
411
Besluit van 27 augustus 2021 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 3 februari 2021 tot wijziging van de Wet 
financiering sociale verzekeringen om te 
voorzien in differentiatie naar grootte van 
werkgever bij de premieheffing voor het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de 
systematiek van voortschrijdend cumulatief 
rekenen aan te passen (Stb. 2021, 102) en van 
het Besluit van 7 juli 2021 tot wijziging van het 
Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met 
de invoering van een gedifferentieerde premie 
voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het 
veranderen van de grens tussen kleine en 
middelgrote werkgevers voor de 
premieberekening voor de Werkhervattingskas 
(Stb. 2021, 340) 

 
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 19 augustus 2021, nr. 2021-0000129744, 

Gelet op artikel III van de Wet van 3 februari 2021 tot wijziging van de 
Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie 
naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsonge-
schiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief 
rekenen aan te passen (Stb. 2021, 102) en artikel III van het Besluit van 
7 juli 2021 tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in 
verband met de invoering van een gedifferentieerde premie voor het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds en het veranderen van de grens tussen 
kleine en middelgrote werkgevers voor de premieberekening voor de 
Werkhervattingskas (Stb. 2021, 340); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 3 februari 2021 tot wijziging van de Wet financiering sociale 
verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever 
bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de 
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systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen 
(Stb. 2021, 102) en het Besluit van 7 juli 2021 tot wijziging van het Besluit 
Wfsv en het Besluit SUWI in verband met de invoering van een gediffe-
rentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het veran-
deren van de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de 
premieberekening voor de Werkhervattingskas (Stb. 2021, 340) treden in 
werking met ingang van 1 januari 2022. 

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, 27 augustus 2021 
Willem-Alexander 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
W. Koolmees 

Uitgegeven de eerste september 2021 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Ingevolge artikel III van de Wet van 3 februari 2021 tot wijziging van de 
Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie 
naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsonge-
schiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief 
rekenen aan te passen (Stb. 2021, 102) wordt in dit besluit voorzien in de 
inwerkingtreding van die wet. Ingevolge artikel III van het Besluit van 7 juli 
2021 tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband 
met de invoering van een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsonge-
schiktheidsfonds en het veranderen van de grens tussen kleine en 
middelgrote werkgevers voor de premieberekening voor de Werkhervat-
tingskas (Stb. 2021, 340) wordt tevens voorzien in de inwerkingtreding van 
die algemene maatregel van bestuur. Zoals beschreven in de artikelge-
wijze toelichting bij artikel III van de eerdergenoemde wet wordt het 
tijdstip van inwerkingtreding vastgesteld op 1 januari 2022. Dit tijdstip van 
inwerkingtreding wordt tevens vastgesteld voor het hiervoor genoemde 
besluit, dat samenhangt met de wet. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
W. Koolmees
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