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Geachte heer Ter Haar, beste Bernard,
In uw brief van 7 juli 2016 verzoekt u de Inspectie SZW een
toezichtbaarheidstoets uit te voeren op het concept-wetsvoorstel
vereenvoudiging beslagvrije voet. Kern van het wetsvoorstel bestaat uit een sterk
vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen.

De Inspectie SZW is op grond van artikel 37 Wet SUWI belast met het toezicht op
de doeltreffendheid van de uitvoering van de bij of krachtens deze wet of enige
andere wet aan het UWV en SVB opgedragen taken alsmede met het toezicht op
de wijze waarop UWV, SVB en colleges van B&W bij de uitvoering van hun taken
samenwerken. In het wetsvoorstel wordt onder andere cle gegevensverstrekking
uit de polisadministratie door het UWV aan de deurwaarder geregeld. Gelet op het
voorgaande heeft de Inspectie SZW een toezichtrol bij de uitvoering van de Wet
vereenvoudiging beslagvrije voet.
Het concept-wetsvoorstel geeft de Inspectie SZW geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen over de toezichtbaarheid. De Inspectie doet geen uitspraak ten
aanzien van cle in het wetsvoorstel opgenomen vereenvoudigde berekening van

de beslagvrije voet, behalve dat ook de waarneming van de Inspectie ondersteunt
dat in algemene zin vereenvoudiging aan te bevelen is, Gezien de aard en de
omvang van het instrument in relatie met risicogericht toezicht, voorziet de
Inspectie SZW op termijn een beperkte toezichtrol.
Enkele technische opmerkingen met betrekking tot het concept-wetsvoorstel zijn
inmiddels onder de aandacht van uw contactpersoon gebracht.
Hoogachtend,
De inspecteur-generaal SZW
Namens deze,
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