MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU) - december 2015
Deze mededeling aan de Vlaamse Regering biedt een overzicht van voor Vlaanderen relevante
ontwikkelingen in de EU tijdens de voorbije maand.
Secties 1 tot en met 4 behandelen bijeenkomsten van de Europese Raad en bijeenkomsten van de
Raad op ministerieel niveau:
1. lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad;
2. algemene ontwikkelingen en bijeenkomsten van de Europese Raad;
3. bijeenkomsten van de Raad;
4. lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad tijdens de komende maand.
Secties 5 tot en met 8 behandelen de omzetting van het Europees recht in de Vlaamse
rechtsorde en de inbreuken op het Europees recht:
5. nieuwe voorstellen van richtlijn;
6. aangenomen richtlijnen;
7. stand van zaken omzettingsdossiers;
8. stand van zaken inbreukdossiers.
De mededeling kwam tot stand met inbreng van de attachés bij de Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
(AAVR EU) en de leden van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving. Het Departement internationaal
Vlaanderen stond in voor de coördinatie.
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1. Lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad
Datum
3-4 december
7 december
7 december

8 december

8 december
10 december

11 december

14-15 december

14 december
15 december
15 december
16 december
17-18 december

Raadsbijeenkomst
Raad Justitie en Binnenlandse
zaken
Eurogroep
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Werk)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Volksgezondheid)
Raad Economische en
Financiële zaken
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Transport)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
Raad Landbouw en Visserij

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
(Handel)
Raad Algemene Zaken
Raad Leefmilieu
Europese Raad

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

Duitstalige
Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Federaal

Vlaams Gewest

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
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2. Algemene ontwikkelingen binnen de EU
Hieronder berichten we over de ontwikkelingen binnen de Europese Raad, de Raad Algemene Zaken,
de Raad Buitenlandse Zaken en relevante internationale ontwikkelingen.
2.1

Raad Algemene Zaken van 15 december

De Raad Algemene Zaken behandelde de volgende agendapunten: de voorbereiding van de agenda
van de Europese Raad van 17 en 18 december 2015, het interinstitutioneel akkoord over betere
regelgeving, het programma van het Nederlands-Slowaaks-Maltees Triovoorzitterschap van de Raad,
het Europees Semester (jaarlijkse groeianalyse) en het uitbreidings- en stabilisatie- en
associatieproces.
Zoals gebruikelijk in aanloop naar een bijeenkomst van de Europese Raad besprak de Raad
Algemene Zaken de ontwerpconclusies (zie sectie 2.2 voor verslaggeving over deze Europese
Raadsbijeenkomst van 17-18 december).
De Raad keurde de tekst van het interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving formeel goed
nadat Raad, Commissie en Europees Parlement op 8 december een voorlopig akkoord hadden
gesloten. Het akkoord voorziet in nauwere samenwerking tussen de instellingen. Het bevat
afspraken over verschillende thema’s, waaronder:
− Jaarprogrammering en meerjarenprogrammering
Voordat de Commissie haar jaarlijks werkprogramma vastlegt, zal ze zowel de Raad als het
Europees Parlement raadplegen en rekening houden met hun standpunt. De drie instellingen
zullen tevens op basis van het jaarlijks werkprogramma gezamenlijke wetgevingsprioriteiten
voor het volgende jaar bepalen.
− Openbare raadplegingen
Voordat de Commissie een voorstel goedkeurt, zal ze openbare raadplegingen houden.
− Effectbeoordelingen
Als onderdeel van het proces ter verbetering van de kwaliteit van EU-wetgeving zullen de
effectbeoordelingen van nieuwe initiatieven worden versterkt. Daarin zal meer rekening
worden gehouden met het effect van nieuwe wetgeving op het concurrentievermogen, in
het bijzonder met betrekking tot kmo's.
− Vereenvoudiging van EU-wetgeving
Elk jaar zal de Commissie beoordelen in hoeverre men hierin is geslaagd.
− Transparantie en coördinatie
Raad en Europees Parlement zullen nauwer samenwerken om gedurende de hele
wetgevingscyclus de transparantie te waarborgen en de communicatie met het publiek te
verbeteren.
− Expertise voor gedelegeerde handelingen
De Commissie zal meer raadplegingen van deskundigen houden voordat ze gedelegeerde
handelingen vaststelt. Dat houdt onder meer in dat zij systematisch door de lidstaten
aangewezen deskundigen zal raadplegen.
De Raad nam akte van het triovoorzitterschapsprogramma van Nederland, Slowakije en Malta. Het
triovoorzitterschapsprogramma bevat naar gewoonte een vooruitblik op de activiteiten van de
Raad tijdens het komende anderhalf jaar en een aantal gezamenlijke betrachtingen en accenten van
de drie inkomende voorzitterschappen.
De Raad nam conclusies aan over het uitbreidingsproces (Turkije, Montenegro en Servië) en het EUWestelijk Balkan stabilisatie- en associatieproces (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo). (Meer uitleg hierover is opgenomen onder sectie 2.3.)
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De Commissie stelde haar jaarlijkse groeianalyse (Annual Growth Survey) voor. Daarbij lichtte de
Commissie de prioriteiten voor 2016 toe, die overeenkomen met die voor 2015. De Commissie wees
op het belang van het aanjagen van investeringen, aandacht voor sociaal beleid, arbeidsmarkt,
kwaliteit van overheden en specifieke aandacht voor vaardigheden en menselijk kapitaal. Ook wees
de Commissie op het belang van begrotingsdiscipline en belastingen. (Voor meer informatie: zie de
verslaggeving over de Raad werkgelegenheid (sectie 3.1) en de Raad ECOFIN (sectie 3.3).)
2.2

Europese Raad van 17-18 december

De Europese Raad besprak op 17 december de aanpak van de migratiecrisis en de stand van zaken
inzake het aanstaande referendum in het Verenigd Koninkrijk. Op de tweede dag werd gesproken
over terrorismebestrijding, de EMU, de interne markt, energie- en klimaatbeleid en het extern beleid
(Syrië, Lybië, Oekraine/Rusland).
Migratie
De Europese Raad besprak de voortgang in de aanpak van de Europese migratiecrisis. De discussie
ging in op de maatregelen naar aanleiding van de hoge instroom van migranten en de druk die
deze instroom op de Schengenzone en het Europese asielacquis legt. Aan de orde kwamen o.a. de
voorstellen op het gebied van migratie die de Commissie op 15 december jl. presenteerde. Deze
voorstellen betreffen een Europese grenswacht, de Frontex-verordening, de Schengengrenscode,
hervestiging en het Europese reisdocument voor terugkeer. Verder werd gesproken over het belang
van een goede opvolging van de Westelijke Balkan conferentie, de Valletta-top en de EU-Turkije top.
Door veel regeringsleiders werd benadrukt dat het schort aan implementatie van de maatregelen
die overeen gekomen zijn. Met name bij het operationaliseren van de hotspots, de relocatiebesluiten
en de terugkeermaatregelen is sprake van tekortkomingen die dienen te worden aangepakt. De
instellingen en de lidstaten worden in de conclusies van de Europese Raad opgeroepen op korte
termijn actie te ondernemen op al deze terreinen, evenals bij de bewaking van de buitengrenzen en
het bestrijden van mensensmokkel.
De Europese Raad werd voorafgegaan door een bijeenkomst van elf EU-lidsataten, waaronder
België, met Turkije. Met de Turkse minister-president Davutoglu werd de voortgang van het EUTurkije actieplan besproken.
Verenigd Koninkrijk
De Europese Raad hield tijdens een diner een politieke gedachtewisseling over de plannen van het
Verenigd Koninkrijk voor een (in/uit)-referendum. Brits premier Cameron gaf een uiteenzetting over
de Britse wensen tot hervorming, waarbij hij inging op de terreinen die genoemd worden in zijn
eigen brief van 10 november jl. en de brief van Europees Raadsvoorzitter Tusk van 7 december jl.
Uit de gedachtewisseling kwam naar voren dat alle aanwezige leiders het Verenigd Koninkrijk in de
Europese Unie willen houden. Er werd over de vier verschillende terreinen van de Britse wensen
gesproken. De meeste aandacht ging uit naar de Britse wens tot een overgangsperiode voor
toegang tot zgn. in-work benefits.
De volgende stap zal erin bestaan om onderhandelingsteksten neer te leggen en onderhandelingen
op te starten, met het oog op een het vinden van oplossingen op alle vier de terreinen tijdens de
bijeenkomst van de Europese Raad op 18-19 februari.
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Terrorismebestrijding
De staatshoofden en regeringsleiders spraken kort over terrorismebestrijding. Ze legden de nadruk
op voortvarende implementatie van afspraken die in de loop van 2015 gemaakt zijn binnen de
Europese Raad, de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken. De
Europese Raad verwelkomde o.a. de overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Raad
over de richtlijn over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR) en benadrukte dat de
Commissievoorstellen over de strijd tegen terrorisme en over vuurwapens snel in behandeling
moeten worden genomen door de Raad.
EMU
De staatshoofden en regeringsleiders bespraken de opvolging van het verslag van de vijf voorzitters
over de voltooiing van de economische en monetaire unie (EMU) van december 2014. De conclusies
van de Europese Raad onderstrepen het belang van de voltooiing van de EMU. Er wordt
opgeroepen snel werk te maken van de behandeling van de voorstellen die de Commissie in het
verlengde van het verslag van de vijf voorzitters ter tafel heeft gelegd en die moeten uitmonden in
een doeltreffender economisch en budgettaire bestuur (stroomlijning van het Europees Semester),
de externe vertegenwoordiging van de eurozone en de bankenunie. De Raad zal in 2016 verslag
uitbrengen van de geboekte vooruitgang. De maatregelen uit het verslag van de vijf voorzitters die
betrekking hebben op de langere termijn, zullen door de Commissie en de Raad nader besproken
worden waarna de Europese Raad uiterlijk eind 2017 op deze maatregelen zal terugkomen.
Interne markt
De conclusies van de Europese Raad vragen om in het verlengde van de initiatieven van de
Commissie werk te maken van een diepere en eerlijkere eengemaakte markt voor goederen en
diensten, om de implementatie van de strategie voor een digitale eengemaakte markt te versnellen
en om een snel akkoord tussen Raad en Europees Parlement over de eerste maatregelen, waaronder
securitisatie, die voortvloeien uit het actieplan inzake de kapitaalmarktenunie. Tevens roepen de
staatshoofden en regeringsleiders op tot een zo spoedig mogelijke afronding van het transAtlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP).
Energie en klimaat
De Europese Raad vraagt Commissie en Raad opvolging te geven aan het klimaatakkoord van Parijs
in het licht van het Europees klimaat- en energiekader voor 2030. Ten aanzien van de Energie Unie
vragen de conclusies tot het spoedig indienen van wetgevende voorstellen, volledige implementatie
van wetgeving t.a.v. energie-efficiëntie, een strategie t.a.v. onderzoek, innovatie en
concurrentiekracht en spoedige uitvoering van belangrijke infrastructuurprojecten. Wat dat laatste
betreft, wisselden de leiders o.m. van gedachten over het Nord Stream II gasproject.
Externe betrekkingen
De leiders spraken over de situatie in Syrië, Lybië en Oekraïne/Rusland.
De conclusies van de Europees Raad drukken hun steun uit voor de inspanningen van de
Internationale Steungroep voor Syrië om het conflict in Syrië via een politiek proces te beëindigen,
alsook voor de wereldwijde coalitie tegen ISIS/Da'esh.
De Europese Raad verwelkomde de ondertekening in Skhirat van het politiek akkoord voor Libië en
staat klaar om de regering van nationale eenheid te steunen zodra deze is gevormd.
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De leden van de Europese Raad waren het er over eens dat de Minsk-akkoorden niet volledig zijn
geïmplementeerd en dat dit logischerwijs moet leiden tot het behouden en verlengen van de
restrictieve maatregelen jegens Rusland. De Raad werd verzocht het besluitvormingsproces
hiervoor af te ronden.
2.3

