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Excellentie, 

Hierbij vestig ik de aandacht van uw regering op de omzetting in intern recht van de in de 
bijlage bij deze brief genoemde richtlijn(en). 
De termijn voor de omzetting van die richtlijn(en) is nu verstreken. Tot op heden en in 
strijd met de verplichting die richtlijn(en) om te zetten, zijn de volledige 
omzettingsmaatregelen voor de uitvoering van alle bepalingen van die richtlijn(en) nog 
niet aan de Commissie medegedeeld. 
De Commissie verzoekt uw regering derhalve haar via de beveiligde interface voor 
nationale uitvoeringsmaatregelen (THEMIS) in kennis te stellen van de 
omzettingsmaatregelen die nog moeten worden genomen. 
Ingeval uw regering van mening mocht zijn dat de in Koninkrijk der Nederlanden 
geldende wetgeving reeds in overeenstemming is met de bepalingen van de betrokken 
richtlijn(en), herinnert de Commissie aan de op Koninkrijk der Nederlanden rustende 
verplichting de tekst van de betrokken bepalingen van intern recht aan haar mee te delen. 
De verplichting tot mededeling van maatregelen ter omzetting omvat de verplichting om 
voldoende duidelijk en nauwkeurig uiteen te zetten met welke nationale maatregelen de 
lidstaat meent aan de verschillende voor hem uit een richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen te hebben voldaan1. De Commissie verzoekt uw regering dan ook om 
volledige en gedetailleerde informatie over de verschillende nationale bepalingen 
waarmee zij meent elk van de bepalingen van de richtlijn ten uitvoer te hebben gelegd. 
Gelet op de gegevens waarover zij thans beschikt, is de Commissie bijgevolg van oordeel 
dat Koninkrijk der Nederlanden de krachtens de in de bijlage genoemde richtlijn(en) op 
hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. 
Wat volgens een wetgevingsprocedure aangenomen richtlijnen betreft, vestigt de 
Commissie de aandacht van uw regering op de geldelijke sancties die het Hof van Justitie 
krachtens artikel 260, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (“VWEU”) kan opleggen en die de Commissie zal toepassen overeenkomstig haar 
mededeling van 11 november 2010 over de uitvoering van artikel 260, lid 3, van het 
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VWEU2 en haar mededeling van 21 december 2016 “EU-wetgeving: betere resultaten 
door betere toepassing”3. 
Overeenkomstig artikel 258 van het VWEU verzoekt de Commissie uw regering om 
binnen twee maanden na ontvangst van deze brief haar opmerkingen over het hierboven 
uiteengezette standpunt aan de Commissie mede te delen. 
De Commissie behoudt zich het recht voor, na kennisneming van die opmerkingen of 
indien die opmerkingen haar niet binnen de vastgestelde termijn mochten bereiken, een 
met redenen omkleed advies als bedoeld in genoemd artikel uit te brengen. 
Met de meeste hoogachting, 

Voor de Commissie 

Nicolas SCHMIT 
Lid van de Commissie 

 

                                                 
2 PB C 12 van 15.1.2011, blz. 1. 
3 PB C 18 van 19.1.2017, blz. 10. 


