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Geaehte heer Boereboom, 

Met uw brief van 13 januari 2015 heeft u de Inspectie SZW het conceptswets
voorstel bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw toegezon
den. In dit wetsvoorstel wordt uitwerking gegeven aan de in het Witteveenak
koord van 18 december 2013 opgenomen maatregel om het door zelfstandigen, 
alsmede werknemers die niet kunnen deelnemen aan een collectieve pensioenre
geling, opgebouwde pensioen in de derde pijler, onder bepaalde voorwaarden en 
binnen zekere grenzen, buiten beschouwing te laten in het kader van de vermo
genstoets van de bijstand. U vraagt het advies van de Inspectie SZW met betrek
king tot de toezichtbaarheid van dit wetsvoorstel. 

Gezien haar taakopdracht heeft de Inspectie SZW bij de uitvoering van de toets 
de voorgestelde wijzigingen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroeps
pensioenregeling buiten beschouwing gelaten. De uitgevoerde toets geeft geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen over de toezichtbaarheid. Een techni
sche opmerking over de voorgestelde wijzigingen is inmiddels onder de aandacht 
van uw contactpersoon gebracht. 

Aanvullend op uw verzoek heeft de directeur-generaal Participatie en Inkomens
waarborg, de heer Ter Haar, de Inspectie ter toetsing een conceptwijziging in
komstenvrijlating in de bijstand voorgelegd, die onderdeel zal worden van het 
eerder genoemde wetsvoorstel. Volledigheidshalve deel ik u mede dat een toets 
op deze wijziging evenmin tot opmerkingen op de toezichtbaarheid hebben geleid. 
Ik zal de heer Ter Haar separaat over de uitkomst van deze toets informeren. 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 
inspecteur-generaal Sl 
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