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) - januari 2016
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
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

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 18 januari

Hoofpunten op de agenda van waren de presentatie van het algemene voorzitterschapsprogramma,
het specifieke programma binnen de Raad Algemene Zaken en de voorbereiding van de Europese
Raad van 18 en 19 februari 2016.
Nederland presenteerde als voorzitter de prioriteiten voor de eerste helft van 2016. Nederland heeft
vier beleidsprioriteiten, die tevens onderdeel zijn van de Strategische Agenda van de Europese Raad.
(1) Migratie en internationale veiligheid.
(2) Een diepere en eerlijkere interne markt.
(3) Solide financiën en een robuuste Eurozone, met o.m. een debat over de toekomst van de
Europese meerjarenbegroting.
(4) een toekomstgericht klimaat- en energiebeleid met de implementatie van het klimaat- en
energiepakket 2030, met name de herziening van het EU emissiehandelssysteem (ETS).
Vervolgens ging het voorzitterschap in op de prioriteiten voor de Raad Algemene Zaken zelf. Deze
prioriteiten betreffen: het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de rechtsstaat (rule of law), het
Interinstitutioneel Akkoord over betere wetgeving, het pakket betere regelgeving, transparantie,
goed bestuur (better governance) en de opvolging van Europese Raadsconclusies. Het
voorzitterschap stond wat langer stil bij dit laatste punt. Nederland stelt een betere vertaling voor
van de besluiten genomen in de Europese Raad naar de verschillende vakraden. Eén van de opties
betreft het in kaart brengen van de conclusies van de Europese Raad om deze voorafgaand aan de
Europese Raad af te zetten tegen de behaalde resultaten. Dit voorstel kon op de steun rekenen van
de Commissie en heel wat lidstaten.
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De Raad Algemene Zaken overliep de agenda voor van de Europese Raad van 18 en 19 februari 2016.
Hoofdpunten op de agenda zijn migratie en de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over
EU-hervormingen. Wat migratie betreft, vermeldden heel wat lidstaten de noodzaak tot uitvoering
van eerdere overeenkomsten (herplaatsingsbesluiten, ‘hotspots’ afspraken met Turkije) en een
spoedige behandeling van het voorstel van de Commissie van 15 december jl. voor een Europese
grens- en kustwacht. Wat de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk betreft, drongen heel
wat lidstaten aan op een spoedig beschikbaar stellen van tekstvoorstellen.
2.2

