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34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet 
tegemoetkomingen loondomein, de Wet 
financiering sociale verzekeringen en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten in verband met stroomlijning 
van de loonkostensubsidie op grond van de 
Participatiewet en enkele andere wijzigingen 

Nr. 4 NADER RAPPORT1 

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 30 juni 2016, aangeboden 
aan de Koning door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 20 mei 2016, 
nr. 2016000840, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de 
Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 15 juni 2016, 
nr. W12.16.0123/III, bied ik U hierbij aan. 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Van de 
gelegenheid is gebruik gemaakt nog enkele technische verbeteringen aan 
te brengen in het wetsvoorstel. In de eerste plaats is in artikel I, 
onderdeel A, in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, de doelgroep loonkosten-
subsidie aangevuld met personen ten behoeve van wie op grond van het 
nieuwe artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet verstrekt kan 
worden. In artikel 10d, zevende lid, is een verwijzing naar het vijfde lid 
toegevoegd die per abuis niet was opgenomen. Artikel 10d, achtste lid, is 
naar aanleiding hiervan eveneens aangepast. In de tweede plaats wordt in 
het aan artikel II toegevoegde onderdeel G een onderdeel van artikel 5.2 
van de Wet tegemoetkomingen loondomein geschrapt, dat als gevolg van 
het wetsvoorstel niet langer nodig is. Het artikelsgewijze deel van de 
memorie van toelichting is naar aanleiding van deze wijzigingen overeen-
komstig aangepast. 

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en 
de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, 
omdat het zonder meer instemmend 
luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele 
aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op 
de Raad van State).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 514, nr. 4