Aspecten van het extern beleid van de EU

COP21 - klimaattop
Op 12 december 2015 werden te Parijs de VN-onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord
afgesloten. 195 landen verbonden zich tot het uitvoeren van een globaal actieplan met als doel de
opwarming van de aarde te beperken tot onder 2°C.. De EU speelde een centrale rol in de
onderhandelingen en slaagde erin een brede coalitie van ontwikkelde en ontwikkelingslanden op de
been te brengen die uiteindelijk de balans deed tippen naar een ambitieus akkoord.
Uitbreiding
Op 15 december 2015 bespraken de buitenlandministers de mededeling van de Europese Commissie
van november 2015 over de stand van zaken in de toetredingsonderhandelingen met de
verschillende kandidaat-lidstaten.
Op 14 december 2015 werden de eerste twee hoofdstukken (financiële controle en normalisering van
de relaties met Kosovo) geopend in de toetredingsonderhandelingen met Servië. Die dag werd ook
besloten om een nieuw hoofdstuk (economisch en monetair beleid) te openen in de
toetredingsonderhandelingen met Turkije. Op 21 december 2015 werden twee nieuw hoofdstukken
(transport en energie) geopend in de onderhandelingen met Montenegro. Momenteel werden
tweeëntwintig van de vijfendertig hoofdstukken geopend, waarvan twee al voorlopig werden
afgesloten.
De eerste vergadering van de Stabilisatie- en Associatieraad van de EU en Bosnië-Herzegovina vond
plaats op 11 december 2015.
Herziening Nabuurschapsbeleid
Op 14 december 2015 bespraken de ministers van buitenlandse zaken de herziening van het
Europees nabuurschapsbeleid (ENB). De Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en de
Europese Commissie namen hierover een mededeling aan op 18 november 2015. In hun conclusies
over de herziening toonden de buitenlandministers zich enthousiast over de inhoud van de
mededeling. Ze bevestigden dat de uitbouw van een veilige, vredevolle en welvarend nabuurregio
van essentieel belang is voor de EU en ook een politieke prioriteit. De Raad Buitenlandse Zaken nam
zich voor om de uitvoering van het ENB nauwgezet op te volgen en vroeg de Commissie en de
EDEO om hierover geregeld verslag uit te brengen.
Oostelijk Partnerschap
Het debat over het nabuurschap was vooral gericht op het Oostelijk partnerschap, dat buurlanden
in Oost-Europa en de Kaukasus omvat (Oekraïne, Moldavië, Georgië, Wit-Rusland, Armenië en
Azerbeidzjan). In haar presentatie aan de lidstaten benadrukte Hoge Vertegenwoordiger Mogherini
de nood voor een gedifferentieerde aanpak van elk van deze landen. Met de eerste drie heeft de EU
een associatieakkoord; wat een indicatie is van hun status als prioritair land. Met de andere drie
werkt de EU aan ad-hoc relaties.
Op 18 december 2015 publiceerde de Europese Commissie haar vooruitgangsrapporten omtrent
visaliberalisering voor Oekraïne en Georgië. De Europese Commissie kwam tot de conclusie dat
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beide landen voldeden aan de voorwaarden voor het verlenen van visa-vrije toegang tot het
Schengen-grondgebied voor korte verblijven van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.
Begin 2016 zal zij wetsvoorstellen indienen in die zin. Aan Moldaafse burgers werd al in 2014
visavrije toegang tot de Schengenzone verleend.
Oekraïne/Rusland
Oekraïne en de uitvoering van de afspraken uit het Minsk-protocol kregen het meeste aandacht
tijdens de Raad Buitenlandse Zaken. In de laatste weken van het jaar liep dit moeilijker omdat het
staakt-het-vuren
vaak
geschonden
werd.
Het
nationale
hervormingsen
decentraliseringsprogramma neemt ook vertraging. Op 7 december 2015 had de Europese
Commissie daarom besloten om meer dan 100 miljoen euro uit te trekken ter ondersteuning van de
uitvoering dit programma.
Op 21 december 2015 konden eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström, Russisch minister
voor Economie Ulyukayev en Oekraïens buitenlandminister Klimkim niet tot een akkoord komen in
de context van trilaterale gesprekken over de inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord (DCFTA)
van de Europese Unie met Oekraïne. Deze werd op vraag van Oekraïne met één jaar uitgesteld tot 1
januari 2016 na protest van Rusland. De bedoeling van de trilaterale gesprekken, die sinds 2013
liepen was om tot een pragmatische oplossing te komen die voor een stuk de bekommernissen van
Rusland in rekening zou brengen, zonder dat het DCFTA als dusdanig zou moeten worden
gewijzigd. Op 16 december 2016 trok Rusland echter zijn handelspreferenties t.a.v. Oekraïne in,
waardoor er geen onderhandelingsruimte meer overbleef.
Op 21 december 2016 werden ook de economische sancties t.a.v. Rusland verlengd tot 31 juli 2016
aangezien de afspraken van het Minsk-protocol niet helemaal zijn uitgevoerd.
Turkije
Op 14 december 2015 bespraken de buitenlandministers de financiering en operationalisering van
het vluchtelingenfonds voor Turkije dat tijdens de top EU-Turkije van november 2015 werd
aangekondigd. In de marge van de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken trokken de
buitenlandministers tijd uit voor een dialoog met de Turkse minister van buitenlandse zaken. Syrië,
Libië, buitenlandse terroristische strijders (foreign terrorist fighters) en antiterrorisme kwamen aan
bod. In januari 2016 is er opnieuw een ontmoeting met Turkije voorzien op hoog niveau.
Libië
Op 14 december 2015 bespraken de buitenlandministers ook de situatie in Libië en de
onderhandelingen tussen de rivaliserende regeringen (in Tripoli en Toebroek) om tot een vergelijk
te komen. De terreinwinst van de terroristische organisatie Da’esh/ISIS in Libië en de humanitaire
noodsituatie in oost-Libische stad Benghazi brachten beide kampen ertoe om naar een oplossing te
zoeken. De gesprekken werden gefaciliteerd door de nieuwe speciaal gezant van de Verenigde
Naties, Martin Kobler. Op 17 december 2015 ondertekenden de strijdende partijen een akkoord dat in
de oprichting van een regering van nationale eenheid voorziet gevestigd in Tripoli. Bij monde van
Hoge Vertegenwoordiger Mogherini gaf de EU aan dat ze het akkoord steunde en de regering van
nationale eenheid erkende als de rechtmatige vertegenwoordiger van het Libische volk. De EU
zegde ook bijkomende steun a rato van 100 miljoen euro toe. Op 23 december 2015 nam de VNveiligheidsraad unaniem resolutie 2259(2015) aan, waarin ook zij het akkoord verwelkomde
Handel
De tiende Ministeriële Conferentie (MC10) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vond plaats in
Nairobi van 15 tot 19 december 2016. België, met vertegenwoordiging van Vlaanderen, nam hieraan
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deel. Sinds 2013 worden er kleine stappen vooruit gezet in de Doha Ontwikkelingsronde (DDA).
Tijdens de negende Ministeriële Conferentie werd het multilateraal akkoord m.b.t. handelsfacilitering
goedgekeurd, en deelnemers van MC10 konden met een historisch akkoord met betrekking tot
landbouwsubsidies onder de arm naar huis.
De grootste doorbraak werd gerealiseerd in de landbouwonderhandelingen. Het luik
exportconcurrentie in landbouw was een belangrijk element in de onderhandelingen en genoot de
meeste aandacht. Er diende een evenwichtige uitkomst in dit luik bereikt te worden waarbij de
balans tussen de vier pijlers (exportsubsidies, exportkredieten, staatsondernemingen en
voedselhulp) behouden moest blijven. De EU slaagde erin om haar partners hiervan te overtuigen.
Inzake exportsubsidies legt het bereikte akkoord op dat ontwikkelde landen moeten afzien van hun
exportsubsidies voor landbouwproducten (een eis waaraan de EU reeds voldoet). De EU krijgt een
overgangsperiode van één jaar en een half voor suikerexport. De ontwikkelingslanden krijgen drie
jaar de tijd (d.w.z. tot 2018) om hun exportsubsidies af te bouwen, en nog eens vijf jaar extra
waarin ze van enige flexibiliteit kunnen genieten onder het WTO-Akkoord over Landbouw. Voor
bepaalde producten en bepaalde exportbestemmingen is er een uitzondering tot 2020 voorzien.
Ook werden onderhandelingen succesvol afgerond rond de herziening van het informatie- en
technologieakkoord (ITA). De tarieven van 201 technologische producten, zoals semi-conductoren,
MRI machines, videospelconsoles en scanners, zullen worden verwijderd. De herziening van het
akkoord zou wereldwijd ongeveer 1,3 biljoen US dollar opleveren. Voor ieder product is er een
overgangsperiode afgesproken. De eerste tariefvermindering zal in juli 2016 plaatsvinden. Op 1
januari 2024 zullen uiteindelijk alle tarieven worden verwijderd. Naast het verwijderen van tarieven,
verbinden de Partijen zich er ook toe om onderhandelingen over niet-tarifaire handelsbarrières in
de informatietechnologiesector op te drijven. Het akkoord beperkt zich momenteel tot een aantal
gelijkgestemde WTO-leden, maar staat open voor uitbreiding naar andere WTO-leden.
Daarnaast werd er ook een akkoord gevonden voor een bijzondere behandeling van de Minst
Ontwikkelde Landen (MOL). Ontwikkelde landen dienen hen bijkomende voordelen toe te kennen in
het kader van hun unilaterale handelspreferentieschema’s, zoals het Europese Alles-behalveWapens-systeem, in de vorm van soepelere oorsprongsregels. Ook zullen ze kunnen genieten van
uitzonderingsregels in het kader van de dienstenhandel.
De MC10 was ook het ogenblik waarop Liberia en Afghanistan formeel tot de WTO toetraden. De
organisatie telt nu 164 leden.
De Raad van de EU dient de tijdens de MC10 bereikte resultaten goed te keuren.
Op 15 december 2015 besloot de Raad Buitenlandse Zaken om de onderhandelingsrichtlijnen voor
het CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) vrijhandelsakkoord tussen Canada en de
Europese Unie vrij te geven. Tot nog toe waren deze vertrouwelijk. Het ontwerpakkoord met
Canada dateert van september 2014. De juridische herziening en vertaling zijn nog lopende, ter
voorbereiding van de ondertekening, sluiting en ratificatie van het akkoord.
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3. Bijeenkomsten van de Raad
In deze sectie berichten we over de ontwikkelingen op ministerieel niveau binnen de
raadsformaties:
− Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie en Onderzoek, incl. toerisme)
− Economische en Financiële Zaken
− Landbouw en Visserij
− Milieu
− Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (incl. audiovisuele sector)
− Raad Algemene Zaken (aspect cohesie en stedenbeleid)
− Vervoer, Telecommunicatie en Energie
− Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
3.1
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
(Werkgelegenheid) van 7 december

