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Geachte heer/mevrouw. 

Bij arrest van 30 januari 2018, X en Visser. ECLI:EU:2018:44, heeft het Hof van Justitie 
van de Europese Unie op verzoek van de Afdeling in zaak nr. 201309296/4/R4 uitspraak 
gedaan over de uitleg van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt {PB 2006, L 376; 
hierna: de Oienstenrichtlijn). Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. 

Het Hof heeft hierin onder meer voor recht verklaard dat: 
- detailhandel in goederen voor de toepassing van de Dienstenrichtlijn een "dienst" vormt; 
- hoofdstuk III van dé Dienstenrichtlijn mede van toepassing is op een situatie waarvan 
alle relevante aspecten zich binnen één lidstaat afspelen; 
- artikel 15, eerste lid, van de Dienstenrichtlijn er niet aan in de weg staat dat 
voorschriften van een bestemmingsplan niet-volumineuze detailhandel in gebieden buiten 
het stadscentrum verbieden, mits de in artikel 15, derde lid, van de Dienstenrichtlijn 
genoemde voorwaarden inzake nondiscriminatie, noodzakelijkheid en evenredigheid zijn 
vervuld. 

De Afdeling stelt u in de gelegenheid om aan te geven wat het oordeel van het Hof 
volgens u betekent voor het aanhangige beroep in de bovenvermelde procedure. U kunt 
uw zienswijze hierover schriftelijk naar voren brengen. U heeft hiervoor de gelegenheid 
tot en met 2 maart 2018. 

De Afdeling zal eerst een einduitspraak doen in de hierboven genoemde verwijzingszaak. 
De verdere behandeling van uw zaak zal plaatsvinden na de afdoening van die zaak. Mede 
gelet op het aantal zaken dat in verband met de hierboven genoemde verwijzingszaak is 
aangehouden, laat Ik u weten dat u er rekening mee moet houden dat dit nog enige tijd 
kan duren. Over de verdere behandeling ontvangt u te zijner tijd nader bericht. 
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