Aspecten van het extern beleid van de EU

Syrië
Op 18 januari 2016 bespraken de buitenlandministers de pogingen tot de opstart van
vredesgesprekken tussen het regime van Assad en de gematigde oppositie en blikten vooruit op de
gesprekken die onder auspiciën van de VN te Genève van start zouden gaan. De laatste
vredesgesprekken dateerden van 2014. De buitenlandministers ontvingen hun Jordaanse evenknie in
de marge van hun vergadering.
De gesprekken in Genève kwamen met enige moeite en na uitstel op gang op 31 januari 2016. Even
dreigde de gematigde oppositie dat ze niet zou opdagen zolang het Assad-regime zijn
bombardementen niet zou staken en humanitaire hulp niet zou toelaten; m.n. in belegerde stad
Madaya. Madaya is echter niet de enige stad waar hongersnood heerst en ook de oppositie zou zich
schuldig maken aan het verhinderen van het verlenen van humanitaire en voedselhulp aan door
haar belegerde steden. Volgens de VN worden 400.000 personen in Syrië getroffen door
hongersnood. De Syrisch-Koerdische groep YPD, die door Turkije als een terroristische groepering
wordt beschouwd, was niet uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken. Ook
vertegenwoordigers van de terroristische groeperingen ISIS/ Daesh en al-Nusra waren niet welkom.
Libië
Tijdens hun vergadering van 18 januari 2016 bespraken de buitenlandministers de politieke situatie
in Libië, na de vorming van een Libische regering van nationale eenheid op 17 december 2016. De EU
beschouwt deze regering als de enige legitieme regering van Libië en riep alle Libische instellingen
op om haar autoriteit te erkennen.
Iran
Op 16 januari 2016 besloot de Raad om alle economische en financiële sancties t.a.v. Iran in te
trekken, nadat het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie had bevestigd dat Iran zich aan
de afspraken hield van het akkoord dat het land op 14 juli 2015 sloot met de VS, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de EU over zijn nucleair energieprogramma. In oktober 2015
waren al een aantal sancties gelicht. Ook de VS lichtten hun sancties. Deze ontwikkelingen maken
de weg vrij voor nauwere samenwerking tussen de EU en Iran.
Vredesproces in het Midden-Oosten
Tijdens hun vergadering van 18 januari 2016 spraken de buitenlandministers hun blijvende steun uit
aan de inspanningen van het zogenaamde kwartet - de EU, de VS, Rusland en de VN - om de
vredesgesprekken tussen de Palestijnse Gebieden en Israël vooruit te helpen. De ministers
bevestigden de bereidheid van de EU om met regionale partners samen te werken.
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Handel
Op 1 januari 2016 trad het handelsluik van het associatieakkoord met Oekraïne tijdelijk in werking.
Dit akkoord werd op 27 juni 2014 ondertekend. Het politieke luik van het akkoord was al tijdelijk in
werking getreden. Op vraag van Oekraïne was de tijdelijke inwerkingtreding van het handelsluik
met één jaar uitgesteld. Het akkoord zal definitief in werking treden na dat de ratificatie van het
akkoord door de achtentwintig lidstaten voltooid is.
Op 28 januari 2016 publiceerden de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern
Optreden (EDEO) een gezamenlijk rapport over de impact van GSP+. GSP+ biedt bijkomende
handelsvoordelen aan ontwikkelingslanden binnen het systeem van algemene preferenties. Enkel de
ontwikkelingslanden die zevenentwintig internationale conventies op het vlak van mensenrechten,
arbeid, milieu, klimaatverandering en goed bestuur ratificeerden en uitvoeren komen in aanmerking
voor GSP+. Momenteel genieten veertien landen van deze bijkomende voordelen (Armenië, Bolivia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filippijnen, Georgië, Guatemala, Kaapverdië, Mongolië, Pakistan,
Panama, Paraguay en Peru). Uit de omstandige analyse die de Commissie en de EDEO deden, blijkt
