonds.

grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 48 tweede lid;

periode: 1997 - 
product: Algemene maatregel van bestuur 
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(1243)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van een gemiddeld percentage voor dat deel van de premie dat

ten gunste komt aan het wachtgeldfonds.
grondslag: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),

art. 48 tweede lid;
periode: 1997 - 
product: Ministeriële regeling

(1244)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot uitgaven ten laste van het

Arbeidsongeschiktheidsfonds.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 175), art. 76f zesde lid;
periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

3.5.6. Rekening-courant

Hoewel de sociale verzekeringen op basis van een omslagstelsel worden gefinancierd vindt
toch fondsvorming plaats. Dit is noodzakelijk, omdat een zuiver omslagstelsel waarbij ont-
vangsten en uitgaven compleet synchroon verlopen in de praktijk niet mogelijk is. Er wordt
gestreefd naar een per fonds zo efficiënt mogelijke besteding en beheer van de gelden die met
de sociale verzekeringen gemoeid zijn. Ook de vormgeving van het middelenbeheer en de
geldstromen van de gelden bij de sociale fondsen dient zo efficiënt mogelijk te zijn.

De regering heeft met het geïntegreerd middelenbeheer gekozen voor het integreren van het
Middelenbeheer van de fondsen bij het Rijk. Dit houdt in dat in principe alle aanwezige
financiële middelen en de tekorten van de fondsen in een rekeningcourantverhouding
met het Rijk worden ingebracht. De fondsbeheerders blijven verantwoordelijk voor het fonds-
beheer als geheel. Met het geïntegreerd middelenbeheer vervult het Rijk als het ware een
bankiersfunctie voor de beheerders van de sociale fondsen. In die functie is het Rijk in staat
de geldstromen binnen de collectieve sector te matchen en zodoende de efficiëntiewinst te be-
halen. 
Met het geïntegreerd middelenbeheer blijft de beschikkingsmacht over het saldo in de
rekening-courant geheel bij de fondsbeheerder. Het Ministerie van Financiën voedt de
rekening-courant met de premies volksverzekeringen, rijksbijdragen en creditrente, waarbij
storting van deze bedragen tijdig aan de fondsbeheerders gemeld zal worden. Het Ministerie
is niet bevoegd zelfstandig bedragen van de rekening-courant op te nemen, met uitzondering
van het op afgesproken momenten belasten van de rekening met debetrente. Andere betalin-
gen kunnen uitsluitend geschieden bij opdracht van de fondsbeheerder. 
De fondsbeheerders blijven gehouden aan de verplichting tot het afleggen van rekening en
verantwoording. Op deze wijze blijven de fondsbeheerders verantwoordelijk voor het fonds-
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beheer als geheel. 

Voor het goed functioneren van het geïntegreerd middelenbeheer is het noodzakelijk dat er
een goede informatie-uitwisseling tussen het Rijk en de fondsbeheerders plaatsvindt. Op dit
punt zijn afspraken gemaakt met de fondsbeheerders. 

(1245)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de Sociale Verzekeringsbank (1997-)
de Ziekenfondsraad (1997-)

handeling: Het – elk afzonderlijk – houden van een rekening-courant bij het ministerie
van Financiën.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 706), art. 67 vierde lid, 68 eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 41;
Ziekenfondswet (Stb. 1992, 391), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 72a; 

periode: 1997 - 
product: Financiële bescheiden

(1246)
actor: de minister van Financiën

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels betreffende de omvang van de financiële middelen die

de (uitvoerings-)organisaties of de Ziekenfondsraad buiten de rekening-cou-
rant  bij het ministerie van Financiën mogen houden.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 706), art. 67 zesde lid (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 41 vierde lid;
Ziekenfondswet (Stb. 1992, 391), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 72a
vierde lid;
Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 50 zesde lid;

periode: 1997 - 
product: Regeling, o.a.

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
opmerking: Dit gebeurt in overleg met het Lisv/UWV, het SVB, of de Ziekenfondsraad.

(1247)
actor: de minister van Financiën

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de financiële middelen onder het be-

heer van het Lisv/het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 706), art. 67 zevende lid (b.w. Stb. 2001, 625);
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periode: 1997 - 2001
product: Regeling

(1248)
actor: de minister van Financiën

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de rente die over het saldo van de
rekening-courant wordt vergoed of in rekening wordt gebracht.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 706), art. 68 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 41 negende lid;
Ziekenfondswet (Stb. 1992, 391), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 72a
negende lid;
Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 51 tweede lid;

periode: 1997 -
product: Regeling
opmerking: Dit gebeurt in overleg met het UWV en de SVb.

(1249)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de Sociale Verzekeringsbank (1997-)
de Ziekenfondsraad (1997-)

handeling: Het – elk afzonderlijk – gebruik maken van de kredietfaciliteiten bij het
ministerie van Financiën.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 706), art. 68 vierde lid (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 41 vijfde lid;
Ziekenfondswet (Stb. 1992, 391), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 72a
vijfde lid;

periode: 1997 -
product: Lening, krediet, financiële bescheiden

(1250)
actor: de minister van Financiën
handeling: Het dagelijks informeren van het Lisv/het UWV, de Sociale Verzekeringsbank

of de Ziekenfondsraad over de stand van hun rekening-courant.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 706), art. 71a eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 41 zesde lid;

233



Sociale Verzekeringen Financiering

Ziekenfondswet (Stb. 1992, 391), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 72a
zesde lid;
Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 51 vijfde en zesde lid;

periode: 1997 -
product: Rekeningafschrift
opmerking: Het betreft onder andere slotstanden, transacties en mutaties.

(1251)
actor: het Landelijke instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de Sociale Verzekeringsbank (1997-)
de Ziekenfondsraad (1997-)

handeling: Het – elk afzonderlijk – informeren van de minister van Financiën ten aanzien
van hun rekening-courant.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 71a tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 41 zevende lid;
Ziekenfondswet (Stb. 1992, 391), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 72a
zevende lid; 

periode: 1997 -
product: Informatie

(1252)
actor: de minister van Financiën

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het verstrekken van informatie aan en

door de minister van Financiën omtrent de rekening-courant.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 706), art. 71a derde lid (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 706), art. 41 tiende lid;
Ziekenfondswet (Stb. 1992, 391), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 706), art. 72a
tiende lid;
Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 51 zevende lid;

periode: 1997 -
product: Regeling
opmerking: Dit gebeurt na overleg met het Lisv/het UWV, de SVB of de Ziekenfondsraad.

(1253) 
actor: de minister van Financiën

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels omtrent de financiële middelen van het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale
Verzekeringsbank die in rekeningen-courant bij de minister van Financiën
worden gehouden. 
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product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 50 zevende lid
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3.6. ORGANISATIE VAN DE UITVOERING

3.6.1. Inleiding

Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

Een verdergaande wijziging van de uitvoeringsorganisatie vond plaats per 1 maart 1997 bij de
invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997; Stb. 1997, 95). Hier-
bij is het Tica vervangen door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), dat tevens
de taken van de bedrijfsverenigingen heeft overgenomen. Het Lisv wordt bestuurd door een
voorzitter en een negen leden tellend bestuur dat tripartiet is samengesteld. De feitelijke uit-
voering van de werknemersverzekeringen besteedt het Lisv uit aan met elkaar concurrerende
uitvoeringsinstellingen (uvi’s). In de loop der tijd zijn er vier erkende uitvoeringsinstellingen
overgebleven, te weten GAK Nederland B.V., Uitvoeringsinstelling GUO B.V., SFB Uitvoe-
ringsorganisatie Sociale Verzekering N.V. en Cadans Uitvoeringsinstelling B.V.. Daarnaast is
de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (USZO) erkend als
uvi voor het overheids- en onderwijspersoneel, aangezien deze groepen ook onder de wer-
kingssfeer van de werknemersverzekeringen gebracht worden. Uitvoeringsinstellingen mogen
onder strikte voorwaarden onderdeel uitmaken van een holding. Een van de voorwaarden is
dat een scheiding moet worden aangebracht tussen het publieke en private deel van de hol-
ding, de zogeheten ontvlechting. Ten aanzien van de ontvlechting zijn door de minister ver-
schillende wettelijke regels uitgevaardigd.

Naast het verstrekken van uitkeringen en het beheren van de fondsen is het bevorderen van
arbeidsdeelname door gehandicapten en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten een belangrijke
taak van het Lisv. De uitvoeringsorganen van de werknemersverzekeringen zullen nauw moe-
ten samenwerken met de arbeidsbureaus en de sociale diensten. Het zwaartepunt van de uit-
voering is daarom verlegd van de bedrijfstak/sector naar de regio. Over de uiteindelijke vorm
van de regionale samenwerking wordt ten tijde van het  opstellen van dit  rapport  nog ge-
sproken, onder andere het advies van de Regiegroep Samenwerking Werk en Inkomen is be-
langrijk.

Nieuw zijn ook de sectorraden van de sociale partners die het Lisv adviseren over opdracht-
verlening  aan  de  uitvoeringsinstellingen.  Deze  sectorraden  zijn  niet  verplicht;  de  sociale
partners bepalen zelf of een sectorraad wordt opgericht.

Het toezicht van het Ctsv is onder de Osv 1997 teruggebracht van preventief naar repressief
toezicht. Nog slechts een zeer beperkt aantal besluiten van uitvoeringsorganen dient vooraf
door het Ctsv te worden goedgekeurd. 

Structuur Werk en Inkomen

Al bij de parlementaire behandeling (1995-1996) van de Organisatiewet sociale verzeke-
ringen (Osv) 1997 stond bij voorbaat vast, dat deze wet niet het einddoel zou zijn in de uit-
voeringsorganisatie van de sociale verzekeringen. Het parlement gaf toen aan dat er moest ge-
streefd worden naar een model waarin marktwerking, privatisering en concurrentie centraal
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zouden staan.    
Met de op 1 januari 2002 van kracht geworden Wet Structuur Uitvoeringorganisatie Werk en
Inkomen (SUWI) is niet langer voor het concurrentiemodel gekozen, maar wordt de uitvoe-
ring gecentraliseerd in één centraal uitvoeringsorgaan: het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen (UWV). De bestaande uitvoeringsinstellingen GAK Nederland, GUO, SFB,
Cadans en de USZO worden  samengesmeed tot het UWV. 
Deze nieuwe uitvoeringsstructuur is de praktische uitwerking van het Regeerakkoord 1998. In
de loop der jaren is gerichte samenwerking bevorderd tussen gemeenten, arbeidsbureaus en
uitvoeringsinstellingen van de sociale verzekeringswetten en werden de sociale verzekerings-
wetten, de Arbeidsvoorzieningswet en de Algemene bijstandswet ingrijpend gewijzigd. Het
doel hiervan was enerzijds een activerend stelsel te creëren en anderzijds werkgevers te sti-
muleren om de uitkeringslasten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast werd een zekere
marktwerking geïntroduceerd. 
Het Regeerakkoord 1998 gaf de opdracht voor een op werkgerichte, klantvriendelijke uitvoe-
ring. Met de Wet SUWI zijn aan de ene kant taken die naar hun aard niet voor concurrentie in
aanmerking komen ondergebracht bij een publieke instantie en aan de andere kant is ook
ruimte geschapen voor private uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de reïntegra-
tie. Ook is er onafhankelijk toezicht op de uitvoering gekomen. 

Verbetering van de uitvoering dient ertoe te leiden dat zoveel mogelijk mensen zo snel
mogelijk aan werk worden geholpen, maar dat cliënten voor wie dat niet (direct) lukt, op een
zo eenvoudig mogelijke wijze een uitkering kunnen krijgen. Daarnaast is verbetering van de
uitvoering een onmisbare voorwaarde voor het beleid dat gericht is op het voorkomen van
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en op reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. 

Met de Wet SUWI zijn naast het UWV, dat de uitvoering van de werknemersverzekeringen
verzorgt (premie-inning, claimbeoordeling en uitkeringsverzorging) een Raad voor Werk en
Inkomen (RWI), de Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s), de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) en de gemeenten actief. 
De SVB is in de nieuwe organisatiestructuur verantwoordelijk gebleven voor de uitvoering
van de volksverzekeringen   
De uitvoering van de Algemene bijstandswet, de reïntegratie van bijstandsgerechtigden en
van werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden is de verantwoordelijkheid voor de gemeen-
ten. 

Het toezicht op de taken verricht door CWI, UWV en SVB is belegd bij de onafhankelijke en
zelfstandig werkzame Inspectie Werk en Inkomen (IWI), die werkt onder het gezag van de
minister.

De taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wet SUWI of een andere wet aan het CWI,
het UWV of de SVb worden opgedragen, worden door de betreffende Raad van bestuur uitge-
oefend [Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 3 vijfde lid].

Voor een uitgebreidere beschrijving van de verschillende uitvoeringsorganen kan verwezen
worden naar hoofdstuk 2 “Actoren”. Voor een schematisch overzicht van de organisatie ten
tijde van de verschillende organisatiewetten kan verwezen worden naar de schema’s in hoofd-

237



Sociale Verzekeringen Organisatie

stuk 1.
In dit hoofdstuk zijn de handelingen ingedeeld in ‘inrichting van de organisatie’, ‘informatie-
verstrekking’, ‘beheer’ en ‘personeel’. De meeste aandacht gaat uit naar de handelingen be-
treffende de inrichting van de organisatie, waarbij eerst een handelingen opgenomen zijn die
meer dan één uitvoeringsorgaan betreffen en vervolgens per (type) uitvoeringsorgaan speci-
fieke handelingen. 

3.6.2. Inrichting van de organisatie

(6156080000000)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleids-

terrein sociale verzekeringen.
periode: 1940 -
product: (organisatie)besluiten, o.a.:

- Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit SIOD 2003 (Stcrt. 2003, 136)

(1451)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het geven van sturing aan de interne bedrijfsvoering van (uitvoeringsorganisa-

ties).
bron: interview
periode: 1945 -
product:
opmerking: Dit betreft situaties waarin de minister aan de (uitvoerings-)organisaties kan

vragen om bepaalde onderwerpen intern te regelen, zoals bijvoorbeeld integri-
teitbeleid.

(616)
actor: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het rapporteren aan de minister over de voortgang van het veranderingsproces

gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 31 derde lid (b.w.

Stb. 1997, 96); Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb.
1997, 96), art. 69 (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1995 - 2001 
product: voortgangsrapportage

(618)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels voor de samenwerking tussen de uitvoe-

ringsorganen van de sociale verzekeringen, de Arbeidsvoorzienings-
organisatie, gemeenten en andere diensten en instellingen in verband met de
inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces.
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grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 26 tweede lid
en 45 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1997 - 2001
product: algemene maatregel van bestuur

- Samenwerkingsbesluit SWI (Stb. 1997, 804
- Tijdelijke besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151) 

(619)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen 

de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het aangaan van samenwerkingsverbanden met de Arbeidsvoorzieningsor-

ganisatie gemeenten en andere instellingen in verband met de inschakeling van
uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 26, 38 eerste
lid onder b en 45 (b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1997 - 2001

(620)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het indelen van Nederland in regio’s als werkgebieden voor de uitvoeringsin-

stellingen.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 38 tweede lid

en 46 (b.w. Stb. 2001, 625)
periode: 1997 - 2001
product: regeling
opmerking: De indeling geschiedt zoveel mogelijk overeenkomstig de werkgebieden van

de Regionale Besturen van de Arbeidsvoorziening in verband met de regionale
samenwerking bij de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het
arbeidsproces.

(621)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels voor het vervullen van andere taken door

uitvoeringsorganen dan de wettelijk voorgeschreven.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 25 vijfde lid en

50 derde lid (b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art.13 eerste,
tweede, derde en vijfde lid;

periode: 1997 - 
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit toetsingskader andere taken (Stb. 1997, 98) 
- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688)

(622)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

239



Sociale Verzekeringen Organisatie

handeling: Het verlenen van toestemming aan of het goedkeuren van een besluit van de
uitvoeringsorganen voor het verrichten van andere taken dan de wettelijk voor-
geschreven taken.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 49 en 54 (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 25
derde en vierde lid, 50 (b.w. Stb. 2001, 625); Besluit toetsingskader andere
taken (Stb. 1997, 98) art. 2-4; Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 13 eerste,
tweede, derde en vijfde lid;

periode: 1995 - 
product: beschikking, besluit, o.a.:

- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688)

(623)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB treffen van tijdelijke voorzieningen waarmee wordt bevorderd

dat zo min mogelijk beroep behoeft te worden gedaan op de werknemersverze-
keringen.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekering (Stb. 1994, 790) art. 114 (b.w. Stb. 1997,
96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 112 (b.w.
Stb. 2001, 625)

periode: 1995 - 2001
product: algemene maatregel van bestuur

(624)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het verdelen van het bedrijfs- en beroepsleven in onderdelen voor de uitvoe-

ring van de sociale verzekering.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 342) art. 16 eerste lid (b.w. Stb. 1953, 117),

gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97k eerste en tweede lid; Organisatiewet So-
ciale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 3; Organisatiewet sociale verzekeringen
(Stb. 1994, 790) art. 39 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzeke-
ringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 51 eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1949 - 
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Beschikking van de minister van Sociale Zaken van 31 december 1949 (St-
crt. 1950, 8)

- Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 8 december
1952 (Stcrt. 1952, 242)

- Regeling indeling bedrijfs- en beroepsleven in sectoren (Stcrt. 1997, 41, ge-
wijzigd Stcrt. 1997, 63; Stcrt. 1997, 249, Stcrt. 1998, 243, Stcrt. 2003, 99)

(625)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
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handeling: Het (adviseren van de minister met betrekking tot het) indelen van sectoren in
sectoronderdelen.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97k eerste
en derde lid, 97m eerste, derde en vierde lid;
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 51 tweede en
vierde lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1997 - 
product: Regeling, advies

(626)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1940-1952) 

de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het stellen van (beleids)regels inzake de aansluiting van werkgevers bij een
bedrijfsvereniging / sector en de overgang van vermogen bij overgang van één
of meer werkgevers naar een andere bedrijfsvereniging / sector / wachtgeld-
fonds.

grondslag: Ziektewet (Stb. 1935, 32) art. 105 derde lid (b.w. Stb. 1952, 343); Werkloos-
heidswet (Stb. 1949, J 423) art. 19 zevende lid (b.w. Stb. 1953, 117), ge-
wijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97n eerste en tweede lid; Organisatiewet Sociale
Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 7 derde lid en 9; Organisatiewet sociale ver-
zekeringen (Stb. 1994, 790) art. 65 eerste lid en 66 tweede lid (b.w. Stb. 1997,
96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 53 eerste
lid en 54 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625); Algemene wet bestuursrecht (Stb.
1992, 315) zoals gewijzigd (Stb. 1996, 333) art. 4:81

periode: 1940 -
product: algemene maatregel van bestuur, regeling, beleidsregels, onder andere:

- Besluit SVr van 12 december 1985, no. 85/8805 (Stcrt. 1985, 250)

(1254)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (2000-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van een termijn waarbinnen een werkgever schriftelijk mededeling

moet doen dat hij bij een sector is aangesloten of ophoudt bij een sector aange-
sloten te zijn.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97m
eerste lid; Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), ge-
wijzigd (Stb. 2000, 627), art. 53 eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625) 

periode: 2000 - 
product: Regeling
(1255)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het, indien werkgever(s) van een sector overgaan naar een andere sector, 

besluiten dat een deel van het vermogen van mede overgaat van het ene naar 
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het andere wachtgeldfonds
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97n eerste

lid
periode: 2002 - 
product: Besluit

(627)
actor: de bedrijfsverenigingen (1952-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het registreren van de aansluiting van een werkgever bij een bedrijfsvereni-

ging / sector.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 7 en 23 tweede lid;

Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 59 tweede lid en 64
(b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997,
95) art. 52 (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1952 - 2001
product: aan- en afmeldingen van werkgevers
opmerking: Een werkgever is van rechtswege aangesloten bij een bepaalde bedrijfsvereni-

ging of sector. De administrateur/uitvoeringsinstelling stelt vast welke be-
drijfsvereniging dit is. Indien de werkgever het daar niet mee eens is wordt
door de SVr / het Tica / het Lisv een uitspraak gedaan. Bij wijziging van
werkzaamheden of ophouden te bestaan dient een werkgever zich schriftelijk
af te melden. 

(1256)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het stellen van regels die afwijken van de wettelijke regels met betrekking tot 

de aansluiting van een of meer categorieën van werkgevers bij een sector.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97i derde

lid;
periode: 2002 -
product: Regeling

(1257) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het behandelen van de schriftelijke melding van een werkgever dat hij bij een 

sector is aangesloten of ophoudt bij een sector aangesloten te zijn
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 97m

eerste lid;
periode: 2002 - 
product:

(1258) vervallen

(628)
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actor: het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1953) 
de Sociale Verzekeringsraad (1953-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het beslissen bij welke bedrijfsvereniging/sector een werkgever aangesloten
is.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 342) art. 19 (b.w. Stb. 1953, 117), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 97k eerste en vierde lid, 97m eerste, derde en vierde lid;
Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 7 vierde en vijfde lid
en 8 (b.w. Stb. 1997, 96); Besluiten van de SVr ex art. 7 derde lid; Organi-
satiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 39 tweede lid, 64 vijfde lid
en 65 tweede en derde lid en 66 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet
sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 51-54 (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1949 - 
product: beschikking

(629)
actor: het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1952) 

de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997)

handeling: Het vaststellen van het deel van de fondsen van een bedrijfsvereniging / sector
dat bij de overgang van een of meer werkgevers naar een andere bedrijfsver-
eniging /sector mede overgaat.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 19 achtste lid (b.w. Stb. 1953, 117);
Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) zoals gewijzigd (Stb.
1953, 120) art. 7 vierde lid; gewijzigd (Stb. 1961, 150) art. 7 vierde en vijfde
lid; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 66 eerste lid
(b.w. Stb. 1997, 96);

periode: 1949 - 1997
product: beschikking, onder andere:

- Besluit inzake vermogensoverdracht voor de groep intermediaire diensten
van de bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel
en Vrije Beroepen naar de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Stcrt.
1995, 62)

(631)
actor: de Centrale Raad van Beroep
handeling: Het beslissen op beroepen van belanghebbenden tegen beschikkingen van het

Lisv inzake de indeling van werkgevers bij bedrijfsverenigingen/sectoren en
de overgang van vermogen in voorkomend geval.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 67 (b.w. Stb. 1997,
96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 55 (b.w.
Stb. 2001, 625)

periode: 1995 - 2001
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product: beschikking

(632)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van de vestigingsplaats van de (uitvoerings-)or-

ganisaties. 
grondslag: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598)

art. 1 en 2 (b.w. Stb. 1994, 917); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb.
1994, 790) art. 2, 21 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzeke-
ringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 3, 17 en 30 (b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI
(Stb. 2001, 624), art. 2 tweede lid, art. 16 eerste t/m zevende lid;

periode: (1933) 1940 -  
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling tot vaststelling van de zetel van het Landelijk instituut sociale
verzekeringen (Stcrt. 1997, 41)

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

(633)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – tot 1952 bij AMVB, vanaf 1952 gehoord de SER – aanwijzen van

centrale en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, die
een bepaald aantal leden van [de Raad van Toezicht LTOW, de Sociale Verze-
keringsraad,] het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank en van het
Landelijk instituut sociale verzekeringen of het Uitvoeringsinstituut werk-
nemersverzekeringen mogen aanwijzen of die betrokken dienen te zijn bij de
oprichting/instandhouding van [een bedrijfsvereniging, het Tica of] een sec-
torraad.

grondslag: Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (Stb. 1922, 365) art. 33 derde lid;
Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 342) art. 24 vijfde lid, vernummerd (Stb.
1953, 117) art. 14 vijfde lid; Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952,
344) art. 6a, 35 zesde lid (b.w. Stb. 1997, 96); Wet op de Sociale Verzeke-
ringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598) zoals gewijzigd (Stb.
1956, 297) art. 6 derde lid (b.w. Stb. 1994, 917); Organisatiewet sociale verze-
keringen (Stb. 1994, 790) art. 24, 31 eerste lid, 40 en 41 tweede lid (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 20,
33 en 56 (Stb. 2001, 625); Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen
1997 (Stb. 1997, 95) art. 66 (Stb. 2001, 625)

periode: 1940 -
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

- Aanwijzing organisatie overheidswerkgevers als representatieve organisatie
in de zin van art. 56 Osv 1997 (Stcrt. 1997, 41)

(634) vervallen

(635)
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actor: het College van Toezicht op de Ziektewet (1940-1952)
de Raad van Toezicht LTOW (1940-1952) 
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)

handeling: Het adviseren van de minister over: 
- de erkenning of intrekking van de erkenning van uitvoeringsorganen (be-

drijfsverenigingen, uitvoeringsinstellingen, GMD, Tica) en de goedkeuring
van (wijzigingen van) statuten en reglementen;

- de goedkeuring van zekerstellingen van bedrijfsverenigingen;
- als representatief te beschouwen organisaties van werkgevers en werkne-

mers.
grondslag: Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (Stb. 1922, 365) art. 34 eerste en der-

de lid; Besluit van 29 november 1923 (Stb. 1923, 528) art. 3 en 4; Organisatie-
wet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 4, 5, 6a, 14, 22a-24a (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 32-34,
47-55 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 59, 61-63 (b.w. Stb. 2001, 625); Besluit van 25 april 1940 (Stb.
1940, 850) art. 1 (b.w. Stb. 1952, 342)

periode: 1940 - 2001
product: advies
opmerking: De adviesbevoegdheid van het Ctsv is sinds de Osv 1997 beperkt tot het ge-

vraagd adviseren bij intrekking van een erkenning. 

(636) 
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen 

de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het adviseren van de minister over het benoemen schorsen of ontslaan van de

voorzitter van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank en van het Lisv.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 23 eerste en tweede

lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 19 tweede lid en 32 tweede lid (b.w Stb. 2001, 625)

periode: 1995 - 2001
product: advies
opmerking: De adviesbevoegdheid van de SVB betreft alleen de voorzitter van het bestuur

van de eigen organisatie. Het Ctsv heeft niet de formele adviesbevoegdheid ten
aanzien van de benoeming van de voorzitter van het bestuur van het Lisv.

(637)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van nadere regels ten aanzien van de onverenig-

baarheid van lidmaatschap van de Sociale Verzekeringsraad, het bestuur van
het Ctsv, van de Sociale Verzekeringsbank, het Lisv en de centrale fondsen
met andere functies.
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grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 36 tweede lid (b.w.
Stb. 1997, 96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
(Stb. 1933, 598) zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 7 tweede lid (b.w. Stb.
1994, 917); Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art.
72 vierde lid, vernummerd (Stb. 1974, 509) zesde lid (b.w. Stb. 1976, 473);
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 66 zesde lid (b.w.
Stb. 1994, 916); Werkloosheidswet (Stb. 1986, 655) art. 103 zesde lid (b.w.
Stb. 1994, 916) Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art.
6, 21, 34 (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1952 - 1994, 1997 - 2001
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

- Besluit Onverenigbaarheid lidmaatschap Sociale Verzekeringsraad met an-
dere functies (Stb. 1966, 537)

- Besluit van 14 januari 1974 (Stb. 1974, 41)
- Regeling onverenigbare functies Ctsv, SVB en Lisv (Stcrt. 1997, 41)
- Regeling tot wijziging van de Regeling onverenigbare functies Ctsv, SVB

en Lisv (Stcrt. 1997, 47)

(639)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van de rechtspositie van de leden van de Raad van  bestuur en

de Raad van advies van de (uitvoerings-)organisaties.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 7 eerste lid (b.w.

Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art.
7 eerste lid, 22 eerste lid en 35 eerste lid (b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI
(Stb. 2001, 624), art. 5 eerste en derde lid;

periode: 1995 - 
product: rechtspositieregeling, o.a.:

- Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Stcrt. 2001, 249) 

- Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (Stcrt. 2001, 249)

- Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raad van advies
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Stcrt. 2001, 249) 

- Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur Centrale organisatie
voor werk en inkomen (Stcrt. 2001, 249)

- Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur Centrale organisatie voor
werk en inkomen (Stcrt. 2001, 249)

- Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raad van advies Centrale
organisatie voor werk en inkomen (Stcrt. 2001, 249) 
- Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB (Stcrt. 2003,
21)
- Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raad van asdvies
SVB (Stcrt. 2003, 106)

opmerking: Dit houdt ook het vaststellen van de aanspraken op vergoeding van kosten die
verband houden met de functie in.
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(1259) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de (onderlinge)

samenwerking tussen de CWI, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, B&W
van gemeenten of andere diensten en instellingen alsmede het aanwijzen van
werkzaamheden van het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of gemeenten die
worden verricht in een of meer CWI’s.  

product: AMvB
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 8 tweede lid

(1260)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het aangaan van een overeenkomst met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
grondslag: Wet van 21 december 1995 (Stb. 1995, 691), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96),

art. XXXVI eerste lid (b.w. Stb. 2001, 690);
periode: 1997 - 2001
product: Overeenkomst
opmerking: Dit betreft een overeenkomst voor de jaren 1997 – 1999 op grond waarvan de

Arbeidsvoorzieningsoranisatie diensten verleent die er op gericht zijn moeilijk
plaatsbare werkeloze werknemers geschikt te maken voor de inschakeling in
het arbeidsproces.

(1261)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen 
handeling: Het vaststellen van een (deel-)budget ten laste van het Algemeen Werk-

loosheidsfonds ter uitvoering van de overeenkomst met de Arbeids-
voorzieningsorganisatie.

grondslag: Wet van 21 december 1995 (Stb. 1995, 691), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96),
art. XXXVI tweede, derde en vierde lid (b.w. Stb. 2001, 690);

periode: 1997 - 2001
product: Financiële bescheiden
opmerking: Het Lisv stelt de minister in kennis van alle afspraken die met de Arbeids-

voorzieningsorganisaties zijn gemaakt over de inzet van de bedoelde budget-
ten.

(1262) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van één of meer gemeenten die bevorderen dat 

periodiek overleg over de regionale arbeidsmarkt wordt gevoerd.
product: Algemene maatregel van bestuur 
periode: 2004 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 23 tweede lid
Opmerking: De AMvB kan pas 2 jaar na het  inwerking treden van artikel 23 Wet SUWI

ingaan.
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(1263) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de verzekerdenadministratie en

informatieverstrekking door het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2, gewijzigd Stcrt. 2002, 66)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 33 zesde lid

(1264)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels met betrekking tot de taken van het

Inlichtingenbureau.
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 63 tweede lid, gewijzigd (Stb. 2001, 692), art.

