
 

 
E64100 4-08 V2 p.1/8 

 

Contact: Laurent Wenkin | Attaché 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid | be.belnotif@economie.fgov.be | +32 2 277 85 11 

Ondernemingsnr.: 0314.595.348 

 +32 800 120 33 FODEconomie @fodeconomie /fod-economie economie.fgov.be 

 

 

BELNOTIF RICHTLIJN 2015/1535 (EU): 
INSTRUCTIE VOOR DE DIENST DIE DE KENNISGEVING DOET  

 

Inhoud 

 

1. DOELEINDEN EN TOEPASSINGSGEBIED………………………………………………………………………………………………………………..1 

2. DEFINITIES EN VERWIJZING NAAR ANDERE DOCUMENTEN                                                      2 

2.1. Definities (cf. artikel 1, lid 1) ..........................................................................................................2 

2.2. Referenties .....................................................................................................................................3 

3. DE KENNISGEVING……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...3 

3.1. Te verstrekken documenten om kennis te geven van een ontwerp voor een technisch 

voorschrift ..................................................................................................................................................3 

3.1.1. Kennisgevingsformulier (eForm 16 points) ............................................................................3 

3.1.2. Referentiedocumenten, basisteksten, technische codes ........................................................5 

3.2. Bevestiging ....................................................................................................................................5 

4. NA DE KENNISGEVING……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6 

4.1. Wachttijd of status-quoperiode .....................................................................................................6 

4.2. Reacties..........................................................................................................................................6 

4.3. Antwoorden op reacties.................................................................................................................7 

5. AFSLUITING VAN DE KENNISGEVINGSPROCEDURE                                                                       8 

 

 

1. DOELEINDEN EN TOEPASSINGSGEBIED 

 

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

worden gevolgd om te beantwoorden aan 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. 

Een technisch voorschrift moet in een ontwerpfase aan de Europese Commissie en aan de andere lidstaten 

worden voorgelegd om eventuele belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten weg te 

nemen. 
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2. DEFINITIES EN VERWIJZING NAAR ANDERE DOCUMENTEN 

2.1.DEFINITIES (CF. ARTIKEL 1, LID 1) 

I. Technisch voorschrift 

• Een technische specificatie (II.) of andere eis (III.) of een regel betreffende diensten (IV.), met 

inbegrip van de erop toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die de jure of de facto moeten 

worden nageleefd: 

o voor de verhandeling,  

o de dienstverrichting,  

o de vestiging van een verrichter van diensten of  

o het gebruik in een lidstaat of in een groot deel van een lidstaat,  

Hieraan worden de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten toegevoegd 

waarbij de vervaardiging, de invoer, de verhandeling of het gebruik van een product dan wel de 

verrichting of het gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener wordt verboden. 

 

II. Technische specificatie 

Een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een 

product, zoals kwaliteitsniveau, prestaties, veiligheid of afmetingen, met inbegrip van de voor het product 

geldende voorschriften voor verkoopbenaming, terminologie, symbolen, tests en testmethoden, 

verpakking, het merken of etiketteren, en de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures. 

Onder de term “technische specificatie” zijn ook begrepen de productieprocessen en -methoden voor de 

landbouwproducten, voor de producten bestemd voor menselijke voeding, voor diervoeding en voor de 

geneesmiddelen, alsmede de productieprocessen en -methoden voor de overige producten, wanneer die 

gevolgen hebben voor de kenmerken van die producten. 

 

III. Andere eis 

Een eis die, zonder een technische specificatie te zijn, ter bescherming van met name de consument of het 

milieu wordt opgelegd en betrekking heeft op de levenscyclus van het product nadat dit in de handel is 

gebracht, zoals voorwaarden voor gebruik, recycling, hergebruik of verwijdering van het product, wanneer 

deze voorwaarden op significante wijze de samenstelling, de aard of de verhandeling van het product 

kunnen beïnvloeden. 

 

IV. Regel betreffende diensten 

Een algemene eis voor de toegang tot en de uitoefening van dienstenactiviteiten, met name bepalingen 

met betrekking tot de dienstverlener, de diensten en de afnemer van diensten. 

Een dienst van de informatiemaatschappij is een dienst die tegen vergoeding, op afstand, op elektronische 

wijze en op individueel verzoek van een afnemer van diensten wordt aangeboden.  
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2.2.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. 

- E64100 6-29 richtlijn (EU) 2015/1535: Attest document 

- Aanmeldingsformulier (eForm 16 points) 

- Reactieformulier (eForm 6 points) 

 

3. DE KENNISGEVING  

3.1.TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN OM KENNIS TE GEVEN VAN EEN ONTWERP VOOR EEN TECHNISCH 

VOORSCHRIFT  

Voor een kennisgeving moeten de volgende documenten worden gestuurd naar 

be.belnotif@economie.fgov.be:  

- het elektronische kennisgevingsformulier  (eForm 16 points) (zie 3.1.1.) ingevuld in één taal; 

- de ontwerptekst in Word-versie: 1 document per taal (FR en NL, indien dit bestaat), dus niet het 

document in 2 kolommen voor het Belgisch Staatsblad; 

- het ingevulde en ondertekende attest E64100 6-29, om te melden dat alle toegezonden 

documenten volledig en correct zijn.  

