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adviesaanvraag ontwerpvoorstel wijziging WPG i.v.m. de 

bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel 

Geachte heer Kuipers,  

Bij brief van 9 juni jl., verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) advies uit te brengen over 

het ontwerpvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van 

infectieziekten met pandemisch potentieel.  

 

 

Het ontwerpvoorstel geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Over de Tijdelijke 

wet maatregelen covid-19 (‘Twm’) heeft de Raad op 10 juni 2020 advies uitgebracht. Over de wijziging 

van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen in het 

internationaal personenverkeer heeft de Raad eveneens advies uitgebracht.  

In het ontwerpvoorstel komen geen nieuwe onderwerpen aan bod die de rechtspleging raken en die in de 

eerdere advisering over de corona-wetgeving niet al zijn aangekaart door de Raad. Zo is voor het 

handhavingsinstrumentarium aangesloten bij de Twm, nl. strafrechtelijke handhaving, bestuursrechtelijk 

(bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete) en waar het gaat om quarantaine is net als in 

de Twm voorzien in een verzoekschriftenprocedure bij de civiele rechter.  

De Raad volstaat daarom met te verwijzen naar de eerder uitgebrachte adviezen, te vinden op 

rechtspraak.nl: 2020-19-advies-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19.pdf (rechtspraak.nl) en 2021/14 

Advies wetsvoorstel wijziging Wet Publieke Gezondheid (rechtspraak.nl) 

 

 

 

Werklast  

Het ontwerpvoorstel betreft zgn. kaderwetgeving. Concrete maatregelen zullen telkens bij ministeriële 

regeling worden genomen. Dit betekent dat de werklasteffecten voor de rechtspraak afhankelijk zijn van 

de te nemen maatregelen, en op dit moment niet in kaart kunnen worden gebracht.  

De Raad verzoekt u eventuele ministeriële regelingen, mochten deze opgesteld gaan worden, aan de 

Raad voor advies voor te leggen.  

 

 

 

Hoogachtend,  

H.C. Naves,  

Voorzitter Raad voor de rechtspraak 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2020-19-advies-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2021-14-advies-wijziging-wpg-quarantaineplicht.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2021-14-advies-wijziging-wpg-quarantaineplicht.pdf
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