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Geachte heer Donner, 
 
Bij brief van 9 maart 2006 met kenmerk UIT 8324 / ONTW LvG bracht de Raad voor de rechtspraak 
(hierna: de Raad) advies uit inzake de implementatie van de Richtlijn (2005/29/EG) van het Europees 
Parlement en de Raad van Ministers betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt (hierna: de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken).  
 
Bij gelegenheid van het advies van 9 maart 2006 heeft de Raad verzocht om ten aanzien van de 
financiële gevolgen voor de rechtspraak - verbonden aan de implementatie van de Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken - een aanvullend advies te kunnen uitbrengen. Na toezending van het wetsvoorstel 
inzake de nieuwe afdeling 6.3.3A van het Burgerlijk wetboek en de Memorie van Toelichting, alsmede 
de daarmee in verband staande wetswijzigingen bericht de Raad u als volgt. 
 
Voornoemd wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting geven de Raad geen aanleiding te verwachten 
dat de schatting en de daaraan verbonden financiële gevolgen zoals destijds in het advies van de Raad 
van 25 juli 2005 (ons kenmerk: UIT 6739 / ONTW RH; uw kernmerk: 5353478/05/6) inzake het 
wetsvoorstel handhaving consumentenbescherming is opgenomen, dienen te worden bijgesteld. Voor de 
onderbouwing van de claim voor extra zaaksinstroom verwijs ik u naar voornoemd advies van de Raad. 
 
 
Tekstueel commentaar 
 
Wellicht een opmerking ten overvloede. De Memorie van Toelichting stelt op pagina 8 dat een 
handelaar zich tegen een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom of het opleggen van een 
bestuurlijke boete kan verweren door eerst in bezwaar en vervolgens in administratief beroep te gaan 
tegen dit besluit. Bij vergissing zijn hier twee bestuurlijke voorprocedures opgenomen. 
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Indien na het uitbrengen van dit advies het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, dan 
wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 
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