- eventueel alle bijkomende documenten die nodig zijn voor een goed begrip van deze tekst: 

bijlagen, basisteksten, ook per taal (zie 3.1.2.); 

3.1.1. KENNISGEVINGSFORMULIER (EFORM 16 POINTS) 

De kennisgeving van een ontwerp van technisch voorschrift vereist het gebruik van een gestandaardiseerd 

document (qua vorm en inhoud) met 16 rubrieken waarvan sommige moeten worden voltooid. 

 

Dit gestandaardiseerde document is uitgegeven door de Europese Commissie (verantwoordelijk voor het 

administratieve beheer en het actualiseren ervan). 

 

Opmerking: in de in te vullen velden mag men geen « bullet point » gebruiken voor lijsten, wel een streepje «-», 

noch speciale tekens, want dit maakt de tekst onleesbaar. 

 

Dit zijn de rubrieken : 

 

Land 

De lidstaat die het bericht heeft opgesteld. Zodra de selectie is gemaakt, wordt een taal voorgesteld, maar 

u kunt die vrij wijzigen. 
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Taal 

Taal waarin het bericht is geschreven. De omschrijvingen verschijnen in de geselecteerde taal. Hou er 

rekening mee dat er een taalkundige controle plaatsvindt wanneer het bericht wordt verwerkt. 

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 kennisgevende autoriteit/dienst die verantwoordelijk is voor het uitwerken van 

het ontwerp. 

5. Titel 

Officiële titel van het volledige ontwerp. 

6. Producten en/of diensten waarop het ontwerp betrekking heeft 

Vermeld duidelijk de producten en/of diensten waarop het ontwerp van technisch voorschrift betrekking 

heeft. 

Selecteer ook de juiste categorie. 

7. Kennisgeving uit hoofde van een ander communautair besluit 

De kennisgevende autoriteit moet, indien van toepassing, het communautaire besluit selecteren waarvoor 

de TRIS-kennisgeving geldt. Indien het desbetreffende communautaire besluit niet op de lijst voorkomt, 

moet dit worden vermeld onder "Overige / aanvullende informatie". 

8. Wezenlijke inhoud 

Vat de inhoud van het ontwerp van technisch voorschrift samen; maximaal 20 regels (idealiter). 

9. Beknopte motivering 

Geef de redenen aan die de uitwerking van het project rechtvaardigden; maximaal 10 regels (idealiter). 

10. Referentiedocumenten, basisteksten 

Referentiedocumenten en/of basisteksten waarop de draft betrekking heeft. De auteur van de 

kennisgeving moet aangeven : 

a) of er geen basisteksten bestaan; 

b) of het project met name gericht is op het beperken van het op de markt brengen of het gebruik 

van een stof, preparaat of chemische stof, om redenen van volksgezondheid of consumenten- of 

milieubescherming ; 

c) de referenties van de basisteksten die nodig zijn voor het begrijpen en beoordelen van het 

ontwerp. De vermelding van die referentie houdt in dat de basisteksten tegelijk met het project 

aan de Commissie moeten worden meegedeeld, dus moeten zij (Word en eentalige documenten) 

samen met het kennisgevingsverzoek worden verzonden. 

Indien de basisteksten zijn verzonden in het kader van een eerdere kennisgeving, moet de autoriteit het 

nummer daarvan specificeren. 

11. Beroep op de urgentieprocedure 

De kennisgevende autoriteit moet aangeven of zij gebruik wenst te maken van de urgentieprocedure. 
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12. Motivering van het beroep op dringende redenen 

Indien de auteur van de kennisgeving de urgentieprocedure vakje aanvinkt, moet hij een nauwkeurige en 

gedetailleerde motivering geven van de redenen die de urgentie van de betrokken maatregelen 

rechtvaardigen (artikel 9 § 7 van de richtlijn). 

13. Vertrouwelijkheid 

Geef aan of de verstrekte informatie als vertrouwelijk moet worden behandeld. Zo JA, gelieve de redenen 

voor dit verzoek te vermelden. 

14. Fiscale maatregelen 

Geef aan of het project een belastingmaatregel is of niet. Indien JA, dan zal de Commissie een bericht 005 

sturen. 

15. Effectbeoordelingen 

Geef aan of het ontwerp vergezeld gaat van een impactstudie.  

16. TBT- en SPS-aspcten 

Specificeer of de kennisgeving van het project plaatsvindt in het kader van de TBT-overeenkomst 

(Overeenkomst over technische handelsbelemmeringen) en/of de SPS-overeenkomst (Overeenkomst over 

sanitaire en fytosanitaire maatregelen). Indien NEE, geef dan de redenen aan. 