63 derde lid, art. 71 

(1265) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het geven van een aanwijzing (van algemene aard) met betrekking tot de

uitoefening van de taken aan de (uitvoerings-)organisaties.
product: Aanwijzing
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 78 eerste lid

(1266) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het treffen van voorzieningen indien de (uitvoerings-)organisaties hun taken

ernstig verwaarlozen.
product: Voorzieningen
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 81 eerste t/m derde lid

(1267).
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels die noodzakelijk zijn in verband met de goede

uitvoering door (uitvoerings-)organisaties van hun wettelijke taken.
product: Algemene maatregel van bestuur 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 82 eerste t/m derde 
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Non-discriminatiecode

(1268)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het vaststellen van een non-discriminatiecode.
product: Non-discriminatiecode
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 31

(1269) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen van de tijdstippen waarop de Inspectie Werk en

Inkomen een verslag dient op te stellen over de naleving en effectiviteit van de
non-discriminatiecode van de Centrale organisatie voor werk en inkomen en
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:
- Besluit taakuitoefening Inspectie werk en inkomen (Stb. 2001, 683)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 38 derde lid

(1270)
actor: de Inspectie Werk en Inkomen
handeling: Het opstellen van een verslag over de naleving en effectiviteit van de door de

Centrale organisatie voor werk en inkomen en het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen vastgestelde non-discriminatiecodes.

product: Verslag
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 38 derde lid

Cliëntenparticipatie en de Landelijke Cliëntenraad 

(1271)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vaststellen van een regeling die gericht is op de realisatie en vormgeving 

van een adequate cliëntenparticipatie.
product: Regeling, o.a.:

- Regeling cliëntenparticipatie op centraal niveau
- Tijdelijke regeling cliëntenparticipatie SVB (Stcrt. 2002, 172)

periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 10 eerste lid, 11 eerste lid;
opmerking: De cliëntenparticipatie vindt zowel op centraal als op decentraal niveau

plaatsvinden.

(1272)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
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de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het voeren van overleg met betrokkenen in het kader van cliëntenparticipatie.
product: Agenda’s, verslagen, notulen
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 10 tweede lid 
opmerking: Het overleg in het kader van de cliëntenparticipatie kan zowel op centraal als

op decentraal niveau plaatsvinden.

(1273)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van andere onderwerpen die ook in de regeling

cliëntenparticipatie dienen te worden opgenomen. 
product: AMvB
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 10 vijfde lid

(1274)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de cliëntenparticipatie. 
product: Ministeriële regeling
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 10 vierde en vijfde lid, 11 vierde lid;

(1275) vervallen

(1276)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de Sociale Verzekeringsbank
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
de Landelijke Cliëntenraad

handeling: Het gezamenlijk voeren van overleg over cliëntenparticipatie.
product: Notulen, verslagen, afspraken
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 12 derde lid onder a
opmerking: Overleggen over cliëntenparticipatie vinden plaats intern binnen de

SVB/UWV en periodiek met de Landelijke cliëntenraad. De Landelijke
cliëntenraad heeft bovendien eenmaal per jaar een overleg met de Raad van
bestuur van de SVB/UWV.

(1277)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels met betrekking tot de taak van de 

Landelijke Cliëntenraad.
product: AMvB
periode: 2002 - 
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grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 12 zevende lid

(1278)
actor: de Raad voor Werk en Inkomen
handeling: Het opstellen van een regeling met betrekking tot het overleg met betrokken

cliënten bij de taakuitvoering.
product: Regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 17 derde en vierde lid

(1279) 
actor: de Raad voor Werk en Inkomen
handeling: Het voeren van overleg met betrokken cliënten bij de taakuitvoering.
product: Regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 17 derde en vierde lid

College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv)

(655)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij Koninklijk besluit benoemen en ontslaan en bij ministerieel besluit

schorsen van de bestuursleden van het College van toezicht sociale verzeke-
ringen.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 4 (b.w. Stb. 1997,
96); Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 916) art.
III (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997,
95) art. 5 (b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1994 - 2001
product: Koninklijk besluit, beschikking
opmerking: Alvorens een voordracht voor benoeming of ontslag te doen, wordt de SER in

de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. De minister heeft de be-
voegdheid de bestuursleden te schorsen.

(656)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen van een reglement voor

de werkzaamheden van het bestuur.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 8, 9 tweede lid en

20 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 8 en 9 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1994 - 2001
product: reglement

(657)
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actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van (interne) regels ten aanzien van de organisatie en werk-

wijze.
periode: 1994 - 2001
product: regeling, onder andere:
opmerking: Het betreft hier onder meer regels ten aanzien van:

- klachtenbehandeling
- vergoedingsregelingen voor bestuurs- en commissieleden
- werkwijze commissies

(658)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het instellen van commissies ter advisering over of uitvoering van bepaalde

taken.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 9 (b.w. Stb. 1997,

96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 9 (b.w.
Stb. 2001, 625);

periode: 1995 - 2001
product: instellingsbeschikking

(659)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van het algemeen beleid van het Ctsv.
periode: 1994 - 2001
product: notulen (en vergaderstukken)
opmerking: Hierbij wordt gedacht aan de neerslag van de vergaderingen van het bestuur

van het Ctsv en door het bestuur ingestelde commissies of kamers. Met name
in deze vergaderingen worden beleidsbepalende beslissingen genomen. 

(660)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)

de Inspectie Werk en Inkomen (2002-)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002-)

handeling: Het (gezamenlijk) vaststellen van meerjarige toezichtsplannen en jaar- en
meerjarenplan van werkzaamheden.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 11 tweede lid
(b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 38 eerste lid

periode: 1995 - 
product: jaarplan, meerjarenplan
opmerking: Over de plannen wordt overleg gevoerd met de minister van Sociale Zaken. De

plannen betreffen het onderzoekprogramma voor zowel het doelmatigheids-
onderzoek (welke aspecten van de doelmatigheid onderzocht zullen worden)
als het doeltreffendheidsonderzoek.

(1280) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de overgang van de werknemers van 
het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) als ambtenaar in 
dienst van het Rijk.

product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Invoeringswet Wet SUWI (Stb. 2001, 625) art. 22 tweede lid

Sociale Verzekeringsbank (SVb)

(663)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het instellen van districts-, hulpkantoren en vestigingen en het vaststellen van

de werkzaamheden van de kantoren.
grondslag: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933,

598); zoals gewijzigd (Stb. 1987, 533) art. 2 (b.w. Stb. 1994, 917); Organi-
satiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 29 (b.w. Stb. 1997, 96);
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 27 (b.w. Stb.
2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 34 tweede lid

periode: 1985 - 
product: instellingsbeschikking
opmerking: Onder deze handeling wordt ook de voorbereiding van het samengaan van de

Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid verstaan. 
Onder deze handeling wordt ook het zorgdragen voor de inrichting en
instandhouding van vestigingen voor de uitvoering van de taken verstaan.
Het besluit of de regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

(666)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij Koninklijk besluit) benoemen van bestuursleden, plaatsvervangende

bestuursleden en (wiskundig) adviseurs van de Sociale Verzekeringsbank [en
de voorzitters en leden van de Raden van Arbeid en (tot 1953) van de Raad
van Toezicht].

grondslag: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598)
art. 6, 7, 11, 13, 20 en 29 eerste lid (b.w. Stb. 1994, 917); Organisatiewet so-
ciale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 22-24 (b.w. Stb. 1997, 96); Organi-
satiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 18-20 (b.w. Stb. 2001,
625);

periode: 1940 - 2002
product: Koninklijk besluit, beschikking, o.a.

- Benoeming voorzitter bestuur Sociale Verzekeringsbank (Stcrt. 1998, 244)
opmerking: De benoeming van de bestuursleden van de Sociale Verzekeringsbank gebeur-

de tot 1956 bij Koninklijk besluit. Sinds wetswijziging van 31 mei 1956 werd
een derde deel van de bestuursleden door de minister benoemd, een derde deel
door daartoe aangewezen organisaties van werkgevers en een derde deel door
daartoe aangewezen organisaties van werknemers. 
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(667)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het – onder goedkeuring van de minister – vaststellen van reglementen voor

de werkzaamheden van het bestuur, resp. Raad van Bestuur.
grondslag: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933,

598); zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 9 (b.w. Stb. 1994,917); Organisatie-
wet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 26 (b.w. Stb. 1997, 96); Or-
ganisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 23 (b.w. Stb.
2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3 zesde lid;

periode: 1956 - 
product: (bestuurs-)reglement, onder andere:

- Reglement werkzaamheden bestuur der Sociale Verzekeringsbank 1972
- Reglement Taak, Taakuitvoering en Werkwijze bestuur Sociale Verzeke-

ringsbank (Stcrt. 1989, 242)
- Delegatiebesluit Sociale Verzekeringsbank (Stcrt. 1989, 242)
- Mandateringsbesluit bestuur SVB (Stcrt. 1997, 16)

(668)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vaststellen van (interne) regels ten aanzien van de organisatie en werk-

wijze van de SVB.
grondslag: o.a.: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933,

598) zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 7 derde lid en (Stb. 1987, 533) art. 2
en 9 (b.w. Stb. 1994, 917); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994,
790) art. 25 en 26 (b.w. Stb. 1997, 96);

periode: 1956 - 1997
product: regeling, onder andere:

- Klachtenreglement SVB (Stcrt. 1992, 64)
- Reglement Adviescolleges (Stcrt. 1988, 190)

opmerking: Het betreft hier onder meer regels ten aanzien van:
- klachtenbehandeling
- vergoedingsregelingen voor bestuursleden
- werkwijze commissies

(669)
actor: de Sociale Verzekeringsbank 

de Raden van Arbeid (1940-1988)
handeling: Het vaststellen van het algemeen beleid van de Bank [en de Raden].
periode: 1940 -
product: notulen en vergaderstukken
opmerking: Hierbij wordt gedacht aan de neerslag van de vergaderingen van het bestuur

van de Bank en door het bestuur ingestelde commissies of kamers, de hoofddi-
rectie en de directies van de verschillende kantoren [en van de Raden]. Met
name in deze vergaderingen worden beleidsbepalende beslissingen genomen. 
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Als gevolg van de invoering van de SUWI-wetgeving werd de topstructuur
van de SVB per 1 januari 2003 gewijzigd. Het tripartiete bestuur werd
opgeheven en voor de dagelijkse leiding werd de hoofddirectie vervangen door
een Raad van bestuur. Naast de Raad van bestuur functioneert een Raad van
advies.

(670)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vaststellen van meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen.
grondslag: Reglement taak, taakuitvoering en werkwijze bestuur SVB (Stcrt. 1989, 242)

art. I; Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 25 twee-
de lid (b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 46 eerste en
tweede lid;

periode: 1989 - 
product: meerjarenbeleidsplan, jaarplan
opmerking: Bij de meerjarenbeleidsplannen worden meerjaren-ramingen en investerings-

plannen gevoegd. Sinds de invoering van de SUWI-wetgeving worden zij
vastgesteld door de Raad van bestuur, en vervolgens ter goedkeuring
aangeboden aan de minister van SZW. De jaarplannen bevatten een taak-
stellende begroting, een investeringsplan en te realiseren prioriteiten op de on-
derscheidene beleidsgebieden.

(671)
actor: de Sociale Verzekeringsbank 
handeling: Het instellen van commissies en kamers en overdragen van bevoegdheden

(mandaat).
grondslag: Bestuursreglementen; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790)

art. 27 (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 24 (b.w. Stb. 2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 7 eer-
ste en tweede lid;

periode: 1940 - 
product: instellingsbeschikking, mandaatbesluit
opmerking: Commissies werden voorheen ingesteld door het bestuur, na invoering van de

SUWI-wetgeving door de Raad van bestuur.

(1281) vervallen

(1282) 
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het bepalen dat een of meer wettelijke taken worden uitgevoerd in één of een 

beperkt aantal vestigingen.
product: Mandaat 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 34 derde lid
opmerking: Het mandaat wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
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(1283) 
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het opstellen van een besluit ter uitvoering van taken anders dan in de Wet

SUWI genoemd.
product: Besluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art.13 eerste lid

(1285) vervallen

(1286)
actor: de Sociale Verzekeringsbank 
handeling: Het instellen van onderzoek met betrekking tot de wettelijke taken van de

eigen organisatie.
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 34 eerste lid onder f;
periode: 2001 -
product: onderzoeksrapport, onderzoeksopdracht, besluit
opmerking: Dit gebeurt in opdracht van de minister of uit eigen beweging. De onderzoeken

hebben meestal betrekking op de gevolgen van het vastgestelde beleid, of bijv.
de effecten van premiewijzigingen.  
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Raad van bestuur en Raad van advies

(1287) 
actor: [Raad van advies] Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het adviseren van de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank door

de Raad van advies.
product: Advies
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3 eerste en achtste lid 

(1288) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van het aantal leden (waaronder de voorzitter) van de Raad van

bestuur en de Raad van advies van de Sociale Verzekeringsbank, alsmede het
benoemen, schorsen en ontslaan van die leden. 

product: Beschikkingen, benoemingen, schorsingen, ontslagvergunningen, o.a.:
- Benoemingsbesluit voorzitter en leden Raad van bestuur van de Socia-

le verzekeringsbank (Stcrt. 2003, 21)
- Benoeming voorzitter en leden Raad van advies van de Sociale verze

keringsbank en benoeming leden Raad van advies van het Uitvoerings
instituut werknemersverzekeringen (Stcrt. 2003, 106)

periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3 tweede en derde lid

(1289) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het behandelen van een verzoek tot het vervullen van een nevenfunctie van

een lid van de Raad van bestuur of Raad van advies Sociale Verzekeringsbank.
product: Besluit
periode:  2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 4 tweede en derde lid;

Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv)

(686)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter en de leden van het be-

stuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 31-33 (b.w.

Stb. 2001,625);
periode: 1997 - 2001
product: beschikking,

- Samenstelling LISV (Stcrt. 1998, 25, gewijzigd Stcrt. 1998, 80)
opmerking: Inzake het schorsen en ontslaan van de voorzitter van het Lisv dient het Ctsv

gehoord te worden. De leden worden benoemd op voordracht van represen-
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tatieve organisaties van werkgevers en werknemers.

(687)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van een bestuursreglement.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 35 tweede lid,

36 en 37 (b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: bestuursreglement
opmerking: Het bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de minister.

(688)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen 
handeling: Het vaststellen van (interne) regels ten aanzien van de organisatie en werk-

wijze.
grondslag: o.a.: Bestuursreglement
periode: 1997 - 2001
product: regeling, onder andere:
opmerking: Het betreft hier onder meer regels ten aanzien van:

- klachtenbehandeling
- vergoedingsregelingen voor bestuursleden
- werkwijze commissies

(689)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van het algemeen beleid.
grondslag: Bestuursreglement art. 5-11
periode: 1997 - 2001
product: notulen (en vergaderstukken)
opmerking: Hierbij wordt gedacht aan de neerslag van de vergaderingen van het bestuur

van het Lisv en door het bestuur ingestelde commissies of kamers. Met name
in deze vergaderingen worden beleidsbepalende beslissingen genomen. 

(690)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen 
handeling: Het jaarlijks opstellen van een plan van werkzaamheden.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 38 vierde lid

(b.w. Stb. 2001, 625)
periode: 1997 - 2001
product: jaarplan, (meerjarenplan?)
opmerking: Over het plan wordt door het Lisv overleg gevoerd met de minister. Ook biedt

het Lisv het plan aan aan het Ctsv.

(691)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen 
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handeling: Het instellen van commissies.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) 37 (b.w. Stb. 2001,

625); Bestuursreglement art. 12-15
periode: 1997 - 2001
product: instellingsbesluiten
opmerking: Door het bestuur van het Lisv zijn o.a. de volgende vaste commissies inge-

steld:
- Commissies Verzekeringszaken (CVZ)
- Commissie Opdrachtverlening en Fondsenbeheer (COF)
- Commissie bedoeld in artikel 37, derde lid, OSV 1997
- Commissie Informatisering (CI)
- Commissie Indelingszaken (CIN)
- Bezwaarschriftencommissie (B)

(692)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het vaststellen van een mandaatregeling voor de uitvoering van de werk-

nemersverzekering.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 39 en 41 (b.w.

Stb. 2001, 625); Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315), afdeling 10.1
periode: 1997 - 
product: regeling, onder andere:

- Mandaatbesluit Lisv 1997 (Stcrt. 1997, 47)
- Mandaatbesluit UWV (Stcrt. 2002, 88)

(693)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels voor de overgang van vermogensbestanddelen van de

bedrijfsverenigingen en het GAK op het Lisv.
grondslag: Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 96) art.

5 vierde t/m zesde lid (b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: ministeriële regeling

(694)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het regelen van de overgang van vermogensbestanddelen van het Tica, de be-

drijfsverenigingen en het GAK op het Lisv.
grondslag: Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 96) art.

4-6 (b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: besluiten
(695)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
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handeling: Het vergoeden van reis- en verblijfkosten alsmede schadeloosstellingen aan le-
den van het bestuur en door het bestuur ingestelde commissies.

grondslag: Besluit vergoedingen leden Lisv art. 2-8
periode: 1997 - 2001
product: beschikking

Sectorraden

(724)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het erkennen (en intrekken van de erkenning) van een rechtspersoon als sec-

torraad.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95), gewijzigd (Stb.

1998, 670), art. 56 eerste en tweede lid en art. 57 (b.w. Stb. 2001, 625); Be-
leidsregels voorwaarden voor de erkenning als sectorraad (Stcrt. 1997, 47)

periode: 1997 - 2001
product: beschikking

(725)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van beleidsregels voor de erkenning van sectorraden.
grondslag: o.a.: Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) zoals gewijzigd (Stb. 1996,

333) art. 4:81
periode: 1997 - 2001
product: regelingen, onder andere:

- Beleidsregels voorwaarden voor de erkenning als sectorraad (Stcrt. 1997,
47)

(726)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van regels voor de vergoeding van de kosten van sectorraden

voor het tot stand brengen van ontwerpen, adviezen en rapportages.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 58 derde lid

(b.w. Stb. 2001, 625);
periode : 1997 - 2001
product: regeling, onder andere:

- Regels omtrent de vergoeding van de kosten van een sectorraad (Stcrt.
1997, 139)

opmerking: De regels behoeven goedkeuring van de minister.

(727)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vergoeden van de kosten van sectorraden voor het tot stand brengen van

ontwerpen, adviezen en rapportages.
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grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 58 tweede lid
(b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1997 - 2001
product: beschikking

(728)
actor: de sectorraden
handeling: Het adviseren van het Landelijk instituut sociale verzekeringen over: 

- de vaststelling van premiepercentages ten behoeve van de wachtgeldfond-
sen;

- sectorspecifieke aangelegenheden.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 58 eerste lid

onder b en c (b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: advies

Uitvoeringsinstellingen

(729)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Binnenlandse Zaken
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels en voorwaarden inzake de erkenning van

uitvoeringsinstellingen.
grondslag: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674), zoals gewijzigd (Stb.

1997, 96), art. 61 derde lid (b.w. Stb. 1997, 178);
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 59-60 (b.w.
Stb. 2001, 625);

periode: 1997 - 2001
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling (Stb. 1997, 803)

(1290)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van een stichting die aandelen in een vennootschap-uitvoerings-

instelling mag houden.
grondslag: Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstellingen (Stb. 1997, 803), art. 5

eerste lid;
periode: 1998 -
product: Aanwijzingsbesluit

(1291)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het benoemen van de voorzitter van het bestuur van de stichting die aandelen

in de uitvoeringsinstelling houdt.
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grondslag: Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling (Stb. 1997, 803), art. 11
derde lid;

periode: 1997 - 
product: Benoemingsbesluit
opmerking: Het bestuur krijgt de gelegenheid om hierover advies uit te brengen.

(1292)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het schriftelijk verlenen van toestemming voor de ontbinding van de stichting

of een wijziging van de statuten van de stichting.
grondslag: Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling (Stb. 1997, 803), art. 13

tweede lid;
periode: 1997 - 
product: Toestemmingsbesluit

(1293)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het schriftelijk verlenen van toestemming aan de stichting, zodat deze kan in-

stemmen met een besluit tot vervreemding of bezwaring van aandelen in de
uitvoeringsinstelling door de houdstermaatschappij of een wijziging van de
statuten van de houdstermaatschappij.

grondslag: Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling (Stb. 1997, 803), art. 14;
periode: 1997 - 
product: Toestemmingsbesluit
opmerking: Dit betreft de stichting die aandelen houdt in een houdstermaatschappij, die op

haar beurt aandelen houdt in een uitvoeringsinstelling.

(1294)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het toestemming verlenen aan de (vennootschap-)uitvoeringsinstelling om A-

aandelen in de houdstermaatschappij te vervreemden of te bezwaren.
grondslag: Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling (Stb. 1997, 803), art. 12;
periode: 1997 - 
product: Toestemmingsbesluit

(1295)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het verlenen van schriftelijke toestemming aan een vennootschap-uitvoerings-

instelling tot het vervullen van andere taken alsmede het schriftelijk toestem-
men in het nemen van majeure ondernemingsbeslissingen van stichtingen die
aandelen houden in uitvoeringsinstellingen.

grondslag: Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstellingen (Stb. 1997, 803), art. 3
eerste lid, 12, 13 tweede lid en 14;

periode: 1998 -
product: Toestemmingsbesluit
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(1296)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het verlenen van toestemming aan de houdstermaatschappij om aandelen te

beheren van rechtspersonen die activiteiten verrichten die verwant zijn aan de
uitvoering van verzekeringen met uitzondering van arbeidsbemiddeling.

grondslag: Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling (Stb. 1997, 803), art. 15
eerste lid onder c;

periode: 1997 - 
product: Toestemmingsbesluit

(730)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het erkennen of intrekken van een erkenning van een administrateur of uitvoe-

ringsinstelling en het verbinden van voorwaarden aan die erkenning.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 23 derde, vierde en

achtste lid; gewijzigd (Stb. 1988, 655) art. 23b derde, vierde en achtste lid en
(sinds Stb. 1990, 656) art. 24a (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale
verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 51-53, 55 (b.w. Stb. 1997, 96); Organi-
satiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 59-64 (b.w. Stb. 2001,
625); Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling (Stb. 1997, 803),
art. 3;

periode: 1952 - 2001
product: beschikking, onder andere:

- Beschikking van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van
30 december 1952, nr. 7538 (Stcrt. 1953, 1)

- Besluit inzake erkenning Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan (Stcrt. 1991, 252)
- Erkenning en goedkeuring statuten USZO B.V. (Stcrt. 1998, 4)
- Toestemming tot het verrichten van andere taken door USZO (Stcrt. 1998,

4)
opmerking: Tot de voorwaarden voor erkenning behoort ook de goedkeuring van de

statuten. Indien een wijziging niet of niet tijdig aan de minister wordt voorge-
legd kan de minister overgaan tot intrekking van de erkenning. In het besluit
tot intrekking worden tevens de gevolgen voor de uitvoering van de sociale
verzekeringen geregeld. In een voorkomend geval is de minister bevoegd om
zelf een uitvoeringsinstelling op te richten. 
De minister kan aan de (vennootschap-)uitvoeringsinstelling schriftelijk toe-
stemming verlenen om bepaalde taken uit te voeren.

(732)
actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
handeling: Het sluiten van overeenkomsten met de uitvoeringsinstellingen over de uitvoe-

ring van werknemersverzekeringen.
grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd

(Stb. 1997, 96), art. 66 vierde lid, 68 tweede lid, 83a;
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Algemene Arbeidsongeschikheidswet (Stb. 1975, 764), zoals gewijzigd (Stb.
1997, 96), art. 61 zesde en zevende lid, art. 62;
Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 57; Organisatiewet
sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 41, 43 (b.w. Stb. 2001, 625);
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), zoals
gewijzigd (Stb. 1997, 794), art. 82 vierde lid;

periode: 1995 - 2001
product: administratieovereenkomst, jaarovereenkomst

(733)
actor: de sectorraden
handeling: Het opstellen van ontwerpen voor de administratie- en jaarovereenkomsten die

door het Lisv met uitvoeringsinstellingen gesloten worden.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 44 (b.w. Stb.

2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: ontwerp-overeenkomsten

(734)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vaststellen van regels waaraan ontwerp-overeenkomsten van sectorraden

dienen te voldoen.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 44 tweede lid

(b.w. Stb. 2001, 625)
periode: 1997 - 2001
product: regeling
opmerking: Deze regeling dient door de minister goedgekeurd te worden.

(735)
actor: de commissie als bedoeld in art. 37 van de Osv 1997
handeling: Het adviseren van het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen

inzake administratie- en jaarovereenkomsten met uitvoeringsinstellingen voor
niet sectorspecifieke aangelegenheden.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 37 vierde lid
(b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1997 - 2001
product: adviezen

(736)
actor: de sectorraden
handeling: Het opstellen van rapportages over de uitvoering van de administratie-overeen-

komsten.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 58 eerste lid

onder a (b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: rapportages
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(737)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het goedkeuren van administratie-overeenkomsten van het Lisv en uitvoe-

ringsinstellingen en beoordelen van jaarovereenkomsten.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 43 tweede en

derde lid en 75 derde lid (b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: beschikking

(738)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van de termijn waarbinnen het Ctsv zijn oordeel over de jaar-

overeenkomsten en de kosten van uitvoering van die overeenkomsten aan het
Lisv dient mee te delen.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 75 derde lid
(b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1997 -  2001
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling oordeel jaarovereenkomsten op grond van artikel 43 Osv 1997
(Stcrt. 1997, 41)

(739)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels inzake de uitbesteding van werkzaamheden door uit-

voeringsinstellingen.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 42 tweede lid

(b.w. Stb. 2001, 625);
periode: 1997 - 2001
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling uitbesteding door uitvoeringsinstellingen (Stcrt. 1997, 41, ge-
wijzigd Stcrt. 1997, 207)

(740)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het verlenen van toestemming aan uitvoeringsinstellingen voor het uitbesteden

van werkzaamheden aan één of meer andere rechtspersonen of natuurlijke per-
sonen.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 42 eerste lid
(b.w. Stb. 2001, 625); Regeling uitbesteding door uitvoeringsinstellingen (St-
crt. 1997, 41) art. 2-3; Besluit (Lisv) toetsingsvoorwaarden uitbesteding door
uitvoeringsinstellingen (Stcrt. 1997, 172)

periode: 1997 - 2001
product: algemene maatregel van bestuur

(1297)

265



Sociale Verzekeringen Organisatie

actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot het sluiten van overeen-

komsten met de uitvoeringsinstellingen over de uitvoering van werknemers-
verzekeringen.

grondslag: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84), zoals gewijzigd
(Stb. 1997, 96), art. 66 zevende lid;

periode: 1997 -
product: Algemene maatregel van bestuur 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

(1298)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de taak van het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen te laten uitvoeren door een reïntegratiebedrijf,
natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 688), art. 72 vijfde
lid; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 278), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 10 vijfde lid;

periode: 2002 -
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688)
opmerking: De taak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is het

bevorderen in de arbeid van werknemers die een uitkering hebben.

(1299)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB bepalen dat, op verzoek van een gemeente die aan een

werknemer een uitkering verstrekt, de taak van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen niet van toepassing is op aangewezen categorieën
van werknemers.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 72 tweede
lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: De taak van het UWV is het bevorderen in de arbeid van werknemers die een

uitkering hebben.

(1300) vervallen

(1301)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het – op verzoek van een overheidswerkgever – overdragen van de eigen taak

aan die betreffende overheidswerkgever.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 72a eerste
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en tweede lid;
periode: 2002 - 
product: Overdrachtsbesluit
opmerking: De taak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is het

bevorderen in de arbeid van werknemers die een uitkering hebben.

(1302)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het bepalen van de vergoeding voor de uitgaven die door de

overheidswerkgever gemaakt zijn in verband met de overdracht van de aan het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen opgedragen taak.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 72a vierde
lid;

periode: 2002 - 
product: Beschikking
opmerking: De taak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is het

bevorderen in de arbeid van werknemers die een uitkering hebben.

(1303)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het (bij AMvB) stellen van regels met betrekking tot de overdracht van een

taak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan een
overheidswerkgever of een niet-overheidswerkgever.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 72a vijfde
en zesde lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur, ministeriële regels
opmerking: De taak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is het

bevorderen in de arbeid van werknemers die een uitkering hebben.

(1304) vervallen

(1305)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het goedkeuren van de bepalingen van procedurele aard die door het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zijn opgesteld.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 116 eerste

t/m vierde lid;
periode: 2002 -
product: Goedkeuringsbesluit, o.a.: 

- Goedkeuring Uitkeringsreglement WW 2002 van het UWV (Stcrt.
2002, 229),

- Goedkeuring Besluit registratie CWI van het UWV (Stcrt. 2002, 229),
- Goedkeuring van door UWV vastgestelde wachtgeldpremies 2003

(Stcrt. 2002, 238)
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(1306) vervallen

(1307)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de overgang van de

verantwoordelijkheid van de reïntegratietaak van de werkgever of op het
UWV of op de gemeenten alsmede voor het geval dat voor een bepaalde
arbeidsgehandicapte werknemer meerdere werkgevers verantwoordelijk zijn.

grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 278), gewijzigd
(Stb. 2001, 625), art. 14 tweede lid;

periode: 2002 - 
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit SUWI (Stb.2001, 688)

(1308) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het instellen van een commissie.
product: Instellingsbesluit
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 7 eerste en tweede lid

(1309) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het aanwijzen van een klantmanager als vast aanspreekpunt voor de 

werkzoekende en uitkeringsgerechtigde.
product: Aanwijzingsbesluit
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 9 

(1310) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
handeling: Het opstellen van een besluit ter uitvoering van taken anders dan in de Wet

SUWI genoemd.
product: Besluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art.13 eerste lid

(1311) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het zorgdragen voor de inrichting en instandhouding van vestigingen voor de 

uitvoering van de taken.
product: Besluit, regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 30 tweede lid
opmerking: Het besluit of de regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
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(1312) 
actor: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het bepalen dat een of meer wettelijke taken worden uitgevoerd in één of een 

beperkt aantal vestigingen.
product: Mandaat
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 30 derde en vierde lid
opmerking: Het mandaat wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

(1313) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het periodiek overleggen met de Centrale organisatie voor werk en inkomen

over en aanpassen van de landelijk uniforme methode van de administratieve
indeling van werkzoekenden.

product: Verslag, nota, notulen
periode: 2002 - 
grondslag: Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2) art. 2.1 vijfde lid

(1446)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot inkoop van diensten, tot dienstverlening of

overige goederen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering.
periode: 1997-
product: Overeenkomst

(1447)
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure met betrekking tot het diensten,

leveringen en werken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering.
grondslag: Raamwet voorschriften aanbestedingen (Stb. 1993, 212); EG-richtlijnen 92/50

en 93/37;
periode: 1997-
product: Offerte, overeenkomst

Raad van advies en Raad van bestuur

(1318) 
actor: [Raad van advies] Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het adviseren van de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen.
product: Advies
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3 eerste en achtste lid 
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(1319) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van het aantal leden (waaronder de voorzitter) van de Raad van

bestuur en de Raad van advies van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen, alsmede het benoemen, schorsen en ontslaan van
die leden. 

product: Beschikkingen, benoemingen, schorsingen, ontslagvergunningen, o.a.:
- Benoeming leden van de Raad van bestuur UVW en Centrale

organisatie voor werk en inkomen alsmede de leden en plv. leden Raad
voor Werk en Inkomen (Stcrt. 2002, 3) 

periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3 tweede en derde lid

(1320) 
actor: [de Raad van bestuur] Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het (laten) opstellen en vaststellen van een bestuursreglement. 
product: Bestuursreglement
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3 zesde lid

(1321) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het behandelen van een verzoek tot het vervullen van een nevenfunctie van

een lid van de Raad van bestuur of Raad van advies Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen.

product: Besluit
periode:  2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 4 tweede en derde lid

Centrale organisatie voor werk en inkomen (CWI)

De Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s) zijn het primaire loket voor alle WW-gerechtigde,
bijstandsgerechtigde en niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Tot de belangrijkste ac-
tiviteiten van de CWI’s behoren het aanbieden van publieke arbeidsbemiddeling, de in-
schrijving van de cliënt, het verzamelen en toetsen van de gegevens ten behoeve van de WW-
of ABW-uitkering en het bepalen van de kansen van de cliënt op de arbeidsmarkt.