beleid,

Gezondheid

en

Consumentenbescherming

Deze vergadering vond plaats op 7 december 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Werk en Economie, Bart Tommelein,
staatssecretaris ter preventie van Sociale Fraude, Bescherming van de Privacy en de Noo rdzee,
en Olivier Belle, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger.
A. Hoofdpunten van de agenda
Europees semester: gedachtewisseling
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
De gedachtewisseling had betrekking op de jaarlijkse groeianalyse 2016, het ontwerp van
gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid en het waarschuwingsmechanismeverslag,
alsook de aanbeveling inzake het economisch beleid van de eurozone.
Vicevoorzitter van de Commissie Dombrovskis lichtte toe dat dit de tweede jaarlijkse
groeianalyse is van de Commissie Juncker. In de groeianalyse verwacht de Commissie dat
de economische groei aantrekt. Ook de werkgelegenheid zal naar schatting toenemen
met 1,0% in 2015 en 0,9% in 2016 en 2017. Niettemin blijft de werkloosheid met 10, 7% nog
steeds zeer hoog. Het herstel verloopt langzaam en de economische prestaties lopen
uiteen in de lidstaten.
Dombrovskis lichtte toe dat de prioriteiten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 in lijn liggen
met die van 2015. De Commissie zet nog steeds in economisch herstel en wenst in 2016 de
werkgelegenheid en de sociale dimensie binnen de economische governance versterken.
De jaarlijkse groeianalyse 2016 houdt ook rekening met nieuwe uitdagingen zoals de
vluchtelingencrisis.
Wat de prioriteit inzake investeringen betreft, bestaat inmiddels het EFSI-fonds. Er moet
meer aandacht komen voor een verbetering van het investeringsklimaat en er zijn
inspanningen nodig m.b.t. financieringsvoorwaarden voor ondernemingen en om
obstakels op te ruimen voor het vrij verkeer van kapitaal.
Inzake een vernieuwde verbintenis voor structurele hervormingen, dient gewerkt te
worden aan een goed werkende arbeids- en productenmarkt, goede onderwijs- en
opleidingssystemen, innovatie, moderne sociale beschermingssystemen en de nodige
stimuli om mensen aan het werk te helpen.
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De Commissie spoort aan tot een blijvend verantwoord begrotingsbeleid. Uit het
waarschuwingsmechanismeverslag blijkt dat de particuliere en de overheidsschuld nog
altijd hoog liggen.
In het verslag heeft de Commissie ook drie nieuwe indicatoren inzake werkgelegenheid
opgenomen. Dit strookt met de verbintenis tot de verbetering van de sociale dimensie
van de EMU.
In vergelijking met het vorige Europees Semester zijn er heel wat nieuwigheden zoals het
voorstel van aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone dat nu in het
begin van het Europees Semester wordt geplaatst. Dit weerspiegelt een grotere
interdependentie van de nationale economieën. In dit voorstel wordt opgeroepen tot
flexibele arbeidsovereenkomsten die tevens voldoende zekerheid bieden, tot integrale
strategieën voor een leven lang leren, een doeltreffend beleid om werklozen opnieuw op
de arbeidsmarkt te brengen en tot moderne sociale beschermingsstelsels. De Europese
Raad zal deze aanbeveling in februari 2016 behandelen en de ECOFIN Raad zal deze
vervolgens goedkeuren.
Een ander nieuw element in het Europees Semester betreft een steunprogramma voor
structurele hervormingen in de lidstaten voor de periode 2017-2020. De Commissie zal
hier steun verlenen o.a. bij de capaciteitsopbouw bij de lidstaten om hun hervormingen
in het kader van de landenspecifieke aanbevelingen door te voeren.
EU-Commissaris M. Thyssen onderstreepte de sterke sociale dimensie van het pakket van
het Europees Semester 2016. Werkgelegenheid en sociale zaken krijgen een hoge
prioriteit. In het ontwerp van gezamenlijk verslag van de werkgelegenheid blijkt dat er
een kleine verbetering is in de werkgelegenheid maar dat er verschillen zijn in de
lidstaten. Er is ook een continue verbetering van de arbeidsmarkt die nu echter een
verhoogde druk ondervindt door de vluchtelingencrisis. Inzake doelgroepenbeleid is
investering in menselijk kapitaal een belangrijke hefboom. De Commissie leverde samen
met de lidstaten belangrijke inspanningen t.a.v. de jongeren met als resultaat dat de
werkloosheid bij de jongeren is gedaald. De langdurige werkloosheid blijft evenwel een
punt van zorg: 50% van de werklozen zijn langer dan één jaar werkloos. De Commissie
wil de investeringen in menselijk kapitaal aanzwengelen en hervormingen in de
onderwijs- en opleidingsstelsels die zich richten op de gevraagde vaardigheden helpen
bewerkstelligen. In het arbeidsmarktbeleid moeten flexibiliteit en zekerheid tegenover
elkaar worden afgewogen. Verder moet de modernisering van de sociale
zekerheidsstelsels voortgezet worden om in te spelen op alle risicosituaties van de
burgers.
Uit de gedachtewisseling bleek dat de lidstaten ingenomen waren met de focus op de
werkgelegenheids- en sociale kwesties in het pakket van het Europees semester en bleek
steun voor de drie prioriteiten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 en de nadruk op groei en
banen. Ook de aanbeveling over het economische beleid van de eurozone wordt gunstig
onthaald, maar er moet wel voldoende tijd zijn voor de relevante werkgroepen binnen de
Raad van Ministers om de inhoud grondig te bespreken.
De lidstaten zijn ervan overtuigd dat het Europees semester een goed kader is om van
elkaar te leren door praktijken en ervaringen m.b.t. de hervormingen uit te wisselen met
het oog op het bereiken van dezelfde doelstellingen. Zo ondersteunen ze de idee om
sociale convergentie na te streven. Ze vinden het echter niet nuttig juridische
minimumnormen te bepalen op werkgelegenheids- en sociaal gebied. De lidstaten moeten
kunnen blijven gebruik maken van de analyses van de Commissie en de comités inzake
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sociale ontwikkelingen die de basis vormen van goed onderbouwde landenverslagen. De
Europa 2020-strategie en de werkgelegenheidsrichtsnoeren moeten het referentiekader
blijven.
Het opnemen van de drie werkgelegenheidsindicatoren in de macro-economische
onevenwichtighedenprocedure wordt sceptisch onthaald, behalve door Frankrijk en
Luxemburg. Deze indicatoren laten toe de gevolgen maar niet de oorzaken van de
onevenwichtigheden te bepalen Het scorebord dat voor deze procedure wordt
gehanteerd en het scorebord met de indicatoren op werkgelegenheids- en sociaal gebied
moeten elkaar aanvullen en moeten samen gelezen worden op holistische wijze.
Inhoudelijk benadrukken de lidstaten het concept flexizekerheid op de arbeidsmarkt, de
bestrijding van de werkloosheid bij jongeren en langdurig werklozen, de hervormingen in
de onderwijs- en opleidingssystemen, het belang van investering in menselijk kapitaal,
het aanmoedigen van de arbeidsmobiliteit, de bestrijding van de sociale uitsluiting, het
dichten van de genderkloof, de duurzaamheid van de sociale beschermingsstelsels, het
belang van investeringen om de vraagzijde te stimuleren.
België steunt de voortzetting en de update van de drie prioriteiten uit de jaarlijkse
groeianalyse en onderschrijft het belang van investeringen die jobs creëren en innovatie
ondersteunen. België is verder overtuigd van de noodzaak om de structurele
hervormingen van de arbeidsmarkt verder door te voeren en is tevreden dat de
Commissie teruggrijpt naar het concept “flexizekerheid” waarbij zowel aandacht gaat
naar flexibiliteit als naar zekerheid. Werkbaar werk heeft voor de Belgische minister van
Werk de hoogste prioriteit in zijn eigen beleid in 2016: als we verwachten dat er meer
mensen werken en langer aan de slag blijven, moeten we er ook voor zorgen dat dit
mogelijk/haalbaar is, zowel inzake arbeidsorganisatie als inzake welzijn, en ondersteund
wordt door een sterk sociaal zekerheidsstelsel. Wat de vraag over social governance
betreft, is België tevreden over de sterkere nadruk op werkgelegenheid en sociale
kwesties in alle basisdocumenten van het Europees semester, incl. het
waarschuwingsmechanismeverslag. Het is voor België echter van belang dat het
scorebord voor de macro-economische onevenwichtigheden procedure en het scorebord
van sociale indicatoren op sociaal- en werkgelegenheidsgebied gezamenlijk worden
gelezen. Het scorebord van EPSCO dat centraal staat in het ontwerp van gezamenlijk
werkgelegenheidsverslag lijkt voor België het geschikte instrument om doorheen de
procedures van het Europees semester de ontwikkelingen inzake werkgelegenheid en
sociaal beleid te monitoren. Het is een gemiste kans dat de Commissie in zijn
waarschuwingsmechanismeverslag niet naar dit sociale scorebord verwijst. Ongeacht de
procedure, is het belangrijk dat de Raad EPSCO beslist over onderwerpen die tot de
bevoegdheid van deze Raadsformatie behoren. België steunt de Commissie in zijn streven
naar opwaartse sociale convergentie via meer benchmarking en uitwisseling van beste
praktijken om tot een pijler van sociale rechten te komen.
B) Link met Europa 2020
In zijn interventie vermeldde de Voorzitter van het Comité voor de werkgelegenheid dat
er vanwege de leden van dit Comité enige bekommernis was over het gebrek aan
verbanden die in de jaarlijkse groeianalyse gelegd worden met de Europa 2020-strategie
en over het herhaald uitstellen van de tussentijdse herziening van deze strategie .
C. Link met het Europees Parlement
Op 1 december 2015 had een gedachtewisseling plaats over de jaarlijkse groeianalyse en
het waarschuwingsmechanismeverslag in de Commissie Economische en Monetaire zaken
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van het Europees Parlement. Op 11 januari 2016 behandelt de Commissie Werkgelegenheid
en Sociale Zaken van het Europees Parlement de werkgelegenheids- en sociale aspecten
van de jaarlijkse groeianalyse 2016.

