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AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
RL: (EU) 2015/863
Naarn: lijst van stoffen
waarvoor beperkingen gelden
RL (EU) 2015/849
Naarn: voorkoming
witwaspraktijken en
financiering van terrorisme

ch11ijnen]

Inhoud

Termijn1

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage
II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen
waarvoor beperkingen gelden (Voor de EER relevante tekst)

31-12-2016

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en
Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

26-6-2017

141 Met. termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht om de richtlijn te hebben omgezet.
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Vlaams scorebord van november 2015
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RU 2013/56/EU

16/9/2014: aanmelding BVR bij Europese Commissie

30-06-2015

Naam: Batterijen, accu's

12/9/2014: publicatie BVR in het Belgisch Staatsblad

Beleidsdomeinen): LNE
Minister(s): Schauvliege

De Vlaamse overheid diende artikel 17 van de richtlijn om te zetten en vereiste een wijziging aan
VLAREMA. De omzetting is volledig voor het Vlaams Gewest Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2014) 55442.

RL: 2Q13/37/EU

3/7/2015: aanmelding decreet bij de Europese Commissie

Naam: Hergebruik
overheidsinformatie

30/6/2015: publicatie decreet in het Belgisch Staatsblad

Beleidsdomein(pn)-

Op 12 juni 2015 werd het decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het
hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch
bestuurlijke gegevensverkeer bekrachtigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de invoering van
een recht op hergebruik van algemeen toegankelijke bestuursdocumenten, de toevoeging van
culturele instellingen aan het toepassingsgebied en een vergoedingsbeleid met marginale kosten als
uitgangspunt De omzetting is volledig voor het Vlaams Gewest Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE(2015)54959.

R7

Minister(s): Ho mans

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomeln(en): MOW
Minister!s): Weyts

18-7-2015

vervoer

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. Het
omzettingsbesluit voor de aspecten m.b.L de binnenvaart is in opmaak. Voor de aspecten m.b.L het
wegvervoer werd het advies van de Inspectie van Financiën ontvangen.

30-6-2015
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RL; 2013/39/EU
Naam: Prioritaire stoffen op het
gebied van waterbeleid
Beleidsdomeinten): LNE
Ministerts): Schauvliege

RL: 2012/18/EU
Naam: Beheersing
gevaren
zware
ongevallen
met
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
Beleidsdomein(en): LNE
Ministerts): Schauvliege

Richtlijn 2013/39/EU brengt wijzigingen aan de kaderrichtlijn Water en aan de Richtlijn prioritaire 14-9-2015
stoffen aan. Het decreet integraal waterbeleid moet worden gewijzigd, alsook een aantal besluiten
(VLAREM I en II. besluit integraal waterbeleid. ...). Het Verzameldecreet voert een aantal, door de
richtlijn geïnitieerde, wijzigingen aan het decreet door. De belangrijkste zijn: het opleggen van de
goede chemische toestand in oppervlaktewateren voor prioritaire stoffen, het opleggen van een
voorlopig maatregelenprogramma en een aanvullend monitoringprogramma voor de prioritaire
stoffen waarvoor de goede chemische toestand in 2027 moet bereikt worden en het aanvullen van
de inhoud van de stroomgebiedbeheersplannen voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de
geviseerde prioritaire stoffen. Het verzameldecreet (omgeving, natuur en landbouw) werd
goedgekeurd op 19 december 2014 en de nodige adviezen werden ondertussen afgeleverd. De tweede
principiële goedkeuring gebeurde op 3 april 2015. Die dag gaf de Vlaamse Regering eveneens haar
eerste principiële goedkeuring aan de wijziging aan het Vlarem-uitvoeringsbesluiL
Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme
toepassing van geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.L het vervoer over land van
gevaarlijke goederen om een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu
te garanderen in geval van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals de
chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt wijzigingen
aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om het gedeelte vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg om te zetten, voor de omzetting is een samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid en de drie gewesten nodig. Er werd een overeenkomst bereikt over het
samenwerkingsakkoord in een interkabinettenwerkgroep (IKW) onder leiding van de FOD
Binnenlandse Zaken. Na de eerste principiële goedkeuring op 10 oktober 2014 en advisering door de
adviesraden werd het samenwerkingsakkoord herzien. De uitgebreide Interministeriële Conferentie
Leefmilieu van 4 februari 2015 heeft deze versie aangenomen. De Vlaamse Regering hechtte
goedkeuring aan dit samenwerkingsakkoord en het instemmingsdecreet op 6 maart 2015. Het
aangepast samenwerkingsakkoord zal worden ondertekend, waarna een gezamenlijke procedure zal
worden gevoerd om binnen de maand de adviezen van de Raad van State voor de ontwerpen van
instemmingsakten te verkrijgen.

