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Besluit van 4 juni 2012 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 
van de Wet tot wijziging van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in 
verband met aanpassing van de dienstverlening 
van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen aan werkgevers en 
werkzoekenden en de opheffing van de Raad 
voor werk en inkomen als publiekrechtelijke 
rechtspersoon met een wettelijke taak en van de 
Werkloosheidswet en enige andere wetten in 
verband met de beëindiging van de inzet van het 
re-integratiebudget Werkloosheidswet en van 
loonkostensubsidies 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 30 mei 2012, nr. RUA/UO/2012/8308; 

Gelet op artikel X van de Wet tot wijziging van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van 
de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor 
werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke 
taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met 
de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet 
en van loonkostensubsidies; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1  

De artikelen van de Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met 
aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de 
opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke 
rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en 
enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het 
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re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies treden 
in werking met ingang van 1 juli 2012 met uitzondering van de artikelen II, 
IV, onderdeel Ea, V, onderdeel E, VI, VII, VIII, en IX. 

Artikel 2  

De artikelen II, IV, onderdeel Ea, V, onderdeel E, VI, VII, VIII en IX treden 
in werking met ingang van 1 juli 2012 en werken terug tot en met 1 januari 
2012. 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 4 juni 2012 
Beatrix 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
H. G. J. Kamp 

Uitgegeven de twaalfde juni 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met 
aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de 
opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke 
rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en 
enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het 
re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies. In 
artikel X van deze wet is bepaald dat de artikelen van deze wet in werking 
treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden 
vastgesteld. 

Dit besluit regelt dat de bepalingen ten aanzien van de opheffing van de 
Raad voor werk en inkomen en de bepalingen ten aanzien van de 
taakuitoefening door UWV en gemeenten in werking treden op 1 juli 2012. 
Dit besluit regelt verder dat de bepalingen in verband met het afschaffen 
van de loonkostensubsidies terugwerken tot 1 januari 2012. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
H. G. J. Kamp
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