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Geachte mevrouw Van de Hoeven, 
 
 Bij brief van 4 november 2008 met bovengenoemd kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak 
(de “Raad”) advies uit te brengen inzake het conceptwetsvoorstel Aanpassingswet voor de 
implementatie van de Dienstenrichtlijn (het “Wetsvoorstel”). Het wetsvoorstel strekt ertoe om een 
aantal wettelijke bepalingen aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de Europese 
dienstenrichtlijn respectievelijk de bepalingen van de Dienstenwet die thans in behandeling is bij de 
Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2007-2008, 31579, nr. 1-3). 
 
Op 3 april jl (kenmerk: UIT 12397 ONTW / RMD) heeft de Raad aan u advies uitgebracht over het 
hiervoor genoemde wetsvoorstel Dienstenwet. In de Memorie van Toelichting bij dat wetsvoorstel 
wordt uiteengezet dat het wetgevingstraject bestaat uit drie componenten. De eerste component is het 
hierboven genoemde wetsvoorstel Dienstenwet. De tweede component wordt gevormd door de thans ter 
advisering voorliggende Aanpassingswet. De derde component bestaat uit een Veegwet. 
 
Ten tijde van het uitbrengen van voornoemd advies van de Raad van 3 april jl., was de verwachting dat 
de Aanpassingswet omvangrijk zou zijn en zicht zou geven op de werklastconsequenties die 
voortvloeien uit de implementatie van de dienstenrichtlijn. Echter, na een zeer brede doorlichting is 
gebleken dat het aantal aanpassingen dat noodzakelijk is om de wet- en regelgeving in lijn te brengen 
met de bepalingen van de dienstenrichtlijn, beperkt te noemen is1. Mede in verband hiermee kan op 
grond van het hetgeen is opgenomen in het conceptwetsvoorstel Aanpassingswet geen inschatting 
worden gemaakt van de werklastconsequenties voor de Rechtspraak. 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.2  
                                                        
1 Zie MvT blz. 5. 
2 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak 
met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden 
vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 
van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het 
bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en 
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Advies 
 
De Raad ziet geen aanleiding tot het maken van op- en aanmerkingen ten aanzien van het voorliggende 
wetsvoorstel. 
 
Werklast 
 
Zoals hiervoor opgemerkt kan, op basis van het thans voorliggende wetsvoorstel, geen goede 
inschatting worden gemaakt van de werklastgevolgen voor de Rechtspraak van de implementatie van de 
dienstenrichtlijn, ondanks de in het advies van 3 april jl. uitgesproken verwachting dat dit wel het geval 
zou zijn. Indien de Dienstenwet en het voorliggende wetsvoorstel na invoering aanleiding zou geven tot 
een grote toestroom van zaken, dan behoudt de Raad zich het recht voor hierop terug te komen.  
 
Indien na het uitbrengen van dit advies het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of 
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad 
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de voorbereiding van 
de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Wetsvoorstel, stelt de Raad het op prijs op als hij 
geïnformeerd wordt over de indiening van het Wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en de plaatsing van de 
definitieve wetstekst in het Staatsblad.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 

                                                                                                                                                                        
uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
 