31-05-2015
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Vlaams scorebord van mei 2016
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL 2014/107/EU
Naam:
uitwisseling
belastingen

automatische
inlichtingen

Beleidsdomeinten): FB
Minister!s): Turtelboom

RL: 2014/105/EU
Naam:
onderzoek
minimumeisen landbouwgroentegewassen

en
en

Beleidsdomeinten): LV
Minister(s)- schauvliege
RL 2014/100/EU
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart

en

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

31-12-2015

Het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen moet worden aangepast Naast een wijziging in de definitie van automatische
uitwisseling, zal ook in artikel 27 een tekstuele wijziging dienen te gebeuren. Daarnaast zal een
bepaling moeten worden voorzien zoals in artikel 21, Iid2, alinea 3 dat elke individuele te rapporteren
persoon in kennis wordt gesteld van een schending van de beveiliging van zijn gegevens wanneer
die schending afbreuk kan doen aan de bescherming van zijn persoonsgegevens of persoonlijke
levenssfeer.'
Uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad. respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad.
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek. Deze richtlijn zal omgezet worden via ministerieel besluit

31-12-2015

Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG
van het Europees Parlementen de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoringen informatiesysteem voor de zeescheepvaart

18-11-2015

Het scheepvaartbegeleidingsdecreet zal moeten worden aangepast

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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RL 2014/06VEU
Naam:
aanleg
elektronische
communicatienetwerken
met
hoge snelheid
Beleidsdomeinen:
CJSM. BZ, DAR

MOW.

Minister(s):
Homans.
Turtelboom, Gatz

LNE,
Weyts,

RLL2014/21/EU
Naam:
minimumeisen
prebasispootgoed aardappelen
Beleidsdomein(en): LV

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.

1-1-2016

De richtlijn betreft een voornamelijk gewestelijke bevoegdheid. Wellicht dienen er geen wijzigingen
te gebeuren aan het Vlaamse mediadecreet De gewesten en de federale overheid dienen afspraken
te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen kan beoordelen in geval van
onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen over
transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Een samenwerkingsakkoord is in voorbereiding
Uitvoeringsrichtlijn 20M/2I/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van
minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen

31-12-2015

De richtlijn zal worden omgezet via ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen voor
prebasispootgoed van aardappelen.

Minister(s): Schauvliege
RL:_2014/20/EU
Naam: EU-klassen
gecertificeerd
aardappelen

basis- en
pootgoed

31-12-2015

De richtlijn zal worden omgezet via ministerieel besluit tot vaststelling van EU-klassen voor
prebasispootgoed. basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen.

Beleidsdomeinien): LV
Minister(s): Schauvliege
RL 2013/63/EU
Naam:
pootaardappelen
partijen pootaardappelen

Uitvoeringsrichtlijn 2014/20/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van EU-klassen
voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen
en aanduidingen.

en

Uitvoeringsrichtlijn 2013/63/EU van de Commissie van 17 december 2013 tot wijziging van de bijlagen
l en ll bij Richtlijn 2002/56/EG van de Raad wat betreft de minimumvoorwaarden voor
pootaardappelen en partijen pootaardappelen

31-12-2015

Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
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RL 2013/55/EU

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging
Naaio: Beroepskwalificaties en van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr.
administratieve samenwerking 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
(„de iMl-verordening"). Er moeten wijzigingen gebeuren in de respectieve Vlaamse wetgeving m.b.L
1MI
het lerarenberoep en het hoger onderwijs.
Beleidsdomein(en): OV
Minister(s): Crevits

