
  

    

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Aan de Minister voor Rechtsbescherming  

  

Nota van wijziging Aanpassingswet bewijslasttermijn  
consumentenkoop levende dieren en indiening TK 

     
     

     

 
  

1.     Aanleiding 
Bureau Wetgeving van de TK heeft ons geattendeerd op het ontbreken van een 
aanhef en considerans (= de beweegreden) van het wetsvoorstel Aanpassingswet 
bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren. Bijgaande nota van wijziging 
herstelt deze omissie. 
 
2.     Geadviseerd besluit 
Instemmen met de bijgevoegde nota van wijziging.  
 
3.     Kernpunten 
 

• Tijdens de behandeling van de Implementatiewet richtlijnen verkoop 
goederen en levering digitale inhoud op 12 april jl. in de EK en in uw brief 
van 13 april jl. aan de EK heeft u toegezegd dat als de motie Meijer 
inzake de duur van de bewijslastomkering voor levende dieren zou 
worden aangenomen, u daar met spoed uitvoering aan zal geven. Deze 
motie is op 19 april jl. door de EK aangenomen. De Raad van State (RvS) 
heeft op 15 juni jl. een positief spoedadvies uitgebracht (dictum B) over 
het voorontwerp van de Aanpassingswet bewijslasttermijn 
consumentenkoop levende dieren. Op 7 juli jl. is dit voorstel bij de 
Tweede Kamer ingediend. 

• Met dank aan de oplettendheid van de collega’s van Bureau Wetgeving 
van de Tweede Kamer is gesignaleerd dat de Grondwettelijk vereiste 
aanhef en considerans in het wetsvoorstel ontbreekt, wegens een abuis 
aan onze kant. Bijgaande nota van wijziging herstelt dit abuis, en voegt 
een aanhef en considerans toe. 

• Vanwege uw toezegging aan de Eerste Kamer en het feit dat de Tweede 
Kamer het voorstel op de procedurevergadering van 14 september a.s. wil 
behandelen, is het wenselijk dat deze onfortuinlijke omissie snel wordt 
hersteld.  

 
4.     Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 
Niet van toepassing, alles uit de nota wordt openbaar. De persoonsgegevens van 
de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
 
Bijlage: nota van wijziging 
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