(1322)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het vastleggen van de werkwijze die bij het verlenen van diensten in het

Centrale organisatie voor werk en inkomen richtinggevend is.
grondslag: Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151), art. 2 tweede lid (b.w.

Stb. 2001, 682);
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periode: 2001- 2002
product: Referentiewerkproces
opmerking: Hiermee wordt het referentiewerkproces bedoeld.

(1323) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het wijzigen van de spreiding van de Centrale organisatie voor werk en

inkomen.
grondslag: Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151), art. 3 derde lid (b.w.

Stb. 2001, 682);
periode: 2001- 2002
product: Besluit

(1324)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de uitvoering van het Tijdelijk besluit

samenwerking CWI.
grondslag: Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151), art. 4 (b.w. Stb.

2001,625);
periode: 2001-  2002
product: Ministeriële regeling

(1325) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de inrichting, instandhouding, werkwijze en de 

financiering van de Centrale organisatie voor werk en inkomen.
product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 24 derde lid

(1326) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bepalen van de wijze waarop de door belanghebbende verstrekte gegevens

en bewijsstukken aan de Centrale organisatie voor werk en inkomen juist,
volledig en consistent zijn.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 28 tweede lid

Raad van bestuur en Raad van advies

(1327) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het bepalen van het aantal leden (waaronder de voorzitter) van de Raad van
bestuur en de Raad van advies van de Centrale organisatie voor werk en
inkomen, alsmede het benoemen, schorsen en ontslaan van die leden. 

product: Beschikkingen, benoemingen, schorsingen, ontslagvergunningen, o.a.:
- Benoeming leden van de Raad van bestuur UVW en Centrale

organisatie voor werk en inkomen alsmede de leden en plv. leden Raad
voor Werk en Inkomen (Stcrt. 2002, 3) 

- Benoemingsbesluit leden Raad van de Centrale organisatie voor werk
en inkomen (Stcrt. 2002, 85)

periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3 tweede en derde lid

(1328) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het behandelen van een verzoek tot het vervullen van een nevenfunctie van

een lid van de Raad van bestuur of Raad van advies Centrale organisatie voor
werk en inkomen.

product: Besluit
periode:  2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 4 tweede en derde lid

Ontslagcommissie CWI 

(1329)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het instellen, benoemen en ontslaan van de leden van een ontslagcommissie

voor de toetsing van het voornemen van de Centrale organisatie voor werk en
inkomen tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten van personeelsleden.

product: Instellingsbesluit
periode: 2001 - 
grondslag: Invoeringswet Wet SUWI (Stb. 2001, 625) art. 41 eerste, derde t/m vijfde lid,

art. 42 derde en zesde lid 

Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

De RWI is een belangrijk overlegorgaan voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid op het terrein van werk en inkomen.
Het orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en
gemeenten. Hoofdtaken van de RWI zijn: 

• advisering aan de minister
• uitvoering van de eigen subsidieregeling
• zorgen voor transparantie op de markt van reïntegratiebedrijven

(1330) 
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan en het regelen van de schadeloosstelling

van de leden van de Raad voor Werk en Inkomen.   
product: Ministeriële regeling, o.a.:

- Benoeming leden van de Raad van bestuur Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen en Centrale organisatie voor werk en
inkomen alsmede de leden en plv. leden Raad voor Werk en Inkomen
(Stcrt. 2002, 3) 

- Rechtspositieregeling voorzitter Raad voor Werk en Inkomen (Stcrt.
2001, 249)

- Regeling vergoedingen leden Raad voor Werk en Inkomen (Stcrt. 2001,
249)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 16 eerste t/m zevende lid 

(1331) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van organisaties van werknemers, werkgevers en gemeenten die

voordrachten doen voor leden van de Raad voor Werk en Inkomen.
product: Besluit, o.a.: 

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 16 derde lid

(1332) 
actor: de Raad voor Werk en Inkomen

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het voeren van overleg over de voorstellen van de RWI.  
product: Vergaderstukken
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 17 eerste lid
opmerking: De RWI De RWI heeft tot taak overleg te voeren met de minister van SZW

over voorstellen van de Raad betreffende:
- beleid met betrekking tot werk en inkomen;
- arbeidsmarktbeleid;
- omvang en verdeling van gelden;
- besteding van ESF-gelden;
- bevordering van de kwaliteit en transparantie van de reïntegratiemarkt;

- beleid met betrekking tot de premiepercentages voor
een wachtgeldfonds;

- indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren;
- beleidsvoornemens die aanmerkelijke administratieve

consequenties kunnen hebben voor werkgevers.

(1333) 
actor: de Raad voor Werk en Inkomen
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handeling: Het opstellen van een beleidskader voor de minister.
product: Beleidskader
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 17 tweede lid  

(1334) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het beoordelen van het beleidskader, beleidsstukken en beleidsvoornemens

van de Raad voor Werk en Inkomen.   
product: Besluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 17 tweede lid

(1335) 
actor: de Raad voor Werk en Inkomen
handeling: Het instellen van een commissie.
product: Instellingbesluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 18 eerste en tweede lid 
 
(1336) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het goedkeuren van het besluit van de Raad voor Werk en Inkomen tot het

instellen van een commissie.
product: Goedkeuringsbesluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 694) art. 18 derde lid

(1444)
actor: de Raad voor Werk en Inkomen 
handeling: Het ontwikkelen van (de criteria voor) een subsidieregeling, die zich richt op

de ondersteuning van sectorale, regionale en bedrijfsinitiatieven op het gebied
van reïntegratie van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden.

grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 20 eerste lid; Stimuleringsregeling
Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde
Werknemers (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002-
product: Subsidieverstrekking
opmerking: Deze handeling wordt met mandaat van de minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid uitgevoerd.

(1445)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het verstrekken van mandaat voor het nemen van besluiten omtrent

verstrekking van subsidie voor de ondersteuning van sectorale, regionale en
bedrijfsinitiatieven op het gebied van reïntegratie van uitkeringsgerechtigden
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en werkzoekenden.
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 20 eerste lid; Stimuleringsregeling

Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde
Werknemers (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002-
product: Mandaat, besluit

Inspectie Werk en Inkomen (IWI)

(1337) vervallen

(1338) vervallen

(1339) 
actor: de Inspectie Werk en Inkomen
handeling: Het voeren van overleg met de minister over het verrichten van

werkzaamheden die niet in het jaarplan worden genoemd.
product: Nota’s, notulen
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 39 eerste en tweede lid

(1340) 
actor: de Inspectie Werk en Inkomen
handeling: Het zorgdragen voor de verspreiding van het jaarplan, jaarverslag en

rapportages aan derden alsmede het verzorgen van voorlichting over de daarin
opgenomen bevindingen.

product: Voorlichtingsmateriaal
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 40 eerste lid

(1341) 
actor: de Inspectie Werk en Inkomen
handeling: Het controleren van de gegevens die door de (uitvoerings-)organisaties zijn

verstrekt.
product: Rapportages, onderzoekgegevens
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 42 
opmerking: Deze handeling geldt in de situatie wanneer de IWI buiten de reguliere

informatiestromen  extra informatie van een uitvoeringsinstantie wil. Dit
betreft mede het (nader) onderzoeken van informatie die door het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de IWI is verstrekt over
reïntegratiebedrijven.

(1342) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de taakuitoefening, de
inrichting en het beheer van de Inspectie Werk en Inkomen alsmede met
betrekking tot de positie van de Inspectie Werk en Inkomen binnen de
departementale organisatie. 

product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:
- Besluit taakuitoefening Inspectie werk en inkomen (Stb. 2001, 683)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 44 eerste en tweede lid

(1448)
actor: de Inspectie Werk en Inkomen
handeling: Het vaststellen van het algemeen beleid van de IWI.
periode: 2002-
product: Notulen (en vergaderstukken)

Inlichtingenbureau

(1433)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het geven van schriftelijke toestemming aan het Inlichtingenbureau om andere

taken te vervullen dan welke wettelijk voorgeschreven zijn.
grondslag: Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686), zoals gewijzigd (Stb.

2003, 388), art. 2 tweede lid;
periode: 2001-
product: Toestemmingsbesluit

(1434)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van (nadere) regels omtrent de taken die door het

Inlichtingenbureau worden uitgevoerd.
grondslag: Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686), zoals gewijzigd (Stb.

2003, 388), art. 3 tweede lid, art. 4 tweede lid, art. 5 eerste lid, art. 7 derde lid,
art. 9 tweede lid, art. 10, art.11;

periode: 2001-
product: Ministeriële regeling
opmerking: Deze regels betreffen onder andere:

- het tijdelijk verstrekken van opgaven en inlichtingen door het
Inlichtingenbureau aan andere instanties dan bij wet genoemd.

- de wijze en het tijdstip waarop een elektronische gegevensuitwisseling
plaatsvindt tussen B&W en het Inlichtingenbureau.

- het ontwerp van de elektronische gegevensuitwisseling.
- het mededelen door het UWV en/of het CWI aan het

Inlichtingenbureau van wijzigingen in eerder opgevraagde opgaven en
inlichtingen

- het verwerken van (persoons-)gegevens door het Inlichtingenbureau.
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- de inhoud en de indiening van de begroting, het jaarplan, het
jaarverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring.

- het tijdstip vanaf wanneer de gegevensverstrekking tussen B&W en
instanties door tussenkomst van het Inlichtingenbureau geschiedt.

- het tijdstip waarop het Inlichtingenbureau de begroting en het jaarplan
voor het komende kalenderjaar ingediend dient te hebben,.

- de vaststelling en indiening van de begroting en het jaarplan, alsmede
de vaststelling van het budget voor het kalenderjaar 2002.

(1436)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het goedkeuren van een regeling die getroffen is tussen het Inlichtingenbureau

en een andere instantie.
grondslag: Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686), zoals gewijzigd (Stb.

2003, 388), art. 5 vierde lid;
periode: 2001-
product: Goedkeuringsbesluit

(1437)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het toekennen van een rijksbijdrage aan het Inlichtingenbureau
grondslag: Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686), zoals gewijzigd (Stb.

2003, 388), art. 9 eerste lid;
periode: 2001-
product: Financiële bescheiden

(1438)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van het tijdstip waarop het Inlichtingenbureau de begroting en

het jaarplan voor het komende kalenderjaar ingediend dienen te hebben.
grondslag: Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686), zoals gewijzigd (Stb.

2003, 388), art. 9 tweede lid;
periode: 2001-
product: Besluit

(1439)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van het budget voor de uitvoeringskosten van het

Inlichtingenbureau
grondslag: Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686), zoals gewijzigd (Stb.

2003, 388), art. 9 derde lid
periode: 2001-
product: Besluit

(1440)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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handeling: Het verstrekken van een eenmalige subsidie aan gemeenten als bijdrage voor
de technische en organisatorische voorbereiding op de invoering van het
Inlichtingenbureau.

grondslag: Regeling Invoering Inlichtingenbureau door gemeenten (Stb. 2001, 250), art. 3
eerste lid;

periode: 2001-
product: Besluit
opmerking: Onder deze handeling valt ook het vaststellen van de subsidie, nadat door de

gemeenten aan alle voorwaarden is voldaan.

(1441)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het benoemen van de voorzitter van het bestuur van het Inlichtingenbureau.
grondslag: Nota van toelichting bij Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001,

686);
periode: 2001-
product: Benoemingsbesluit

(1442)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vervangen van het bestuur of individuele bestuursleden van het

Inlichtingenbureau bij wanbeheer.
grondslag: Nota van toelichting bij Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001,

686);
periode: 2001-
product: Besluit

(1443)
actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het goedkeuren van een wijziging van de statuten van de Stichting

Inlichtingenbureau.
grondslag: Nota van toelichting bij Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001,

686);
periode: 2001-
opmerking: Goedkeuringsbesluit

3.6.3. Informatieverstrekking

Aan informatieverstrekking kunnen verschillende aspecten onderscheiden worden. Ten eerste
is er de verstrekking van informatie aan de minister of een ander bestuursorgaan (CBS) of een
wetenschappelijke instelling ten behoeve van onderzoek en beleidsvorming.
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Ten tweede is er de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende organen die betrokken
zijn van uitvoering van de sociale zekerheid en tussen de uitvoeringsorganen en de verze-
kerden. Hiervoor worden door de minister op grond van de sociale zekerheidswetten regels
gesteld. Doel van deze regels enerzijds is de bevordering van uitwisseling van gegevens ter
voorkoming van fraude en anderzijds het waarborgen van goede procedures ter bescherming
van privacy. Door de verschillende uitvoeringsorganen (Sociale Verzekeringsbank, UWV) is
het initiatief genomen om te komen tot aangaan van samenwerkingsverbanden.
Daarnaast worden door verschillende actoren op verzoek of uit eigen beweging inlichtingen
verstrekt. Dit kan variëren van verantwoording, zoals het beantwoorden van kamervragen aan
leden van de Staten-Generaal over beleidskwesties tot voorlichting in de vorm van toezending
van foldermateriaal  aan (toekomstige) uitkeringsgerechtigden. Verantwoording in de vorm
van jaarverslagen e.d. wordt behandeld in het hoofdstuk ‘Toezicht’.

Eén van de doelstellingen van de Wet SUWI is ook het bereiken van een grotere effectiviteit
en efficiency van de uitvoering. Het bemiddelen van werkzoekenden, het afhandelen van
uitkeringsclaims of het heffen en innen van premies; het zijn processen waar grote
hoeveelheden informatie bij komen kijken. De informatie en communicatie-technologie (ICT)
is dan ook een belangrijk productiemiddel bij de uitvoering van de Wet SUWI. Inzet van ICT
is noodzakelijk om doelen zoals rechtmatigheid, doelmatigheid en administratieve
lastenverlichting te kunnen realiseren. 
In de Wet SUWI is bepaald dat het UWV, de CWI, de SVB en gemeenten (sociale diensten)
voor onderlinge uitwisseling en raadpleging van gegevens gebruik maken van een
elektronische infrastructuur. 
Suwinet is de elektronische infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens op het terrein
van de Wet SUWI. Het gebruik van het SUWInet is in beginsel beperkt tot de uitvoering van
de wettelijke taken. De Wet SUWI bevat ook meerdere bepalingen omtrent inrichting en
gebruik van Suwinet evenals over de gegevens en berichten die via het netwerk worden
uitgewisseld.

(756)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels voor de informatievoorziening door de SVB en het

Lisv aan de minister.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 87 derde lid

(b.w. Stb. 2001, 625)
periode: 1997 - 2001
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling informatievoorziening sociale verzekeringen (Stcrt. 1997, 123)
opmerking: Deze regeling bevat opdracht tot aanleveren van kwartaalbericht AOW, Anw

en AKW, kwartaalverslagen fondsen, kroniek, kwartaalrapportages uitvoe-
ringskosten, kerncijfers en enkele elektronische bestanden.

(757)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-2001)

de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
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het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1966-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het (op verzoek) verstrekken van inlichtingen en gegevens aan of ten behoeve
van de minister, de SER en/of de toezichthouder.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 15 en 42 (b.w. Stb.
1997, 96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb.
1933, 598) zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 14 (b.w. Stb. 1994, 917); Or-
ganisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 917) art. 10 en 14 (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 13,
15, 87 en 88 (b.w. Stb. 2001, 625); Regeling informatievoorziening sociale
verzekeringen (Stcrt. 1997, 123) art. 4-7;

periode: 1940 - 2001 
product: inlichtingen

(762)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het vaststellen van statistieken en balansen over de uitvoering van de ver-

schillende verzekeringen.
grondslag: o.a. Ongevallenwet 1921 (Stb. 1921, 819) art. 40 zevende lid, vernummerd

(Stb. 1953, 578) zesde lid; Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden
van Arbeid (Stb. 1933, 598) art. 10; gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 11 (b.w.
Stb. 1994, 917); Ziektewet (Stb. 1929, 374) art. 142 eerste lid (b.w. Stb. 1952,
343)

periode: 1940 - 1997
product: statistiek, balans, onder andere

- Ongevallenstatistiek (1901-1965)
- Ongevallenbalans etc.
- ‘Kwartaalbericht AOW AWW/Anw AKW’
- Verslag van de stand der Ziekteverzekering (1930-1952)

opmerking: De Wetenschappelijke Balans van het Ongevallenfonds werd jaarlijks door de
SVB opgesteld en door de minister vastgesteld.

(766)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1988-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de Sociale Verzekeringsbank (1988-)
de bedrijfsverenigingen (1988-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1988-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1988-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1988-1994)
het Toeslagenfonds (1988-1994)
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de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1988-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het vaststellen van regels voor de informatievoorziening.
grondslag: o.a.: Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) art. 14; Wet persoonsregi-

straties (Stb. 1988, 665) art. 19-20 (b.w. Stb. 2000, 302); Wet bescherming
persoonsgegevens (Stb. 2000, 302), art. 13 en 14 tweede lid; Regeling in-
formatievoorziening sociale verzekeringen (Stcrt. 1997, 123) art. 2; Archief-
wet 1995, Archiefbesluit 1995

periode: 1988 -
product: regeling, zoals het privacy-reglement, openbaarheidsreglement, archiefbe-

heersregels

(767)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de Sociale Verzekeringsbank (1949-)
de bedrijfsverenigingen (1949-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1966-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verstrekken van informatie over verzekerden aan andere bestuursorganen
en (uitvoerings)instellingen.

grondslag: o.a.: Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 121 en zo-
als gewijzigd (Stb. 1992, 82) art. 62; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art.
53 tweede en derde lid; Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344)
art. 42, 61; gewijzigd (Stb. 1988, 655) art. 50i, 50j, 50k en 50m (b.w. Stb.
1997, 96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb.
1933, 598) zoals gewijzigd (Stb. 1988, 655) art. 26 (b.w. Stb. 1994, 917); Or-
ganisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 101 en 102 (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 101
en 102 (b.w. Stb. 2001, 625); Wet van 21 december 1995 (Stb. 1995, 691) art.
XXXVI vijfde lid (b.w. Stb. 2001, 690); Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 62
en 73;Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen (Stb. 1995, 278) art.
2-11; Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 99)
art. 2-11; Besluit SUWI (Stb. 2001, 688), hoofdstuk 5

periode: 1949 - 
product: inlichtingen, gegevensverstrekking
opmerking: Onder de instellingen worden o.a. de uvi’s verstaan, maar ook pensioenfond-

sen, stichtingen tot uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden
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(vut) of andere collectieve voorzieningen voor werknemers, na machtiging
door de verzekerde, uitkeringsgerechtigde of werkgever.

(1284) 
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het verstrekken van informatie over de uitvoering van de sociale

verzekeringswetten.
product: Informatie
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 34 eerste lid onder c

(1314) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het verstrekken van informatie over de uitvoering van de sociale

verzekeringswetten en de sociale verzekeringsaspecten van
arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

product: Informatie
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 30 eerste lid onder d en l;

(1315) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de minister die nodig zijn voor de

beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke
voorschriften.

product: Inlichtingen
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 30 eerste lid onder k;

(1316) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het verstrekken van gegevens aan verzekerden en uitkeringsgerechtigden.
product: Brieven, overzichten van cliëntengegevens, meldingen, statusoverzichten
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 33 vierde en vijfde lid

(768)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1994-)

de bedrijfsverenigingen (1994-1997) (1994-1997) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het aangaan van samenwerkingsverbanden op het gebied van uitwisseling van
persoonsgegevens.

grondslag: Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen (Stb. 1995, 278) art. 12;
Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 99) art.
15
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periode: 1994 - 2001
product: overeenkomsten
opmerking: Door de Sociale Verzekeringsbank en de bedrijfsverenigingen is in 1994 het

Routerings Instituut voor Nationale Informatiestromen (Rinis) opgericht, dat
in 1996 door de SVB, het Tica en de Arbeidsvoorziening Nederland in een
stichting is ondergebracht. De stichting heeft tot doel ‘het doen van onderzoek
en het (doen) verlenen van diensten aan afnemers op het gebied van elektroni-
sche uitwisseling van (persoons)gegevens’.

(769)
actor: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
handeling: Het (in een aantal gevallen verplicht) verstrekken van inlichtingen over werk-

nemers aan de bedrijfsverenigingen.
grondslag: Werkloosheidswet (Stb, 1986, 655) art. 29 eerste en tweede lid (b.w. Stb.

1996, 619)
periode: 1986 - 1996
product: inlichtingen

(770)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan (de Commissie van de Verzoekschriften

van) de Staten-Generaal en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van
klachten van burgers betreffende de sociale verzekeringen.

periode: 1945 -
product: inlichtingen, verslag

(771)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de Sociale Verzekeringsraad (1970-1994)
de Sociale Verzekeringsbank
de Raden van Arbeid (1970-1988)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van voorlichtingscampagnes.
periode: 1970 -
product: voorlichtingsmateriaal, voorlichtingsplan
opmerking: Het betreft hier bijvoorbeeld campagnes om de aandacht te vestigen op de in-

werkingtreding van een nieuwe wettelijke regeling, op de mogelijkheden tot
vrijwillige verzekering of op aspecten van het beleid.

(772)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
de Sociale Verzekeringsbank
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de Raden van Arbeid (1940-1988) 
de bedrijfsverenigingen (1940-1997) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de sociale
verzekeringen.

periode: 1940 -

(773)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven, instellingen

en (bestuurs)organen betreffende de sociale verzekeringen.
grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) art. 8; Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 5;

Wet Openbaarheid van Bestuur (Stb. 1978, 581; Stb. 1991, 703)
periode: 1940 -
product: brieven aan burgers en instanties
opmerking: Dit betreft ook het beantwoorden van vragen van internationale organisaties en

buitenlandse bestuursorganen.

(774)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1970-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de Sociale Verzekeringsbank 
de Raden van Arbeid (1970-1988)
de bedrijfsverenigingen (1970-1997) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellin-
gen betreffende de uitvoering van de sociale verzekeringen.

grondslag: Wet Openbaarheid van Bestuur (Stb. 1991, 703); Regeling uitvoering Wet
Openbaarheid van Bestuur (Stcrt. 1993, 246) art. 5-8

periode: 1970 -
product: brieven aan burgers en instanties

(775)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)  
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het verzorgen van periodieke uitgaven op het gebied van de sociale verzeke-
ringen.

periode: 1952 - 
product: tijdschriften, periodieke uitgaven 
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(1343) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels met betrekking tot het gebruik van het

sociaal fiscaalnummer door het Inlichtingenbureau.
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 

- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (Stb. 2001, 686)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 63 tweede lid, gewijzigd (Stb. 2001, 692), art.

63 derde lid, art. 71 

(1344) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Financiën 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de meldingen door de werkgevers en

verzekerden aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de
verzekerdenadministratie van de werkgevers.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2, gewijzigd Stcrt. 2002, 66)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 77 eerste lid

(1345)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels voor (uitvoerings-)organisaties om de gegevens die

verkregen worden uit de wettelijke taken te gebruiken bij de uitvoering van
andere taken dan de wettelijke taken. 

product: ministeriele regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624), gewijzigd (Stb. 2001, 692) art. 13 vierde lid

(1346) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de vergoeding van kosten van de

gegevensverstrekking. 
product: ministeriele regeling, o.a.: 

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624), gewijzigd (Stb. 2001, 692) art. 13 vierde lid

(1347) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bepalen van de termijn waarbinnen en de wijze waarop de (uitvoerings-

)organisaties gegevens en inlichtingen dienen te verstrekken. 
product: Regeling, o.a.: 

285



Sociale Verzekeringen Organisatie

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2; gewijzigd Stcrt. 2003, 115)
periode: 2002 - 
grondslag:  Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 72

(1348) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels met betrekking tot de verstrekking van

gegevens door de (uitvoerings-)organisaties aan bestuursorganen, instellingen
en bedrijven. 

product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.: 
- Besluit SUWI (Stb. 2001, 688), 
- Besluit overgang Arbeidsvoorziening (Stb. 2001, 689)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 73 vijfde lid

(1349) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het zorgdragen voor de technische en organisatorische voorzieningen ter 

beveiliging van gegevens.
periode: 2002 -
product: o.a. Beveiligingsplan, Noodplan, Firewall 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 76

(1350) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het stellen van nadere regels omtrent de inhoud van de gegevens of

inlichtingen die op grond van de Wet SUWI aan het UWV worden verstrekt
alsmede omtrent de vorm waarin en de wijze waarop die gegevens worden
verstrekt.

product: Regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 77 tweede lid

(1351) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels omtrent de verstrekking van inlichtingen en het

verlenen van inzage in gegevens en bescheiden door de (uitvoerings-)
organisaties aan de minister en de Inspectie Werk en Inkomen.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2; gewijzigd Stcrt. 2003, 115)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 77 derde lid

(1352) 
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actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
de Sociale Verzekeringsbank

handeling: Het in rekening brengen van de kosten voor de verstrekking van gegevens aan 
een derde en/of opdrachtgever.

product: Financiële bescheiden
periode: 2002 - 
grondslag: Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2) art. 1.5 vierde lid, art. 1.6

(1366) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
de Sociale Verzekeringsbank
de Raad voor Werk en Inkomen
de Inspectie Werk en Inkomen 

handeling: Het verzoeken om of het ontvangen van gegevens en inlichtingen in het kader 
van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten.

product: Correspondentie, elektronische berichten
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 54 eerste t/m zesde lid, 62 eerste lid

(1367) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de verstrekking van gegevens en inlichtingen

door de (uitvoerings-)organisaties voor de uitoefening van de taak. 
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 54 zevende lid

(1368) 
actor: de minister van Justitie
handeling: Het verstrekken van informatie en inlichtingen die van invloed kunnen zijn op

het recht op uitkering van een persoon, die rechtens zijn vrijheid is ontnomen,
aan de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

product: Informatie
periode: 2002 -  
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 54 achtste lid

Gegevensregister Suwi en Suwinet 

(1353) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
handeling: Het inrichten en in stand houden van een elektronische infrastructuur waarvan

de CWI, het UWV en B&W van de gemeenten, in het kader van de Wet
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SUWI, gebruik dienen te maken. 
product: Elektronische infrastructuur 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 62 tweede en derde lid 
 
(1354) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent het gebruik van de infrastructuur  

in het kader van de Wet SUWI door de minister en de Inspectie Werk en
Inkomen. 

product: Algemene maatregel van bestuur 
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 62 derde lid
 
(1355)  
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het van toepassing verklaren voor B&W om gegevens te verstrekken en

gebruik te maken van de  elektronische infrastructuur voor de uitvoering van
andere wetgeving dan die in de Wet SUWI genoemd staat.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 62 vierde lid

(1356)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van het Gegevensregister Suwi.
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 64 tweede lid, art. 71

(1357)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aard, definities, de structuur en de

schrijfwijze van het gegevensverkeer tussen het UWV en B&W enerzijds en de
reïntegratiebedrijven anderzijds

product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 65, art. 71

(1358)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van het Stelselontwerp Suwinet.
product: Vaststellingsbesluit, o.a.:
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- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 66 eerste lid, art. 71     

(1359)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van een rechtspersoon die beheertaken ten behoeve van het

Suwinet uitvoert alsmede het toekennen van een rijksbijdrage aan deze
rechtspersoon voor de uitvoering van deze taken.

product: Aanwijzingsbesluit, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 67 eerste lid

(1360)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de organisatie (van

onderdelen) van het beheer van Suwinet door de gebruikers alsmede over de
aangewezen rechtspersoon die de beheertaken uitvoert.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 67 tweede lid, art. 71

(1361)
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
handeling: Het vaststellen van een (jaar)verslag over de aard en frequentie van de 

uitwisseling van gegevens met behulp van Suwinet.
product: (jaar)verslag
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 68 eerste lid

(1362)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het beoordelen van het jaarverslag van de (uitvoerings-)organisaties over de

aard en frequentie van de uitwisseling van gegevens met behulp van Suwinet.
product: Beoordeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 68 eerste lid

(1363)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het (jaar)verslag over de aard en

frequentie van de uitwisseling van gegevens met behulp van Suwinet.
product: Ministeriële regeling, o.a.: 

- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)
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periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 68 tweede lid, art. 71

(1364)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de toerekening van de kosten van de inrichting, 

de instandhouding en het gebruik van Suwinet aan de gebruikers.
product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 69, art. 71

(1365)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het van toepassing verklaren op de

Sociale Verzekeringsbank van het gebruik van het Gegevensregister Suwi en
het Suwinet. 

product: Ministeriële regeling
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 70, art. 71

3.6.4. Beheer

(776)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Raden van Arbeid (1940-1988)
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995- 2001)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het voeren van het financieel beheer.
periode: 1940 -
product: financiële bescheiden

(779)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1952-)

de Raden van Arbeid (1952-1988) 
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
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het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de bedrijfsverenigingen (1952-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1952-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid.
bron: jaarverslagen Sociale Verzekeringsbank
periode: 1952 -
product: beleidsplan, beleidsnota

(780)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1952-)

de Raden van Arbeid (1952-1988) 
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de bedrijfsverenigingen (1952-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1952-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.

periode: 1952 -
product: overeenkomsten

(781)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Raden van Arbeid (1940-1988) 
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het uitvoeren van het huisvestingsbeleid.
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bron: jaarverslagen
periode: 1940 -
opmerking: Onder deze handeling wordt verstaan:

- het huren of verhuren van gebouwen en ruimten
- het verzorgen en begeleiden van bouwkundige activiteiten en onderhouds-

werkzaamheden
- het verstrekken, in stand houden en inrichten van technische bedrijfsbeno-

digdheden, installaties, ruimtes en netwerken
- het nemen van maatregelen op het gebied van beveiliging van mensen, ge-

bouwen, bedrijfsruimten, middelen en goederen

3.6.5. Personeel

(785)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels voor de rechtspositie van het personeel

van de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetten.
grondslag: o.a.: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) zoals gewijzigd

(Stb. 1967, 102), art. 60 vierde lid, vernummerd (Stb. 1967, 102) vijfde lid,
60a en 65 (b.w. Stb. 1997,96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Ra-
den van Arbeid (Stb. 1933, 598) art. 47 (b.w. Stb. 1985, 695); en zoals ge-
wijzigd (Stb. 1956, 297) art. 10 (b.w. Stb. 1985, 695; hersteld Stb. 1988, 623)
(b.w. Stb. 1997, 917); Ambtenarenwet 1929, art. 134 eerste lid; Werk-
loosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 117) art. 15 derde
lid; Wet houdende wijziging bepalingen inzake de Rijksverzekeringsbank en
de Raden van Arbeid (Stb. 1956, 297) art. VIII; Liquidatie invaliditeitswetten
(Stb. 1964, 488) art. 24 eerste lid, vernummerd (Stb. 1967, 307) art. 56; Liqui-
datiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1977, 671) art. 10; gewijzigd (Stb. 1979,
673) art. 21; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) zoals ge-
wijzigd (Stb. 1995, 691) art. 116b eerste lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatie-
wet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 116 eerste lid (b.w. Stb.
2001, 625);

periode: 1940 - 
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

algemene regels
- Besluit arbeidsvoorwaarden en bezoldiging personeel Sociale Verzeke-

ringsbank (Stcrt. 1989, 142)
overgangsregels bij wijziging van de organisatie van de uitvoering
- Beschikking inzake toerekening kosten Afvloeiingsregeling Inspecteurs- en

Agenten-VOV (Stcrt. 1987, 162)

(788)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 

het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
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handeling: Het stellen van nadere regels inzake de bekostiging van de voorzieningen voor
personeel van uitvoeringsorganen die een gevolg zijn van wijzigingen in socia-
le verzekeringswetten.

grondslag: Wet van 12 juni 1952 tot nadere wijziging van de Ziektewet (Stb. 1952, 343)
art. XXXIX vierde lid; Besluit Personeelsvoorzieningen in verband met
herziening Kinderbijslagverzekering (Stcrt. 1962, 227) art. 6 en 8; Liquidatie
invaliditeitswetten (Stb. 1964, 488) art. 24 derde lid; Organisatiewet sociale
verzekeringen (Stb. 1994, 790) zoals gewijzigd (Stb. 1995, 691) art. 116b der-
de lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 116 derde lid (b.w. Stb. 2001, 625); 

periode: 1964 - 2001
product: regeling

(793)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1997)
handeling: Het vaststellen van regels voor indienstneming en ontslag, loon en arbeids-

voorwaarden van het personeel.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 40 derde lid (b.w.