18-1-2016

De eerste analyses en voorbereidende werken betreffende het lerarenberoep zijn begonnen.
Verschillende beleidsdomeinen en verschillende bestuursniveaus zijn betrokken zijn. De FOD
Economie trekt het dossier en de coördinatie
tussen de
verschillende betrokken
partijen.
Belangrijkste
knelpunt
momenteel
is
de
invoering
van
het
Europese waarschuwingsmechanisme bij een beroepsverbod of schorsing. De vraag stelt zich op
welk bestuurlijk niveau dit ingeschreven en opgevolgd moet worden en of de algemene
aanstellingsvoorwaarden in het onderwijs (decretaa! te regelen) hieraan aangepast dienen te
worden.
De Codex Hoger Onderwijs van n oktober 2013 dient niet te worden aangepast. De richtlijn is immers
een aanpassing van richtlijn 2005/36/EG en de Codex is hiermee al conform.

RL: 2012/29/EU
Naam: rechten, ondersteuning
en bescherming slachtoffers
strafbare feiten
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen

Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling
van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van
strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ.

16-11-2015

De richtlijn heeft tot doel om ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten passende
informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan de strafprocedure kunnen deelnemen. De
lidstaten zorgen ervoor dat slachtoffers op een respectvolle, tactvolle, geïndividualiseerde,
professionele en niet-discriminerende manier worden erkend en bejegend. Wanneer het slachtoffer
een kind is, dient een kindvriendelijke aanpak te worden verzekerd, waarin voldoende rekening
wordt gehouden met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, de meningen, behoeften en zorgen van
het kind. De richtlijn raakt aan justitie, politionele zaken en personenbijstand en legt
rapportageverplichtingen op. De federale overheid en de deelstaten zijn in overleg getreden.
Vlaanderen is deels bevoegd. Een coördinatievergadering tussen alle betrokken actoren vond plaats
in mei. De artikelen die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden zijn de artikelen art. 3 (Recht
te begrijpen en te worden begrepen), art 8 (Recht op toegang tot slachtofferhulporganisaties). 9
(Ondersteuning door slachtofferhulporganisaties), art 25 (Opleiding van praktijkbeoefenaars) en art.
26 (Samenwerking en coördinatie van de diensten). Er wordt nagekeken of en in welke mate de
bepalingen van de richtlijn reeds werden geïmplementeerd in Vlaanderen.
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VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL 2013/33/EU

De Vlaamse overheid is bevoegd voor artikelen 14 (recht op onderwijs) en 16 (beroepsopleiding). De
bepalingen in de Vlaamse regelgeving zijn reeds conform dit artikel en dient dus niet te worden
gewijzigd. De onderwijscomponenten werden op 19 mei 2015 aan de Europese Commissie
genotificeerd: MNE(2015)53751 en MNE(2015)53752. De arbeidscomponenten werden op 23 juni 2015
genotificeerd: MNE(2015)54649. Hiermee is de omzetting voor Vlaanderen volledig.

20-07-2015

Laatste stand van zaken

Termijn

Naam:
Opvang
verzoekers
internationale bescherming
Beleidsdomein(en): OV. WSE
Minister(s): Crevits, Muyters
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2012/34/EU
Naam:
Instelling
van
Europese spoorwegruimte
Beleidsdomein(gn): MOW
MinisterJ.s): Weyts

een

Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling 16-6-2015
van één Europese spoorwegruimte. De richtlijn is in principe van toepassing op alle vormen van
personen- en goederenvervoer per spoor, en dus strikt genomen ook op tram- of lightraildiensten.
De richtlijn voorziet evenwel in de mogelijkheid voor de lidstaten om stads- en streekvervoer, lightrail
e.d. uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn voor zover die op afzonderlijke netten
rijden (art 2). In tegenstelling tot vorige richtlijnen is die uitsluiting voor bepaalde hoofdstukken van
de richtlijn niet automatisch, maar facultatief. Dat betekent dat er een uitdrukkelijke beslissing van
de lidstaten nodig is.
Ingevolge artikel 6, §1. X. 20bis van de BWHl is de federale overheid bevoegd voor de spoorwegen
beheerd door de NMBS en Infrabel. Als de federale overheid in een uitzondering voorziet voor stads
en streekvervoer en/of lightrail zal die uitzondering enkel gelden voor de spoorwegen onder het
beheer van de NMBS of Infrabel. Over andere spoorwegen van stads- en streekvervoer (vb. de
kusttram) kan de federale overheid niets regelen. Gelet op het facultatieve karakter van de uitsluiting
kan de Vlaamse wetgever een regelgevend initiatief nemen.
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Drie inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr: 2014/0304

Fase 2: IGS (24/07/2014)

Naam: Energie-efficiëntie

1/4/2015: beslissing Overlegcomité om omzetting Art 6 opnieuw te bekijken via interfederale werkgroep.