3.2
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
(Volksgezondheid) van 8 december

beleid,

Gezondheid

en

Consumentenbescherming

Deze vergadering vond plaats op 7 december 2015 in Brussel. De Belgische delegatie werd geleid
door adjunct Permanent Vertegenwoordiger Olivier Belle.
A. Hoofdpunten van de agenda
Ondersteunen van mensen die leven met dementie: verbeteren van zorgbeleid en -praktijken:
aanname van raadsconclusies
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
Het Luxemburgs Voorzitterschap plaatste dit thema eerder op de agenda van de Informele
Raad Gezondheid van 24-25 september 2015. Zij ziet in deze ziekte een socio-economische
uitdaging die onze gezondheidssystemen op de proef stelt. Meer dan 6 miljoen mensen met
dementie leven in de EU en bij oudere mensen is deze ziekte één van de voornaamste
redenen waarom zij afhankelijk zijn van derden. Door de demografische wijzigingen
(veroudering) van de EU-bevolking zal dit in de toekomst nog groeien.
De conclusies werden zonder veel discussie aangenomen door de Raad. Tijdens deze zitting
was geen Belgische tussenkomst nodig. Vlaanderen leverde vooraf een bijdrage aan deze
conclusies door erop aan te dringen dat meer gender-gevoelig onderzoek nodig is bij de
uitwerking van plannen, programma’s en strategieën. Dit werd opgenomen in de uitnodiging
voor actie en initiatieven aan lidstaten en Commissie.
C. Link met Europa 2020
n.v.t.
D. Link met het Europees Parlement
n.v.t.
3.3

Raad Economische en Financiële zaken van 8 december

Deze vergadering vond plaats op 8 december 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Europees Semester 2016 – jaarlijkse groeianalyse, waarschuwingsmechanismeverslag
en aanbevelingen voor de eurozone – presentatie door de Commissie
b) Gemeenschappelijk standpunt over flexibiliteit in het Stabiliteits- en Groeipact –
informatie van het voorzitterschap
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B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Op 26 november publiceerde de Commissie haar jaarlijkse groeianalyse en het
waarschuwingsmechanismeverslag, waarmee de start van het Europees Semester 201 6
werd ingeluid. Voor het eerst werden tegelijkertijd ook de aanbevelingen voor de
Eurozone bekendgemaakt.
In de jaarlijkse groeianalyse beveelt de Commissie voor 2016 aan om verder te
bouwen op de drie beleidsprioriteiten die vorig jaar naar voor geschoven werden
voor het economisch en sociaal beleid, met name het verder inzetten op
investeringen, het voortzetten van structurele hervormingen en een verantwoordelijk
begrotingsbeleid. Op die manier hoopt de Commissie tot meer veerkrachtige
Europese economieën te komen die op economisch en sociaal vlak opwaarts
convergeren naar de beste praktijken.
Het waarschuwingsmechanismeverslag vormt het startpunt van de jaarlijkse cyclus
van de macro-economische onevenwichtighedenprocedure. Aan de hand van een
knipperlichttabel met macro-economische indicatoren besliste de Commissie om 18
lidstaten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen. Voor 16 van deze lidstaten –
waaronder ook België - werd in de vorige cyclus een onevenwichtigheid vastgesteld
en is er nu een nieuwe diepgaande evaluatie nodig om te beoordelen of de
onevenwichtigheden aanhouden dan wel verholpen werden.
In de voorgaande jaren werd België steeds aan een diepgaande evaluatie
onderworpen omwille van de overschrijding van de indicatieve drempelwaarden
betreffende de indicatoren marktaandeel export en private en publieke schuld. In het
geactualiseerd scorebord overtreffen deze indicatoren ook dit jaar de indicatieve
drempelwaarden. Bovendien werden ook voor de nieuwe indicatoren inzake
jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid, overschreden. Deze nieuwe
indicatoren kunnen evenwel geen aanleiding geven tot verdere stappen in de macro economische onevenwichtighedenprocedure. Enkele opmerkingen die in dit kader nog
gemaakt kunnen worden:
− het marktaandeel in de export neemt toe en nadert geleidelijk de
drempelwaarde, mede dankzij de gunstige handelsvoorwaarden en de geringe
stijging van de loonkosten;
− de hoge private schuld is voornamelijk het gevolg van de intra-company
leningen; de schuldenlast van de huishoudens blijft bescheiden;
− de Belgische overheidsschuld blijft redelijk stabiel;
− de overschrijding van de nieuwe indicatoren inzake werkloosheid wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door de conjunctuurcyclus.
De Europese Commissie zal de resultaten van de diepgaande analyses in februari 2016
publiceren, als onderdeel van de landenrapporten.
Gelet op de sterke onderlinge afhankelijkheid en de mogelijke overloopeffecten
tussen de landen van de Eurozone moet het economisch beleid van alle lidstaten van
de Eurozone sterker worden gecoördineerd. De aanbevelingen voor het economisch
beleid van de Eurozone werden voor het eerst in het najaar gepubliceerd in plaats
van samen met de landenspecifieke aanbevelingen in het voorjaar. De Commissie
hoopt dat de lidstaten op die manier beter rekening zullen houden met de
gezamenlijke uitdagingen bij het ontwikkelen van nationaal beleid.
De Commissie gaf tijdens de Raadszitting een presentatie. Er volgde geen discussie
onder de lidstaten. De documenten zullen in de komende weken in de betrokken
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comités besproken worden. In januari zal de ECOFIN Raad aanbevelingen voor het
economisch beleid van de Eurozone goedkeuren en conclusies inzake de jaarlijkse
groeianalyse en het waarschuwingsmechanismeverslag aannemen.
b) De ECOFIN Raad bevestigde het akkoord dat in het Economisch en Financieel Comité
(EFC) bereikt werd over een gemeenschappelijke positie inzake de flexibiliteit die
voorzien is binnen het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Deze gemeenschappelijke
positie verschaft duidelijkheid over de interpretatie van de mededeling van de
Commissie van januari 2015 inzake het optimaal benutten van de in de regelgeving
voorziene flexibiliteit (voor verslaggeving over de mededeling van januari 2015: zie de
Mededeling aan de Vlaamse Regering over het overzicht van de ontwikkelingen op
niveau van de Europese Unie van januari 2015) zoals bijvoorbeeld wat de maximaal
toegestane afwijking is bij combinatie van de diverse vormen van flexibiliteit, op
welk moment in de begrotingscyclus ze aangevraagd kunnen worden, etc. De
beslissing van de Raad geeft geen aanleiding tot bijkomende mogelijkheden inzake
flexibiliteit voor Vlaanderen / België. De overeengekomen positie zal nu in de
gedragscode inzake de implementatie van het SGP geïntegreerd worden. Het EFC zal
zich hier verder over buigen.
C. Link met Europa 2020
a) De publicatie van de jaarlijkse groeianalyse en het waarschuwingsmechanismeverslag
geeft het startschot voor het Europees Semester van economische beleidscoördinatie
dat gericht is op de afstemming van de begrotingsontwerpen en economische
programma’s van de lidstaten met het Stabiliteits- en Groeipact en de Europa 2020
strategie.
b) Het Stabiliteits- en Groeipact bewaakt het streven naar een verantwoordelijk,
groeivriendelijk begrotingsbeleid en draagt bij tot de verwezenlijking van de
doelstellingen van de Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve
groei.
D. Link met het Europees Parlement
a) Het Europees Parlement bespreekt de jaarlijkse groeianalyse en kan op eigen initiatief
een verslag uitbrengen. Het Parlement is verder ook via de economische dialoog bij
het Semester betrokken.
b) N.v.t.
3.4

Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie (Transport) van 10 december

Deze vergadering vond plaats op 10 december 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd
door minister Galant.
A. Hoofdpunten van de agenda
Sociale aspecten van het wegvervoer: debat
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
De agenda van deze transportraad was gefocust op één centraal thema: een debat over
de sociale aspecten van het wegvervoer. Het betrof een eerste gedachtewisseling die als
input voor de Commissie kan dienen voor het aangekondigde wegvervoerpakket eind
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2016. Dit wegvervoerpakket zal een interne marktpijler omvatten met o.a. een herziening
van de voorstellen rond toegang tot het beroep en de markt van vervoerder en een
herziening van de verordening m.b.t. het internationaal busvervoer; een sociale pijler met
de herziening van de verordening inzake rij- en rusttijden en de richtlijn inzake de
organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het
wegvervoer uitvoeren en een tolheffingspijler met een herziening van de EETS (European
Electronic Toll Service)-richtlijn en de eurovignetrichtlijn.
De meningen over de omvang van de herziening zijn nog verdeeld: de lidstaten kunnen
zich vinden in een verduidelijking van de huidige regels op vlak van bijv. rij - en rusttijden
en cabotage maar voor een aantal lidstaten gaat een meer grondige herziening, met bijv.
een kader voor lichtere voertuigen, te ver. België roept de Commissie op om een betere
toepassing van de huidige regels na te streven. Betreffende cabotage moeten de huidige
regels vereenvoudigd en verduidelijkt worden en moet er een duidelijke definitie worden
gevonden. Betreffende rij- en rusttijden moeten uitzonderingen eerder op EU niveau
worden georganiseerd, daarnaast is een vrachtwagen een werkplaats en geen leefruimte.
De coherentie met de wetgeving rond de tachograaf moet worden gewaarborgd en de
detacheringsrichtlijn moet worden toegepast op al het internationaal wegvervoer. Op
vlak van controle en handhaving biedt de EU wetgeving voldoende instrumenten maar
deze moeten effectiever worden gebruikt. Ook voor voertuigen onder de 3,5 ton is er e en
kader op EU niveau nodig omdat deze voertuigen momenteel ontsnappen aan de meeste
Europese regels inzake veiligheid en controle. Voor Vlaanderen zijn voornamelijk de
interne markt pijler en de tolheffingspijler van belang.
C. Link met Europa 2020
N.v.t.
D. Link met het Europees Parlement
N.v.t.
3.5

Raad Landbouw en Visserij (Landbouw) van 14 december

Deze vergadering vond plaats op 14 december 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd
door federaal minister Willy Borsus.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Duurzame landbouw, bosbouw en visserij in de bio-economie
b) EU-programma’s voor schoolmelk en –fruit
c) Verslechterde situatie op de varkensmarkt
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) De Luxemburgse voorzitter lichtte toe dat het Standing Committee on Agricultural
Research (SCAR) zijn vierde toekomstrapport heeft uitgebracht met als onderwerp
‘Duurzame landbouw, bosbouw en visserij in de bio-economie’. Commissaris Hogan
benadrukte de bijdrage van bio-economie aan doelstellingen zoals jobs, milieu,
concurrentiekracht, klimaat. De EU-strategie voor landbouwonderzoek die de
Commissie aan het opstellen is, houdt rekening met de inzichten van het SCARrapport.
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De lidstaten onthaalden het rapport goed en onderstreepten het belang van de bioeconomie voor landbouw. Op de vraag welke elementen uit het rapport moeten
meegenomen worden in de EU-langetermijnstrategie, benadrukten de lidstaten
voornamelijk de voedselzekerheid en het ‘food first’ principe. Ook de cascade-aanpak
waarbij biomassa eerst zo veel mogelijk moet gebruikt worden als materiaal en pas
later als energiebron, was een veel vermeld element. Verder verwezen de lidstaten
naar de rol voor bio-economie om de productie rendabeler te maken en tegelijkertijd
hulpbronnen duurzamer te gebruiken. Net als vijf andere lidstaten, legde België de
link met de circulaire economie. Tot slot verwezen heel wat lidstaten naar het belang
van voldoende middelen voor onderzoek (o.a. via Horizon 2020) en de verspreiding
van de resultaten ervan onder landbouwers. Slowakije kondigde een conferentie aan
over dit onderwerp op 17 oktober 2016 onder Slowaaks EU-voorzitterschap.
b) Het Luxemburgs voorzitterschap gaf uitleg bij het voorlopige akkoord gesloten met
het Europees Parlement over de hervorming van de EU-programma’s ter
ondersteuning van de verspreiding van groenten en fruit en melkproducten in
scholen. Inhoudelijk kwam dit akkoord neer op het feit dat verse producten en
producten zonder toegevoegde suikers of vetten de voorrang krijgen. Verder bepaalt
het akkoord dat het totale budget, de criteria voor de verdeling van de middelen en
de transfers tussen de twee programma’s via de gewone wetgevende procedure
beslist wordt. Tien lidstaten, waaronder België, spraken hun steun uit voor de
gewijzigde rechtsgrond. Andere lidstaten hielden een slag om de arm of stelden zich
kritisch op. Een aantal lidstaten herhaalde hun respectievelijke standpunten voor of
tegen het gebruik van het zgn. historisch criterium dat middelen verdeelt op basis
van het gebruik van deze programma’s in het recente verleden. België benadrukte in
zijn tussenkomst dat de transfers significant moeten zijn, maar dat een zekere
kritische massa behouden moet blijven. Ook vond België het subsidiëren van enkel de
melkcomponent van producten een onnodige complicatie. De voorzitter noteerde een
grotendeels positieve reactie en besloot dat de Raad het mandaat gaf aan het
Speciaal Comité Landbouw om het dossier verder te bestuderen en af te ronden.
c) Polen vroeg om extra maatregelen om de verslechterde situatie op de varkensmarkt
aan te pakken. Concreet legde ze de exportrestituties en een betere marktanalyse als
voorstellen op tafel. Tien lidstaten, waaronder België, steunden de analyse dat de
varkensmarkt nog verslechtert. Een aantal hoopte dat het sanitair verbod op uitvoer
naar Rusland snel zou kunnen worden opgeheven. België sloot zich hierbij aan en
vroeg de Commissie naar een stand van zaken. De vraag naar exportrestituties vond
beperkte steun en ook weerstand. Nederland en België vonden de maatregel voor
private opslag geen structurele oplossing. Nederland en Duitsland zagen meer heil in
een herstructurering van de markt door productiebeperking. Ook België wil werken
aan beperking van het aanbod via het slachten op een lager gewicht. Verder vroe g
België om meer en betere marktinformatie, o.m. over het vlees in opslag, en meer
mogelijkheden voor de sector om zich te organiseren in producentenverenigingen.
EU-commissaris Hogan herhaalde de eerder genomen maatregelen: er is het verbeterd
schema voor private opslag, het bedrag voor de nationale enveloppes, de promotie
met focus op varkens. Het openen van markten is een prioriteit, daarom zal hij derde
landen bezoeken. Ondertussen stijgt de export (6%). Wat betreft het sanitair
uitvoerverbod is er een vergadering geweest met de sector. Hij merkte verder op dat
de productie stijgt en dat daarom de prijzen dalen. Exportrestituties zijn niet nuttig
omdat de producten competitief zijn op wereldmarkt. Hij besloot met de
aankondiging dat oud Nederlands minister voor landbouw, Cees Veerman, de Task
Force voor de Landbouwmarkten zal voorzitten.
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C. Link met Europa 2020
a) De bio-economie kan een rol spelen bij het verduurzamen van de landbouw zowel op
economisch als op ecologisch vlak en kan m.a.w. bijdragen aan verschillende
doelstellingen uit Europa 2020.
b) N.v.t.
c) N.v.t.
D. Link met het Europees Parlement
a) N.v.t.
b) N.v.t.
c) N.v.t.
3.6

Raad Landbouw en Visserij (Visserij) van 14-15 december

Deze vergadering vond plaats op 14 en 15 december 2015 in Brussel. België werd
vertegenwoordigd door Vlaams minister Schauvliege.
A. Hoofdpunten van de agenda
Vangstmogelijkheden voor 2016: politiek akkoord
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
De Commissaris benadrukte dat in 2009 slechts vijf bestanden op het Maximale Duurzame
Opbrengst (MDO)-doel waren, maar dat dit in 2015 al tot 36 bestanden gestegen was. De
Commissaris wilde het bereiken van het MDO-doel voor de gequoteerde visbestanden niet
uitstellen tot 2018 of 2019, want dit zou te dicht aanleunen bij de deadline van MDO 2020.
Het voorstel van de Commissie was daarom gebaseerd op het bereiken van het MDO doel in
2016. Indien lidstaten afwijkingen wilden bepleiten, moesten ze bewijzen aanleveren over de
socio-economische impact.
De Commissie stelde ook ‘TAC top-ups’ (Total Allowable Catch) voor in voorbereiding op de
aanlandingsplicht en bedankte de lidstaten voor flexibiliteit die ze toonden bij het
vastleggen van de methodologie. De Commissie toonde zich ook opgetogen over de
vaststelling dat de kabeljauw in de Noordzee eindelijk op MDO-niveau is. Voor zeebaars
stelde de Commissie bijkomende beschermingsmaatregelen voor, zowel voor de recreatieve
als de commerciële visserij.
Het compromis over de vangstmogelijkheden werd uiteindelijk unaniem door de delegaties
aanvaard. België vroeg om bij de verklaring voor de tong in de Ierse Zee duidelijk te
verwijzen naar de noodzaak om al in het eerste kwartaal van 2016 de mogelijkheden voor
een wetenschappelijk quotum verder te verkennen. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden
en Duitsland waren misnoegd over het gebrek aan transparantie vanwege de Commissie bij
de onderhandelingen over een nieuw akkoord met Noorwegen over de blauwe wijting.
C. Link met Europa 2020
N.v.t.
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D. Link met het Europees Parlement
N.v.t.
3.7

