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Besluit van 20 december 2016 tot wijziging van 
het Besluit van 8 december 2016, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van 17 november 
2016 tot 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 
(Stb. 2016, 444) (Stb. 2016, 498) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 16 december 2016, nr. 2016-0000272955, 

Gelet op VII van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de 
Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet finan-
ciering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkos-
tensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen 
(Stb. 2016, 444); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

Het enig artikel van het Besluit van 8 december 2016, houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoet-
komingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband 
met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participa-
tiewet en enkele andere wijzigingen (Stb 2016, 444) (Stb. 2016, 498) wordt 
als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid wordt na «IV» ingevoegd: , met uitzondering van 
onderdeel F, onder 3,. 
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2. In het vierde lid wordt «Artikel I, onderdeel C» vervangen door «De 
artikelen I, onderdeel C, en IV, onderdeel F, onder 3» en «treedt» 
vervangen door «treden». 

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. 

Wassenaar, 20 december 2016 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma 

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2016 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
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NOTA VAN TOELICHTING  

In het Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot 
wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, 
de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de 
loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere 
wijzigingen (Stb. 2016, 444) (Stb. 2016, 498) was per abuis geregeld dat 
artikel IV, onderdeel F, onder 3, met ingang van 1 januari 2017 in werking 
zou treden. Dit moest 1 januari 2018 zijn. Met deze wijziging van het 
inwerkingtredingsbesluit wordt dit gecorrigeerd. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma
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