dat in de periode 2014-2015 alle belanghebbende landen vooruitgang boekten.
De Europese Commissie bracht een paper uit om de discussie over de toekenning van de
markteconomiestatus aan China te stofferen. Wanneer China toetrad tot de WTO, vijftien jaar
geleden, werd er in het toetredingsprotocol een transitieperiode voorzien dat een specifieke
methode voor de berekening van dumping voorzag. De Europese Commissie voert een grondige
impactstudie uit, waarbij ook mogelijke economische en gevolgen voor de werkgelegenheid in de
Europese lidstaten zullen worden onderzocht. In juli zal de Europese Commissie, op basis van de
impactstudie en de terugkoppeling van de Raad en het Europees Parlement, het onderwerp terug
bespreken.
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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
− Justitie en Binnenlandse 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 Economische en Financiële zaken van 15 januari

Deze vergadering vond plaats op 15 januari 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Europees Semester 2016: Aanbevelingen van de Raad over het economisch beleid van de
eurozone – goedkeuringen Jaarlijkse groeianalyse en waarschuwingsmechanismeverslag –
ontwerpconclusies van de Raad
b) Presentatie van het werkprogramma van het inkomend voorzitterschap
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Europees Semester:
De ECOFIN Raad keurde de vijf aanbevelingen voor de eurozone voor 2016 goed. Deze
aanbevelingen hebben betrekking op:
- het nastreven van een beleid dat het herstel ondersteunt, convergentie
bevordert, de correctie van macro-economische onevenwichtigheden
faciliteert en het aanpassingsvermogen verbetert;
- de implementatie van structurele hervormingen inzake o.a. de arbeidsmarkt en product- en dienstenmarkten;
- een begrotingsbeleid voeren dat de regels uit het Stabiliteits- en Groeipact
respecteert,
- het faciliteren van de geleidelijke vermindering van de oninbare leningen van
de banken en het verbeteren van de insolventieprocedures voor
ondernemingen en huishoudens;
- het verder werken aan de vervollediging van de Economische en Monetaire
Unie (EMU), met volledig respect voor de interne markt.
De Europese Raad van februari zal deze aanbevelingen bevestigen. De formele
goedkeuring is voorzien voor de ECOFIN Raad van maart.
De ECOFIN Raad nam verder ook Raadsconclusies aan betreffende de Jaarlijkse
Groeianalyse en het Waarschuwingsmechanismeverslag (opmerking: toelichting bij deze
documenten is opgenomen in de mededeling aan de Vlaamse Regering over de
ontwikkelingen in de EU tijdens de maand december 2015 – referentie: VR 20161501 MED
00221).
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b) Minister Dijsselbloem gaf een korte toelichting bij het werkprogramma van het
Nederlands voorzitterschap. Het voorzitterschap zal in de komende zes maanden de
nadruk leggen op de verdere verdieping van de EMU, de stroomlijning van het Europees
Semester, het versterken van de Bankenunie, het vervolledigen van de
kapitaalmarktenunie en het tegengaan van belastingontduiking en -vermijding. De
Europese Commissie gaf aan klaar te staan om het voorzitterschap te ondersteunen en
wees op het belang van vooruitgang in de verdieping van de EMU, onder meer inzake de
oprichting van nationale raden voor het concurrentievermogen en de externe
vertegenwoordiging van de Eurozone in internationale organisaties. Het werkprogramma
werd ook door de lidstaten positief onthaald.
C. Link met Europa 2020
a) Het Europees Semester is gericht op de afstemming van de begrotingsontwerpen en
economische programma’s van de lidstaten met het Stabiliteits- en Groeipact en de
Europa 2020 strategie.
b) nvt
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) nvt
3.2

Informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25-26 januari

België was vertegenwoordigd door Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken Jan Jambon en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Contraterrorisme: foreign fighters
b) Migratieproblematiek: Schengen regeling
c) Europese Grens-en Kustwacht
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen
a) De uitwisseling van informatie over foreign fighters kan verbeterd worden door een
uniforme en gestandaardiseerde toepassing van de bestaande systemen. Het Nederlands
Voorzitterschap wilde daarover een discussie. Minister Jambon gaf uitleg over een
nieuwe ontwerpwet om de uitwisseling van informatie tussen alle diensten die actief
zijn in de bestrijding van terrorisme en extremisme, alsook de bestuurlijke en
gerechtelijke overheden, te optimaliseren. Een gezamenlijk beheer van de informatie
moet er voor zorgen dat de juiste informatie, in real time, bij de juiste persoon
terechtkomt en dat dus zeer snel ook de juiste maatregelen genomen kunnen worden.
België heeft een federale strategie ter voorkoming van polarisering en gewelddadige
radicalisering. In 2013 is, in uitvoering van deze strategie, ook een speciale Unit
Radicalisering (Unit R) opgericht die tot doel heeft om de samenwerking tussen
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deskundigen, praktijkmensen en de academische wereld te bevorderen en onderzoek en
goede praktijken uit binnen- en buitenland te centraliseren en te verspreiden. Vanuit
Unit R zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om regionale en lokale
overheden te informeren, te sensibiliseren en te ondersteunen in hun preventiebeleid.
b) Tijdens de lunch werd de migratieproblematiek besproken met nadruk op de korte
termijnmaatregelen, zoals de Schengenzone en het (tijdelijk) herinvoeren van de
controles aan de binnengrenzen. Ten laatste op 12 mei 2016 moet er immers ook een
antwoord zijn op de vraag wat er gebeurt wanneer de uiterste termijn van de nationale
maatregelen bereikt is. België blijft gehecht aan het intact houden van de Schengenzone
en het is belangrijk om ook in de aanloop naar de deadline van 12 mei te pleiten voor
het uitvoeren van de Europese maatregelen (oa. relocatie, hot spots) die zijn
overeengekomen. In het kader van “contingency planning” dient wel de mogelijkheid
van het activeren van artikel 26 van de Schengengrenscode overwogen te worden. Ons
land zal dan nauw toekijken op de precieze modaliteiten die de Commissie voorstelt in
haar aanbeveling. De Schengenzone (en een eventuele beperking van het vrij verkeer)
heeft immers ook een niet te onderschatten impact op de interne markt. Op 2 februari
nam de Commissie het kritische verslag over de Schengenevaluatie van Griekenland aan.
Om de tekortkomingen van dit land aan te pakken werd ook een voorstel van
Raadsaanbeveling aangenomen.
c) De Commissie publiceerde op 15 december 2015 een voorstel voor een verordening tot
oprichting van een Europese Grens- en Kustwacht. Het stelt de oprichting voor van een
Europese Grens-en Kustwacht en een Europees Grens-en Kustwacht Agentschap dat in
de plaats komt van Frontex en meer bevoegdheden zal hebben. In crisistijden zal het
Agentschap de grenscontrole kunnen overnemen wanneer beslist wordt dat een Lidstaat
ernstig tekortschiet in de bewaking van haar grens. In dat geval zal beroep gedaan
worden op een pool van 1.500 nationale grensbewakers die binnen drie dagen kunnen
uitrukken. Bedoeling is dat dit middel maar zeer zelden zal worden ingezet.
België steunt de algemene aanpak en vindt het principe positief. Ons land is voorstander
van een efficiëntere meer geïntegreerde grensbewaking. Wel rijzen er een aantal vragen
over de praktische uitwerking, die verder onderzocht moeten worden. België gaat
akkoord met het principe van meer regelmatige risicoanalyses en met de mogelijkheid
om bepaalde modaliteiten op te leggen. Ten aanzien van het recht om over te nemen
wordt een afwachtende houding aangenomen. Het opgeven van soevereiniteit ligt
gevoelig, maar anderzijds moet doeltreffend kunnen opgetreden worden. Het nieuwe
mechanisme moet efficiënt zijn. De eventuele keuze voor het te gebruiken instrument
voor dit mechanisme zal moeten afgewogen worden in de loop van de
onderhandelingen.
C. Link met Europa 2020
N.v.t.
D. Link met het Europees Parlement
Op 2 februari 2016 werd de migratie-uitdaging plenair besproken in aanwezigheid van
de bevoegde Commissaris Avramopoulos. Daarbij kwam een volledig scala van zowel
externe als interne beleidselementen aan bod: meer samenwerking met derde landen
voor de aanpak van de zogenaamde “root causes” en de mensensmokkel, veilige
passages, re-admissie, herplaatsing, hervestiging, hotspots, de gezamenlijke
operationele maatregelen van FRONTEX en EASO. In dit verband kan worden aangestipt
dat de Commissie zeer regelmatig een overzicht publiceert van de stand van zaken van
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de uitvoering van de door de EU besliste maatregelen. De meest recente publicatie
dateert van 1 februari 2016.
3.2