Stb. 1985, 695, hersteld Stb. 1988, 623; b.w. Stb. 1997,96)
periode: 1952 - 1985, 1989 - 1997
product: regeling
opmerking: Deze regels werden opgesteld door een Raadscommissie, de Commissie

Rechtspositie Personeel (CRP). Zij behoefden de goedkeuring van de minister.

(794)
actor: de Sociale Verzekeringsbank 
handeling: Het benoemen van de directieleden van de Sociale Verzekeringsbank.
grondslag: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933,

598); zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 8 (b.w. Stb. 1994, 917)
periode: 1956 - 1994
product: beschikking
opmerking: De vereiste overeenstemming met de minister is bij wetswijziging in 1989

(Stb. 1989, 127) komen te vervallen.

(795)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbe-

leid.
grondslag: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598)

zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 10 (b.w. Stb. 1994, 917); Organisatiewet
sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 25 en 26 (b.w. Stb. 1997, 96);

periode: 1956 - 1997
product: beleidsplannen, rechtspositieregelingen

(796)
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actor: de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1952-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001) 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbe-
leid.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 27 (b.w. Stb. 1985,
695, hersteld Stb. 1988, 623, b.w. Stb. 1997, 96); Werkloosheidswet (Stb.
1949, J 423) zoals gewijzigd vernummerd (Stb. 1953, 325) art. 25 derde lid; 

periode: 1952 - 1985, 1989 -
product: regeling

(797)
actor: de Sociale Verzekeringsbank (1940-)

de Raden van Arbeid (1940-1988) 
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)

handeling: Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 40 (b.w. Stb. 1997,

96); Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 25 tweede lid, vernummerd
(Stb. 1953, 325) art. 15 tweede lid

periode: 1940 -
product: beschikking
opmerking: Onder deze handeling vallen zowel rechtshandelingen zoals het aanstellen,

bevorderen en ontslaan van personeel, het toekennen van vergoedingen voor
reis- en verblijfkosten en studiekosten etc. als feitelijke handelingen als het be-
talen van salaris.
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3.7. TOEZICHT

3.7.1. Inleiding

In het  toezicht  valt  een  scheiding te  maken tussen  preventief  en  repressief  toezicht.  Het
preventieve toezicht houdt onder andere in het geven van goedkeuring aan besluiten van uit-
voeringsorganen alvorens zij in werking kunnen treden. De toestemmingen worden in veel
gevallen samen met de regels gepubliceerd in de Staatscourant. Het repressieve toezicht houdt
in de controle achteraf van genomen besluiten en uitgevoerde handelingen. 

In 1995 is met de nOsv een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichtstaken
van de SVr.  Voor  de toezichtstaken werd het  College van toezicht  sociale  verzekeringen
(Ctsv) in het leven geroepen. Ook voor de minister van SZW is een toezichthoudende rol
weggelegd; enerzijds door het toezicht houden op het Ctsv, anderzijds moeten een aantal be-
sluiten van uitvoeringsorganen direct aan de minister ter goedkeuring voorgelegd worden. Het
Ctsv onderzoekt jaarlijks  de rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten bij  zowel  de
werknemersverzekeringen  (bij  de  uitvoeringsinstellingen  en  het  Lisv,  voorheen  de
bedrijfsverenigingen) als de volksverzekeringen (bij de SVB). Indien het Ctsv tot een positief
oordeel komt wordt een zogeheten rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Ten aanzien van de
doelmatigheid  wordt  onderzocht  of  de  uitvoering  door  de  uitvoeringsorganen  doelmatig
geschiedt.  Hiervan wordt door het Ctsv een doelmatigheidsrapportage opgesteld.  Het Ctsv
biedt de rechtmatigheidsverklaringen en de doelmatigheidsrapportage aan aan de minister van
Sociale Zaken.
Daarnaast brengt het Ctsv rapporten uit die gebaseerd zijn op onderzoeken naar de effecten
van de uitvoering van sociale verzekeringswetten. Ook wordt op verzoek van de minister wet-
en regelgeving getoetst  op toezichtbaarheid (de zogeheten T-toets),  dat  wil  zeggen dat de
wetgeving zodanig is dat de toezichthouder naar behoren zijn wettelijke taak kan uitoefenen
(art. 12 OSV 1997) en kan op zijn verzoek onderzoek worden verricht naar aanleiding van
signalen  over  de  uitvoering,  bijv.  onjuiste  toepassing  van  wettelijke  bepalingen  of  de
rechtmatigheid van beleidsregels. 
De  uitvoeringsorganen  moeten  bepaalde  besluiten  (met  name  algemeen  verbindende
voorschriftenen beleidsregels)  ter kennis van het Ctsv brengen; een deel van deze besluiten
behoeven voorafgaand aan hun inwerkingtreding goedkeuring van het Ctsv.

Per 1 januari 2002 is het Ctsv samen met de directie Toezicht van het ministerie van Sociale
Zaken opgegaan in de Inspectie Werk en Inkomen.

3.7.2. Handelingen

(800)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels voor de toezichtstaak van het AWf, de

SVr of het Ctsv.
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grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 53 eerste lid (b.w. Stb. 1953, 117);
Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 47 eerste lid (b.w.
Stb. 1997, 96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
(Stb. 1933, 598) zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 16 eerste lid (b.w. Stb.
1994, 917); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 89 vier-
de lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 11 derde lid (b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1949 - 2001
product: algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling rechtmatigheidsverklaring uitvoering sociale verzekeringen (St-
crt. 1995, 57)

- Regeling rechtmatigheidsverklaring sociale verzekeringen 1997 (Stcrt.
1997, 41)

(801)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1997) 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1997-2001)

handeling: Het vaststellen van regels inzake welke besluiten de uitvoeringsorganen ter
goedkeuring of informatie aan de SVr / het Ctsv moeten voorleggen.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 15, 22a (b.w. Stb.
1997, 96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb.
1933, 598), zoals gewijzigd (Stb, 1955, 297) art. 14 eerste lid (b.w Stb. 1994,
917); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 15 (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 13
(b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1952 - 2001
product: (ministeriële) regeling, onder andere:

- Besluit melding belangrijke besluiten bedrijfsverenigingen (Stcrt. 1990,
252)

- Regeling voorlegging besluiten uitvoeringsinstanties (Stcrt. 1995, 5)
- Regeling voorlegging besluiten Ctsv (Stcrt. 1997, 41)

(802)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het goedkeuren van (uitvoerings-)regelingen van (uitvoerings-)organen. 
grondslag: o.a.: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 43 (b.w. Stb.

1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 65 eerste
lid, 85 vijfde lid (Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 53 eerste lid, 54 derde lid en 58 derde lid (b.w. Stb. 2001,
625); Ongevallenwet 1921 (Stb. 1921, 819) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 578)
art. 7 derde lid; Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (Stb. 1922, 365) art.
23; Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 65, 85, ge-
wijzigd (Stb. 1952, 474) art. 8a vierde lid, 15, 16, 29, 37 tweede lid, 54, 57
eerste lid, 67 eerste lid, 71, 72a en 103; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423)
art. 37, vernummerd (Stb. 1953, 325) art. 28 en 9 achtste lid, gewijzigd (Stb.
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1953, 578) art. 9a tweede lid, vernummerd (Stb. 1967, 396) art. 12a vierde lid;
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 116
eerste lid en 124; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966,
84) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 82) art. 71a en zoals gewijzigd (Stb. 1993,
412) art. 34 zevende lid en 36 derde lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(Stb. 1975, 674) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 82) art. 65 en (Stb. 1993, 412) art.
24 zesde lid, 26 derde lid; Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953,
577) art. 6, 7 en 9; Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 6 eerste lid, art. 7 derde
lid, art. 16 eerste t/m zevende lid, art. 24 vierde lid, art. 30 vierde lid, art. 34
vierde lid, art. 63 tweede lid;

periode: 1940 -
product: beschikking
opmerking: Hieronder wordt o.a. bedoeld: ziekengeld- of wachtgeldreglement,

dagloonregels, toezichtsregelingen, enz.
Tevens wordt hiermee het goedkeuren van de door het Lisv opgestelde regels
bedoeld.

(1373)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels binnen welke termijn besluiten van

(uitvoeringsorganisaties) ter kennis van de Inspectie Werk en Inkomen worden
gestuurd.

product: Ministeriële regeling, o.a.: 
- Wijziging Regeling SUWI i.v.m. kennisgeving besluiten aan IWI

(Stcrt. 2002, 185)
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 43

(1374)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bepalen voor welke besluiten van de CWI, het UWV, de Sociale

Verzekeringsbank, de RWI en het Inlichtingenbureau geen goedkeuring is
vereist.

product: Ministeriële regeling, o.a.:
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 6 tweede lid

(803)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1994-2001)
handeling: Het beoordelen en in voorgeschreven gevallen goedkeuren van uitvoerings-

regelingen van uitvoeringsorganen.
grondslag: o.a.: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933,

598) zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 7 derde lid en (Stb. 1987, 533) art. 2
en 9 (b.w. Stb. 1994, 917); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994,
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790) art. 15 en 66 derde lid (b.w Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verze-
keringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 13 tweede en derde lid (b.w. Stb. 2001,
625); Ongevallenwet 1921 (Stb. 1921, 819) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 578)
art. 7 achtste lid; Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (Stb. 1922, 365) zo-
als gewijzigd (Stb. 1953, 578) art. 7 achtste lid; Ziektewet (Stb. 1929, 374) zo-
als gewijzigd (Stb. 1967, 473) art. 31 zesde lid, 39, 44 derde lid en 71 tweede
lid; Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423) zoals gewijzigd (Stb. 1953, 578) art.
9a eerste lid (b.w. Stb. 1967, 396); Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) art.
117, 119 en 120 (b.w. Stb. 1994, 916); Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (Stb. 1966, 84) art. 27 (b.w. Stb. 1997, 96), art. 28 tweede lid, 79
en 85 tweede lid; Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art.
18 (b.w. Stb. 1997, 96), 19 tweede lid en zoals gewijzigd (Stb. 1992, 82) art.
59n zevende lid; Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 27 derde lid en 30 (b.w.
Stb. 1997, 96); Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) art. 6 en
16a; Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) zoals gewijzigd (Stb. 1996,
248) art. 15 eerste lid; Algemene nabestaandenwet (Stb. 1995, 690) art. 36 eer-
ste lid; Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1962, 160) zoals gewijzigd (Stb.
1991, 669) art. 16 eerste lid en (sinds Stb. 1994, 916) art. 17 tweede lid; 
Regeling voorlegging besluiten uitvoeringsinstanties (Stcrt. 1995, 5); Regeling
voorlegging besluiten Ctsv (Stcrt. 1997, 41)

periode: 1952 - 2001
product: beschikking
opmerking: Het aantal besluiten dat vooraf goedkeuring van het Ctsv behoeft is onder de

Osv 1997 sterk afgenomen. Besluiten die voorafgaand aan hun inwerkingtre-
ding ter kennis van het Ctsv worden gebracht, worden door het Ctsv be-
oordeeld en vervolgens wordt dit oordeel aan het uitvoeringsorgaan meege-
deeld. 

(804)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het goedkeuren van bestuursreglementen en organisatieregelingen van uitvoe-

ringsorganen.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 36 derde lid, 38 en

40 derde lid (art. 40 b.w. Stb. 1985, 695) (b.w. Stb. 1997, 96); Wet op de So-
ciale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598) art. 28 en zo-
als gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 9 (b.w. Stb. 1994, 917); Organisatiewet so-
ciale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 8 vierde lid, 22 tweede lid, 23
vijfde lid, 35 tweede lid (b.w. Stb. 2001, 625); Beschikking van de waar-
nemend Secretaris-Generaal van Sociale Zaken van 22 november 1940, nr.
3762 (Stcrt. 1940, 238) art. 3 vierde lid; Besluit van 20 april 1951 (Stb. 1951,
125) art. 3 vierde lid; Besluit bestuur Kinderbijslagvereveningsfonds (Stb.
1953, 64) art. 1; Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 3 zesde lid

periode: 1941 - 
product: beschikking, o.a.:

- Goedkeuring Besluit wijziging Bestuursreglement Lisv (Stcrt. 1998, 248)
opmerking: Hieronder worden ook verstaan de bestuursreglementn van de Raden van be-
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stuur en van advies van een uitvoeringsorgaan.

(811)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1992-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
de Inspectie Werk en Inkomen (2002-)

handeling: Het verrichten van onderzoek naar en het houden van toezicht op de
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de
sociale verzekeringen door de uitvoeringsorganen en hun samenwerking.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 12 onder a en 78
(b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997,
95) art. 10 en 74 (b.w. Stb. 2001, 625); Besluit toezicht SVr 1992 (Stcrt. 1992,
51); Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens (Stb.
1995, 685) art. 7; Regeling rechtmatigheidsverklaring uitvoering sociale verze-
keringen (Stcrt. 1995, 57); Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 36 tweede lid, art.
37, art. 41;

periode: 1992 - 
product: onderzoeksgegevens

(812)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1992-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
handeling: Het opstellen van rapportages en afgeven van rechtmatigheidsverklaringen in-

gevolge het rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 12 onder a en 78

(b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997,
95) art. 10 en 74 (b.w. Stb. 2001, 625); Besluit toezicht SVr 1992 (Stcrt. 1992,
51); Regeling rechtmatigheidsverklaring sociale verzekeringen

periode: 1992 - 2001
product: rechtmatigheidsverklaring, rapport van bevindingen, doelmatigheidsrapportage

(813)
actor: het College van Toezicht op de Ziektewet (1940-1952)

de Raad van Toezicht LTOW (1940-1952)
de Raad van Toezicht RVB (1940-1952) 
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)

handeling: Het uitbrengen van verslag aan de minister over de uitvoering van de sociale
verzekeringen door de uitvoeringsorganen.

grondslag: o.a. Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 89 eerste en
tweede lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 11 eerste lid en 84 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 2001,
625);

periode: 1940 - 2001
product: verslag
opmerking: Het Ctsv biedt de jaarverslagen en jaarrekeningen van de uitvoeringsorganen
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aan de minister aan en geeft tevens een verklaring van de rechtmatigheid van
uitgaven en ontvangsten af aan de minister. Van de Rijksbelastingdienst ont-
vangt het Ctsv een verklaring omtrent de rechtmatigheid van de ontvangen
premies van de AOW, AWW/Anw, en AAW. 

(817)
actor: de Sociale Verzekeringsbank 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen
handeling: Het jaarlijks opstellen van rapportages over de rechtmatigheid en over de

doelmatigheid van de uitvoering van de sociale verzekeringen door de uitvoe-
ringsorganen.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 11 zesde lid en
84 derde lid (b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1997 - 2001
product: (rechtmatigheids-/doelmatigheids-) rapportage

(818)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het beoordelen van de meerjaren-beleidsplannen en jaarplannen van het Ctsv,

de SVB en het Lisv en het vergezeld van zijn oordeel ter kennis brengen daar-
van aan de Staten-Generaal.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 89 vijfde en zesde
lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 11 tweede en vijfde lid, 25 tweede lid, 38 vierde lid (Stb. 2001,
625)

periode: 1989 - 2001

(819)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het beoordelen van de jaarverslagen, jaarrekeningen, verklaringen van recht-

matigheid en doelmatigheidsrapportages van het College van toezicht sociale
verzekeringen en het vergezeld van zijn oordeel ter kennis brengen daarvan
aan de Staten-Generaal.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 89 vijfde en zesde
lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 11 vierde en vijfde lid en 84 vijfde en zesde lid (b.w. Stb. 2001,
625);

periode: 1995 - 2001
product: brief

(820)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1997)
handeling: Het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de doeltreffendheid van

de uitvoering van de sociale verzekeringen.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 12 onder d (b.w.

128



Sociale Verzekeringen Toezicht

Stb. 1997, 96)
periode: 1981 - 1997
product: verslag, effectrapportage

(822)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het opdracht geven tot het doen van onderzoek naar de toekenning,

herziening, intrekking of heropening van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
door personeel van een bedrijfsvereniging/het Lisv of een uitvoeringsinstel-
ling.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 18 (b.w. Stb. 1997,
96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 16 (b.w.
Stb. 2001, 625)

periode: 1995 - 2001
product: rapport/verslag
opmerking: Het Ctsv doet een verzoek aan de bedrijfsvereniging of een uitvoeringsinstel-

lingen uitgaan om personeel ter beschikking te stellen en vergoedt de kosten
van deze terbeschikkingstelling. 

(823)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het geven van aanwijzingen aan de SVr/het Ctsv met betrekking tot de uit-

oefening van zijn taak.
grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 41 (b.w. Stb. 1997,

96); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 11 (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 2
(b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1952 - 2001
product: aanwijzing
opmerking: Van deze aanwijzingsbevoegdheid heeft de minister weinig gebruik gemaakt.

Ten tijde van de SVr slechts twee maal; in de beide gevallen betrof het on-
derwerpen die te maken hadden met de wens van de minister te komen tot een
actiever beleid ten aanzien van de fraudebestrijding. De aanwijzingen hadden
betrekking op totstandkoming en inrichting van de Verzekerdenadministratie
(VZA) bij de bedrijfsverenigingen en de Generale Verwijsindex (GVI) bij de
VZA.

(826)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het geven van aanwijzingen aan de Bank[, het Tica, de bedrijfsverenigingen]

en de uitvoeringsinstellingen.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 16 (b.w. Stb. 1997,

96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 14 (b.w.
Stb. 2001, 625);

periode: 1995 - 2001
product: aanwijzingen
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(827)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het besluiten dat bepaalde betalingen aan uitvoeringsinstellingen die ten laste

van het AWf, Aof, AAf of het Tf komen uit hoofde van onaanvaardbaarheid
niet ten laste van het betreffende fonds komen of geheel of gedeeltelijk worden
opgeschort.

grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 17 eerste lid (b.w.
Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art.
74 derde en vierde lid (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1995 - 2001
product: beschikking

(830)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het voorbereiden van Koninklijke besluiten ter schorsing of vernietiging van

besluiten van de algemene vergadering of [het bestuur van een bedrijfsvereni-
ging, de Sociale Verzekeringsraad,] het bestuur van het Ctsv, de SVB, [een
Raad van Arbeid of de voorzitter daarvan, het bestuur van het AWf, het Aof,
het AAf, het Tf, het Tica,] het Lisv, het UWV of een uitvoeringsinstelling in-
dien deze in strijd zijn met de wet of het algemeen belang.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 28, 44 en 49 (b.w.
Stb. 1997, 96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
(Stb. 1933, 598) art. 73-76 (b.w. Stb. 1994, 917); Ziektewet (Stb. 1929, 374)
zoals gewijzigd (Stb. 1935, 32) art. 118 derde lid (b.w. Stb. 1952, 343); Werk-
loosheidswet (Stb. 1949, J 342) art. 26 tweede lid, vernummerd (Stb. 1953,
117) art. 16 tweede lid; Werkloosheidswet (Stb. 1986, 655) art. 105; Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 74 tweede lid;
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 70 tweede lid;
Toeslagenwet (Stb. 1986, 562) art. 33 tweede lid (b.w. Stb. 1994 916); Organi-
satiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 106-107 (b.w. Stb. 1997,
96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 105-106
(b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1940 -
product: Koninklijk Besluit
opmerking: Een dergelijk besluit is met redenen omkleed en regelt tevens de gevolgen van

de schorsing of vernietiging.

(831)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)
handeling: Het aan de Kroon ter vernietiging of schorsing voordragen van besluiten van

algemene strekking van de besturen van uitvoeringsorganen of het adviseren
daarover.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 49 en (Stb. 1966, 86)
art. 16a tweede lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen
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(Stb. 1994, 790) art. 106 negende lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet so-
ciale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 105 negende lid (b.w. Stb. 2001,
625)

periode: 1952 - 2001
product: voordracht

(837)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB treffen van voorzieningen indien een uitvoeringsorgaan zijn

taak niet naar behoren en in overeenstemming met bij of krachtens de wet ge-
stelde regelen vervult.

grondslag: Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 342) art. 23 zesde lid (b.w. Stb. 1953, 117);
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 655) art. 107 (b.w. Stb. 1994, 916); Organi-
satiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 16, 45 en 60 eerste lid (b.w.
Stb. 1997, 96); Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
(Stb. 1933, 598), zoals gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 17 (b.w. Stb. 1994,
917); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 115 (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 113
(b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1949 - 2001
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit houdende een tijdelijke voorziening met betrekking tot het bestuur
van het College van toezicht sociale verzekeringen (Stb. 1996, 216)

(1375) 
actor: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de terugvordering en de

tenuitvoerlegging van besluiten tot terugvordering van een uitkering die
onverschuldigd is betaald.

grondslag: Toeslagenwet (Stb. 1986, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 20b;
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Stb. 1997, 176), art. 65;
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 1997, 177),
art. 57;

periode: 1997 -
product: Regeling

(1376) vervallen

(1377)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen
handeling: Het houden van toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving door het

Landelijk instituut sociale verzekeringen.
grondslag: Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening (Stb. 1995, 685),

zoals gewijzigd (Stb. 1997, 96), art. 7 eerste lid; 
periode: 1997 - 2000
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product: Correspondentie

(978)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het houden van toezicht op

de naleving van de sociale verzekeringswetten.
grondslag: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Stb. 1998, 290), art. 9 derde

lid;
periode: 1998 -
product: Aanwijzingsbesluit

(1378) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het beheren van de basisgegevens (in elektronische vorm) ten behoeve van het

toezicht en andere taken van de minister en de Inspectie Werk en Inkomen.
product: o.a. Beheersplan, data-base
periode: 2002 - 
grondslag: Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2) art. 5.11 eerste t/m derde lid
Opmerking: De gegevens kunnen worden overgedragen aan het Steinmetzarchief.
 
(1379) 
actor: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het overdragen van de basisgegevens in elektronische vorm aan het 

Steinmetzarchief.
periode: 2002 - 
product: Verklaring van overdracht
grondslag: Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2) art. 5.11 vierde lid

Verslaglegging

De bestuursorganen die bij de uitvoering van de sociale verzekeringswetten betrokken zijn,
dienen van hun werkzaamheden verantwoording af te leggen. Een van de meest geëigende
vormen hiervoor is het jaarverslag en de jaarrekening. Voor de vorm en inrichting van deze
stukken zijn door de minister voorschriften gegeven.

Door de Sociale Verzekeringsbank worden van de verschillende door haar beheerde fondsen
statistieken en balansen opgesteld. Deze worden gepubliceerd en ter kennis van de minister
en de Staten-Generaal gebracht.

(840)
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1940-1995, 1997-)
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1997)

handeling: Het vaststellen van regels voor de inrichting van de (jaar- en kwartaal)versla-
gen, jaarrekeningen en periodieke balansen van de uitvoeringsorganen inzake
de uitvoering van de sociale verzekeringswetten.

grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) 12 derde lid, 46 derde lid
en zoals gewijzigd (Stb. 1966, 86) art. 22d tweede lid; Wet op de Sociale Ver-
zekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598); zoals gewijzigd (Stb.
1956, 297) art. 11 zesde lid, 46 tweede lid, 50, 60 tweede lid en 78 tweede lid;
Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 63 tweede lid, 87
derde en zesde lid en 90 derde lid; Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Stb. 1997, 95) art. 82 derde en zesde lid; Land- en Tuinbouwongevallenwet
1922 (Stb. 1922, 365) art. 107 derde lid; Ziektewet (Stb. 1929, 374) zoals ge-
wijzigd (Stb. 1935, 32) art. 122; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb.
1939, 806) art. 35 tweede lid, 51 tweede lid en 63 tweede lid; Werkloosheids-
wet (Stb. 1949, J 423) art. 22 derde lid (b.w. Stb. 1953, 117) en art. 28 derde
lid, vernummerd (Stb. 1953, 325) art. 19 derde lid; Werkloosheidswet (Stb.
1986, 566) art. 108 derde lid (b.w. Stb. 1994, 916); Toeslagenwet (Stb. 1986,
562) art. 36 derde lid (b.w. Stb. 1994, 916); Beschikking van de waarnemend
Secretaris-Generaal van Sociale Zaken van 22 november 1940, nr. 3762 (Stcrt.
1940, 238) art. 14 tweede lid; Besluit van 20 april 1951 (Stb. 1951, 125) art.
14 tweede lid; Besluit bestuur Kinderbijslagvereveningsfonds (Stb. 1953, 64)
art. 12 tweede lid; Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 49 negende lid;

periode: 1940 - 
product: (ministeriële) regeling, o.a.:

- Regeling jaarrekening en jaarverslag uitvoeringsorganisaties sociale verze-
keringen (Stcrt. 1998, 71)

(1380) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels wanneer de begroting, het jaarplan en/of het

meerjarenbeleidplan van de (uitvoerings-)organisaties moeten worden
aangeboden. 

product: Besluit, o.a.: 
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2; gewijzigd Stcrt. 2003, 115)

periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 46 eerste t/m derde lid
opmerking: Dit omvat ook het vaststellen van een datum waarop de begroting of de

plannen aangeboden moeten worden.

(1381) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van het tijdstip waarop de (uitvoerings-)organisaties de

financiële rapportage met betrekking tot de sociale verzekeringsfondsen aan de
minister gezonden dient te worden, alsmede het stellen van regels omtrent de
aard en inrichting van die rapportage en de begroting van uitgaven.
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product: Ministeriële regeling, o.a.:
- Regeling SUWI (Stcrt. 2002, 2)

periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 52 eerste en tweede lid

(1382) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het beoordelen en goedkeuren van de meerjarenbeleidplannen, jaarplannen,

jaarverslagen, begrotingen, jaarrekeningen en besluiten van de Raad van
bestuur Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Raad van bestuur
Centrale organisatie voor werk en inkomen of de Raad van bestuur Sociale
Verzekeringsbank. 

product: Goedkeuringsbesluit
periode: 2002 -
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 3, lid 9, art. 6 eerste lid, art. 13 eerste lid, art.

46 eerste en tweede lid, art. 49 zevende en tiende lid;

(1383) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het beoordelen van de meerjarige toezichtplannen, (jaarlijkse)plannen van de

werkzaamheden, rapportages en jaarverslagen van de Inspectie Werk en
Inkomen.

product: Beoordelingsbesluit
periode: 2002 - 
grondslag: Wet SUWI (Stb. 2001, 624) art. 38 eerste t/m vierde lid

(842)
actor: het College van Toezicht op de Ziektewet (1940-1952)

de Raad van Toezicht LTOW (1940-1952)
de Raad van Toezicht RVB (1940-1952)
de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994)
het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001) 
de Sociale Verzekeringsbank (1940-)
de Raden van Arbeid (1940-1988)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1994-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
de bedrijfsverenigingen (1940-1997)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1966-1994)
het Algemeen Werkloosheidsfonds (1949-1994)
het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976-1994)
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-1994)
het Toeslagenfonds (1986-1994)
het Kinderbijslagvereveningsfonds (1940-1963)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-) 
de Raad voor Werk en Inkomen (2002-)
de Inspectie Werk en Inkomen (2002-)
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handeling: Het opstellen, vaststellen en uitbrengen van een jaarverslag en jaarrekening, of
meerjarenbeleidsplan aan de minister en/of het toezichthoudende orgaan.

grondslag: o.a. Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933,
598) art. 9, 10 en 46; gewijzigd (Stb. 1956, 297) art. 78 eerste lid (b.w. Stb.
1994. 917); Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 12 twee-
de lid, 22d eerste lid en 46 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet so-
ciale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 87 (b.w Stb. 1997, 96); Orga-
nisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 82 (b.w. Stb. 2001,
625); Ziektewet (Stb. 1935, 32) art. 122 (b.w. Stb. 1952, 343); Land- en
Tuinbouwongevallenwet 1922 (Stb. 1922, 365) art. 34 tweede lid en 107 eers-
te lid; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1939, 806) art. 63; Werk-
loosheidswet (Stb. 1949, J 423) art. 22 tweede lid (b.w. Stb. 1953, 117) en art.
28 tweede lid, vernummerd (Stb. 1953, 325) art. 19 tweede lid; Werk-
loosheidswet (Stb. 1986, 566) art. 108 (b.w. Stb. 1994, 916); Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) art. 75 tweede lid; Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1975, 674) art. 71; Toeslagenwet (Stb.
1986, 562) art. 36 tweede lid; Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 38 tweede lid,
art. 46 eerste en tweede lid, art. 49 eerste t/m zevende lid; 

periode: 1940 - 
product: jaarverslag, jaarrekening
opmerking: Hieronder worden ook verstaan de jaarverslagen van commissies en kamers. 

