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Besluit van 3 augustus 2004 tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van
30 juni 2004 (Stb. 325), houdende wijziging van
de Wet sociale werkvoorziening en de Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen met name in verband met de overgang
van de indicatiestelling voor de sociale
werkvoorziening van de gemeenten naar de
Centrale organisatie werk en inkomen en
verruiming van de mogelijkheden tot begeleid
werken in het kader van de Wet sociale
werkvoorziening, alsmede een aanpassing van
de Algemene wet bestuursrecht en de
Beroepswet ter zake
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 7 juli 2004, nr. ABG/GA/04/46834;
Gelet op artikel VII van de Wet van 30 juni 2004 (Stb. 325);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De Wet van 30 juni 2004 (Stb. 325) houdende wijziging van de Wet
sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk
en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de
Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en
de Beroepswet ter zake treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
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Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 augustus 2004
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. A. L. van Hoof
Uitgegeven de tweede september 2004
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

STB8778
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2004

Staatsblad 2004

424

2