Hoogdringendheid 

De kennisgevende autoriteit kan de hoogdringendheid inroepen om dringende redenen en in verband met 

ernstige en onvoorzienbare situaties (bijvoorbeeld: bescherming van de gezondheid van mens en dier, 

gezondheid van planten, openbare orde, met name de bescherming van minderjarigen, bescherming van de 

veiligheid en integriteit van het financiële systeem, en met name bescherming van depositohouders, 

investeerders en verzekerden).  

o Die hoogdringendheid, gemotiveerd door de autoriteit en geaccepteerd door de Europese 

Commissie, heeft tot gevolg dat de status quo wordt opgeheven (zie 4.1).  

o Indien de Commissie van mening is dat niet is voldaan aan de criteria voor de toepassing van de 

urgentieprocedure, weigert zij de hoogdringendheid te erkennen en doet zij de status quo-periode 

van drie maanden ingaan. 

3.1.2. REFERENTIEDOCUMENTEN, BASISTEKSTEN, TECHNISCHE CODES  

Om de Europese Commissie en de andere lidstaten in staat te stellen het ontwerp van technisch 

voorschrift goed te begrijpen, moet de kennisgevende autoriteit elk document bijvoegen dat een goed 

begrip geeft van de reikwijdte van het ontwerp, namelijk basisteksten, referentiedocumenten, technische 

codes en andere documenten (eentalige documenten). 

3.2.BEVESTIGING 

Indien de cel Belnotif beschikt over alle documenten dient zij de notificatie in via de databank TRIS 

(Technical Regulation Information System). Daarna ontvangt u per e-mail een bevestiging hiervan, samen 

met het notificatienummer en de datum van het einde van de status quo periode (tenzij een beroep 

gedaan is op dringende redenen) (zie punt 4.1.).  
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4. NA DE KENNISGEVING 

4.1.WACHTTIJD OF STATUS-QUOPERIODE  

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

bedraagt ten minste 3 maanden. 

 

Uitzonderingen: 

- Wanneer de Commissie voornemens is een richtlijn, verordening of besluit over hetzelfde 

onderwerp voor te stellen of goed te keuren, wordt de status-quo vastgesteld op 12 maanden; 

- Wanneer de Raad een tekst over hetzelfde onderwerp voorstelt, wordt de status-quo verlengd tot 

18 maanden.  

- Indien een of meer lidstaten en/of de Commissie een uitvoerig gemotiveerde mening uitbrengen  

• wordt een status-quo van 6 (3+3) maanden vastgesteld voor elk ontwerp van technisch 

voorschrift 

• wordt een status-quo van 4 (3+1) maanden vastgesteld voor een ontwerptekst met 

betrekking tot de Informatiemaatschappij. 

- Indien de kennisgevende autoriteit om hoogdringendheid verzoekt (zie 3.1.1.) 

Tijdens deze "status-quo" mag de lidstaat het technisch voorschrift niet aannemen of publiceren. 

 

4.2.REACTIES 

Die "status-quo" stelt de Commissie en de lidstaten in staat de ontwerptekst te onderzoeken en  

- aanvullende inlichtingen te vragen,.  

- opmerkingen te formuleren, 

- een uitvoerig gemotiveerde mening uit te brengen. 

Aanvullende inlichtingen  

Om de diensten van de Commissie in staat te stellen hun analyse overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van het EU-recht te voltooien, worden de autoriteiten verzocht de gevraagde punten te 

verduidelijken. 

 

Opmerkingen  

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. 
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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 een ontwerptekst met betrekking tot 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 van 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. 

4.3.ANTWOORDEN OP REACTIES 

Om te reageren op opmerkingen, een uitvoerig gemotiveerde mening of een verzoek om aanvullende 

inlichtingen van de Commissie of een andere lidstaat over uw ontwerptekst, vult u eenvoudig het PDF-

formulier eForm 6pts in het Frans, Nederlands of Engels in. 

Ter herinnering: het is verplicht om te reageren op een uitvoerig gemotiveerde mening. 

 

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 

Gegeven antwoord op de verschillende mogelijke reacties van de Commissie of van een lidstaat:  

- Opmerkingen; 

- een uitvoerig gemotiveerde mening; 

- een verzoek om aanvullende inlichtingen. 

  

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

andere taal bevat, vooral als het tekstvolume in de tweede taal groter is dan in de hoofdtaal. 
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5. AFSLUITING VAN DE KENNISGEVINGSPROCEDURE 

Indien na de status quo periode de definitieve tekst gepubliceerd is in het Belgische staatsblad, dan dient 

deze tekst overgemaakt te worden aan be.belnotif@economie.fgov.be. 

De tekst moet overgemaakt worden in WORD en PDF-formaat en dit in afzonderlijke documenten voor 

het Frans en het Nederlands. Dus indien de tekst in 2 talen beschikbaar is, moeten 4 documenten 

overgemaakt worden. 

De cel Belnotif maakt deze over aan de EUCOM en dit sluit dan ook de kennisgevingsprocedure af. 

Indien, om een of andere reden, de tekst niet gepubliceerd wordt, moet dit ook gemeld worden, zodat de 

kennisgevingsprocedure afgesloten kan worden.  
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