(843)
actor: het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-2001)

de Sociale Verzekeringsbank (1995-)
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (1995-1997)
de bedrijfsverenigingen (1995-1997)
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (2002-)
de Raad voor Werk en Inkomen (2002-)

handeling: Het geven van opdracht tot een accountantsonderzoek van de jaarrekeningen.
grondslag: Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 88 (b.w. Stb. 1997,

96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 83 (b.w.
Stb. 2001, 625); Wet SUWI (Stb. 2001, 624), art. 49;

periode: 1995 - 
product: accountantsverklaring

(845)
actor: de Sociale Verzekeringsraad (1952-1994) 

het College van toezicht sociale verzekeringen (1995-1997) 
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-2001)

handeling: Het verslag uitbrengen aan de minister omtrent de stand van zaken van de ver-
schillende sociale verzekeringen
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grondslag: Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) art. 46 tweede lid (b.w.
Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 12
onder c (b.w. Stb. 1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.
1997, 95) art. 38 eerste lid onder f (b.w. Stb. 2001, 625);

periode: 1952 - 2001
product: verslag, onder andere:

- Verslag van de stand der Ziekengeldverzekering (1953-)
- Kroniek van de sociale verzekeringen

opmerking: Door achtereenvolgens de SVr, het Ctsv en het Lisv zijn rapportages opgesteld
die soms per wet zijn ingedeeld soms over verschillende wetten gaan, die per
kwartaal of jaar zijn opgesteld en die veelal een grote hoeveelheid statistisch
materiaal bevatten. Vanaf 1992 is een aantal malen als totaaloverzicht de
‘Kroniek van de sociale verzekeringen’ uitgebracht.

(846)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het opstellen van liquidatiebalansen van de fondsen en verzekeringen ingevol-

ge de Ongevallenwetten, Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 1919 in verbin-
ding met de desbetreffende liquidatiewetten.

grondslag: Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598)
zoals gewijzigd (Stb. 1964, 488) art. 11 derde lid (b.w. Stb. 1994, 917); Liqui-
datiewet ongevallenwetten (Stb. 1967, 99) art. 31 en 34; Liquidatiewet
Ouderdomswet 1919 (Stb. 1977, 671) zoals gewijzigd (Stb. 1987, 364) art.
25a; Wet houdende nadere wijziging van de Liquidatiewet invaliditeitswetten
houdende een vierde, tevens afsluitende liquidatiefase (Stb. 1990, 145) art.
VIII; Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 1994, 790) art. 90 (b.w. Stb.
1997, 96); Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 95) art. 85
(b.w. Stb. 2001, 625)

periode: 1995 - 2001
product: liquidatiebalans
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3.8. AANVULLENDE PENSIOENREGELINGEN

3.8.1. Pensioen- en spaarfondsen

Inleiding

Het  Nederlandse  stelsel  van  pensioenvoorzieningen  wordt  wel  een  drie-lagen-stelsel  ge-
noemd. De basislaag wordt gevormd door het  AOW- of AWW/Anw-pensioen. Dit  vormt
voor de meeste pensioengerechtigden het belangrijkste deel van hun inkomen. De hoogte van
de uitkeringen is echter niet gerelateerd aan het inkomen dat men gedurende de loopbaan
heeft genoten, maar wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon. Om toch na pensionering
op dezelfde voet te kunnen voortleven als in de actieve periode, is het nodig aanvullende
pensioenvoorzieningen te treffen, de tweede laag. Voor ruim negentig procent van de werk-
nemers is uit hoofde van hun dienstbetrekking een voorziening geregeld door de werkgever.
Deze  voorzieningen  zijn  onderworpen  aan  regelgeving  vastgelegd  in  de  Pensioen-  en
spaarfondsenwet (PSW) en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensi-
oenfonds (Wet Bpf, sinds 1 januari 2001, Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensi-
oenfonds 2000 – Wet Bpf 2000). Voor de beoefenaren van bepaalde vrije beroepen geldt een
verplichte beroepspensioenregeling op grond van de Wet betreffende verplichte deelneming
in een beroepspensioenregeling (Wet Bpr), terwijl voor notarissen een eigen regeling in het
leven is geroepen (Wet tot invoering van een leeftijdgrens voor het notarisambt en oprichting
van een notarieel pensioenfonds). 
De derde laag wordt gevormd door de regelingen die in de privé-sfeer worden getroffen in de
vorm van lijfrentes of levensverzekeringen.41

privé-lijfrentevoorzieningen

aanvullend pensioen uit hoofde van dienstbetrekking 
of vrij beroep

AOW en AWW/Anw

de drie lagen van het Nederlandse pensioensysteem

In deze paragraaf beperken we ons verder tot de regelingen die onder de directe verantwoor-
delijkheid van de minister van Sociale Zaken vallen, te weten de PSW, de Wet Bpf, de Wet
Bpf 2000 en de Wet Bpr.

De Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)

41. Zie ook E. Lutjens, Pensioenvoorzieningen voor werknemers (Zwolle 1989), p. 1-2 en W.A. van Zelst,
Pensioen- en spaarfondsenwet (Deventer 1994), p. 13-14
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Het  doel  van de PSW, die  in  1952 tot  stand kwam,  is  het  waarborgen dat  de pensioen-
toezeggingen die door een werkgever aan een werknemer zijn gedaan, worden nagekomen.
Dit om te voorkomen dat wanneer het slecht gaat met een onderneming de pensioenen niet
(meer) uitbetaald worden. Middelen om dit te voorkomen zijn: (1) het onderbrengen van de
fondsen in een aparte rechtspersoon, (2) zorgen voor solide beleggingen, (3) het overdragen
of  herverzekeren  van  de  uit  de  verplichtingen  voortvloeiende  risico’s  of  (4)  het  werken
volgens  een  actuariële  en  bedrijfstechnische  nota.  Een werkgever  is  niet  verplicht  pensi-
oentoezeggingen te doen, maar wanneer hij die gedaan heeft, geeft de PSW een aantal voor-
schriften waaraan hij zich moet houden.
Wanneer een werkgever een pensioentoezegging heeft  gedaan staan voor hem drie moge-
lijkheden open:
1.  toetreding tot een bedrijfspensioenfonds;
2.  het verbinden van een ondernemingspensioenfonds aan de onderneming;
3. het sluiten of laten sluiten (door de werknemer zelf) van verzekeringsovereenkomsten met
een verzekeringsmaatschappij.
De PSW bevat vrijwel geen bepalingen ten aanzien van de inhoud van een pensioenvoor-
ziening. Uitzonderingen hierop zijn de bepalingen inzake de minimumaanspraken bij tussen-
tijdse beëindiging en het recht op een deel van het nabestaandenpensioen dat bij scheiding
toekomt aan de gewezen echtgenoot van de deelnemer.
De  wet  geeft  voornamelijk  (publiekrechtelijke)  voorschriften  omtrent  de  inhoud  van  de
statuten en reglementen van de fondsen, de herverzekering, de belegging van bezittingen en
de jaarlijkse verslaglegging. Daarnaast bevat de wet instructies voor de Verzekeringskamer
(sinds 2001 Pensioen- & Verzekeringskamer – PVK) betreffende het toezicht op de pensioen-
fondsen dat aan deze instantie is opgedragen.

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Wet Bpf)

De Wet Bpf is tot stand gekomen in 1949 en geeft regels met betrekking tot de verplicht-
stelling van het deelnemen in een bedrijfspensioenfonds. Er waren reeds voor de Tweede We-
reldoorlog bedrijfspensioenfondsen tot stand gekomen in enkele bedrijfstakken. Na de Twee-
de Wereldoorlog kreeg de overheid de bevoegdheid om loon- en arbeidsvoorwaarden bindend
vast te stellen, waaronder ook pensioenvoorzieningen. Zo’n verbindendverklaring werd voor
enkele jaren vastgesteld. Aangezien pensioentoezeggingen meestal over vele jaren lopen, ont-
stond de behoefte aan  een aparte en meer uitgewerkte regeling voor de verplichte deelneming
aan een bedrijfspensioenfonds, hetgeen leidde tot de totstandkoming van de Wet Bpf.
De wet geeft de minister de bevoegdheid om de deelname aan een door werkgevers en werk-
nemers opgericht bedrijfspensioenfonds verplicht te stellen, wanneer representatieve organi-
saties van werkgevers en werknemers hem daarom verzoeken. De minister kan de deelname
dus niet uit eigen beweging verplicht stellen. De minister laat zich alvorens te besluiten tot
verplichtstelling adviseren door  de Sociaal-Economische Raad en de Pensioen-  & Verze-
keringskamer, waarbij de SER met name let op de representativiteit van de verzoekende or-
ganisaties en de afbakening ten opzichte van andere branches en de Pensioen- & Verzeke-
ringskamer op de financiële en actuariële opzet van het fonds.
De ondernemingen in de betreffende bedrijfstak zijn vervolgens gebonden aan de statuten en
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reglementen van het bedrijfspensioenfonds. In een beperkt aantal gevallen is ontheffing van
de verplichte deelname mogelijk. De fondsen zijn onderworpen aan het regime van de PSW.
Het toezicht op de bedrijfspensioenfondsen is dientengevolge in handen van de Pensioen- &
Verzekeringskamer.
Ultimo 1997 waren er 81 bedrijfspensioenfondsen, waarvan er 67 verplicht waren gesteld.
De Wet Bpf is in 2000 komen te vervallen (Stb. 2000, 628) en vervangen door de Wet ver-
plichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. 

De Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet Bpr)

Deze wet kwam in 1972 tot stand en geeft regels omtrent de verplichtstelling van deelname
aan een beroepspensioenregeling. Van de kant van zelfstandige beroepsbeoefenaars bestond
de  behoefte  om via  gemeenschappelijke  regelingen  pensioenvoorzieningen  te  treffen,  die
slechts in collectief verband tot stand kunnen worden gebracht. Analoog aan de regeling voor
bedrijfspensioenfondsen kwam de Wet Bpr tot stand. Ook bij deze wet geschiedt de verplicht-
stelling alleen op verzoek van door de minister representatief geachte organisaties van be-
roepsbeoefenaars en wordt de minister over de verplichtstelling geadviseerd door de SER en
de Pensioen- & Verzekeringskamer.
De beroepspensioenregeling kan twee dingen inhouden: de oprichting van een beroepspen-
sioenfonds waarbij de beroepsgenoten verplicht aangesloten zijn of de verplichting tot het
treffen van een bepaalde verzekeringsovereenkomst. In het laatste geval zal een rechtspersoon
in het leven geroepen moeten worden die toeziet op de naleving van de regeling door de be-
roepsgenoten. Een combinatie van de twee behoort ook tot de mogelijkheden; het beroeps-
pensioenfonds kan dan tevens belast zijn met het toezicht op de verzekeringsovereenkomsten.
Er bestaan anno 2002 elf  verplichte beroepspensioenregelingen voor huisartsen, medische
specialisten,  apothekers,  tandartsen,  fysiotherapeuten,  vroedvrouwen,  dierenartsen,  wissel-
makelaars, onafhankelijke raadgevend actuarissen, roeiers in het Rotterdamse havengebied en
loodsen. Het toezicht op beroepspensioenfondsen is wederom aan de Pensioen- & Verzeke-
ringskamer toebedeeld.

De Wet verevening pensioenrechten na scheiding

De Wet verevening pensioenrechten na scheiding (WVPS, Stb. 1994, 432) regelt het recht op
een deel van het oudedagspensioen van de (gewezen) echtgenoot na echtscheiding of schei-
ding van tafel en bed ongeacht het huwelijksgoederenregime. Alleen bij expliciete melding in
de huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten van de regeling afwijken. Het recht van de
gewezen echtgenoot ontstaat rechtstreeks tegenover het uitvoeringsorgaan. De echtgenoten
kunnen afspreken dat het pensioenrecht wordt omgezet in een eigen recht van de gewezen
echtgenoot, zodat het niet langer afhankelijk is van de situatie van de oorspronkelijke pensi-
oengerechtigde (zijn/haar leeftijd of overlijden). De pensioenuitvoerder moet wel met deze
afspraak akkoord gaan.
De wet heeft niet alleen betrekking op aanvullende oudedagspensioenen die in de PSW, Wet
Bpf of de Wet Bpr geregeld zijn, maar ook andere wettelijke pensioenregelingen, zoals bij-
voorbeeld de Kaderwet Militaire Pensioenen of de Algemene Pensioenwet politieke ambts-
dragers. De WVPS geeft in artikel 1 vierde en vijfde lid een limitatieve opsomming van deze
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regelingen, terwijl bij Algemene Maatregel van Bestuur de wet ook op andere pensioenrege-
lingen van toepassing kan worden verklaard.

De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000)

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bpf in 1949 onderging de wet geen ingrijpende wijzi-
gingen meer. In de loop der tijd is echter wel gebleken dat de wet aan de ene kant een aantal
onvolkomenheden bevatte en aan de andere kant aanpassing behoefde vanwege nieuwe om-
standigheden en inzichten. 

In de praktijk bleek verwarring te ontstaan over de benaming bedrijfspensioenfonds. De ter-
men  bedrijfspensioenfonds  en  ondernemingspensioenfonds  werden  door  elkaar  gehaald.
Daarom is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de term «bedrijfspensioenfonds» te ver-
vangen door «bedrijfstakpensioenfonds».42

Deze nieuwe wet werd de Wet verplichte deelnemingen in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
(Stb. 2000, 628 – inwerkingtreding 1 januari 2001). In de nieuwe wet zijn onder andere de ad-
ministratieve procedures van de verplichtstelling en het verkrijgen van een verklaring van
geen bedenkingen op wijzigingen van statuten en reglementen vereenvoudigd. Bovendien is
in de nieuwe wet geregeld dat eens in de vijf jaar of bij een wijziging van de verplichtstelling
een representativiteitstoets wordt uitgevoerd. Hierbij zal onder andere beoordeeld worden in
welke mate de deelnemende partijen nog voldoende representatief zijn. Als aan alle criteria is
voldaan, wordt de verplichtstelling voor vijf jaar verlengd.

Toezicht

Het toezicht op de pensioen- en spaarfondsen wordt voornamelijk uitgeoefend door de Verze-
keringskamer  (sinds  2001  Pensioen-  & Verzekeringskamer).  Hierbij  kan  onderscheid  ge-
maakt worden tussen preventief en repressief toezicht. Tot het preventieve toezicht wordt ge-
rekend het toetsen van de statuten en reglementen van de fondsen en actuariële en bedrijfs-
technische nota’s aan de bepalingen van de PSW en andere toepasselijke wetten. Ten behoeve
van het repressieve toezicht dienen de besturen van de fondsen jaarlijks een wettelijk voorge-
schreven aantal verslagstaten in, op grond waarvan de Pensioen- & Verzekeringskamer de
financiële positie van het fonds beoordeelt.  Ook worden er onderzoeken ter  plekke uitge-
voerd. De beoordelingen en onderzoeken richten zich op de administratieve organisatie, de
financiële en verzekeringstechnische kant van de bedrijfsvoering en op de naleving van de
statuten en reglementen. In geval van liquidatie van een fonds houdt de Pensioen- & Verzeke-
ringskamer nauwlettend de gang van zaken in het oog, zodat de rechten van de (gewezen)
deelnemers niet worden aangetast.43

Als toezichtsmaatregelen staan de Pensioen- & Verzekeringskamer de volgende middelen ter
beschikking, opklimmend in zwaarte:
- het bezwaar maken tegen besluiten of toepassingen van regels van een fonds door: 
42. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 073, nr. 3
43. Zicht op toezicht, brochure van de Verzekeringskamer, 1995, p. 10 
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a) mededeling daarvan te doen aan het bestuur van het fonds;
b) mededeling daarvan te doen aan bij Koninklijk besluit aangewezen representatieve

organisaties van werkgevers en van werknemers;
) deze in de pers of anderszins openbaar te maken.

- het doen van een verzoek aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam
om een bewindvoerder over een pensioen- of spaarfonds aan te stellen, indien het be-
stuur een wanbeleid voert, in gebreke blijft de in de wet verlangde gegevens te verschaf-
fen of is komen te ontbreken;

- het geven van een aanwijziging en het opleggen van een bestuurlijke boete en/of een
dwangsom.

De Pensioen- & Verzekeringskamer oefent toezicht uit op de inhoud van de statuten en regle-
menten van de bedrijfs- en beroepspensioenfondsen.44 

Totstandkoming van het beleid

Beleid

(8360000000848)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het vaststellen van beleid ten aanzien van aanvullende pensioenvoorzienin-

gen, vervroegde uittreding en flexibele pensionering.
periode: 1940 -
product: beleidsplan, beleidsnota, o.a.:

- Nota aanvullende pensioenen (Pensioennota), Kamerstukken II, 1990-
1991, 22 167, nr. 1-2

- Brief franchises in pensioenregelingen, Kamerstukken II, 1999–2000, 25
694, nr. 7

(849)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het (doen) verrichten van onderzoek op het gebied van aanvullende pensi-

oenvoorzieningen, vervroegde uittreding en flexibele pensionering.
grondslag: o.a.: Wet gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden (Stb. 1991, 445)

art. III tweede lid
periode: 1949 -
product: rapport

(850)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens met betrekking tot aanvullende

pensioenvoorzieningen ten behoeve van het door de minister te voeren beleid.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 2000,

21) art. 25 eerste lid

44. Zie verder Lutjens, Pensioenvoorzieningen voor werknemers, p. 354-362
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periode: 1994 -
product: periodieke rapportages, pensioenmonitor, VK-studies
opmerking: Over de wijze van uitvoering van de bepalingen van art. 25 raadpleegt de

Pensioen- & Verzekeringskamer de Pensioenraad. Zowel de minister van So-
ciale Zaken als de Sociaal-Economische Raad kunnen over de resultaten be-
schikken. 

 (1384)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB regelen over welke gegevens de minister of de SER moet kun-

nen beschikken m.b.t. de door de Pensioen- & Verzekeringskamer verzamelde
gegevens.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592) art. 25 vijfde lid

periode: 2000 -
product: Algemene Maatregel van Bestuur, o.a.:

- Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen (Stb.
2000, 333)

opmerking: Het betreft de in handeling 850 verzamelde gegevens.

(1385)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het opdragen aan een derde om inlichtingen of gegevens, welke door de

Pensioen- & Verzekeringskamer zijn verstrekt, te onderzoeken en daarover
verslag uit te brengen.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592) art. 20a derde en zesde lid
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 18b derde en zesde lid;

periode: 2000 - 
product: Opdracht, verslag
opmerking: De minister mag de uit deze gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen

en de daaruit getrokken conclusies aan de Staten-Generaal mededelen. Tevens
kan hij de conclusies in algemene zin openbaar maken.

(851)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging of intrekking van wetgeving

op het gebied van aanvullende pensioenen.
periode: 1940 -
product: wetten, o.a.:

- Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds
(Stb. 1949, J 121; b.w. Stb. 2000, 628)

- Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275; opnieuw gepubliceerd
Stb. 1981, 18)

- Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
(Stb. 1972, 400)
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- Wet tot bevriezing van het kinderbijslagbedrag voor het eerste kind, als-
mede oprichting van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb.
1972, 702)

- Wet regelende het heffen van een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het
Fonds Voorheffing Pensioenverzekering als nacalculatie van de lonen
over 1972 (Stb. 1973, 339)

- Wet houdende bijdrage over 1974 ten behoeve van het Fonds Voorheffing
Pensioenverzekering als nacalculatie van de lonen over 1972 (Stb. 1973,
671)

- Wet op de Pensioenkamer (Stb. 1983, 259)
- Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Stb. 1994, 342)
- Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb.

2000, 628)

(852) vervallen

(853)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het adviseren van en/of het verstrekken van gegevens of inlichtingen aan de

minister van Sociale Zaken inzake wet- en regelgeving en beleidsvragen op
het terrein van aanvullende pensioenen.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) o.a. art. 3, 5 derde lid en 16 (b.w. bij Stb. 2000, 628); 
Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1997,
63), art. 20a eerste en tweede lid;
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), art. 2, 8 derde lid en 25 (b.w. Stb. 1997, 510); 
Wet verevening pensioenrechten na scheiding (Stb. 1994, 342) art. 6 tweede
lid en 10; 
Instructie voor de Verzekeringskamer (Stb. 1972, 758) art. 6; 
Instructie Verzekeringskamer (Stb. 1987, 379) art. 6

periode: 1949 - 
product: advies, inlichtingen of gegevens
opmerking: Op de algemene adviestaak van art. 20 van de PSW na zijn de meeste wettelij-

ke adviestaken van de PVK vervallen in 1995 (Stb. 1995, 355). Wel is in een
aantal wetsartikelen de mogelijkheid gehandhaafd dat de minister de PVK om
inlichtingen of gegevens verzoekt. In dat geval is de raad verplicht een advies
uit te brengen. De adviezen van de PVK worden sinds de verzelfstandiging
door de Pensioenraad opgesteld.
De PVK adviseert niet alleen met betrekking tot nationale wet- en regelgeving
en beleidsvragen maar ook met betrekking tot internationale regelgeving en
vraagstukken.  

(854)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot de door werkgevers te sluiten
verzekeringsovereenkomsten inzake pensioenvoorzieningen.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 2 vierde lid
periode: 1952 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Algemene eisen verzekeringsovereenkomsten pensioen- en spaarfond-
senwet (Stcrt. 1953, 236)

- Algemene eisen verzekeringsovereenkomsten pensioen- en spaarfond-
senwet (Stcrt. 1973, 31) 

- Algemene eisen schadeverzekeringsovereenkomsten pensioen- en spaar-
fondsenwet (Stcrt. 1973, 197)

- Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet (St-
crt. 1987, 143)

(855)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van de uitvoering van de Pen-

sioen- en spaarfondsenwet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds (tot 2000) en Wet betreffende verplichte deelneming in
een beroepspensioenregeling.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) art. 15 (b.w. Stb. 2000, 628); 
Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 28; 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 63), art. 25;

periode: 1949 -
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit staten pensioenfondsen (Stb. 1998, 545)

(856)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels inzake het begrip «toezegging omtrent

pensioen» zoals dat in de Pensioen- en spaarfondsenwet wordt gehanteerd.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1997,

65) art. 2 achtste lid
periode: 1996 -
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit pensioentoezegging (Stb. 1997, 36)

(857)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels en voorwaarden voor toezeggingen aan direct en in-

direct grootaandeelhouders.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1981,

17) art. 2 derde lid onder c
periode: 1981 -
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product: ministeriële regeling, onder andere:
- Regeling voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan grootaandeel-

houders (Stcrt. 1981, 31)
- Besluit vaststelling regels en voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan

direct en indirect grootaandeelhouders (Stcrt. 1994, 136)
- Regeling van voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan direct- en in-

direct-grootaandeelhouders (Stcrt. 1994, 251)

(858)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels en voorwaarden voor werkgevers inzake het doen

van toezeggingen omtrent pensioen aan oudere personen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1994,

496) art. 2 derde lid onder d
periode: 1994 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
15 juli 1994, nr. SZ/SV/P/94/3026 (Stcrt. 1994, 136)

(859)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels omtrent de begrippen «gewezen deelnemer» en «toe-

slagen» in de Pensioen- en spaarfondsenwet.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592) art. 8 zevende lid;
periode: 1952 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling omschrijving gewezen deelnemer (Stcrt. 1991, 205)

(860)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels in welke gevallen de afkoop van een pensioen of

van een aanspraak op een pensioen mogelijk is.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1987,

340) art. 32 vierde lid
periode: 1987 -
product: ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling aanwijzing van gevallen waarin afkoop van pensioen of een aan-
spraak op pensioen mogelijk is (Stcrt. 1987, 143)

- Regeling aanwijzing van gevallen waarin afkoop van pensioen of een aan-
spraak op pensioen mogelijk is (Stcrt. 1994, 136)

(861)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het vaststellen van de maximumhoogte van het pensioen, waarbij zowel het
pensioenfonds of de verzekeraar als de rechthebbende zonder toestemming
van de ander kan overgaan tot afkoop van het pensioen.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1994,
496) art. 32 zesde lid

periode: 1994 - 
product: ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling tot herziening bedrag genoemd in art. 32, vijfde lid, van de
Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1997, 240)

- Regeling tot herziening bedrag afkoop pensioenbedragen genoemd in art.
32, vijfde lid, Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1997, 249)

- Regeling herziening bedrag genoemd in artikel 32 vijfde lid, Pensioen- en
spaarfondsenwet (Stcrt. 1998, 233)

(1386)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van een instelling waaraan eerder opgebouwde

pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1994,

496) art. 32b eerste lid onder c;
periode: 1994 -
product: Aanwijzingsbesluit, o.a.:

- Regeling aanwijzing instellingen ex artikel 32b PSW (Stcrt. 1999, 78; ge-
wijzigd Stcrt. 2000, 205; 2003, 28) 

(862)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de vakminister
handeling: Het – bij of krachtens AMvB – vaststellen van regels ten aanzien van de bere-

kening van de waarde van af of in te kopen aanspraken op pensioen en de te
volgen procedure daarbij.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1987,
340) art. 32a derde lid; gewijzigd (Stb. 1994, 496) art. 32b derde lid; 
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Stb. 1994, 342), art. 7 vierde
lid;
Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht (Stb. 1994, 647)
art. 8 vierde lid, 9 eerste lid en 12 tweede lid

periode: 1994 -
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht (Stb. 1994,
647)

ministeriële regeling, o.a.:
- Regeling berekening van een aan één van de Europese Gemeenschappen

af te dragen afkoopsom (Stcrt. 1987, 143)
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- Besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
19 augustus 1994, nr. AZ/SV/P/94/3485 (Stcrt. 1994, 170, gewijzigd Stcrt.
1998, 118)

- Regels voor berekening in geval van waarde-overdracht (Stcrt. 1995, 83)
opmerking: Ten aanzien van de AMvB op grond van art. 32b PSW gold tot de Wet af-

schaffing adviesverplichtingen (Stb. 1995, 355) de verplichting van de
minister de Stichting van de Arbeid en de PVK te horen. Sindsdien geldt dat
de minister bevoegd is de beide organen om advies te vragen.

(863)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Financiën
handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder het

sluiten of afwikkelen van overeenkomsten van verzekering voor eigen
rekening door pensioen- of ondernemingsfondsen niet tot de uitoefening van
het verzekeringsbedrijf wordt gerekend.

grondslag: Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Stb. 1994, 252), zoals gewijzigd (Stb.
1995, 355), art. 13 vijfde lid;

periode: 1993 -
product: ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling taakafbakening pensioenfondsen (Stcrt. 2000, 249)

(864)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van het uitruilen van

mogelijkheden van nabestaandenpensioen tegen een hoger en/of eerder in-
gaand ouderdomspensioen.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 2000,
625) art. 2b vijfde lid;

periode: 1995 -
product: algemene maatregel van bestuur:

- Besluit gelijke behandeling bij pensioenen (Stb. 2002, 101)
opmerking: Artikel 2b van de wet met deze uitruilmogelijkheid, treedt op 1 januari 2000 in

werking. 

(1387)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels inzake de afkoopsom van een pensioen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 2000,

625) art. 32 negende lid
periode: 2000 -
product: algemene maatregel van bestuur

- Besluit gelijke behandeling bij pensioenen (Stb. 2002, 101)

(1388)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van het uitruilen van
mogelijkheden tussen pensioenen, anders dan een ouderdoms- of nabe-
staandenpensioen.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 2000,
625) art. 2c tweede lid

periode: 2002 -
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit gelijke behandeling bij pensioenen (Stb. 2002, 101)

(1389)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het aanwijzen van verenigingen welke niet hoeven te voldoen aan de eisen zo-

als vermeldt in artikel 6a eerste en vierde lid van de Pensioen- en spaarfond-
senwet.

grondslag: Wet van 20 mei 2000 (Stb. 2000, 256), art. III eerste lid
periode: 2000
product: Aanwijzingsbesluit:

- Aanwijzing van verenigingen die niet aan de representativiteitseisen
Pensioen- en Spaarfondsenwet hoeven te voldoen (Stcrt. 2000, 124)

opmerking: Het betreft de volgende drie eisen:
- de vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten;
- de vereniging moet mede het behartigen van de belangen van haar

leden als belanghebbenden als statutair doel hebben;
- de vereniging moet minimaal 1% van het aantal belanghebbenden bij

een fonds georganiseerd hebben.
De wet is per 1 januari 2001 vervallen.