Raad Leefmilieu van 16 december

Deze vergadering vond plaats op 16 december 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd
door Waals minister van Leefmilieu, dhr. Di Antonio.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Voorstel voor een richtlijn ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde
luchtverontreinigende stoffen: algemene benadering
b) Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020:
raadsconclusies
c) Emissies onder reële rijomstandigheden
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Het voorstel voor de vermindering van de nationale emissies, dat verder bouwt op de
huidige richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn), verscheen eind 2013. In
het voorstel worden er nationale emissiereductieverplichtingen voorgesteld voor de vier
oorspronkelijke luchtverontreinigende stoffen (SO2, NOx, VOS en NH3), en voor twee
nieuwe: fijne stofdeeltjes en methaan. Het voorstel neemt de ambitieniveaus voor 2020
over zoals ze internationaal verdragsrechtelijk zijn afgesproken binnen UN-ECE-verband
(Göteborg Protocol) en stelt verdergaande niveaus voor 2030 voor, en tussentijdse
niveaus voor 2025.
Op de raad werd een algemene benadering overeengekomen, die de basis zal vormen
voor het raadsstandpunt in de informele trialogen met het Europees Parlement. De
algemene benadering verwijdert methaan uit het toepassingsgebied en voorziet een
aantal flexibiliteitsclausules voor de lidstaten die hun plafonds niet kunnen bereiken.
Verschillende waarden voor de nationale emissiereductieverbintenissen vanaf 2030
werden verlaagd. Hierdoor wordt het oorspronkelijke ambitieniveau om te komen tot
een halvering van vroegtijdige overlijdens, niet meer gehaald.
België betreurde de verlaging van het ambitieniveau, maar onderschrijft de algemene
benadering, omdat dit een stap vooruit betekent in het tot nu toe moeizame
onderhandelingsproces.
b) De Raad nam conclusies aan over de tussentijdse evaluatie van de Europese
biodiversiteitsstrategie voor 2020. De tussentijdse evaluatie verscheen op 2 oktober
2015 en toont aan dat er nog veel moet gebeuren om de 2020 doelstelling te
bereiken. Deze doelstelling wil het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van
ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk in 2020 tot staan brengen en zo veel mogelijk
ongedaan maken, en tevens de bijdrage van de Europese Unie tot het voorkomen van
het wereldwijde biodiversiteitsverlies opvoeren. De conclusies benadrukken dat meer
moet worden gedaan om de zes streefdoelen van de strategie te verwezenlijken, met
name door adequaat beheer van Natura 2000-netwerk van beschermde land- en
mariene zones, en dat ook verder moet worden gewerkt aan het integreren en
mainstreamen van biodiversiteit in andere beleidsterreinen, zoals het beleid inzake
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consumptie- en productiepatronen, het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), en het cohesie-, handels- en
ontwikkelingsbeleid. De conclusies bevatten een oproep aan de Commissie om te
zorgen voor een biodiversiteitstoets van de EU-begroting. Met het oog op de
verwachte “fitness check” van de vogel- en habitatrichtlijn in de eerste helft van 2016,
onderstrepen de conclusies dat het belangrijk is de doelstellingen te behouden en d e
natuurbeschermingsstandaarden van de Vogel- en de Habitatrichtlijn niet af te
zwakken teneinde het kerndoel voor 2020 inzake biodiversiteit te bereiken, en de
rechtszekerheid voor alle belanghebbenden, zoals bedrijven en overheden van de
lidstaten, te behouden. De conclusies roepen de Commissie op om uiterlijk in 2017 te
komen met een voorstel voor een instrument voor trans-Europese netwerken voor
groene infrastructuur in Europa (TEN-G), om in 2016 te komen met een initiatief voor
een gemeenschappelijke aanpak om ervoor te zorgen dat er geen nettoverlies van
biodiversiteit is, en om in toekomstige toetsingen van het landbouwbeleid de
gevolgen van de uitvoering van het GLB en de daaraan verbonden subsidies voor de
biodiversiteit aan een volledige beoordeling te onderwerpen, en samen met de
lidstaten concrete oplossingen te zoeken opdat biodiversiteit de plaats krijgt die het
verdient in de verdere ontwikkeling van het GLB en zijn financiële instrumenten.
c) In een besloten lunch informeerde de Commissie de lidstaten over de recentste stand
van zaken in opvolging van de zaak met het gebruik van “sjoemelsoftware” bij het
Volkswagenconcern. De Commissie gaf een toelichting bij de beslissing van het
technische comité van 28 oktober 2015, waarin de conformiteitsfactoren voor de
nieuwe emissietests onder reële rijomstandigheden werden vastgelegd. Verschillende
lidstaten drukten de wens uit om deze nieuwe tests nu snel te implementeren.
Daaruit blijkt dat de Raad geen gebruik zal maken van haar “toetsingsrecht” (in het
kader van de “regelgevende procedure met toetsing”) om de beslissing van het
technisch comité te verwerpen. Ook België pleitte voor een snelle invoering van de
nieuwe tests, ook al had België de voorkeur voor een meer ambitieuze aanpak ervan.
C. Link met Europa 2020
a) De herziening van het EU luchtkwaliteitsbeleid was voorzien in het “stappenplan
voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa”, één van de vlaggenschepen van de
Europa 2020-strategie.
b) De biodiversiteitsstrategie werd aangekondigd in en valt onder het vlaggenschip voor
een efficiënt gebruik van hulpbronnen. De commissie interpreteert het concept
“hulpbronnen” breed, zodat ook biodiversiteit en de hieraan verbonden
ecosysteemdiensten hieronder worden meegerekend. De doelstellingen die zijn
opgenomen in de strategie hebben als streefdatum 2020.
c) n.v.t.
D. Link met het Europees Parlement
a) Het Europees Parlement stemde in de plenaire zitting van 28 oktober 2015 over het
dossier (rapporteur Julie Girling, ECR/UK). Het Europees Parlement onderschrijft het
ambitieniveau van het oorspronkelijke commissievoorstel en behoudt methaan in het
toepassingsgebied. Onder het Nederlandse voorzitterschap zullen de trialogen
starten, om een vroeg tweede lezingsakkoord te bereiken.
b) De Commissie Leefmilieu van het Europees Parlement keurde op haar zitting van 22
december 2015 het ontwerpverslag (“own initiative procedure”) over de tussentijdse
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evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie goed. Het ontwerprapport wordt in de
plenaire zitting van 1 februari 2016 (indicatieve datum) gestemd. Rapporteur van het
rapport is Mark Demesmaeker (ECR/BE).
c) De Commissie Leefmilieu van het Europees Parlement nam op haar zitting van 14
december 2015 een ontwerpresolutie aan waarin ze de beslissing van het technisch
comité inzake de tests onder reële rijomstandigheden verwerpt. De ontwerpresolutie
argumenteert dat de beslissing niet in lijn is met de basisverordening en roept de
Commissie op om de beslissing terug te trekken en een nieuw voorstel te doen tegen
ten laatste 1 april 2016, met strengere conformiteitsfactoren die enkel rekening
houden met de tolerantiemarge van de tests. Deze ontwerpresolutie ligt ter
stemming voor in de plenaire zitting van het Europees Parlement van 18 januari 2016.

4. Lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad tijdens de komende maand
Datum
14 januari
15 januari
18 januari
18 januari
25-26 januari
27-28 januari

Raadsbijeenkomst
Eurogroep
Raad Economische en
Financiële zaken
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
Informele Raad
Concurrentievermogen (Interne
Markt, Industrie, Onderzoek en
Ruimtevaart)

Woordvoerder
Federaal
Federaal

Assessor
n.v.t.
n.v.t.

Federaal
Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Interne markt:

Interne markt:

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

Industrie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Onderzoek: Vlaams
Gewest

5. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 december 2015 werden 10 nieuw voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.
6. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 december 2015 werden 6 richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage 1.
7. Stand van zaken omzettingsdossiers
Hieronder volgt een stand van zaken met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen. Dit
overzicht heeft enkel betrekking op richtlijnen die een omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereisen.
Met betrekking tot een aantal richtlijnen speelt Vlaanderen slechts een louter adviserende rol.
Aangezien dergelijke richtlijnen geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving, worden zij niet
opgenomen in dit overzicht.
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7.1 Vlaams scorebord interne markt
Voor de categorie van ‘interne markt’ richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal
per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese Commissie is een overzicht van de
omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens
wordt een “Vlaams scorebord interne markt” samengesteld. Zie bijlage 2.
7.1.1 Vlaams scorebord van november 20151
Het Vlaams scorebord van november 2015 omvat 5 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 2 heeft omgezet.
7.1.2 Vlaams scorebord van mei 20162
Het Vlaams scorebord van mei 2016 omvat 8 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 4 heeft omgezet.
7.1.3. Vlaams scorebord van november 20163
Het Vlaams scorebord van november 2016 omvat 8 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
7.2 Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er is momenteel 1 richtlijnen die niet onder de interne markt valt die door Vlaanderen dient te
worden omgezet. Zie bijlage 3.