Beleidsdomein(en): LNE

24/11/2014: Antwoord op IGS verzonden

RL: 2012/27

25/9/2014: volledige omzetting door Vlaanderen
De Vlaamse overheid dient verschillende artikelen uit deze richtlijn om te zetten:
Artikel 4 stelt dat lidstaten tegen 30 april 2014 een eerste versie moeten bepalen van een langetermijnstrategie om
het gebouwenpark grondig te renoveren. Stakeholdersoverleg over de iangetermijn-renovatiestrategie van het
gebouwenpark werd gevoerd op 11 juni 2013 en gevolgd door een informatiesessie op 23 september 2013. De
langetermijnstrategie werd op 5 mei 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 52663).
Artikel 5 legt aan de lidstaten een renovatieverplichting voor overheidsgebouwen op. De Vlaamse Regering heeft
een nota, in verband met toepassingsgebied en aanmelding van alternatieve benadering, goedgekeurd op 13
december 2013. Dit werd bij de Europese Commissie aangemeld op 13 januari 2014 (MNE (2014) 50213).
Artikel 7 verplicht lidstaten tot een efficiënt!everbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020. en vertaalt dit in
een cumulatief doel voor energiebesparingen. Er werd een mededeling aan de Vlaamse Regering voorbereid in
verband met aanmelding alternatieve benadering. De Vlaamse Regering nam op 22 november 2013 akte van de
mededeling. Aanmelding bij de Europese Commissie is gebeurd op 10 december 2013 (MNE (2013) 59604);
Voor de omzetting van artikel 8 in verband met energieaudits en energiebeheerssystemen, werd een tekst
opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein 2013). Het besluit werd op 24 september 2014
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 25 september 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE
(2014) 55590).
Artikel 14 legt verplichtingen op voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting van
restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein 2013).
Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en op 25 september 2014 aangemeld
bij de Europese Commissie (MNE (2014) 55590). Op ENOVER-plenair van 24 oktober 2013 werd de beslissing genomen