(1390)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij ministeriële regeling aanwijzen van een instelling die onderzoek ver-

richt naar ontbrekende aanvullende pensioenvoorzieningen voor werknemers.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1994,

496), art. 25a;
periode: 1994 - 
product: Ministeriële regeling

(1391)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het  verplichten dat een pensioenfonds, in het belang van de (gewezen)

deelnemers of belanghebbenden, over gaat tot het overdragen of herverzekeren
van het risico bij een verzekeraar.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), gewijzigd (Stb. 1999, 592),
art. 10a;

periode: 2000 -
product: Verplichting
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Financiële regels

(1392)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de uitvoering en de wijze waarop uit-

voering wordt gegeven aan het opstellen van een actuariële en/of bedrijfstech-
nische nota door een pensioen-, beroepspensioen of spaarfonds.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb.
1999,592), art. 9c derde lid

periode: 2000 -
product: Regels

(1393)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de meldingsplicht van de accountant

of actuaris van een fonds, de beleggingen door een fonds en/of de actuariële en
bedrijfstechnische nota van een fonds.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592), art. 9c en 9d;

periode: 2000 -
product: Algemene maatregel van bestuur:

- Besluit actuariële en bedrijfstechnische nota (Stb. 2000, 502)

(1394) 
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het beoordelen van de melding van de accountant over «onrechtmatigheden»

bij een fonds.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), gewijzigd (Stb. 1999, 592),

art. 11 eerste lid;
periode: 2000 -
product: Besluit

(1395)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de eisen waaraan de financiële opzet

van een (beroeps-)pensioenfonds moet voldoen in relatie tot het draagvlak van
het fonds.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592), art. 10 tweede lid

periode: 2000 -
product: Algemene maatregel van bestuur

(1396)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het bij AMvB stellen van regels m.b.t. de verplichtingen omtrent het boekjaar,
jaarrekening, jaarverslag, actuarieel verslag en overige gegevens waarin een
volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592), art. 10b achtste lid

periode: 2000 -
product: Algemene maatregel van bestuur

(1397)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het stellen van regels omtrent de wijze van overlegging van de jaarrekening,

jaarverslag, actuarieel verslag en overige gegevens waarin een volledig beeld
van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592), art. 10b negende lid

periode: 2000 -
product: Regels

(1398)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het opleggen van een sanctiemaatregel aan fondsen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), gewijzigd (Stb. 1999, 592),

art. 23 t/m 23l; 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 21 tot en met 21e;

periode: 2000 -
product: Aanwijzingen, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, beschikking 

(1399)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Justitie 
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de bevoegdheden van de Pensioen- &

Verzekeringskamer om sanctiemaatregelen op te leggen aan fondsen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), gewijzigd (Stb. 1999, 592),

art. 23a derde lid, art. 23b derde lid;
periode: 2000 -
product: Ministeriële regeling

Verplichte deelneming

(865) 
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het verplicht stellen van het deelnemen in een bedrijfs(tak)pensioenfonds voor

alle of bepaalde groepen van bedrijfsgenoten.
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grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) art. 3-5 en 7 (b.w. Stb. 2000, 628);
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 2 eerste lid, 10 eerste lid, 11 eerste t/m derde lid, 12 eerste, vierde,
vijfde en zevende lid;

periode: 1949 -
product: besluit van algemene strekking

- Verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor
deelneming in de Stichting “De samenwerking”pensioenfonds voor het
Slagersbedrijf (Stcrt. 1951, 10; gewijzigd Stcrt. 1996, 131 en Stcrt. 2002,
244) 

- Verplichtstelling tot deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor
deelneming in de Stichting Prepensioenfonds voor het
Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen
(Stcrt. 2003, 34)

- Verplichtstelling tot deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor
deelneming in de Stchting Prepensioenering Vleeswaren- en
Gemaksvoedingindustrie (Stcrt. 2003, 72)

opmerking: De verplichtstelling gebeurt op verzoek van een representatief deel van het ge-
organiseerde bedrijfsleven in een bedrijfstak. Bij wijziging van de financiële
opzet van het bedrijfspensioenfonds of van de statuten en reglementen kan de
verplichtstelling ingetrokken worden tenzij de minister een verklaring van
geen bezwaar afgeeft.
Van de aanvraag tot, de wijziging van of (het voornemen tot) intrekking van
de verplichtstelling, of de verplichtstelling zelf doet de minister mededeling in
de Staatscourant.
Hieronder valt ook de behandeling van de aanvraag tot verplichtstelling.

(1400)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels omtrent de aanvraag tot ontheffing van verplichte deel-

name in een bedrijfstakpensioenfonds.
grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,

628), art. 15 tweede lid;
periode: 2001 - 
product: Ministeriële regeling
opmerking: Hieronder vallen ook de regels tot vrijstelling voor een persoon die slechts

tijdelijk in Nederland werkzaam is.

(1401)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het op aanvraag verlenen van ontheffing verplicht deel te nemen in een

bedrijfstakpensioenfonds.   
grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,

628), art. 15 eerste lid;
periode: 2001-
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product: Ontheffingsbesluit
opmerking: Hieronder valt ook de ontheffing aan een persoon die slechts tijdelijk in

Nederland werkzaam is

(866)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het verplicht stellen van het deelnemen in een beroepspensioenregeling voor

alle of bepaalde groepen van beroepsgenoten.
grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.

1972, 400), art. 2-5;
periode: 1972 -
product: besluit van algemene strekking
opmerking: De verplichtstelling gebeurt op verzoek van een representatief organisaties van

beroepsgenoten. Bij wijziging van de financiële opzet van het bedrijfs-
pensioenfonds of van de statuten en reglementen kan de verplichtstelling inge-
trokken worden tenzij de minister een verklaring van geen bezwaar afgeeft.
Van de aanvraag, de verplichtstelling en de intrekking, evenals de verklaring
van geen bezwaar tegen wijzigingen van statuten of reglementen van de
rechtspersoon wordt door de minister mededeling gedaan in de Staatscourant.
De bevoegdheden kunnen gemandateerd worden.

(1402)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het houden van een representativiteitstoets met betrekking tot het voortzetten

van een verplichting.
grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,

628), art. 12;
periode: 2001 - 
product: Toets
opmerking: Op verzoek van de minister toont het georganiseerde bedrijfsleven dat het

voorzetting van de verplichting wenst. Indien het georganiseerde bedrijfsleven
niet binnen acht weken na het verzoek aantoont dat het (de voortzetting van)
de verplichting wenst, doet de minister hiervan mededeling in de Staatscou-
rant. Binnen twee jaar na deze mededeling doet de minister opnieuw een ver-
zoek. Indien het georganiseerde bedrijfsleven dan wederom niet aantoont dat
het de verplichtstelling wenst, wordt de verplichtstelling door de minister inge-
trokken. Bij de intrekking kunnen door de minister voorschriften worden ge-
geven m.b.t. de rechten en verplichtingen van de (gewezen) deelnemers of hun
werkgevers.

(867)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer  
handeling: Het adviseren van de minister van Sociale Zaken over de verplichtstelling tot

deelname in een bedrijfspensioenfonds of een beroepspensioenregeling.
grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.

1949, J 121), art. 3 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 63); 
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Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), art. 2 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 63)

periode: 1949 - 1997
product: advies

(868)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het adviseren van of het verstrekken van inlichtingen aan de minister over de

verplichtstelling of de intrekking van de verplichtstelling van de deelname aan
een bedrijfspensioenfonds (tot 2000) of een beroepspensioenregeling.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121), art. 3 en 5 eerste lid (b.w. Stb. 2000, 628); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), art. 2 eerste, zesde en zevende lid onder b;

periode: 1949 - 
product: advies

(869)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van richtlijnen en/of regels waaraan bedrijfs(tak)- of beroeps-

pensioenregelingen, waarvoor een verplichtstelling is verzocht, moeten vol-
doen.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121), art. 5 derde lid (b.w. Stb. 2000, 628); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), art. 5 tweede lid en 8 tweede lid, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 63),
art. 5 tweede lid;
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 2 vierde lid, 10 tweede lid, 11 tweede, derde en zevende lid;

periode: 1949 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Vrijstellingsregeling Wet Bpf (Stcrt. 1998, 78, gewijzigd Stcrt. 1998, 118,
Stcrt. 1998, 138)

- Toetsingskader Wet Bpf 2000 (Stcrt. 2001, 165)
opmerking: Dit betreft ook regels met betrekking tot de bij de aanvraag toe te voegen be-

scheiden.
Bij intrekking van een verplichtstelling kan de minister voorschriften geven ter
bescherming van de rechten van de (gewezen) deelnemers.

Pensioenrechten na scheiding

(870)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de vakminister
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handeling: Het – gehoord de Pensioen- & Verzekeringskamer – vaststellen van regels
voor het in rekening brengen door het uitvoeringsorgaan van de kosten voor
verevening van een pensioen na scheiding.

grondslag: Wet verevening pensioenrechten na scheiding (Stb. 1994, 342) art. 6 tweede
lid

periode: 1994 -
product: ministeriële regeling

(871)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB aanwijzen van uitkeringen ingevolge enigerlei rekening die als

pensioen in de zin van de Wet verevening pensioenrechten na scheiding
worden aangemerkt.

grondslag: Wet verevening pensioenrechten na scheiding (Stb. 1994, 342), art. 1 achtste
lid, vernummerd (Stb. 2001, 12), art. 1 negende lid;

periode: 1994 -
product: Algemene maatregel van bestuur

(872)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van het modelformulier voor de melding van het recht op ver-

vening van pensioen na een scheiding aan een pensioenuitvoerder.
grondslag: Wet verevening pensioenrechten na scheiding (Stb. 1994, 342), art. 2 tweede

lid;
periode: 1994 -
product: ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling houden vaststelling van een modelformulier als bedoeld in arti-
kel 2 van de Wet verevening pensioenrechten na scheiding (Stcrt. 1995,
34);

- Vaststelling modelformulier Wet verevening pensioenrechten bij schei-
ding (Stcrt. 2000, 136; ingetrokken Stcrt. 2002, 58); 

- Vastelling modelformulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
(Stcrt. 2002, 58)

(873)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de vakminister
handeling: Het – gehoord de Verzekeringsraad – vaststellen van regels voor de be-

rekening van pensioenrechten na scheiding die betrekking hebben op deelne-
mingsjaren gelegen voor de datum van inwerkingtreding van de Wet ver-
evening pensioenrechten na scheiding.

grondslag: Wet verevening pensioenrechten na scheiding (Stb. 1994, 342), art. 10;
periode: 1994 -
product: ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981 (Stcrt.
1994, 252)
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- Regeling pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995 (St-
crt. 1994, 252)

Vrijstelling, ontheffing en hoofdelijke aansprakelijkheid

(874)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het vaststellen van beleidsregels voor de verlening van ontheffingen van bepa-

lingen in de Pensioen- en spaarfondsenwet.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1994,

496) art. 29 derde lid; Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) zoals ge-
wijzigd (Stb. 1996, 333) art. 4:81

periode: 1994 -
product: beleidsregels, onder andere:

- Beleidsregels ontheffingen Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1996,
125);

- Herziening beleidsregels ontheffingen Pensioen- en spaarfondsenwet (St-
crt. 2000, 236);

opmerking: De regels worden gepubliceerd in de Staatscourant.

(1403)  
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het verlenen van ontheffing van bepalingen uit de Pensioen- en spaarfondsen-

wet.
grondslag: Beleidsregels ontheffingen Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1996, 125),

art. 2, 3, 4, 5, 6 en 7;
Herziening beleidsregels ontheffingen Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt.
2000, 236), art. 2, 3, 5, 6 en gewijzigd (Stcrt. 1998, 192) art. 7;

periode: 1996 -
product: Ontheffingsbesluit

(988)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de gevallen waarin en de voor-

waarden waaronder het bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling van verplichtin-
gen mag verlenen.

grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 13 derde lid;

periode: 2001 - 
product: Algemene maatregel van bestuur:

- Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 (Stb. 2000, 633)
opmerking: Het bedrijfstakpensioenfonds kan de vrijstellingen van de verplichtingen verle-

nen en intrekken. Aan de vrijstelling kan het fonds voorschriften verbinden.

(989)
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels omtrent de vrijstelling van de verplichtstelling bij ge-

moedsbezwaren, alsook de gevolgen van deze vrijstelling.
grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,

628), art. 14 tweede lid;
periode: 2001 - 
product: Ministeriële regeling
opmerking: Dit betreft ook regels omtrent de intrekking van de vrijstelling.

(1404)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de inhoud van de mededeling, de

aard en inhoud van de te verstrekken inlichtingen en de over te leggen stukken
met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid.

grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 23 tweede lid;

periode: 2001 - 
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Dit betreft ook de termijnen waarbinnen het doen van de mededeling, het ver-

strekken van de inlichtingen en het overleggen van de stukken dienen te ge-
schieden.

Toezicht op de fondsen

Organisatie toezicht45

(875)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het (tot 1981 in overeenstemming met de minister van Justitie) op voordracht

van daartoe aangewezen organisaties van werkgevers en werknemers, toevoe-
gen van personen aan de Verzekeringskamer en de Pensioenraad van de Ver-
zekeringskamer.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) art. 14 eerste lid (b.w. Stb. 1952, 275); 
Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 27 (b.w. Stb. 1992, 372); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400) art. 24 (b.w Stb. 1992, 372); 
Statuten van de Stichting Verzekeringskamer (1992) art. 8;

periode: 1952 - 1992
product: beschikking

(878)
45. In  het institutioneel onderzoek ‘Toezicht verzekerd’ van B.J. Abels zijn de handelingen van de minister
van Sociale Zaken opgenomen die de algemene organisatorische zaken rond de Verzekeringskamer betreffen,
zoals de goedkeuring van reglementen en statuten, de benoeming van leden en de verzelfstandiging van de
Verzekeringskamer.
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actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het – onder goedkeuring van de ministers van Sociale Zaken en Justitie –

vaststellen van procedureregels voor werkzaamheden van de Pensioen- & Ver-
zekeringskamer betreffende de aanvullende pensioenen.

grondslag: Besluit van 17 augustus 1949 (Stb. 1949, J 395) art. 5 en 7; Besluit van 17 de-
cember 1953 (Stb. 1953, 574) art. 5-6 (b.w. Stb. 1972, 758); Pensioen- en
spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd Stb. 1990, 29) art 6c tweede
lid; Instructie voor de Verzekeringskamer (Stb. 1972, 758) art. 13; Statuten
van de Stichting Verzekeringskamer (1992) art. 13

periode: 1949 - 
product: procedureregels, onder andere:

- reglement van orde
- Besluit van de Verzekeringskamer inzake klachtrecht (Stcrt. 1990, 108)

(879)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Justitie
handeling: Het goedkeuren van beleidsregels van de Pensioen- & Verzekeringskamer

voor werkzaamheden betreffende de aanvullende pensioenen.
grondslag: Besluit van 17 augustus 1949 (Stb. 1949, J 395) art. 5 en 7; Besluit van 17 de-

cember 1953 (Stb. 1953, 574) art. 5-6 (b.w. Stb. 1972, 758); Pensioen- en
spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1990, 29) art. 6c twee-
de lid

periode: 1949 -
product: beschikking

(880)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het vaststellen van een verslag over haar bevindingen betreffende de toepas-

sing van de Pensioen- en spaarfondsenwet en de Wet betreffende verplichte
deelneming in een beroepspensioenregeling.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 24; 
Besluit van 17 augustus 1949 (Stb. 1949, J 395) art. 6; 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), art. 22; 
Statuten van de Stichting Verzekeringskamer (1992) art. 1

periode: 1949 -
product: (jaar)verslag

(881)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels voor het door de pensioen- en spaarfondsen ver-

goeden van de kosten voor de uitvoering van de pensioenwetten door de
Pensioen- & Verzekeringskamer.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) art. 12 (b.w. Stb. 1952, 275); 
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Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 26; 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400) art. 23;

periode: 1952 -
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Kostenbeschikking Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1953, 251; ver-
vangen Stcrt. 1973, 139)

- Kostenbeschikking Wet betreffende verplichte deelneming in een be-
roepspensioenregeling (Stcrt. 1974, 74)

- Kostenregeling Wet betreffende verplichte deelneming in een beroeps-
pensioenregeling 1993 (Stcrt. 1993, 165, gewijzigd Stcrt. 1998, 233)

- Kostenregeling Pensioen- en spaarfondsenwet 1993 (Stcrt. 1993, 165, ge-
wijzigd Stcrt. 1998, 233)

(882)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het jaarlijks vaststellen van de aanslagen voor de pensioen- en spaarfondsen

inzake de kosten van de Pensioen- & Verzekeringskamer voor de uitvoering
van de pensioenwetten.

grondslag: Kostenbeschikking Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1953, 251) art. 2-10;
Kostenbeschikking Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1973, 139) art. 3-11;
Kostenbeschikking Wet betreffende verplichte deelneming in een beroeps-
pensioenregeling (Stcrt. 1974, 74) art. 3-10; Kostenregeling Pensioen- en
spaarfondsenwet 1993 (Stcrt. 1993, 165) art. 3-7; Kostenregeling Wet betref-
fende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling 1993 (Stcrt.
1993, 165) art. 3-7

periode: 1953 -
product: beschikking

Bestuur

(1405)  
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het stellen van beleidsregels met betrekking tot de deskundigheid en integri-

teit van het bestuur van een pensioenfonds.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592), art. 5 achtste lid;
periode: 2000 -
product: Beleidsregels, o.a.:

- Beleidsregels beleidsbepaling en toetsing pensioenfondsen (Stcrt. 2000,
183)

(1406)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
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handeling: Het stellen van regels omtrent de inhoud van de gedragscode voor de be-
stuurders en medewerkers van een pensioen-, beroepspensioen- of spaarfonds.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592), art. 5a tweede lid

periode: 2001 -
product: Regeling, o.a.:

- Regeling gedragscode pensioen- en spaarfondsen (Stcrt. 2000, 245)
(1407)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het beoordelen van de wijziging in de samenstelling van de personen die het

beleid van het fonds (mede) bepalen
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), gewijzigd (Stb. 1999, 592),

art. 5 vijfde lid;
periode: 2000 -
product: Besluit

(1408)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het aanwijzen van één of meerdere personen van wie het bestuur van een

fonds toestemming moet verkrijgen om bevoegdheden uit te kunnen oefenen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), gewijzigd (Stb. 1999, 592),

art.  23l eerste lid;
periode: 2000 -
product: Aanwijzingsbesluit
opmerking: Na het geven van een aanwijzing (zie handeling 889), moet het fonds binnen

een bepaalde periode reageren. Als aan de aanwijzing niet of onvoldoende
gevolg is gegeven kan de PVK aan het bestuur van het fonds aanzeggen dat
vanaf een bepaald tijdstip het bestuur alleen maar zijn bevoegdheden mag
uitoefenen na toestemming door één of meer door de PVK aangewezen
personen en met inachtneming van de opdrachten door deze personen.

Uitvoering toezicht

(1409)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de bepalingen welke opgenomen

worden in de statuten en reglementen van de rechtspersoon.
grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.

1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 510), art. 8 derde lid;
periode: 1997 - 
product: Ministeriële regeling
opmerking: De rechtspersoon zal als beroepspensioenfonds de beroepspensioenregeling

uitvoeren.
(1410) 
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
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handeling: Het beoordelen van de wijziging van de statuten of reglementen van een
bedrijfstakpensioenfonds. 

grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 9 eerste en tweede lid;

periode: 2001 -
product: Besluit, beschikking

(1411)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het mededelen aan de minister van Sociale Zaken wanneer de statuten of re-

glementen van een bedrijfstakpensioen in strijd zijn met enig wettelijk voor-
schrift.

grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 9 derde lid;

periode: 2001 - 
product: Mededeling

(885)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1952-1994) 

de Pensioen- & Verzekeringskamer (1994-)
handeling: Het vaststellen van formulieren en/of het model van een formulier voor de

aanmelding van pensioen- en spaarfondsen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), art. 20; gewijzigd (Stb. 1981,

17) art. 4 tweede lid (gewijzigd Stb. 1994, 496);
Beleidsregels beleidsbepaling en toetsing pensioenfondsen (Stcrt. 2000, 183),
art. 4;

periode: 1952 - 
product: (ministeriële) regeling, onder andere:

- Beschikking van de minister van Sociale Zaken van 5 juli 1954, nr. 570
(Stcrt. 1954, 131)

- Beschikking aanmeldingsformulier (Stcrt. 1981, 31)
- Regeling van de Verzekeringskamer van 8 juli 1994, nr. 4.357/3.111/94-

113 (Stcrt. 1994, 136)
opmerking: Dit betreft ook het vragenformulier.

(886)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het ten behoeve van het toezicht registreren van aanmeldingen van pensioen-

en spaarfondsen en het doorzenden van een exemplaar van de daarbij ontvan-
gen statuten en reglementen en de wijzigingen daarvan aan de Verzekerings-
kamer.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1981,
17) art. 4 tweede en derde lid (b.w. Stb. 2000, 628);

periode: 1981 - 2000
product: beschikking
opmerking: Sinds 1994 (Stb. 1994, 496) geldt de verplichte inzending van (wijzigingen
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van) statuten en reglementen aan de minister alleen nog voor de bedrijfs-
pensioenfondsen.

(888)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het beoordelen van de aanmelding van een (ondernemings-)pensioen- of (on-

dernemings-)spaarfonds en van wijzigingen van statuten, reglementen en an-
dere fondsstukken.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 4 vierde lid
periode: 1952 -
product: opmerkingen, mededelingen
opmerking: Bij aanmelding dient een ondernemingspensioen- of -spaarfonds de volgende

stukken in te dienen:
- een aanmeldingsformulier;
- een afschrift van de akte van oprichting;
- een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van de reglementen;
- een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de overeenkomst, waarin

de regeling van de betaling van de bijdragen als bedoeld in art. 3a PSW is
opgenomen.

Als het fonds het risico geheel of gedeeltelijk zelfstandig draagt moeten ook
de volgende stukken worden ingediend:
- een actuariële en bedrijfstechnische nota;
- een beleggingsplan;
- de openingsbalans.
Als de pensioenverplichtingen worden herverzekerd dient ook de herverzeke-
ringsovereenkomst aan de PVK te worden gezonden

(889)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het houden van (regulier) toezicht op de pensioen- en spaarfondsen.
grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.

1949, J 121) art. 11 (b.w. Stb. 1952, 275); Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628), art. 17, 18 eerste lid, 19 eerste
lid; Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 10-13, (zoals ge-
wijzigd Stb. 1999, 592), 10b, 16, 23, (zoals gewijzigd Stb. 1972, 774), 23a en
(zoals gewijzigd Stb. 1992, 372; 1999, 592) 20 eerste lid, 23 eerste en tweede
lid; Besluit van 17 augustus 1949 (Stb. 1949, 395) art. 4-5 (b.w. Stb. 1953,
574); Besluit van 17 december 1953 (Stb. 1953, 574) art. 4 (b.w. Stb. 1993,
578); Besluit van 26 oktober 1993 (Stb. 1993, 578) art. 3 (b.w. Stb. 1998,
545); Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
(Stb. 1972, 400), art. 10 (b.w. Stb. 1999, 592), 18-21 (en Stb. 1992, 372) art.
18a, zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 18a eerste lid; Wet privatisering
FVP (Stb. 1998, 457), art. 5 eerste, derde, vijfde en zesde lid, art. 6 eerste t/m
zesde lid; Besluit van 26 oktober 1993 (Stb. 1993, 577) art. 3 (b.w. Stb.
1998, 545);

periode: 1949 -
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product: beoordeling, controlerapport, verlag periodiek overleg
opmerking: Hieronder vallen:

- het jaarlijks controleren van de staten en jaarverslagen; ten behoeve van
het toezicht moeten de pensioen- en spaarfondsen jaarlijks een aantal
staten, die bepaalde bedrijfsgegevens bevatten, indienen bij de PVK;

- het doen van onderzoek of de regels die bij toekenning van pensioenen
worden toegepast in overeenstemming zijn met de statuten en reglemen-
ten; onderzoek naar de wijze van belegging van de geldmiddelen, de
financiële en actuariële rekeningen en grondslagen en de balansen en be-
drijfsrekeningen; dit onderzoek gebeurt bij de PVK of ter plaatse bij het
fonds; de fondsen worden alle een maal in de x-aantal jaar bezocht. Van
dit periodiek overleg wordt een verslag opgesteld;

- het bezwaar maken tegen besluiten of toepassingen van regels van een
fonds door mededeling daarvan te doen aan het bestuur van het fonds.

- het geven van aanwijzingen aan het bestuur van een fonds, als de PVK dit
noodzakelijk acht in het belang van de (gewezen) deelnemers of andere
belanghebbenden.

(890)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het toezien op de afwikkeling en beëindiging van de activiteiten van een

pensioen- of spaarfonds.
bron: interview
periode: 1952 -
product: beoordeling liquidatiebrief en -balans

(891)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het nemen van toezichtsmaatregelen ten aanzien van de pensioen- en spaar-

fondsen.
grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.

1949, J 121) art. 11 (b.w. Stb. 1952, 275); 
Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 10-13, 16, 23, (zoals ge-
wijzigd Stb. 1972, 774) 23a en (zoals gewijzigd Stb. 1992, 372) 20 eerste lid,
zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 20 eerste lid; 
Besluit van 17 augustus 1949 (Stb. 1949, 395) art. 4-5 (b.w. Stb. 1953, 574); 
Besluit van 17 december 1953 (Stb. 1953, 574) art. 4 (b.w. Stb. 1993, 578); 
Besluit van 26 oktober 1993 (Stb. 1993, 578) art. 3 (b.w. Stb. 1998, 545); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), art. 10 (b.w. Stb. 1999, 592), 18-21 (en Stb. 1992, 372) art. 18a,
zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592) art. 19 en 20; 
Besluit van 26 oktober 1993 (Stb. 1993, 577) art. 3 (b.w. Stb. 1998, 545)

periode: 1949 -
product: besluiten, maatregelen
opmerking: Onder deze maatregelen worden begrepen:
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- het bezwaar maken tegen besluiten of toepassingen van regels van een
fonds door a) mededeling daarvan te doen aan bij Koninklijk besluit aan-
gewezen  representatieve organisaties van werkgevers en van werknemers
of
b) deze in de pers of anderszins openbaar te maken.

- het doen van een verzoek aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof
te Amsterdam om een bewindvoerder over een pensioen- of spaarfonds
aan te stellen, indien het bestuur een wanbeleid voert, in gebreke blijft de
in de wet verlangde gegevens te verschaffen of is komen te ontbreken.

(1412)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het bij AMvB stellen van regels voor een rechtspersoonlijkheid bezittend

lichaam indien dat lichaam niet tot betaling aan het bedrijfstakpensioenfonds
in staat is. 

grondslag: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 23 tweede lid;

periode: 2001-
product: Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000 (Stb. 2000, 631)
opmerking: Dit heeft betrekking tot: 

- de inhoud van de melding van de betalingsonmacht; 
- de aard en de inhoud van de te verstrekken inlichtingen;
- de over te leggen stukken; 
- de termijnen waarbinnen het doen van de mededeling, het verstrekken van

de inlichtingen en het overleggen van de stukken dienen te geschieden.
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Staten 

(892)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de minister van Justitie
handeling: Het – op voorstel van de Pensioen- & Verzekeringskamer – vaststellen van de

modellen van de staten waarop pensioen- en spaarfondsen gegevens dienen te
verstrekken aan de Pensioen- & Verzekeringskamer.

grondslag: Besluit van 17 augustus 1949 (Stb. 1949, J 395) art. 3 (b.w. Stb. 1953, 574);
Besluit van 17 december 1953, (Stb. 1953, 574) art. 3 (b.w. Stb. 1993, 578);
Besluit van 26 juni 1973 (Stb. 1973, 331) art. 2 (b.w. Stb. 1993, 577); Besluit
van 26 oktober 1993 (Stb. 1993, 577) art. 2 (b.w. Stb. 1998, 545); Besluit van
26 oktober 1993 (Stb. 1993, 578) art. 2 (b.w. Stb. 1998, 545);

periode: 1949 - 1998
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Beschikking staten pensioen- en spaarfondsen (Stcrt. 1953, 254)
- Beschikking staten beroepspensioenfondsen (Stcrt. 1974, 12)
- Regeling staten pensioen- en spaarfondsen (Stcrt. 1991, 104)
- Regeling staten beroepspensioenfondsen (Stcrt. 1992, 176)

(893)
actor: de Verzekeringskamer
handeling: Het doen van voorstellen aan de ministers van Sociale Zaken en Justitie voor

modellen van staten waarop pensioen- en spaarfondsen gegevens dienen te
verstrekken aan de Verzekeringskamer.

grondslag: Besluit van 17 december 1953, (Stb. 1953, 574) art. 3 (b.w. Stb. 1993, 578);
periode: 1953 - 1993
product: voorstellen

(1413)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het geven van aanwijzingen met betrekking tot het invullen van staten door

fondsen en beroepspensioenfondsen. 
grondslag: Besluit staten pensioenfondsen (Stb. 1998, 545), art. 2, vijfde lid en art. 3 vijf-

de lid;
periode: 1998 -
product: Aanwijzing, o.a.:

- Regeling aanwijzingen staten pensioenfondsen (Stcrt. 1999, 64)

(1414)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de wijze van indiening en onder-

tekening van de staten van fondsen en beroepspensioenfondsen.
grondslag: Besluit staten pensioenfondsen (Stb. 1998, 545), art. 5 zevende lid;
periode: 1998 -
product: Regels, o.a.:
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- Regeling aanwijzingen staten pensioenfondsen (Stcrt. 1999, 64)

(1415)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting om staten in te dienen.
grondslag: Besluit staten pensioenfondsen (Stb. 1998, 545), art. 4 en 7;
periode: 1998 -
product: Ontheffingsbesluit
opmerking: Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Er kunnen tevens

voorschriften aan verbonden worden.
De ontheffing kan verleend worden voor het indienen van:
- staten vóór 1 juli van het kalenderjaar;
- bepaalde staten;
- gedeelten van bepaalde staten.

(1416)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het beoordelen van de staten van fondsen en beroepspensioenfondsen. 
grondslag: Besluit staten pensioenfondsen (Stb. 1998, 545) art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

eerste t/m zesde lid;
periode: 1998 -
product: Aanwijzingen, accountantsverklaringen, beoordelingen

(1417)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het stellen van regels ter uitvoering van het Besluit staten pensioenfondsen.
grondslag: Besluit staten pensioenfondsen (Stb. 1998, 545), art. 9;
periode: 1998-
product: Ministeriële regeling

Overtreding

(1418)
actor: Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het opleggen van een last onder dwangsom bij overtreding van voorschriften.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592), art. 23a eerste lid; 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 18 eerste lid;
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 21a eerste lid;

periode: 2000 - 
product: Dwangsom

(1419)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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handeling: Het stellen van regels omtrent het opleggen van een last onder dwangsom door
de Pensioen- & Verzekeringskamer.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592), art. 23a derde lid;
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 18 derde lid; 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 21a tweede lid;

periode: 2000 - 
product: Ministeriële regeling

(1420)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het opleggen van een bestuurlijke boete bij overtreding van voorschriften.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592), art. 23b eerste lid; 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 19 eerste lid;
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 21b eerste lid;

periode: 2000 - 
product: Boete
opmerking: Het bedrag van de boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage

bij de Pensioen- en spaarfondsenwet.

(1421)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Justitie
handeling: Het stellen van regels omtrent het opleggen van een bestuurlijke boete door de

Pensioen- & Verzekeringskamer.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592), art. 23b derde lid;
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 19 derde lid; 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 21b derde lid;

periode: 2000 -
product: Ministeriële regeling 

(1422)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
handeling: Het bij AMvB wijzigen van de bijlage(n) bij de Pensioen- en Spaarfondsen-

wet, of de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 of
de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,
592), art. 23c;
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Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 20 derde lid;
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 21c derde lid;

periode: 2000 - 
product: Algemene maatregel van bestuur
opmerking: Het bedrag van de boete wordt bepaald op de wijze zoals voorzien in de bijla-

ge.

