
446
Besluit van 3 november 2022, houdende 
wijziging van het Besluit van 26 maart 2021, 
houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van het Besluit van 26 maart 
2021 tot wijziging van het Besluit SUWI en het 
Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in 
verband met de definiëring van de 
inkomstenverhouding voor de gegevensset van 
de polisadministratie (Stb. 2021, 198), 
(Stb. 2021, 199), in verband met het uitstel van 
de inwerkingtreding van dat besluit 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 1 november 2022, nr. 2022-0000211363; 

Gelet op artikel III van het Besluit van 26 maart 2021, houdende 
wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemers-
verzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding 
voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

In het Besluit van 26 maart 2021, houdende vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van het Besluit van 26 maart 2021 tot wijziging van 
het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in 
verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de 
gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198), (Stb. 2021, 199) 
wordt «met ingang van 1 januari 2023» vervangen door «met ingang van 
1 januari 2025». 
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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, 3 november 2022 
Willem-Alexander 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
C.E.G. van Gennip 

Uitgegeven de elfde november 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit wijzigt de inwerkingtredingsdatum van het Besluit van 
26 maart 2021 tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit 
werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkom-
stenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 
198), (Stb. 2021, 199), hierna: besluit IKV. 

Inwerkingtreding van het besluit IKV was voorzien per 1 januari 2023. In 
november 2021 en juli 2022 is de Tweede Kamer tweemaal geïnformeerd 
over de noodzaak tot uitstel van dit besluit1 2, waarbij de nieuwe 
invoeringsdatum 1 januari 2025 wordt. Met dit besluit wordt de nieuwe 
invoeringsdatum bekrachtigd. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
C.E.G. van Gennip

1 Kamerstukken II, 2021/2022, 26 448, nr. 662.
2 Kamerstukken II, 2021/2022, 26 448, nr. 684.
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