om geen uitzonderingen aan te vragen. Deze beslissing werd op 27 januari 2014 meegedeeld aan de Europese
Commissie (MNE (2014) 50639).
Voor de verplichtingen over energiemeters (artikel 9) en de energietransformatie, -transmissie en -distributie
(artikel 15), wordt een decreet opgesteld. Dit decreet werd op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 2 april 2014 aan de Europese Commissie genotificeerd (MNE (2014) 52213).
Voor de overige artikelen en leden van artikelen waarvoor Vlaanderen bevoegd is werd begin juni een hele reeks
reeds bestaande regelgeving aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 53256, MNE (2014) 53267, MNE (2014)
53131, MNE (2014) 53133, MNE (2014) 53138, MNE (2014) 53139, MNE (2014) 53140, MNE (2014) 53141, MNE (2014) 53142,
MNE (2014) 53143, MNE (2014) 53144, MNE (2014) 53146. MNE (2014) 53147, MNE (2014) 53148, MNE (2014) 53149, MNE
(2014) 53154, MNE (2014) 53155, MNE (2014) 53156, MNE (2014) 53157, MNE (2014) 53158, MNE (2014) 53159, MNE (2014)
53160, MNE (2014) 53161, MNE (2014) 53162, MNE (2014) 53164, MNE (2014) 53165, MNE (2014) 53166, MNE (2014) 53167,
MNE (2014) 53168, MNE (2014) 53169, MNE (2014) 53170, MNE (2014) 53171, MNE (2014) 53172, MNE (2014) 53173, MNE (2014)
53174, MNE (2014) 53175. MNE (2014) 53176, MNE (2014) 53177, MNE (2014) 53178, MNE (2014) 53179, MNE (2014) 53180,
MNE (2014) 53182, MNE (2014) 53183, MNE (2014) 53184, MNE (2014) 53185, MNE (2014) 53187, MNE (2014) 53189, MNE
(2014) 53192, MNE (2014) 53193, MNE (2014) 53230, MNE (2014) 53367, MNE (2014) 53369, MNE (2014) 53371, MNE (2014)
53374. MNE (2014) 53375.
De bevestigende verklaring van volledigheid van omzetting dateert van 24 november 2014 (met name in de brief
op het antwoord op de ingebrekestelling, waaraan ook een omzettingstabel werd gehecht). De aanvullende
modaliteiten voor de kostenbatenanalyses (artikel 14) worden geacht te behoren tot de uitvoeringsfase en niet tot
de primaire wetgevende omzetting. Derhalve is eigenlijk sinds 25/9/2015 (datum van notificatie van laatste besluit
van de Vlaamse regering) voldaan aan de notificatieplicht bepaald in artikel 28 van de Richtlijn.
Over de omzetting van artikel 6 (overheidsopdrachten) verschillen de interpretaties op verschillende Belgische
bevoegdheidsniveaus. De Vlaamse regering is van oordeel dat in de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer
de op gebied van algemene regels inzake overheidsopdrachten de omzetting van de bepalingen niet zomaar door
Vlaanderen kan gebeuren. De aangenomen wetswijziging in dat verband moet daarom geamendeerd worden ten
einde deze bepalingen op alle aanbestedende overheden te laten slaan. Vlaanderen verschilt van mening met de
federale overheid over de reikwijdte en toepassing van artikel 6. Volgens de federale overheid volstaat het dat de
Gewesten en Gemeenschappen een circulaire rondsturen om de in de federale wetgeving vastgelegde regels
aangaande overheidsopdrachten van toepassing te maken. De Vlaamse Regering is echter de mening toegedaan
dat het onwettig is om via omzendbrief reglementaire bepalingen uit te vaardigen (cf. rechtspraak van de Raad
van state). De Bijzondere Wet over de Hervorming der Instellingen wijst het vaststellen van algemene regels inzake
overheidsopdrachten ook aan de federale overheid aan.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nrj 2014/0230

Fase 3: MROA (29/4/2015)

Naam:
aanvraagprocedure
gecombineerde
vergunning
onderdanen derde landen

5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord naar de Europese Commissie verzonden

Beleidsdomein(en): W5E
RL 2011/98

29/4/2015: Commissie legt MROA neer
28/5/2014: antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest Om dit te verwezenlijken diende een samenwerkingsakkoord gesloten te worden.
De verschillende overheden dienen dit nu goed te keuren. De gewesten en de federale regering bereiden een
gezamenlijk antwoord op de MROA voor. Een verlenging van de antwoordtermijn werd aangevraagd.
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Zes Inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting van richtlij

oen

FASE 2: INGEBREKESTELLING (JGS)
GEKLASSEERDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2014/4014

Fase 2: IGS (10/07/2014)

Naam: Bruinvis

18/6/2015: beslissing tot klassering

Beleidsdomein(en): LNE

13/4/2015: notificatie aan Commissie dat Vlaamse regelgeving in orde werd gebracht

RL 92/4B/EEG

25/3/2015: publicatie besluit in het Belgisch Staatsblad
12/11/2014: antwoord op IGS aan de Commissie verzonden
De Europese Commissie is van oordeel dat België door de kustgemeenten toe te staan vergunning voor het gebruik
van warrelnetten voor de recreatieve strandvisserij te verlenen, niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op
grond van artikel 12. lid l, onder a). van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, door niet de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de
bescherming van een soort die is opgenomen in bijlage IV. onder a). van genoemde richtlijn. Ingeval het vangen
en doden van bruinvissen in warrelnetten niet kan worden beschouwd als het gevolg van opzettelijke handelingen,
is de Europese Commissie van oordeel dat het België desalniettemin niet heeft voldaan aan zijn verplichting uit
hoofde van artikel 12, vierde lid. van de richtlijn 92/43/EEG.
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd door de Vlaamse Regering tijdens haar vergadering
van 7 november 2014 goedgekeurd. Dit werd aan de Europese Commissie gemeld op 12 november 2014. Na advies
door de MINA-Raad werd het voorontwerp opnieuw besproken door de Vlaamse Regering op haar vergadering
van 30 januari 2015. Op 13 maart 2015 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit goed. Dit werd op 25
maart 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waarna dit formeel aan de Commissie werd genotificeerd.
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LOPENDE DOSSIERS

Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 11/6/2015: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
man/vrouw arbeid en beroep
29/4/2015: beslissing Commissie tot ingebrekestelling
Beleidsdomein(pn): KB
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn
RL' 2006/54/EG
2006/54/EG over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw
in arbeid en beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van
promotie), toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemingsen sectorale regelingen inzake sociale zekerheid. De richtlijn voorziet een discriminatieverbod, verplicht de
lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de richtlijn monitort,
onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van discriminatie.
De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd. Vlaanderen
is betrokken partij voor deze laatste twee aspecten. Een gezamenlijk Belgische antwoord is in voorbereiding.
Een verlenging van de antwoordtermijn werd gevraagd en bekomen.
Nr.: 2014/2189

Fase 2: IGS (16/10/2014)

Naam:
Gemeenschappelijke
regels interne markt voor
elektriciteit en aardgas

De Europese Commissie heeft beslist om een procedure van ingebrekestelling te openen La.v. België. Ze is van
oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de ontvlechting van
transmissiesystemen, de onafhankelijkheid en bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI's) en de
bescherming van consumenten onjuist werden omgezet

Beleidsdomeln(en): LNE
RL: 2009/72/EG. 2009/73/EG

Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest Er werd na overleg in schoot van de intra-federale overleggroep over energie
(ENOVER) gezamenlijk geantwoord. Het voorontwerp van decreet op gebied van distributietarieven, dat
noodzakelijk is na overdracht van de bevoegdheid, zullen enkele punten die terecht bezwarend zijn. opnemen
om een richtlijnconforme omzetting te waarborgen. Op een ander punt zullen het energiedecreet en het
energiebesluit aangepast moeten worden. Wat het punt van de juridische kracht van het consumentenakkoord
betreft wordt gerekend op wetgevende actie door de federale overheid.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nrj 2013/2013

Fase 3: MROA (27/01/2014)

Naam: Bescherming varkens

4/11/2014: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden

Beleidsdomein(en): LNE

4/08/2014: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden.

RL: 2008/128

Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest
De Europese Commissie stelt dat België niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikelen 3 en 4
van richtlijn 2008/128 EG. Deze artikelen leggen verplichtingen op met betrekking tot de huisvesting van zeugen
en gelten. Momenteel zijn er slechts nog een handvol stallen niet in orde.
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FASE 4! DAGVAARDING

LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nc.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

Naam: Luchtkwaliteit/ schonere
lucht

20/02/2013: gecoördineerd antwoord van de drie gewesten op aanvullend IGS

Beleidsdomein(en): LNE
RL 2008/50

21/04/2014: antwoord op bijkomende MROA naar de Commissie verzonden
28/10/2010: antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden. Het Vlaamse Gewest vroeg daarin de
klassering van dit dossier.
De Europese Commissie stelt dat België artikelen 13 (overschrijding van grenswaarden voor het niveau van PM 10)
en 23, lid 1 (de verplichting om de overschrijding zo kort mogelijk te houden) van de richtlijn niet is nagekomen.
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FASE 5: EERSTE VEROORDELING

LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2007/4560

Fase 5: Eerste veroordeling

Naam: Oneerlijke
handelspraktijken
ondernemingen jegens
consumenten

10/07/2014: Uitspraak

Beleidsdomein(en): EWI
RL: 2005/29

Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds l juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest.
Op 10 juli 2014 werd België voor de eerste maal veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het Hof stelt dat
België door artikel 4. lid 3. van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, en artikel 5, lid 1, van het koninklijk besluit van 24
september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten te handhaven de
krachtens de artikelen 2. sub b end. 3 en 4 van richtlijn 2005/29 op het rustende verplichtingen niet nagekomen.
Op 13 februari 2015 keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet principieel goed. Dit decreet zal
wijzigingen aanbrengen aan de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2005/29/EG.
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