1

2

3

Het Vlaams scorebord van november 2015 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het
“interne markt” scorebord van de Europese Commissie van november 2015. Dat laatste is een overzicht van de
“interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 oktober 2015 en waarvoor de
integrale omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 10 december 2015. Omdat de aanmelding
ten laatste moet gebeuren op 10 december 2015, wordt dit scorebord nog opgenomen in de maandelijkse mededeling
van december 2015.
Het Vlaams scorebord van mei 2016 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne
markt” scorebord van de Europese Commissie van mei 2016. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt”
richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 april 2016 en waarvoor de integrale omzetting
moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 10 mei 2016.
Het Vlaams scorebord van november 2016 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het
“interne markt” scorebord van de Europese Commissie van november 2016. Dat laatste is een overzicht van de
“interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 oktober 2016 en waarvoor de
integrale omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 10 november 2016.
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8. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid was in december 2015 gevat door 11 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
6 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand
van
procedure

de 31.12
2014

31.1
2015

28.02
2015

27.03
2015

27.04
2015

31.05
2015

30.062 31.08
015
2015

30.092 31.10
015
2015

30.11
2015

31.12
2015

6

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4

Met redenen omklede
3
adviezen

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

4

Dagvaardingen

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

9

9

9

9

9

8

9

9

10

11

Ingebrekestellingen

Eerste veroordeling
door het Hof van
Justitie
Ingebrekestellingen
na
een
eerste
veroordeling
Dagvaardingen
na
een
eerste
veroordeling
Tweede veroordeling
door het Hof van
Justitie
Totaal
aantal
inbreukdossiers

1
0
0
0
9

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: Tien voorstellen van richtlijn en zes aangenomen richtlijnen
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier

Inhoud

Voorstel: COM (2015) 593
Naam: autowrakken, batterijen
en accu’s en afgedankte
elektrische en elektronische
apparatuur

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen
2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en
accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Voorstel: COM (2015) 594
Naam: storten van afvalstoffen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG
van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen

Voorstel: COM (2015) 595
Naam: afvalstoffen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn
2008/98/EG betreffende afvalstoffen

Voorstel: COM (2015) 596
Naam: verpakking en
verpakkingsafval

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG
betreffende verpakking en verpakkingsafval

Voorstel: COM (2015) 615
Naam: toegankelijkheidseisen
voor producten en diensten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor
producten en diensten

Voorstel: COM (2015) 616
Naam: vennootschapsrecht

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD aangaande bepaalde aspecten van het
vennootschapsrecht (codificatie)

Voorstel: COM (2015) 625
Naam: terrorismebestrijding

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake terrorismebestrijding en ter
vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding

Voorstel: COM (2015) 634
Naam: aspecten van contracten
voor het aanbieden van digitale
inhoud

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van
contracten voor het aanbieden van digitale inhoud

23

Voorstel: COM (2015) 635
Naam: aspecten van contracten
voor de online verkoop van
goederen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van
contracten voor de online verkoop van goederen

Voorstel: COM (2015) 646
Naam: gemeenschappelijk
stelsel van belasting over
toegevoegde waarde

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft de geldigheidsduur van de
minimumhoogte van het normale tarief
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AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier

Inhoud

Termijn[4]

RL: (EU) 2015/2203
Naam: caseïne en caseïnaten

Richtlijn (EU) 2015/2203 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot voor menselijke
voeding bestemde caseïne en caseïnaten en tot intrekking van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad

22-12-2016

RL: (EU) 2015/2302
Naam: pakketreizen

Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 01-01-2018
betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening
(EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot
intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

RL: (EU) 2015/2366
Naam: betalingsdiensten in de
interne markt

Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015
betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen
2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende
intrekking van Richtlijn 2007/64/EG

13-01-2018

RL: (EU) 2015/2376
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU
wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

31-12-2016

RL: (EU) 2015/2392
Naam: daadwerkelijke of
potentiële inbreuken op
verordening 596/2014

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU)
nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de melding van
daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten

03-07-2016

RL: (EU) 2015/2436
Naam: aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten

Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

14-01-2019

[4]

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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Bijlage 2: Vlaams scorebord interne markt
Vlaams scorebord van november 2015
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2013/56/EU
Naam: Batterijen, accu’s
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

16/9/2014: aanmelding BVR bij Europese Commissie
30-06-2015
12/9/2014: publicatie BVR in het Belgisch Staatsblad
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: 2013/37/EU
Naam: Hergebruik
overheidsinformatie
Beleidsdomein(en): DKB
Minister(s): Homans

3/7/2015: aanmelding decreet bij de Europese Commissie
18-07-2015
30/6/2015: publicatie decreet in het Belgisch Staatsblad
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.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de 30-06-2015
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.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart werd het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang op 27 november 2015 voor
de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met het oog op het advies van
de adviesraden.
Voor wat betreft de aspecten m.b.t het wegvervoer is een aparte omzetting van de richtlijn niet
vereist, gelet op de dynamische bepaling in artikel 1, lid 2, 1° van het koninklijk besluit van 28 juni
2009. Teneinde de rechtszekerheid te bewaren zal het Vlaams Gewest het Besluit van de Vlaamse
Regering “tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang” aanpassen met een verwijzing naar
richtlijn 2014/103/EU.
Er wordt verwacht dat de procedure kan worden afgerond tegen januari 2016.

RL: 2013/39/EU
Richtlijn 2013/39/EU brengt wijzigingen aan de kaderrichtlijn Water en aan de Richtlijn prioritaire 14-09-2015
Naam: Prioritaire stoffen op het 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
gebied van waterbeleid
richtlijn geïnitieerde, wijzigingen aan het decreet door. De belangrijkste zijn: het opleggen van de
Beleidsdomein(en): LNE
goede chemische toestand in oppervlaktewateren voor prioritaire stoffen, het opleggen van een
Minister(s): Schauvliege
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 op 17
december 2015 aangenomen in het Vlaams Parlement, op 18 december 2015 bekrachtigd door de
Vlaamse Regering en op 29 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Notificatie aan
de Europese Commissie volgt. Het VLAREM-uitvoeringsbesluit werd op 1 december 2015
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 21 december 2015 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 59515.
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RL: 2012/18/EU
Naam: Beheersing
gevaren
zware
ongevallen
met
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme 31-05-2015
toepassing van geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. 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. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State wordt het eerder ondertekend
samenwerkingsakkoord aangepast. In februari 2016 zal het instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord worden ingediend in het Vlaams Parlement, waar het vermoedelijk in
maart 2016 zal worden aangenomen. De publicatie en de notificatie volgt in april 2016.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds zijn omgezet. De bestaande
regelgeving werd op 18 september 2015 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2005) 54901-01, MNE (2005) 60681-02, MNE (2007)
54832-01, MNE (2015) 56565, MNE (2015) 56566, MNE (2015) 56571, MNE (2015) 56572 en MNE (2015)
56575.
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Vlaams scorebord van mei 2016
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/105/EU
Uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de 31-12-2015
Naam:
onderzoek
en Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
minimumeisen landbouw- en 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
groentegewassen
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen
Beleidsdomein(en): LV
voor dat onderzoek.
Minister(s): Schauvliege
Deze richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 25
november 2015 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2015) 58684.
RL: 2014/21/EU
Naam:
minimumeisen
prebasispootgoed aardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van 31-12-2015
minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen voor
prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op 25 november 2015 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58682.

RL: 2014/20/EU
Naam: EU-klassen basis- en
gecertificeerd
pootgoed
aardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/20/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van EU- 31-12-2015
klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen.
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot vaststelling van EU-klassen voor
prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op 25 november 2015 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58669.
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RL: 2013/63/EU
Naam: pootaardappelen
partijen pootaardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2013/63/EU van de Commissie van 17 december 2013 tot wijziging van de 31-12-2015
en bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/56/EG van de Raad wat betreft de minimumvoorwaarden voor
pootaardappelen en partijen pootaardappelen
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in
en de keuring van pootaardappelen. Het besluit werd op 1 december 2015 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie MNE (2015) 58861.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

RL: 2014/107/EU
Naam:
automatische
uitwisseling
inlichtingen
belastingen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Turtelboom

RL: 2014/100/EU
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Termijn

Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2015
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
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, lid2, 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.’ Het verzameldecreet financiën, dat het decreet betreffende de
administratieve samenwerking op het gebied van belastingen wijzigt, werd op 17 december 2015
aangenomen door het Vlaams Parlement, en op 18 december 2015 bekrachtigd door de Vlaamse
Regering. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.

Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 18-11-2015
en 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een
communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart.
Voor de omzetting van deze richtlijn werd een ontwerp van ministerieel besluit opgemaakt. Dit
ministerieel besluit vervangt het ministerieel besluit van 15 juli 2011 betreffende het elektronisch
berichtenverkeer in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. Het advies van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen werd eind 2015 opgevraagd.

RL: 2014/061/EU
Naam: aanleg elektronische
communicatienetwerken
met
hoge snelheid
Beleidsdomeinen: MOW, LNE,
CJSM, DKB
Minister(s): Wetys, Schauvliege,
Turtelboom, Gatz, Homans

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen 1-1-2016
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te
drukken door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
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
hierover is in voorbereiding.
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Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen.
RL: 2013/55/EU
Naam: Beroepskwalificaties en
administratieve samenwerking
IMI
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
WVG, MOW, CJSM
Minister(s): Muyters, Crevits,
Vandeurzen, Weyts

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 18-1-2016
van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU)
nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne
markt („de IMI-verordening”).
Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd
voor diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de
omzetting en de toepassing van deze richtlijn. Er wordt een decreet voorbereid ter omzetting van
deze richtlijn.
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Vlaams scorebord van november 2016
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1168
Naam: onderzoek van bepaalde
rassen van landbouw- en
groentegewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1168 van de Commissie van 15 juli 2015 tot wijziging van de richtlijnen 30-06-2016
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 tenminste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
De omzetting wordt voorbereid.

RL: (EU) 2015/1127
Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 31-07-2016
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen
De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het voorontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen werd voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 18 december 2015. Verwacht wordt dat de omzetting voltooid zal zijn in april
2016.

RL: 2014/101/EU
Naam: waterbeleid
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 20-05-2016
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

RL: 2014/99/EU
Naam:
benzinedampterugwinning

Richtlijn 2014/99/EU van de Commissie van 21 oktober 2014 tot wijziging, met het oog op 12-05-2016
aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2009/126/EG inzake fase IIbenzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations
De omzetting van deze richtlijn gebeurt door de VLAREM-trein 2015. De definitieve aanneming van
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Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

de wetgeving is voorzien voor maart 2016.

RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 11-07-2016
2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Voor de omzetting van deze richtlijn is een wijziging van bijlage 2.4.1. van titel II van VLAREM
nodig. De omzetting wordt voorbereid.

RL: 2014/67/EU
Naam:
terbeschikkingstelling
werknemers
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de 18-06-2016
handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het
oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012
betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMIverordening”)

RL: 2014/54/EU
Naam:
vrij
verkeer
werknemers
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 21-5-2016
van maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan
werknemers verleende rechten te vergemakkelijken

RL: (EU) 2015/1955
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1955 van de Commissie van 29 oktober 2015 tot wijziging van de 30-06-2016
Naam: In handel brengen van bijlagen I en II bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van
zaaigranen
zaaigranen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
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Bijlage 3: Overige Vlaamse omzettingsdossiers
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en): WSE, OV
Minister(s): Muyters, Crevits

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-9-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider.
Deze richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door een besluit betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse arbeidskrachten. Dit besluit is in ontwerp. Voor wat betreft de onderwijsaspecten is
de Vlaamse regelgeving al in orde. Deze regelgeving zal worden aangemeld.
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Bijlage 4: Vlaamse inbreukdossiers
Zes inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr: 2015/0511
Fase 2: IGS (24/11/2015)
Naam: Prioritaire stoffen op het 20/01/2016: deadline voor antwoord op IGS
gebied van waterbeleid
Richtlijn 2013/39/EU brengt wijzigingen aan de kaderrichtlijn Water en aan de Richtlijn prioritaire stoffen aan.
Beleidsdomein(en): LNE
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
Minister(s): Schauvliege
het decreet door. De belangrijkste zijn: het opleggen van de goede chemische toestand in oppervlaktewateren
Richtlijn: 2013/39/EU
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 op 17
december 2015 aangenomen in het Vlaams Parlement, op 18 december 2015 bekrachtigd door de Vlaamse
Regering en op 29 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Notificatie aan de Europese Commissie
volgt. Het VLAREM-uitvoeringsbesluit werd op 1 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 21
december 2015 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2015) 59515.
Nr.: 2015/0249
Naam:
Aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Fase 2: IGS (22/07/2015)
23/09/2015: antwoord op IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt
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.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart werd het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang op 27 november 2015 voor de eerste maal principieel goedgekeurd
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door de Vlaamse Regering, met het oog op het advies van de adviesraden.
Voor wat betreft de aspecten m.b.t het wegvervoer is een aparte omzetting van de richtlijn niet vereist, gelet op
de dynamische bepaling in artikel 1, lid 2, 1° van het koninklijk besluit van 28 juni 2009. Teneinde de
rechtszekerheid te bewaren zal het Vlaams Gewest het Besluit van de Vlaamse Regering “tot aanpassing van de
regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang” aanpassen met een verwijzing naar richtlijn 2014/103/EU.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier
Nr.: 2014/0304
Naam: Energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Turtelboom
Richtlijn: 2012/27/EU

Laatste stand van zaken
Fase 3: MROA (22/10/2015)
23/03/2016: nieuwe deadline voor antwoord op MROA
25/11/2015: er werd uitstel gevraagd van de deadline voor antwoord op MROA met drie maand
22/12/2015: deadline voor antwoord op MROA
1/4/2015: beslissing Overlegcomité om omzetting Art. 6 opnieuw te bekijken via interfederale werkgroep.
24/11/2014: Antwoord op IGS verzonden
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 langetermijn-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 efficiëntieverbetering 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
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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 2014 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 25/9/2014 (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.
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De MROA van 22 oktober 2015 betwist de volledige omzetting door het Vlaams Gewest.
Nr.: 2015/0245
Naam: Beheersing
gevaren
zware
ongevallen
met
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2012/18/EU

Fase 3: MROA (10/12/2015)
10/02/2016: deadline voor antwoord op MROA
30/09/2015: antwoord op IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt
Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme toepassing van
geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. 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. Naar
aanleiding van een advies van de Raad van State wordt het eerder ondertekend samenwerkingsakkoord
aangepast. In februari 2016 zal het instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord worden ingediend in het
Vlaams Parlement, waar het vermoedelijk in maart 2016 zal worden aangenomen. De publicatie en de notificatie
volgt in april 2016.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds zijn omgezet. De bestaande regelgeving werd
op 18 september 2015 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2005) 54901-01, MNE (2005) 60681-02, MNE (2007) 54832-01, MNE (2015) 56565, MNE (2015) 56566, MNE (2015)
56571, MNE (2015) 56572 en MNE (2015) 56575.

Nr: 2014/0017
Naam: Bestrijding van seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting
van kinderen
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen
Richtlijn: 2011/93/EU

Fase 3: MROA (10/12/2015)
10/02/2016: deadline voor antwoord op MROA
De Europese Commissie stelt dat onder andere artikelen 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) en artikel 24, lid 5 (interventieprogramma’s en –
maatregelen op vrijwillige basis tijdens of na de strafprocedure) niet zijn omgezet. Beide artikelen betreffen een
Vlaamse bevoegdheid.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier
Nr.: 2014/0230
Naam:
Aanvraagprocedure
gecombineerde
vergunning
onderdanen derde landen
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters
Richtlijn: 2011/98/EU

Laatste stand van zaken
Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/11/2015)
Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
08/07/2015: verlenging van de antwoordtermijn voor MROA geweigerd
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
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. Vlaanderen zal een besluit inzake de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten opmaken. Daarnaast dient er een samenwerkingsakkoord gesloten te worden tussen de
verschillende Belgische overheden (onder meer voor de organisatie van de Adviesraad).
Een verlenging van de antwoordtermijn op de MROA werd aangevraagd, maar dit werd door de Europese
Commissie afgewezen.
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Vijf inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2015/2012
Naam:
Gelijke
behandeling
man/vrouw arbeid en beroep
Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
Richtlijn: 2006/54/EG

Fase 2: IGS (29/4/2015)
31/8/2015: antwoord op IGS aan de Europese Commissie verzonden
11/6/2015: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
29/4/2015: beslissing Commissie tot ingebrekestelling
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 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 ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn 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 twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116).
Voor wat betreft het tweede aspect wordt de Vlaamse wetgeving herbekeken.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de MROA werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus
2015 (INF(2015)110741, INF(2015)110742).
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Nr.: 2014/2189
Naam:
Gemeenschappelijke
regels interne markt voor
elektriciteit en aardgas
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
Richtlijnen:
2009/72/EG,
2009/73/EG

Fase 2: IGS (16/10/2014)
18/02/2015: antwoord op IGS verzonden
De Europese Commissie heeft beslist om een procedure van ingebrekestelling te openen t.a.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.
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. Het decreet houdende diverse
bepalingen rond energie werd op 10 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2013/2013
Naam: Bescherming varkens
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 2008/128/EG

Fase 3: MROA (27/01/2014)
03/11/2015: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
4/11/2014: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
4/08/2014: bijkomend antwoord op MROA 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.
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. Op 13 augustus 2015 waren er in Vlaanderen nog drie bedrijven niet in orde; deze bedrijven worden
van nabij opgevolgd.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184
Naam: Luchtkwaliteit/ schonere
lucht
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2008/50/EG

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)
Verzoekschrift nog niet ontvangen
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
21/04/2014: antwoord op bijkomende MROA naar de Commissie verzonden
20/02/2013: gecoördineerd antwoord van de drie gewesten op aanvullend IGS
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.
Op 18 juni 2015 liet de Europese Commissie weten dat zij de zaak aanhangig zouden maken bij de Europese
Commissie. De data over de luchtkwaliteit die bij de Europese Commissie bekend zijn, hebben betrekking op het
jaar 2013. In het jaar 2013 waren in Vlaanderen nog slechts drie meetpunten in overschrijding zijnde Roeselare
(industriezone), Borgerhout straatkant en Evergem (Gentse kanaalzone). In 2014 was er geen enkel meetpunt in
Vlaanderen in overschrijding. Deze gegevens moeten officieel pas tegen september 2015 worden ingediend bij de
Europese Commissie. De dagvaarding van de Commissie is nog niet uitgestuurd. Het is afwachten met welke
gegevens de Commissie rekening zal houden in haar in te dienen verzoekschrift. Op 19 november 2015 besliste de
Europese Commissie om de zaak uit te stellen.
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FASE 5: EERSTE VEROORDELING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2007/4560
Naam: Oneerlijke
handelspraktijken
ondernemingen jegens
consumenten
Beleidsdomein(en): EWI
Minister(s): Muyters
Richtlijn: 2005/29/EG

Fase 5: Eerste veroordeling
10/07/2014: Uitspraak
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 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 en d, 3 en 4 van richtlijn 2005/29/EG op het rustende
verplichtingen niet nagekomen.
Ten gevolge van de zesde staatshervorming diende aanvankelijk ook het Vlaams Gewest regelgeving aan te
nemen om de verkeerde toepassing van het EU-recht recht te zetten. Een decreet zou 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. Op 10 oktober 2015 keurde de
Vlaamse regering het voorontwerp van decreet voor de tweede keer principieel goed, waarbij het advies van de
Raad van State werd gevraagd. In haar advies wees de Raad van State er op dat artikel 4, § 1, derde lid, van de
wet van 25 juni 1993 geen regeling van de vestigingsvoorwaarden voor de ambulante handel inhoudt, maar moet
worden beschouwd als een maatregel van consumentenbescherming en een regeling van de behoorlijke
handelspraktijken. De bevoegdheid hiertoe rust, op grond van artikel 6, § 1, VI, vierde lid, 2°, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 en artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 4°, van dezelfde bijzondere wet bij de federale overheid. Ten
gevolge van het advies van de Raad van State is het Vlaams Gewest dus niet langer bevoegd om de verkeerde
toepassing van het EU-recht recht te zetten, en is het inbreukdossier hiermee afgesloten voor wat Vlaanderen
betreft.
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