(1423)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer  
handeling: Het opleggen van een boete bij beschikking.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592), art. 23f eerste lid
periode: 2000 - 
product: Beschikking

(895)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij K.B. aanwijzen van centrale en andere organisaties van werkgevers en

werknemers, die door de Pensioen- & Verzekeringskamer op de hoogte ge-
bracht kunnen worden van aanwijzingen van de Verzekeringskamer aan fonds-
besturen.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1972,
774) art. 23 tweede lid, (b.w. Stb. 1999, 592)

periode: 1972 - 2000
product: Koninklijk besluit, o.a.:

- Koninklijk besluit van 25 februari 1981 (Stcrt. 1981, 40; gewijzigd Stb.
2000, 630)

(896)
actor: het Gerechtshof te Amsterdam – de ondernemingskamer
handeling: Het – op verzoek van de Pensioen- & Verzekeringskamer – aanstellen van een

bewindvoerder over een pensioen- of spaarfonds, als het bestuur in gebreke is
gebleven.

grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1972,
774) art. 23a, gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 23m eerste lid;

periode: 1972 -
product: beschikking
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Klachten en bezwaren

(898)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tegen de aanwijzing van een

actuaris bij een pensioenfonds.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 12 eerste en tweede lid

(b.w. Stb. 1999, 592); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400) art. 11 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1999, 592); 

periode: 1952 - 2000
product: beschikking

(1424)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het uiten van bedenkingen tegen de aanwijzing of handhaving van een actua-

ris.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592), art. 12 tweede lid; 
periode: 2000 - 
product: beschikking

(1425)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het stellen van regels omtrent klachten dat de belangen van de belanghebben-

den niet op evenwichtige wijze worden behartigd.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 2000,

256) art. 6d eerste lid
periode: 2000 -
product: Regels
opmerking: Indien binnen acht weken geen beroep bij de ondernemingskamer is ingesteld,

kan de deelnemersraad een klacht indienen bij de Pensioen- & Verzekerings-
kamer op grond dat de belangen van de belanghebbenden niet op een even-
wichtige wijze zijn behartigd.

(1426)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het goedkeuren en publiceren van de regels van de Pensioen- & Verzekerings-

kamer omtrent onevenwichtige behartiging van de belangen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 2000,

256), art. 6d eerste lid
periode: 2000 - 
product: Goedkeuringsbesluit
opmerking: Publicatie vindt plaats in de Staatscourant.

Ontheffing en vrijstelling
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(900)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – gehoord de Pensioen- & Verzekeringskamer – verlenen van ontheffing

of (sinds 1997) vrijstelling aan pensioen- en spaarfondsen, werkgevers of be-
roepsgenoten van bepalingen in de wetten inzake aanvullende pensioenen.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) art. 16 (b.w. Stb. 2000, 628); 
Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 29 (b.w. Stb. 1994, 496); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 63), art. 26; 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), zoals gewijzigd (Stb. 2001, 314), art. 15 eerste lid;
Richtlijnen betreffende vrijwillige voorzieningen in beroepspensioenre-
gelingen (Stcrt. 1983, 23) art. 5;

periode: 1949 - 
product: beschikking
opmerking: De adviesverplichting van de Pensioen-& Verzekeringskamer voor de Wet

Bpf en de Wet Bpr is in respectievelijk 1995 en 1997 vervangen door een in-
lichtingenplicht indien de minister daar om verzoekt.

(901)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het adviseren van en/of verstrekken van inlichtingen aan de minister ten aan-

zien van de verlening van ontheffing aan pensioen- en spaarfondsen, werk-
gevers of beroepsgenoten van bepalingen in de pensioenwetten.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) art. 16 (b.w. Stb. 2000, 628); 
Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) art. 29 (b.w. Stb. 1994, 496); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 63), art. 26; 

periode: 1949 - 
product: advies, inlichtingen
opmerking: De adviesverplichting van de PVK voor de Wet Bpf en de Wet Bpr is in resp.

1995 en 1997 vervangen door een inlichtingenplicht indien de minister daar
om verzoekt.

(902)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het verlenen van ontheffing aan pensioen- en spaarfondsen van bepalingen in

de wet.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1994,

496) art. 29 eerste lid
periode: 1994 -
product: Ontheffing
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opmerking: De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Tevens kunnen er
voorschriften aan verbonden worden.

(904)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het behandelen van bezwaren van personen tegen besluiten van bevoegde uit-

voerende organen van beroepspensioenregelingen inzake vrijstelling wegens
gemoedsbezwaren.

grondslag: Richtlijnen gemoedsbezwaren tegen verzekering (Stcrt. 1973, 17) art. 6
periode: 1973 -
product: mededelingen
opmerking: De Pensioen- & Verzekeringskamer beoordeelt de bezwaren en brengt de

betrokken partijen van haar mening op de hoogte. In het geval de bezwaren ge-
grond zijn, wijst de PVK de betrokken persoon op de mogelijkheid dat de
minister de vrijstelling kan verlenen (op grond van art. 26 van de Wet Bpr).

(905)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het beoordelen van collectieve waarde-overdrachten en eventueel maken van

bezwaar daartegen.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1987,

340) art. 32a eerste lid onder d
periode: 1987 -
product: correspondentie, besluit
opmerking: Collectieve waarde-overdrachten van pensioenrechten (bijv. bij fusie, reor-

ganisatie of bedrijfsovername) moeten gemeld worden aan de Pensioen- &
Verzekeringskamer. Indien de PVK binnen drie maanden geen bezwaar heeft
gemaakt mag de overdracht doorgang vinden.

(906)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van regels inzake de meldingsplicht

van het bestuur van een rechtspersoon, indien de rechtspersoon niet in staat is
tot betaling van zijn bijdrage aan het bedrijfspensioenfonds.

grondslag: Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J 121) zoals gewijzigd (Stb. 1986, 276) art. 18b eerste lid, vernummerd
(Stb. 1990, 222) tweede lid (b.w. Stb. 2000, 628);

periode: 1986 - 2000
product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

- Besluit meldingsregeling Wet betreffende verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds (Stb. 1986, 582)

(907)
actor: het College van Beroep voor het bedrijfsleven
handeling: Het beslissen op beroepschriften tegen besluiten genomen op grond van wet-

ten inzake aanvullende pensioenen.
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grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) zoals gewijzigd (Stb. 1993,
690) art. 33a (b.w. Stb. 1999, 592); 
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), art. 11 derde lid en 21 derde lid (b.w. Stb. 1999, 592);

periode: 1994 - 2000
product: beschikking

(908)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het verstrekken van inlichtingen en behandelen van klachten.
bron: interview
periode: 1952 -
product: correspondentie

3.8.2. Verplichte pensioenverzekering en het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering

Inleiding

In de jaren zestig, zeventig en tachtig werd de discussie gevoerd of het wenselijk zou zijn een
wettelijke plicht voor een aanvullende pensioenverzekering voor werknemers in te voeren.
Voor de financiering van een dergelijke voorziening zou veel geld nodig zijn. Voordat een
wettelijke pensioenverzekering tot  stand kwam, werd in 1972 reeds begonnen met  het re-
serveren van gelden hiervoor. Deze gelden, die vrijkwamen door de kinderbijslag voor het
eerste kind gedurende een aantal jaren (1972-1975) te bevriezen, werden gestort in het bij wet
opgerichte Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP).46 

In 1996 hebben de staatssecretaris van Sociale Zaken en het bestuur van de Stichting van de
Arbeid een akkoord bereikt over de privatisering van het FVP. Hierbij zal wettelijk geregeld
worden dat het vermogen van het fonds bestemd blijft voor de aanvullende pensioenen en de
bijdragen uit het fonds ten goede komen van de voortzetting van de pensioenopbouw van
werkloze werknemers. Onderdeel van het akkoord is ook dat de ambtenaren, als die onder de
Werkloosheidswet komen te vallen, in geval van werkloosheid een beroep op deze regeling
kunnen doen.47

De Wet privatisering FVP (Stb. 1998, 457) regelt de privatisering van het FVP en de . Het
kabinet besloot om de middelen van het FVP te blijven gebruiken voor verbetering van aan-
vullende pensioenen. De sociale partners gaven aan het fonds in enigerlei vorm voort te
willen zetten in een op te richten stichting naar burgerlijk recht. Het doel van deze stichting is
het financieren van aanvullende pensioenregelingen. De middelen van het FVP-fonds werden
aan deze stichting ter beschikking gesteld. 
In de wet staan enkele voorwaarden genoemd waaraan de stichting dient te voldoen. Onder

46. Wet van 13 december 1972, Stb. 702, tot bevriezing van het kinderbijslagbedrag voor het eerste kind
alsmede oprichting van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering.
47. Akkoord over privatisering Fonds Voorheffing Pensioenen in Staatscourant 1996, 205; Wet
privatisering FVP (Stb. 1998, 457)
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andere moet de doelstelling uit de statuten blijken en  moet het bestuur paritair zijn samenge-
steld. Verder dient de stichting activiteiten te ontwikkelen die passen binnen de doelstelling,
namelijk het aanwenden van middelen voor aanvullende pensioenvoorzieningen.

Het toezicht op de stichting wordt uitgeoefend door de Pensioen- & Verzekeringskamer. De
reden voor deze aansluiting bij deze toezichtstructuur ligt in de doelstelling en de activiteiten
van de stichting die qua strekking overeenkomen met die van de pensioenfondsen. Het
toezicht richt zich op alle voorschriften en verplichtingen die gelden ten aanzien van de
stichting. De PVK houdt geen toezicht op de uitvoering van een regeling, maar alleen op (1)
de voorwaarden die nodig zijn voor het realiseren van een doelstelling en op (2) de eisen
waaraan de stichting moet voldoen.48

De stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering – stichting FVP – is voor bo-
venstaand doel door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen.

Het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering

Organisatie

(909)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het bij AMvB vaststellen van nadere regels inzake het bestuur en het beheer

van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), art. 4 en 8 (b.w. Stb. 1998, 457);
periode: 1972 - 1999
product: algemene maatregel van bestuur, o.a.:

- Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532)

(910)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het vaststellen van een reglement voor de werkzaamheden van het bestuur van

het FVP.
grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 6
periode: 1974 - 1999
product: bestuursreglement

(911)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het vaststellen van regels voor de schadeloosstelling en de vergoeding voor

reis- en verblijfkosten voor de leden en plaatsvervangende leden van het be-
stuur van het FVP.

grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 7
periode: 1974 - 1999
product: regeling

48   . Kamerstukken II, 1997-1998, nr. 25 745, nr. 3, p. 3-6 
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(912)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het goedkeuren van het besluit van het Fonds Voorheffing Pensioenverze-

kering inzake
- het reglement voor de werkzaamheden van het bestuur van het Fonds
- regels voor een schadeloosstelling en de vergoeding voor reis- en ver-

blijfkosten van de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van
het Fonds.

grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 6 en 7
periode: 1974 - 1999
product: beschikking

(913)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
de minister van Financiën

handeling: Het aanwijzen van vertegenwoordigers die met raadgevende stem de ver-
gaderingen van het bestuur van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
bijwonen.

grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 5 (b.w.
Stb. 1998, 708)

periode: 1974 - 1999
product: aanwijzing

(914)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het in dienst nemen en bezoldigen van een secretaris en verder personeel.
grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 8
periode: 1974 - 1999
product: o.a.: beschikking, salarisbetaling
opmerking: Onder deze handeling vallen zowel rechtshandelingen als het aanstellen,

bevorderen, ontslaan van personeel en het toekennen van vergoedingen voor
reis- en verblijfkosten en studiekosten als feitelijke handelingen zoals het be-
talen van salarissen.

(915)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het aan de Sociale Verzekeringsbank vergoeden van de onkosten van de ad-

ministratieve werkzaamheden voor het FVP.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), art. 6 tweede lid (b.w. Stb. 1998,

457);
periode: 1972 - 1999
product: beschikking, financiële bescheiden

(916)
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actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het stellen van regels voor de vergoeding door het FVP van de onkosten van

de administratieve werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), art. 6 derde lid (b.w. Stb. 1998,

457);
periode: 1972 - 1999
product: ministeriële regeling

(917)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het – op verzoek van de minister of de Sociaal-Economische Raad – financie-

ren van onderzoek inzake aanvullende pensioenen.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 496),

art. 7 (b.w. Stb. 1998, 457);
periode: 1994 - 1999
product: financiële bescheiden

(918)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het vergoeden van de kosten van de uitvoering van de bijdrageregelingen voor

de voortzetting van de pensioenvoorziening van werkloze werknemers door de
Sociale Verzekeringsbank, de uitvoerders van de Werkloosheidswet en de
pensioenuitvoerders.

grondslag: Bijdrageregelen Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stcrt. 1989, 61) art.
14; Bijdrageregelen FVP 1995 (Stcrt. 1994, 231) art. 41;

periode: 1989 - 1999
product: financiële bescheiden, kostenverslag

(919)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het – in overleg met de Sociale Verzekeringsbank – benoemen van een

registeraccountant voor de controle van de rekening over een boekjaar.
grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art.16 derde

lid;
periode: 1974 - 1999
product: beschikking

(920)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het controleren van het jaarverslag, de jaarrekening, het accountantsrapport en

andere verslagen en verantwoordingen van het Fonds Voorheffing Pensi-
oenverzekering.

grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), art. 4 derde lid (b.w. Stb. 1998,
457); 
Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 16; 

periode: 1972 - 1999
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product: (controle)rapport

(923)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het beleggen van de middelen van het Fonds Voorheffing Pensioenverze-

kering in projecten voor de woningbouw.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), art. 3 derde lid (b.w. Stb. 1998,

457); 
Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 13-14

periode: 1974 - 1999
product: financiële bescheiden

(924)
actor: de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
handeling: Het aanwijzen van woningen en woongebouwen, waarvoor de leningen uit het

Fonds Voorheffing Pensioenverzekering voorgefinancierd mogen worden.
grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 13 twee-

de lid (b.w. Stb. 1998, 708)
periode: 1974 - 1999
product: beschikking

Taak

(925)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het vaststellen van het (algemeen) beleid van het FVP.
periode: 1972 - 1999
product: notulen, vergaderstukken, rapporten
opmerking: Hierbij wordt onder andere gedacht aan de neerslag van de vergaderingen van

het bestuur van het FVP en door het bestuur ingestelde commissies. Met name
in deze vergaderingen worden beleidsbepalende beslissingen genomen.

(926)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het vaststellen van regels voor de aanwending van rentebaten en middelen van

het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering voor het leveren van bijdragen: 
- aan werkloze werknemers voor de voortzetting van hun pensioenvoorzie-

ning;
- voor de verwerving van pensioenaanspraken door vrouwelijke werknemers

die in het verleden direct of indirect zijn uitgesloten vanwege hun geslacht.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), zoals gewijzigd (Stb. 1988, 557),

art. 4b (b.w. Stb. 1998, 457); 
periode: 1988 - 1999
product: regeling, onder andere:

- Bijdrageregelen Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stcrt. 1989, 61)
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- Bijdrageregelen FVP 1995 (Stcrt. 1994, 231)
- Bijdrageregeling inhaalpensioen (Stcrt. 1995, 103)

(927)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Financiën
handeling: Het goedkeuren van bijdrageregelingen van het Fonds Voorheffing Pensioen-

verzekering voor voortzetting van pensioenvoorzieningen van werkloze werk-
nemers of verwerving van pensioenaanspraken van vrouwelijke werknemers.

grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), zoals gewijzigd (Stb. 1988, 557),
art. 4b derde tot en met negende lid (b.w. Stb. 1998, 457);

periode: 1988 - 1999
product: beschikking, o.a.:

- Goedkeuring Besluit tot wijziging Bijdrageregeling inhaalpensioen (Stb.
1997, 160)

(928)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de minister van Financiën
handeling: Het doen van een voordracht voor een Koninklijk besluit waarbij:

- [een besluit genomen wordt ter zake van het beroep van het Fonds Voor-
heffing Pensioenverzekering tegen het besluit van de ministers van Sociale
Zaken en Financiën hun goedkeuring aan de bijdrageregelingen van het
Fonds te onthouden (tot en met 1993)]

- bijdrageregelingen van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering ver-
nietigd worden ingeval deze regelingen er toe leiden dat het eigen ver-
mogen van het Fonds beneden een bepaald bedrag daalt.

grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), zoals gewijzigd (Stb. 1988, 557),
art. 4b vijfde (b.w. Stb. 1993, 650) en zevende lid (b.w. Stb. 1998, 457);

periode: 1988 - 1999
product: (voordracht voor) Koninklijk besluit

(929)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het verstrekken van een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenvoor-

ziening van een werkloze werknemer.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), zoals gewijzigd (Stb. 1988, 557),

art. 4a eerste lid, 4b-4c (b.w. Stb. 1998, 457); Bijdrageregelen Fonds Voorhef-
fing Pensioenverzekering (Stcrt. 1989, 61) art. 10-11; Bijdrageregelen FVP
1995 (Stcrt. 1994, 231) art. 21-23, 31, 35-37

periode: 1989 - 1999
product: beschikking, financiële bescheiden
opmerking: Er is sprake van twee beschikkingen. Binnen twaalf weken na de aanvraag

wordt er een besluit genomen of er recht op een bijdrage bestaat en indien er
recht is toegekend, volgt na beëindiging van de WW-uitkering een beslissing
over de hoogte van de bijdrage.
De bijdragen worden direct aan de pensioenuitvoerder betaald, die het geld
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moet aanwenden voor de voortzetting van de pensioenvoorziening van de
werkloze werknemer.

(930)
actor: de bedrijfsverenigingen (1995-1997) 

het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-1999)
handeling: Het maandelijks aan het FVP melden van werkloze werknemers, die voor een

bijdrage voor de voortzetting van hun pensioenvoorziening in aanmerking
komen.

grondslag: Bijdrageregelen FVP 1995 (Stcrt. 1994, 231) art. 6-10;
periode: 1995 - 1999
product: overzichten
opmerking: Formeel wordt de melding aan het FVP door de bedrijfsvereniging gedaan,

praktisch gezien door de uitvoeringsinstellingen (GAK, GUO enz.).

(931)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het verstrekken van een bijdrage in de premielasten voor een inhaalpensioen

aan vrouwelijke werknemers die in het verleden direct of indirect van pensioen
zijn uitgesloten vanwege hun geslacht.

grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 496),
art. 4a tweede lid, 4b-4c (b.w. Stb. 1998, 457); 
Bijdrageregeling inhaalpensioen (Stcrt. 1995, 103), art. 6-8;

periode: 1995 - 1999
product: beschikking, financiële bescheiden
opmerking: De bijdrage wordt verstrekt aan de werkgever of het bedrijfspensioenfonds.

(932)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het in bepaalde gevallen tegemoetkomen aan onbillijkheden van overwegende

aard bij de toekenning van een bijdrage voor de voortzetting van de pensioen-
voorziening (toepassen hardheidsclausule).

grondslag: Bijdrageregelen Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stcrt. 1989, 61) zo-
als gewijzigd (Stcrt. 1993, 33) art. 19; Bijdrageregelen FVP 1995 (Stcrt. 1994,
231) art. 43 tweede lid;

periode: 1993 - 1999
product: beschikking

(933)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het beslissen op bezwaarschriften en behandelen van beroepen tegen besluiten

van het FVP inzake toekenningen op grond van de Bijdrageregelen.
grondslag: o.a.: Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315); 

Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), zoals gewijzigd (Stb. 1988, 557),
art. 4e (b.w. Stb. 1998, 457);
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periode: 1989 - 1999
product: beschikking, beroepsdossier
opmerking: In aansluiting op de competentie van de kantonrechter in zaken met betrekking

tot loonconflicten en pensioenregelingen, worden geschillen met betrekking
tot de bijdrage of de aanwending daarvan aan deze rechter voorgelegd (art. 4e
Wet van 13 december 1972, Stb. 702).

(934)
actor: de Sociale Verzekeringsbank
handeling: Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden van het Fonds Voorheffing

Pensioenverzekering.
grondslag: Wet van 13 december 1972 (Stb. 1972, 702), art. 6 eerste lid (b.w. Stb. 1998,

457);
periode: 1972 - 1999

(935)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het toezien op de uitvoering van de bijdrageregelingen voor de voortzetting

van pensioenvoorzieningen van werkloze werknemers door pensioenuitvoer-
ders, bedrijfsverenigingen en gemeenten.

grondslag: Bijdrageregelen Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stcrt. 1989, 61) art.
12; Bijdrageregelen FVP 1995 (Stcrt. 1994, 231) art. 38;

periode: 1989 - 1999
product: o.a.: controleverslag, controledossier
opmerking: Het toezicht van het FVP bestaat uit enerzijds het preventief toezicht op de ge-

gevensverstrekking door de bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen en
pensioenuitvoerders (onder andere controle van de accountantsverklaring daar-
over) en anderzijds repressief toezicht door controle van de aanwending van
de uitgekeerde bedragen bij de pensioenfondsen en -verzekeraars. 

(936)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het verstrekken van inlichtingen (ter verantwoording) aan de ministers van

Sociale Zaken en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art. 16 twee-

de lid
periode: 1974 - 1999
product: inlichtingen, verslag

(937)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het geven van voorlichting en verstrekken van inlichtingen aan belangstel-

lenden
bron: interview E.J.J. Voorhoeve
periode: 1989 - 1999
product: brieven, notities, voorlichtingsmateriaal
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opmerking: Voor de voorbereiding en vaststelling van het voorlichtingsbeleid zie
handeling nr. 925

(938)
actor: het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
handeling: Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van het Fonds Voor-

heffing Pensioenverzekering.
grondslag: Besluit Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1974, 532) art.16 vierde

lid; Bijdrageregelen Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stcrt. 1989, 61)
art. 13; Bijdrageregelen FVP 1995 (Stcrt. 1994, 231) art. 39; Bijdrageregeling
Inhaalpensioen (Stcrt. 1995, 103) art. 13

periode: 1974 - 1999
product: jaarverslag en jaarrekening
opmerking: Het jaarverslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring worden toe-

gezonden aan de ministers van Sociale Zaken en van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening.

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

De Wet privatisering Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1998, 457) regelt de
opheffing van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP) en de  overgang van het
vermogen naar een nieuwe (door sociale partners) op te richting stichting.
De doelstelling van deze stichting is het aanwenden van middelen ten behoeve van
aanvullende pensioenvoorzieningen voor werknemers of hun nagelaten betrekkingen. Met de
wet wordt de overheidsverantwoordelijkheid op dit punt beëindigd.

De stichting moet o.a. de volgende informatie aan de Pensioen- & Verzekeringskamer ver-
strekken: - een afschrift van de statuten;

- het voornemen tot het wijzigen van de statuten;
- een authentiek gewaarmerkt afschrift van de notariële akte waarin een 

statutenwijziging is neergelegd;
- een reglement;
- iedere wijziging van het reglement;

- alle informatie die de Pensioen- & Verzekeringskamer nodig acht bij het
uitoefenen van haar taak;

(1427)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het aanwijzen van een stichting voor het verstrekken van aanvullende pensi-

oenvoorzieningen.
grondslag: Wet privatisering FVP (Stb. 1998, 457), art. 2 eerste en vijfde lid;
periode: 1998 -
product: Aanwijzigingsbesluit, o.a.:

- Aanwijzing Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (St-
crt. 1998, 243)
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opmerking: Per 16 december 1998 is de Stichting Financiering Voorzetting Pensioenverze-
kering (Stichting FVP) aangewezen. 

(1428)
actor:  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het – op verzoek van de Sociaal-Economische Raad – voorzien van de

stichting in bijdragen ter financiering van onderzoeken inzake aanvullende
pensioenen.

grondslag: Wet privatisering FVP (Stb. 1998, 457), art. 2 eerste lid;
periode: 1999 - 
product: Financiële bescheiden
opmerking: Het betreft de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering.

(1429)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het houden van toezicht op de naleving door de stichting van alle voor-

schriften en verplichtingen. 
grondslag: Wet privatisering FVP (Stb. 1998, 457), art. 5 eerste, derde en vijfde lid en art.

6;
periode: 1999 - 
product: Controledossier, controleverslag
opmerking: Dit betreft o.a.:

- het geven van een aanwijzing aan het bestuur betreffende de statuten of het
mogelijk niet naleven van de voorschriften en verplichtingen. Indien het
bestuur in gebreke blijft, zal de PVK hiervan de minister op de hoogte
stellen.

- als het bestuur van de stichting in gebreke blijft, kan de PVK de stichting
onder toezichtstelling plaatsen. Hiervoor zullen door de PVK personen
worden aangewezen.

Zie ook handeling 889. 

(1430)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer
handeling: Het beoordelen van het boekjaarverslag van de stichting, die aanvullende

pensioenvoorzieningen verstrekt
grondslag: Wet privatisering FVP (Stb. 1998, 457), art. 7 eerste lid;
periode: 1999 -
product: verslag
opmerking: De PVK kan aan het bestuur ook aanwijzingen geven met betrekking tot de in-

houd en de vorm van het door de stichting in te dienen boekjaarverslag.
 (1431)
actor: de Pensioen- & Verzekeringskamer 
handeling: Het beoordelen van het verslag van het voorgaande boekjaar en alle andere

verstrekte informatie van een stichting, die aanvullende
pensioenvoorzieningen verstrekt.

grondslag: Wet privatisering FVP (Stb. 1998, 457), art. 7 eerste t/m vijfde lid;
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periode: 1999 -
product: Besluit

De Pensioen- & Verzekeringskamer

(1432)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
handeling: Het geven van aanwijzingen van algemene aard aan de Pensioen- & Verzeke-

ringskamer voor de uitoefening van haar taak.
grondslag: Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275), zoals gewijzigd (Stb. 1999,

592) art. 20 tweede lid;
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Stb.
1972, 400), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 592), art. 18a tweede lid;
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000,
628), art. 17;

periode: 2000 - 
product: Aanwijzing van algemene aard

3.8.3. Vervroegde uittreding van ex-mijnwerkers en de silicoseregeling

Inleiding

Vervroegde uittreding ex-mijnwerkers

In de Perspectievennota Zuid-Limburg49 is de Tweede Kamer toegezegd om een regeling te
treffen, waarin de mogelijkheid werd geschapen voor oudere werknemers die bij één van de
Limburgse mijnondernemingen werkzaam zijn geweest om vervroegd uit het werkproces te
treden. De op deze manier vrijgekomen plaatsen zouden vervolgens door jongere werklozen
kunnen worden opgevuld. In 1979 kwam dientengevolge de Regeling vervroegde uittreding
ex-mijnwerkers tot  stand,  ook wel de VVU-regeling (vrijwillig vervroegde uittreding) ge-
noemd. De regeling is sindsdien verschillende malen gewijzigd en verlengd. De derde laatste
verlenging loopt van 1987 tot 1994. Na 31 december 1994 zijn geen nieuwe deelnemers meer
tot de regeling toegelaten; de regeling loopt per 31 december 1999 af. Per 1 januari 2000 is de
regeling financieel afgewikkeld en zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat alleen nog
nabetalingen worden uitbetaald.50

De regeling wordt  namens de minister  door  de Stichting Beheer  Pensioenfondsen A.Z.L.
(A.Z.L. Beheer) te Heerlen uitgevoerd. Een speciale commissie is belast met advisering en
toezicht. 

Silicoseregeling oud-mijnwerkers

49. Kamerstukken II, 1977-1978, 13 969
50   . Kamerstukken II, 2002-2003, nr. 28 600, XV, nr. 2, p. 140
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Silicose (stoflongen) is een ziekte waaraan een groot aantal oud-mijnwerkers lijden. Indertijd
is deze ziekte niet als een beroepsziekte erkend, waardoor voor veel van de lijders aan de
ziekte geen recht op een uitkering ontstond. Eind 1990 heeft het Provinciaal Bestuur van Lim-
burg een stuurgroep silicose oud-mijnwerkers opgericht om de silicoseproblematiek te inven-
tariseren. In 1994 is na een toezegging van premier Lubbers een regeling in het leven geroe-
pen waarbij een eenmalige uitkering van ƒ 20.000,- wordt toegekend aan oud-mijnwerkers
met silicose.51 De stuurgroep is omgevormd tot de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers. Op
initiatief van Gedeputeerde Staten van Limburg is de uitvoering van de silicoseregeling door
het ministerie van SZW aan de Stichting Silicose-Oud-mijnwerkers opgedragen. De uitkering
wordt toegekend aan de hand van het  Reglement eenmalige silicosevergoeding oud-mijn-
werkers van de stichting. Op grond van het reglement was de uiterste aanvraagdatum voor
een uitkering 4 juli 1994. Na deze datum is genoemde stichting betrokken geweest bij de af-
handeling van bezwaar- en beroepszaken. De stichting wordt in 2003 opgeheven.

Handelingen

(960)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vaststellen van regels voor de toekenning van een uitkering aan vervroegd

uittredende ex-mijnwerkers.
grondslag: Perspectievennota Zuid-Limburg (Kamerstukken II, 1977-1978, 13 969) p. 20
periode: 1979 - 2000
product: ministeriële regeling, onder andere:

- Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers (Stcrt. 1979, 120)
opmerking: De Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers is financieel afgewikkeld.

Per 1 januari 2000 zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat alleen nog
nabetalingen worden betaald (TK II, 2002-2003, nr. 28 600, XV, nr. 2, pagina
140 – SZW-begroting 2002-2003). Eventuele nabetalingen vallen ook onder
deze handeling.

(961)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [A.Z.L. Beheer]
handeling: Het toekennen van uitkeringen aan vervroegd uittredende ex-mijnwerkers
grondslag: Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers (Stcrt. 1979, 120) art. 3-6
periode: 1980 - 2000
product: beschikking
opmerking: Deze handeling wordt uitgevoerd door A.Z.L. Beheer onder mandaat van de

minister.
De Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers is financieel afgewikkeld.
Per 1 januari 2000 zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat alleen nog
nabetalingen worden betaald (TK II, 2002-2003, nr. 28 600, XV, nr. 2, pagina
140 – SZW-begroting 2002-2003). Eventuele nabetalingen vallen ook onder

51. Rijksbegroting 1996, Kamerstukken II, 1995-1996, 24 400, hoofdstuk XV nr. 2, p. 62. In 1996 zal een
aparte subsidieregeling in het leven geroepen worden.
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deze handeling.

(962)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het vergoeden van de kosten van de uitkeringen en uitvoering ingevolge de

Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers aan A.Z.L. Beheer.
bron: Rijksbegrotingen 1979-1996
periode: 1980 - 2000
product: beschikking
opmerking: Door A.Z.L. Beheer worden maandelijks rapportages ingediend over het aantal

uitkeringen en de uit te keren bedragen. Aan de hand hiervan worden door de
minister voorschotten en verrekeningen gedaan.
De Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers is financieel afgewikkeld.
Per 1 januari 2000 zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat alleen nog
nabetalingen worden betaald (TK II, 2002-2003, nr. 28 600, XV, nr. 2, pagina
140 – SZW-begroting 2002-2003). Eventuele nabetalingen vallen ook onder
deze handeling.

(965)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het beoordelen van jaarrapportages van A.Z.L. Beheer over de uitvoering van

de VVU-regeling.
bron: interview
periode: 1980 - 2000
product: jaarraportage A.Z.L. Beheer, beoordeling
opmerking: De Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers is financieel afgewikkeld.

