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Van:  
Verzonden: donderdag 5 juli 2018 8:09
Aan: 

Onderwerp: RE: ATR0313 - Voorontwerp Wet afschaffing verpandingsverboden
 
Beste ,
 
Het College heeft zich gisteren over het wetsvoorstel gebogen en is eveneens van mening dat
het niet leidt tot merkbaar meer regeldruk. Het kan instemmen met hetgeen hieromtrent in de
toelichting is opgenomen. E.e.a. betekent dat het College ook instemt met een ambtelijke
afdoening van de adviesaanvraag, door middel van deze e-mail. Er is geen bezwaar tegen als in
de toelichting wordt opgenomen dat ATR analyse en conclusie ten aanzien van de gevolgen voor
de regeldruk deelt o.i.d. Ik wens jullie veel succes met het vervolgtraject van het wetsvoorstel.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik die graag van je,
 
Groet,
 

 
 
 
 
 
 

 
M.J.P.M. (Marcel) Kieviet
Senior beleidsadviseur Senior Policy Advisor
 
+31 0 70 310 86 69
+31 (0)6 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl
 
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag |
Postbus (PO Box) 16228 | 2500 BE The Hague |
www.atr-regeldruk.nl
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Verzonden: 
Aan: 
CC:   
Onderwerp: FW: ATR0313 - Voorontwerp Wet afschaffing verpandingsverboden
Urgentie: Hoog
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Beste ,

 

Ik heb inmiddels het voorontwerp kunnen bestuderen en ik deel je mening dat het
wetsvoorstel, in het bijzonder de schriftelijke mededelingsplicht niet tot merkbaar meer
regeldruk zal leiden, omdat die mededeling nu al staande praktijk is. Dat betekent dat ik
het College zal voorstellen om de adviesaanvraag ambtelijk (via een e-mail) af te doen. Ik
zal dat morgen aan het College voorstellen. Dat betekent dat - in dien het College hiermee
akkoord is - de adviesaanvraag woensdag of donderdag a.s. zal worden afgedaan. En dat is
ruimschoots binnen de consultatietermijn.

 

Ik vertrouw er op dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

 

ATR

tel. 

Van:  
Verzonden: maandag 2 juli 2018 11:15
Aan: Adviesaanvraag (ATR) < >
CC: >
Onderwerp: ATR0313 - Voorontwerp Wet afschaffing verpandingsverboden
Urgentie: Hoog

 

L.S.,

 

Bijgaand treft u aan het voorontwerp van de Wet afschaffing verpandingsverboden, zoals
dat op 4 juli in consultatie gaat. De consultatietermijn loopt tot en met 22 augustus as.

 

Uw eventuele reactie zie ik graag voordien en uiteraard met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 



 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Afdeling Privaatrecht
Turfmarkt 147

Den Haag

Email: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security




