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1. DOELEINDEN EN TOEPASSINGSGEBIED 

 

Het doel van de instructie is de autoriteiten te informeren over de stappen die moeten worden gevolgd 

om te reageren op een buitenlandse kennisgeving volgens de richtlijn 2015/1535 (EU) van 9 september 

2015, die voorziet in een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels 

betreffende de diensten van de informatiemaatschappij 

2. DEFINITIES EN VERWIJZING NAAR ANDERE DOCUMENTEN 

2.1.REFERENTIES 

- Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende 

een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten 

van de informatiemaatschappij. 

- Reactieformulier (eForm 6 points). 

3. DE REACTIE 

Zodra kennis is gegeven van het ontwerp, wordt automatisch een wachttijd vastgesteld. Die periode 

bedraagt ten minste 3 maanden. 

Tijdens die periode kunnen de Commissie en de lidstaten de ontwerptekst onderzoeken en erop reageren. 
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3.1.TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN OM TE REAGEREN OP EEN BUITENLANDSE KENNISGEVING  

Voor een reactie moet het volgende document worden gestuurd naar be.belnotif@economie.fgov.be:  

- Het ingevulde elektronische reactieformulier (eForm 6 points)  in één taal; 

3.2. TYPE VAN REACTIES 

De lidstaten kunnen op verschillende manieren reageren, namelijk met  

- aanvullende inlichtingen 

- opmerkingen 

- uitvoerig gemotiveerde mening 

Aanvullende inlichtingen 

De lidstaten en/of de Commissie kunnen verduidelijkingen vragen over de ontwerptekst waarvan kennis is 

gegevens, zodat hun verdere evaluatie vlot verloopt. De status-quoperiode wordt hierdoor niet verlengd. 

 

Opmerkingen  

Algemene opmerking over kwesties van interpretatie en uitvoeringsmodaliteiten of in het kader van de 

algemene beginselen van het recht van de Unie. Indien een of meer lidstaten en/of de Commissie 

opmerkingen maken over het ontwerp waarvan kennis is gegeven, kan het nationale voorschrift 

onmiddellijk na het verstrijken van de "status quo" worden aangenomen. De kennisgevende lidstaat is niet 

verplicht te antwoorden. 

 

Hoewel de opmerkingen geen vertragende werking hebben bij de goedkeuring van het voorschrift 

waarvan kennis is gegeven, moet de betrokken lidstaat er toch zoveel mogelijk rekening mee houden bij de 

latere definitieve opstelling van de handeling op nationaal vlak. 

 

Uitvoerig gemotiveerde mening 

Een of meer lidstaten en / of de Commissie kunnen ten aanzien van de betrokken lidstaat een uitvoerig 

gemotiveerde mening uitbrengen over het project waarvan kennis is gegeven, als zij van mening zijn dat de 

beoogde maatregel aspecten bevat die het vrije verkeer van goederen of diensten of de vrijheid van 

vestiging van verrichters van diensten in het kader van de interne markt belemmert. 

De status-quoperiode wordt automatisch verlengd: 

- een status-quo van 6 maanden wordt vastgesteld voor elk ontwerp van technisch voorschrift; 

- een status-quo van 4 maanden wordt vastgesteld voor vrijwillige overeenkomsten en maatregelen 

betreffende diensten van de informatiemaatschappij 

 

Bij een uitvoerig gemotiveerde mening moet de aanmeldende autoriteit reageren en kunnen de gevolgen 

anders zijn: 

- een wijziging van de ontwerptekst; 

- een intrekking de ontwerptekst; 

- een eventueel behoud van de ontwerptekst vergezeld van de gedetailleerde en gemotiveerde 

verantwoordingen. In dat geval kunnen de Commissie en/of de lidstaten mogelijk een 

inbreukprocedure bij het Europese Hof van Justitie inleiden. 
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3.3.HET FORMULIER EFORM 6PTS 

Om te reageren, vult u het PDF-formulier eForm 6pts in één taal in.  

 

De punten 3A, 3B en 6 moeten worden ingevuld: 

 

3A. Dienst die de kennisgeving verzendt 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif 

NG III – 2e verdieping 

Koning Albert II-laan 16 

1000  Brussel 

be.belnotif@economie.fgov.be 

 

3B. Dienst die de kennisgeving doet 

Contactgegevens van de autoriteit/de dienst die verantwoordelijk is voor de opstelling van de reactie. 

 

6. Wezenlijke inhoud 

De reactie als zodanig. 

 

Belangrijk: Het formulier moet eentalig zijn; het systeem kan het bericht weigeren als het elementen in 

een andere taal bevat. 

3.4 BEVESTIGING 

Zodra de cel Belnotif de reactie heeft ingediend via de databank TRIS (Technical Regulation Information 

System) ontvangt u per e-mail een bevestiging hiervan.  

 

Het (eventuele) antwoord van de lidstaat op de reactie wordt eveneens overgemaakt. 
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