Per 1 januari 2000 zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat alleen nog
nabetalingen worden betaald (TK II, 2002-2003, nr. 28 600, XV, nr. 2, pagina
140 – SZW-begroting 2002-2003). Eventuele nabetalingen vallen ook onder
deze handeling.

(966)
actor: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handeling: Het beschikbaar stellen van gelden voor eenmalige uitkeringen aan oud-mijn-

werkers met silicose.
bron: Rijksbegroting 1995-1996 
periode: 1994 - 2000
product: beschikking
opmerking: De Silicoseregeling mijnwerkers is financieel afgewikkeld. Per 1 januari 2000

zijn alle rechthebbenden uitgestroomd, zodat alleen nog nabetalingen worden
betaald (TK II, 2002-2003, nr. 28 600, XV, nr. 2, pagina 140 – SZW-begroting
2002-2003). Eventuele nabetalingen vallen ook onder deze handeling.

(967)
actor: de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers
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handeling: Het vaststellen van het beleid inzake de toekenning van eenmalige uitkeringen
aan oud-mijnwerkers met silicose.

bron:
periode: 1994 - 2003
product: o.a. uitkeringsreglement

(968)
actor: de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers
handeling: Het toekennen van eenmalige uitkeringen aan oud-mijnwerkers met silicose.
grondslag: Uitkeringsreglement van de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers
periode: 1994 - 2003
product: beschikking

(969)
actor: de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers
handeling: Het behandelen van bezwaar- en beroepszaken inzake de eenmalige uitke-

ringen aan oud-mijnwerkers met silicose
grondslag: Uitkeringsreglement van de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers
periode: 1994 - 
product: bezwaar-/beroepsdossier

(970)
actor: de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers
handeling: Het uitbrengen van verslag aan de minister inzake de verstrekking van een-

malige uitkeringen aan oud-mijnwerkers met silicose
periode: 1994 -
product: rapportage
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BIJLAGEN

1. LIJST VAN AFKORTINGEN

AAf Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABP Algemeen burgerlijk pensioenfonds
ABPw Algemeen burgerlijke pensioenwet
ABW Algemene Bijstandswet
ADL algemene dagelijkse levensverrichtingen
AKW Algemene Kinderbijslagwet
AMF Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
Anw Algemene nabestaandenwet
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds
AOW Algemene Ouderdomswet
art. artikel
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
AZL Stichting A.Z.L. Beheer Samenwerkende Pensioenfondsen 

BKR Beeldende Kunstenaarsregeling
Bpf bedrijfspensioenfonds (Wet betreffende verplichte deelneming in een -)
Bpr beroepspensioenregeling (Wet betreffende verplichte deelneming aan een -)
BSD basisselectiedocument
b.w. buiten werking

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
COSZ Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid
CPSV Centrale Personenadministratie Sociale Verzekeringen
CRM Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (minister/ministerie van)
CRvB Centrale Raad van Beroep
CSL Commissie overleg inzake toepassing coördinatie premie sociale verzekering

en belastingen naar het loon
CSV Coördinatiewet Sociale Verzekering
C.S.V. Complementaire Sociale Voorzieningen (directie)
Ctsv College van toezicht sociale verzekeringen
CWI Centrale organisatie voor werk en inkomen

D-G. Directoraat-generaal

EZ Economische Zaken (minister/ministerie van)

FBV Federatie van Bedrijfsverenigingen
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FIS Functie-informatiesysteem
FVP Fonds Voorheffing Pensioenverzekering

GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GMD Gemeenschappelijke Medische Dienst
GUO Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
GVI Generale Verwijsindex

IAB Internationaal Arbeidsbureau (van de ILO)
IAC Internationale Arbeidsconferentie (van de ILO)
IAO Internationale Arbeidsorganisatie
ICCK Interdepartementale Commissie inzake Coördinatie en Kostenbeheersing van

de Sociale Verzekeringen
IDSV Informatie Diensten Sociale Verzekeringen
ILO International Labour Organisation
i.o. institutioneel onderzoek
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen
IOF Invaliditeits- en Ouderdomsfonds
ISMO Interdepartementale stuurgroep /bijzondere Commissie Misbruik en Oneigen-

lijk gebruik
ISSA International Social Security Association
IW Invaliditeitswet
i.w. in werking
IWI Inspectie Werk en Inkomen

JWG Jeugdwerkgarantiewet

K.b. Koninklijk besluit
KKZ Kinderbijslagwet voor Kleine Zelfstandigen
KTO Kindertoelageregeling overheidspersoneel
KWL Kinderbijslagwet voor loontrekkenden

Lisv Landelijk instituut sociale verzekering
LIW Liquidatiewet invaliditeitsrentetrekkers
LTOW Land- en Tuinbouwongevallenwet

MAAV (Wet) medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
MIO Methode institutioneel onderzoek
MLG machine-leesbaar gegevensbestand

nAbw nieuwe Algemene bijstandswet
nOsv nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen

OCenW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (minister/ministerie van)
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OCPSV Overlegorgaan Centrale Personenadministratie Sociale Verzekeringen
OSV Organisatiewet Sociale Verzekering
Osv Organisatiewet sociale verzekeringen
OW Ongevallenwet

PB Publicatieblad (EG/EU)
PEMBA (Wet) Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverze-

keringen
PIVOT Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
PSW Pensioen- en spaarfondsenwet
PVK Pensioen- & Verzekeringskamer

RAD Rijksarchiefdienst
REA (Wet op de) (re)integratie arbeidsgehandicapten
RINIS Routerings Instituut voor Nationale Informatiestromen
RIO Rapport institutioneel onderzoek
RvA Raad/Raden van Arbeid
RVB Rijksverzekeringsbank
RWI Raad voor Werk en Inkomen

S.B. (en C.A.) Sociale Bijstand (en Complementaire arbeidsvoorzieningen) (afdeling)
SER Sociaal-Economische Raad
SFB Sociaal Fonds Bouwnijverheid
SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
SPW Spoorwegpensioenwet
Stb. Staatsblad
Stcrt. Staatscourant
SUWI Structuur Werk en Inkomen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVr Sociale Verzekeringsraad
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid (minister/ministerie van)

TAV (Wet) Terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume
TBA (Wet) Terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
Tf Toeslagenfonds
Tica Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming
TOG (Regeling) Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en

ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen
Trb. Traktatenblad
TW Toeslagenwet
TZ (Wet) Terugdringing Ziekteverzuim

USZO Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs
UWV Uitvoerinsinstituut Werknemersverzekeringen
uvi uitvoeringsinstelling

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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VOSZ Voorbereidingscommissie Onderzoek Sociale Zekerheid
VOV Vrijwillige Ouderdomsverzekering
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (minister/ministerie van)
VSV Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering
VUT Vervroegde uittreding
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (minister/ministerie van)
VZA Verzekerdenadministratie

WAGW Wet arbeidsinschakeling gehandicapte werknemers
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidvoorziening jonggehandicapten
Wamil Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Waz Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
WVC Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (minister/ministerie van)
Wvg Wet voorzieningen gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWV Wet werkloosheidsvoorziening

zbo zelfstandig bestuursorgaan
ZFR Ziekenfondsraad
ZFW Ziekenfondswet
ZW Ziektewet
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2. OVERZICHT VAN DE ORGANISATIE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID BIJ
HET DEPARTEMENT VAN SOCIALE ZAKEN IN DE PERIODE 1995-

1995-2001
Directie Sociale Verzekeringen

Taak Voeren van het beleid t.a.v. de participatie- en waarborgfunctie, de financiering en de uitvoeringsorganisatie van de sociale ver-
zekeringen; t.a.v. de aanvullende pensioenen, de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en internationale sociale ze-
kerheidsverdragen.

- Bureau Bedrijfsvoering
- Afdeling Werknemersverzekeringen
- Afdeling Volksverzekeringen en Pensioenen
- Afdeling Uitvoeringsbeleid
- Afdeling Grensoverschrijdende Sociale Verzekeringen
- Afdeling Algemene Vraagstukken en Financiering

Directie Bijstandszaken
Taak Het ontwikkelen van en zorgdragen voor het bijstandsbeleid en het beleid inzake remigratie; deze taak omvat de zorg voor de

minimum-inkomenswaarborg via de ABW/nAbw en andere inkomensvoorzieningen die door de gemeenten worden uitgevoerd;
de bevordering van de uitstroom uit en beperking van de instroom in deze voorzieningen; de leefvoorzieningen voor zieken,
arbeidsongeschikten en gehandicapten; de maatregelen ter voorkoming en vermindering van sociale achterstand; de invulling
van de medebewindsrelatie tussen Rijk en gemeenten; de bevordering van een adequate uitvoering door gemeenten en de uitvoe-
ring van de subsidieregeling voor het Nederlands Migratie-Instituut.

- Bureau Bedrijfsvoering
- Afdeling Uitkeringen
- Afdeling Volume
- Afdeling Uitvoeringsbeleid
- Afdeling Algemene Vraagstukken

Directie Toezicht
Taak Toetsen van het toezichtkader in voorgenomen wet- en regelgeving; uitoefenen van tweedelijnstoezicht op de uitvoering van

wet- en regelgeving op het gehele beleidsterrein van het ministerie.
- Bureau Bedrijfsvoering
- Afdeling Uitvoering Toezicht Gemeenten
- Afdeling Uitvoering Toezicht Zelfstandig Bestuursorganen
- Afdeling Ontwikkeling Toezichtsbeleid
- Afdeling Centraal Kantoor Rijksconsulentschappen

Directie Arbeidsmarkt
Taak Bevorderen van een adequate uitvoering door instanties die belast zijn met de uitvoering (in medebewind) van de regelingen die

de arbeidsparticipatie van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen; scheppen van de kaders waarbinnen
de uitvoering van deze regelingen geschiedt, met inbegrip van de toekenning van de financiële middelen.

o.a. Afdeling Regelingen Additionele Werkgelegenheid
Directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden

Taak Ontwikkelen van het algemeen sociaal-economisch beleid. Doel van dit beleid is het vergroten van de arbeidsparticipatie door
het bevorderen van een gunstig sociaal-economisch klimaat.

- Afdeling Lonen en Inkomensvraagstukken
- Afdeling Algemeen-Economische Vraagstukken

Veranderorganisatie Structuur Uitvoering Werk en Inkomen i.o. (SUWI) (2000-2001)
Taak Initiëren en coördineren van het samenwerkingsproces SWI dat moet leiden tot één loket voor werk en inkomen; werkt samen

met arbeidsbureaus, gemeentelijke sociale diensten en uitvoeringsinstellingen social verzekering; vormgeving aan de be-
stuurdelijke en organisatorische inbedding in de uitvoeringspraktijk; advies- en klankbordfunctie voor samenwerkingsverban-
den; stimuleren van samenwerkingsafspraken; geven van adviezen aan bewindslieden; monitoren van de voortgang van de
samenwerking; ontwikkelen van instrumenten die de samenwerkingspartners bij de vormgeving vanhet loket ten dienste staan.
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2002-heden
Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale betrekkingen (DG AVIB)

Directie Algemene Sociale-Economische Aangelegenheden
Taak Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het algemeen sociaal-economisch beleid; vergroten van de

arbeidsparticipatie door het bevorderen van een hunstig sociaal-economische klimaat.
- Afdeling Algemeen-Economische Vraagstukken
- Afdeling Loon en Inkomensvraagstukken

Directie Arbeidsverhoudingen
Taak Verantwoordelijk voor de advisering over en de ontwikkeling van het regeringsbeleid op het gebied van de arbeids-

verhoudingen met inbegrip van de aanvullende pensioenen; draagt zorg voor de reguliere contyacten tussen het
ministerie en de sociale partners; het beleid voor arbeidsvoorwaardenvorming, puliekrechtelijk bedrijfsorganisatie,
arbeidsrecht, arbeid en zorg.

o.a. Afdeling Pensioenbeleid
Directoraat-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen (DG ASV)

Directie Arbeidsveiligheid & -gezondheid
Taak Verantwoordelijk voor het beleid om arbeidsrisico’s te voorkomen en verminderen. Daaronder vallen gezondheidsri-

cio’s, veiligheidsrisico’s en risico’s op zware ongevallen als gevolg van een een toxische wolk, brand, explosie of
nucleaire straling; ondersteunen en stimuleren van degenen die primaire verantwoordeljk zijn om arbeidsrisico’s te
voorkomen en te verminderen (werknemers en werkgevers); bevorderen van deskundigheid bij betrokkenen; bevorde-
ren van de afstemming op het gebied van arbeids- en publieksveiligheid en het stimuleren van de kwaliteit van de
arbeid.

o.a. Afdeling Werk en Belasting
Directie Arbozorg en Verzuimbeleid

Taak verantwoordleijk voor de bestrijding en preventie van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim in de ruime; draagt
zorg voor het beleid voor (1) verbetering van de kwaliteit van arbeid, een goede arbo(kennis)infrastructuur en het
voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; (2) bevorderen van reïntegratie; (3) bevordering van de
samenwerking van arbodiensten met de gezondheidszorg, verzekeraars en reïntegratiebedrijven en groepen die
bijzondere aandacht behoeven inzake arbo- en verzuimbeleid; (4) stimuleren en ondersteunen van initiatieven io
sectoraal-, branche-, CAO- en/of bedrijfsniveau.

o.a. Afdeling Strategie en Beheer Arbeidsconvenanten
Directie Sociale Verzekeringen

Taak Verantwoordelijk zijn voor het integrale beleid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid; vormgeven aan beleid tot be-
houd van arbeid en toegang tot arbeid voor personen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid daarbij belem-
meringen ondervinden; verantwoordelijkheid dragen voor het beleid voor de financiering van de werknemers- en
volksverzekeringen en het integrale werkloosheidsbeleid; zorgen voor het (mede-) vormgeven aan de inhoud van Eu-
ropese integratie van de sociale zekerheid en het beleidsmatig vertalen van de Europese integratie van het Nederland-
se sociale-verzekeringsstelsel; voorbereiden, vormen en uitvoeren van het beleid voor bi- en multilaterale sociale-
berzekeringsverdragen.

- Afdeling Arbeidsongeschiktheid en Loondoorbetaling
- Bureau Bedrijfsvoering
- Afdeling Financieringsvraagstukken en Werkloosheid
- Afdeling Reïntegratie en Sanctiebeleid
- Afdeling Verdragen en Volksverzekeringen

Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (DG UB)
Directie Werk en Inkomen

Taak Verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid op het gebied van werk en inkomen, het maken van binende afspraken
met de SVB, het UWV en de COWI; verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van uitvoeringstoetsen op het terrein
van werk en inkomen, aansturing van het UWV, COWI en de SVB en het bevorderen van een rechtmatige uitvoering.

o.a. Afdeling Structuur en Inrichting van de Uitvoeringsorganisatie
Inspectoraat-Generaal Inspectie Werk en Inkomen (IG IWI)

Inspectie Werk en Inkomen
Taak Verantwoordelijk voor het toezicht op de UWV, de SVB, de Centrale organisatie voor werk en inkomen’s en de uit-

voering van de SZW-regelingen op het gebied van werk en inkomen door gemeentelijke sociale diensten.
Directie Toezicht CWI, SVB en Samenwerking
Directie Toezicht Gemeenten
Directie Toezicht UWV, RWI, SER, PVK en Arboinstanties

190



Sociale Verzekeringen Bijlagen

3. OVERZICHT VAN DE WETGEVING 

Ten aanzien van arbeidsongeschiktheid
Ziektewet (Stb. 1913, 204)
Wet overbrenging kraamgelduitkering naar Ziekenfondsbesluit (Stb. 1957, 219)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [WAO] (Stb. 1966, 84)
Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering [WOA] (Stb. 1967, 102)
Wet overgangsregeling Ziektewet (Stb. 1967, 103)
Wet tot verlening van een uitkering-ineens (Stb. 1970, 667)
Regelen inzake uitkering-ineens aan uitkeringsgerechtigden W.A.O., W.W. en Z.W. (Stb. 1971, 43)
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet [AAW] (Stb. 1975, 674), vervallen Stb. 1997, 178
Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen (Stb. 1979, 708)
Wet premieheffing over uitkeringen (Stb. 1986, 639)
Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV; Stb. 1992, 82)
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA; Stb. 1993, 412)
Wet terugdringing ziekteverzuim [Wet TZ] (Stb. 1993, 650)
Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen [Maav] (Stb. 1993, 735) 
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidcriteria [Wet BIA] (Stb. 1996, 93)
Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen [Pemba] (Stb. 1997, 175)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen [WAZ] (Stb. 1997, 176) 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Wajong] (Stb 1997, 177)
Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb. 1997, 178)
Wet op de medische keuringen (Stb. 1997, 365)
Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb. 1997, 794)

Ten aanzien van werkloosheid
Werkloosheidswet (Stb. 1949, J 423), vervallen bij Stb. 1967, 42
Werkloosheidswet (Stb. 1967, 42), vervallen bij Stb. 1986, 566
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) 
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid [IWS] (Stb. 1986, 567)
Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens (Stb. 1995, 685), vervallen Stb. 1995, 685

Ten aanzien van ouderdom en overlijden
Ouderdomswet 1919 (Stb. 1919, 628)
Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1977, 671), vervallen Stb. 2001, 625
Noodwet Ouderdomsvoorziening (Stb. 1947, H 155), vervallen Stb. 1956, 281
Algemene Ouderdomswet [AOW] (Stb. 1956, 281)
Algemene Weduwen- en Wezenwet [AWW] (Stb. 1959, 139), vervallen Stb. 1995, 690
Wet interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de AWW (Stb.

1959, 140)
Algemene Nabestaandenwet [Anw] (Stb. 1995, 690)

Ten aanzien van kinderbijslag
Kinderbijslagwet (Stb. 1939, 806), na 1 januari 1963: Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1962, 257)
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers (Stb. 1948, I 309), na 1 oktober 1959:

Kinderbijslagwet voor rentetrekkers
Kindertoelagewet voor gepensioneerden (Stb. 1950, K 501)
Noodwet kinderbijslag kleine zelfstandigen (Stb. 1951, 212), na 1 januari 1963: Kinderbijslagwet voor kleine

zelfstandigen (Stb. 1962, 257)
Algemene Kinderbijslagwet [AKW] (Stb. 1962, 160)

Ten aanzien van hoogte van uitkeringen
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Wet Invoering van een sociaal minimum (Stb. 1964, 486)
Wet herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum (Stb. 1979, 711)
Wet, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikke-

ling met mogelijkheid van afwijking (Stb. 1991, 624)
Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid [Wet BMTI] (Stb. 1996, 248)

Ten aanzien van organisatie
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1933, 598); sinds 1956 (Stb. 1956, 297) Wet op

de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid; sinds 1988 (Stb. 1987, 533) Wet op de Sociale Ver-
zekeringsbank, vervallen Stb. 1994, 917

Organisatiewet Sociale Verzekering [OSV] (Stb. 1952, 344), vervallen Stb. 1997, 96
Wet onderzoek vereenvoudiging sociale verzekering (Stb. 1969, 122)
Organisatiewet sociale verzekeringen [nOsv] (Stb. 1994, 790), vervallen Stb. 1997, 96
Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen [IOsv] (Stb. 1994, 917), vervallen Stb. 1997, 96
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 [OSV97] (Stb. 1997, 95), vervallen Stb. 2001, 625
Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb. 1997, 96), vervallen Stb. 2001, 625
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen [Wet SUWI] (Stb. 2001, 624)
Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Stb. 2001, 625)

Ten aanzien van financiering
Coördinatiewet Sociale Verzekering [CSV] (Stb. 1953, 577)
Wet inzake reserve-vorming (Stb. 1959, 66)
Wet premieheffing over uitkeringen (Stb. 1986, 639)
Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies [WAVOO] (Stb. 1989, 127), vervallen Stb.

1999, 599
Wet overhevelingstoeslag opslagpremies (Stb. 1989, 128), vervallen Stb. 1999, 599
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129)
Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Stb. 1993, 743)
Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen (Stb. 1996, 302)
Wet geïntegreerd middelenbeheer (Stb. 1997, 706)

Ten aanzien van toeslagen op uitkeringen
Wet van 26 maart 1949 (Stb. 1949, J 143)
Wet van 20 april 1950 (Stb. 1950, K 158)
Wet van 16 december 1965 (Stb. 1965, 648)
Wet van 8 december 1966 (Stb. 1966, 545)
Wet van 12 november 1969 (Stb. 1969, 537)
Toeslagenwet [TW] (Stb. 1986, 562)

Ten aanzien van arbeidsdeelname door gehandicapten
Wet plaatsing minder-valide arbeidskrachten (Stb. 1947, H 283), vervallen Stb. 1986, 300
Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb, 1986, 300), vervallen Stb. 1998, 290
Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten [Wet REA] (Stb. 1998, 290)

Ten aanzien van aanvullende pensioenregelingen 
Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds [Wet Bpf] (Stb. 1949, J 121), vervallen Stb.

2000, 628
Pensioen- en spaarfondsenwet [PSW] (Stb. 1952, 275)
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling [Wet Bpr] (Stb. 1972, 400)
Wet tot oprichting van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 1972, 702), vervallen Stb. 1998, 457
Wet regelende het heffen van een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het Fonds Voorheffing Pensioenverzeke-

ring als nacalculatie van de lonen over 1972 (Stb. 1973, 339)
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Wet houdende bijdrage over 1974 ten behoeve van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering als nacalculatie
van de lonen over 1972 (Stb. 1973, 671)

Wet op de Pensioenkamer (Stb. 1983, 259), vervallen Stb. 1994, 496
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Stb. 1994, 342)
Wet privatisering FVP (Stb. 1998, 457)
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628)
Wet van 13 december 2000 tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten

bij scheiding (Stb. 2001, 12)
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4. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE DOOR NEDERLAND GESLOTEN
VERDRAGEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID

Bilaterale verdragen

Australië
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië, gesloten te
‘s-Gravenhage op 4 januari 1991 (Trb. 1991, 75)

België
Verdrag tusschen Nederland en België betreffende Ongevallenverzekering, gesloten te ‘s-Gravenhage op 9 fe-
bruari 1921 (Stb. 1922, 70)

Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale
verzekering, gesloten te ‘s-Gravenhage op 29 augustus 1947 (Stb. 1948, I 220)

Canada
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada, gesloten te ‘s-Gravenhage
op 26 februari 1987 (Trb. 1987, 66)

Chili
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, gesloten te San-
tiago op 10 januari 1996 (Trb. 1996, 61)

Denemarken
Verdrag tusschen Nederland en Denemarken betreffende Ongevallenverzekering, gesloten te Kopenhagen op 23
oktober 1926 (Stb. 1927, 409)

Duitsland (Bondsrepubliek)
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering, ge-
sloten te Bonn op 29 maart 1951 (Trb. 1951, 57)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende werkloosheids-
verzekering, gesloten te ‘s-Gravenhage op 29 oktober 1954 (Trb. 1954, 188)

Frankrijk
Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid, gesloten te ‘s-Gravenhage op 7
januari 1950 (Trb. 1951, 156)

Griekenland
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid, geslo-
ten te Athene op 13 september 1966 (Trb. 1967, 22)

Groot-Brittannië
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk gesloten te
‘s-Gravenhage op 11 augustus 1954 (Trb. 1954, 114)

Israël
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Staat Israël betref-
fende de uitbetaling van ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenen, gesloten te ‘s-Gravenhage op 25 april
1963 (Trb. 1963, 84)

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël, gesloten te Jeruza-
lem op 25 april 1984 (Trb. 1984, nr. 65)
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Italië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzeke-
ring, gesloten te ‘s-Gravenhage op 28 oktober 1952 (Trb. 1952, 149)

Joegoslavië
Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake so-
ciale verzekering, gesloten te Belgrado op 1 juni 1956 (Trb. 1956, 85)

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Repu-
bliek Joegoslavië, gesloten te Belgrado op 11 mei 1977 (Trb. 1977, 156)

Kaapverdië
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid, met bij-
behorend slotprotocol, gesloten te ‘s-Gravenhage op 18 november 1981 (Trb. 1982, 20)

Luxemburg
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk Nederland en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zeker-
heid, gesloten te Luxemburg op 8 juli 1950 (Stb. 1952, 30)

Marokko
Algemeen verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko,
gesloten te Rabat op 14 februari 1972 (Trb. 1972, 34)

Nieuw-Zeeland
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering
van Nieuw-Zeeland, gesloten te Wellington op 8 oktober 1990 (Trb. 1991, 97)

Noorwegen
Verdrag tusschen Nederland en Noorwegen betreffende Ongevallenverzekering, gesloten te Oslo op 9 januari
1925 (goedgekeurd bij wet van 30 december 1925, Stb. 543)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake sociale zekerheid, gesloten
te Lugano op 13 april 1989 (Trb. 1990, 25)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake sociale zekerheid, gesloten
te Oslo op 4 juni 1996 (Trb. 1996, 208)

Oostenrijk
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake sociale zekerheid, ge-
sloten te ‘s-Gravenhage op 7 maart 1974 (Trb. 1974, 77)

Polen
Verdrag van Handel en Scheepvaart tusschen Nederland en Polen, gesloten te Warschau op 30 mei 1924 (Stb.
1924, 594)

Portugal
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal, gesloten te
‘s-Gravenhage op 19 juli 1979 (Trb. 1979, 172)

Spanje
Verdrag tussen de Spaanse Staat en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid, gesloten te Madrid
op 17 december 1962 (Trb. 1963, 69)
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat, gesloten te Madrid
op 5 februari 1974 (Trb. 1974, 80)

Tunesië
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid, gesloten te
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Tunis op 22 september 1978 (Trb. 1979, 18)

Turkije
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, gesloten te
Ankara op 5 april 1966 (Trb. 1966, 155)

Verenigde Staten
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten, gesloten te ‘s-
Gravenhage op 8 december 1987 (Trb. 1987, 202)

Zweden
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden inzake sociale zekerheid, met bijbe-
horend Slotprotocol, gesloten te Stockholm op 2 juli 1982 (Trb. 1982, 135)

Zwitserland
Verdrag tusschen Nederland en Zwitserland betreffende Ongevallenverzekering gesloten te Bern op 27 januari
1937 (Stb. 1938, 38)

Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gesloten
te Bern op 28 maart 1958 (Trb. 1958, 65)

Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, ge-
sloten te Bern op 27 mei 1970 (Trb. 1970, 200)

Multilaterale verdragen

ILO
Europese Overeenkomst betreffende de verlening van medische hulp aan personen die tijdelijk in het buitenland
verblijven, gesloten te Genève op 17 oktober 1980 (Trb. 1982, 49)

Raad van Europa
Europese Interimovereenkomst betreffende de regelingen inzake sociale zekerheid voor ouderom, invaliditeit en
overlijden, gesloten te Parijs op 11 december 1953 (Trb. 1954, 198)

Europese Interimovereenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom,
invaliditeit en overlijden, gesloten te Parijs op 11 december 1953 (Trb. 1954, 199)

Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand, met bijlagen en Protocol nopens de vluchtelingen,
gesloten te Parijs op 11 december 1953 (Trb. 1954, 200)

Europees Verdrag inzake sociale zekerheid met Aanvullend Akkoord, gesloten te Parijs op 14 december 1972
(Trb. 1976, 54)

Rijnvarenden en internationaal transport
Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, gesloten te Genève op 27 juli 1950 (Trb. 1953, nr.
76)

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, gesloten te Genève op 13 februari 1961 (Trb. 1962,
13)

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, gesloten te Genève op 30 november 1979 (Trb.
1981, 43)

Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer, geslo-
ten te Genève op 9 juli 1956 (Trb. 1957, 111)
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Verdrag van Brussel
Verdrag betreffende sociale en medische bijstand, verleend door de landen, welke partij zijn bij het Verdrag van
Brussel, gesloten te Parijs op 7 november 1950 (Stb. 1950, K 556)

Verdrag tot uitbreiding en coördinatie van de toepasselijkheid van de wetgeving inzake sociale zekerheid op de
onderdanen van de landen welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, gesloten te Parijs op 7 november 1949
(Stb. 1950, K 557)

Normatieve verdragen 

Raad van Europa
Europese Code inzake sociale zekerheid en Protocol bij de Europese Code inzake sociale zekerheid, onder-
tekend in Straatsburg op 16 april 1964 (Trb. 1965, 47)

ILO
Verdrag betreffende schadeloosstelling voor ongevallen in den landbouw (verdrag nr. 12 van 25 oktober 1921;
Stb. 1926, 188)

Verdrag betreffende de schadelossstelling voor ongevallen, overkomen in verband met de dienstbetrekking (Ver-
drag nr. 17 van 19 mei 1925; Stb. 1927, 226)

Verdrag betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten (Verdrag nr. 18 van 29 mei 1925; Stb. 1927, 234;
herzien 4 juni 1934; Stb. 1935, 418)

Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van vreemde arbeiders en eigen onderdanen voor de ongeval-
lenverzekering (Verdrag nr. 19 van 19 mei 1925; Stb. 1927, 225)

Verdrag betreffende de ziekteverzekering van arbeiders in de industrie en de handel en van huispersoneel (Ver-
drag nr. 24 van 15 juni 1927; Trb. 1957, 27)

Verdrag betreffende de ziekteverzekering van landarbeiders (Verdrag nr. 25 van 15 juni 1927; Trb. 1957, 28)

Verdrag ter verzekering van uitkeringen of bijstand aan onvrijwillig werklozen (Verdrag nr. 44 van 23 juni
1934; Trb. 1965, 88)

Verdrag betreffende het instellen van een internationaal stelsel van behoud van aanspraken en verkregen rechten,
voortvloeiende uit de ouderdoms- en invaliditeits- en weduwen- en weezenverzekering (Verdrag nr. 48 van 22
juni 1935; Stb. 1939, 17)

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van zeelieden (Verdrag nr. 70 van 28 juni 1946; Stb. 1948, I 327 en
Trb. 1957, 175)
N.b. wel bekrachtigd maar niet in werking getreden

Verdrag betreffende de pensioenen van zeelieden (Verdrag nr. 71 van 28 juni 1946; Trb. 1955, 3)

Verdrag betreffende minimumnormen van sociale zekerheid (Verdrag nr. 102 van 28 juni 1952; Trb. 1953, 69)

Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap (Verdrag nr. 103 van 28 juni 1952; Trb. 1953, 129)

Verdrag betreffende de gelijke behandeling van onderdanen en vreemdelingen op het gebied van de sociale ze-
kerheid (Verdrag nr. 118 van 28 juni 1962; Trb. 1962, 122)

Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten (Verdrag nr. 121 van 8 juli 1964; Trb.
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1965, 16 en 1966, 137)

Verdrag betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen (Verdrag nr. 128
van 29 juni 1967; Trb. 1968, 131)
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