Informele Raad Concurrentievermogen van 27*28 januari

De informele bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen vond plaats op 27 en 28 januari in
Amsterdam. Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger Olivier Belle (industrie/interne markt) en
Vlaams minister Philippe Muyters (onderzoek) vertegenwoordigden België.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Onderzoek: evaluatie 7e
Ontwikkeling (7KP OTO)

Kaderprogramma

voor

Onderzoek

en

Technologische

b) Onderzoek: Kadervoorwaarden voor investeringen in Onderzoek en Innovatie
c) Industrie/Interne Markt: implementatie van de Strategie voor de Digitale Interne Markt
en de Strategie voor de Interne Markt voor Goederen en Diensten
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Onderzoek: evaluatie 7e
Ontwikkeling (7KP OTO)

Kaderprogramma

voor

Onderzoek

en

Technologische

In december publiceerde de Europese Commissie het rapport van de Expertgroep op
Hoog Niveau voor de evaluatie van 7KP OTO. Het antwoord van de Commissie werd
gepubliceerd op 26 januari
De voornaamste aanbevelingen zijn de volgende:
- Focus verzekeren op de kritische uitdagingen en kansen in een mondiale
context.
- Aligneren van O&I-instrumenten en –agenda’s in Europa.
- Sleutelcomponenten van het Kaderprogramma doeltreffender implementeren.
- Wetenschap dichter bij de Europese burger brengen.
- Strategische programmamonitoring en –evaluatie realiseren.
Enkele acties die de Commissie plant (naast de verbeteringen die reeds in Horizon 2020
werden aangebracht):
- nieuwe strategische focus voor Horizon 2020 om beter bij te dragen tot de “drie
o’s van Europees Commissaris Moedas (Open Innovation, Open Science, Open to
the World);
- ontwikkeling vereenvoudigen van belangrijke projecten van gemeenschappelijk
Europees belang (IPCEI);
- Policy Support Facility en regionale fondsen gebruiken om lidstaten bij te staan
bij de hervorming van hun O&I-systemen;
- synergie tussen Horizon 2020 en andere EU-programma’s en initiatieven
versterken;
- EU-regelgeving innovatievriendelijker maken;
- verdere vereenvoudiging;
- ondersteuning van LS bij de nationale evaluatie van de impact van het Europese
Kaderprogramma.
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Het Nederlandse Voorzitterschap peilde bij lidstaten naar de succeselementen van 7KP
en de aandachtspunten voor volgende programma’s. Lidstaten, waaronder België,
benadrukten:
- excellentie en collaboratief onderzoek als sterktes van het programma,
- focus op investeringen op terreinen waarop bedrijven niet investeren (bv.
basisonderzoek),
- het overtuigen van de publieke opinie van het belang van het investeren in O&I,
- het vroegtijdig betrekken van burgers en
- het beter meten van impact van O&I-investeringen.
Het Nederlandse Voorzitterschap plant Raadsconclusies over het onderwerp op de Raad
van mei.
b) Onderzoek: Kadervoorwaarden voor investeringen in Onderzoek en Innovatie
De laatste tijd gaat steeds meer aandacht naar de impact van O&I-investeringen. De
idee is dat O&I-investeringen pas interessant zijn als deze investeringen ook renderen
(zowel vanuit het oogpunt van de overheid als vanuit het oogpunt van bedrijven).
Indien de EU O&I-investeringen wil aantrekken, moeten die renderen. En om het
rendement te maximaliseren, is het belangrijke dat het regelgevende kader bepaalde
innovaties niet verhindert.
In december 2015 heeft de Europese Commissie een werkdocument gepubliceerd in het
kader van de Agenda voor Betere Regelgeving en meer in het bijzonder in het kader
van het REFIT-programma (REFIT staat voor ‘REgulatory FITness’).
Er is geen eenduidige relatie tussen regelgeving en innovatie, aldus de Commissie in het
werkdocument. Soms zijn teveel regels een probleem, andere keren een gebrek aan
regels, nog andere keren de inhoud van de regels. Deze kwestie is dus geen discussie
over meer of minder regels, maar over betere regels. Een geval-per-geval benadering is
nodig. In sterk gereguleerde domeinen kan regelgeving een positief effect hebben op
innovatie in hoogtechnologische activiteiten (bv. energie-efficiëntie van
huishoudtoestellen, mobiele telefonie) daarentegen kan innovatie ook gehinderd
worden zoals bv. wanneer regelgeving technologisch te prescriptief is.
Volgens de voorlopige analyse liggen knelpunten vooral in de inhoud van de wetgeving
eerder dan in het bestaan van de wetgeving. Duidelijke en eenvoudige regels worden
algemeen als goed voor ondernemerschap beschouwd, maar de relatie tussen
regelgeving en innovatie is complexer dan dat.
In haar werkdocument stelt de Commissie twee instrumenten voor om het regelgevend
kader meer O&I-vriendelijk te maken, Innovation Deals en een innovatieprincipe.
Innovation Deals zijn geïnspireerd op de Nederlandse Green Deals. De bedoeling is dat
de Commissie belanghebbenden helpt om binnen het bestaande kader mogelijkheden te
vinden voor innovaties daar waar de belanghebbenden beperkingen zien ten gevolge
van onzekerheid over de regels. Alle overheidsniveaus zullen betrokken worden, zo
verzekert de Commissie. De focus ligt op innovatieve activiteiten die op het punt staan
door te breken, die het potentieel van een brede toepassing in zich dragen, maar die
slechts een beperkte of helemaal geen toegang hebben tot de markt. Lidstaten kunnen
gevraagd worden gegevens aan te leveren om de impact van de deals te meten. De
nadruk ligt dus in eerste instantie op het verduidelijken van het bestaande kader. Maar
mocht er werkelijk een regelgevend obstakel worden vastgesteld, is de Commissie
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bereid om aanpassing van de wetgeving te overwegen. Er zullen twee pilootprojecten
worden gestart in het kader van de circulaire economie.
Het innovatieprincipe wordt voorgesteld als een aanvulling op het voorzorgsprincipe.
Bij het ontwerpen van regelgeving moet rekening worden gehouden met de impact van
deze regelgeving op innovatie.
Het Nederlandse Voorzitterschap peilde bij lidstaten naar hun mening over de
Innovation Deals en het innovatieprincipe. Slechts een handvol lidstaten kwamen
tussen, maar zij steunden de beide ideeën. Verschillende lidstaten riepen ook op tot
verbetering van de staatssteunregels voor innovatie, maar de Commissie wees op de
recente wijzigingen aan het staatssteunkader.
Het Nederlandse Voorzitterschap plant Raadsconclusies over het onderwerp op de Raad
van mei.
c) Industrie/Interne Markt: implementatie van de Strategie voor de Digitale Interne Markt
en de Strategie voor de Interne Markt voor Goederen en Diensten.
In mei 2015 publiceerde de Commissie de Strategie voor de Digitale Interne Markt met
daarin 16 initiatieven om de digitale interne markt te verbeteren.
In december 2015 voegde de Commissie hier een Strategie voor de Interne Markt van
Goederen en Diensten aan toe met meer dan 20 acties om de interne markt te
verbeteren.
De implementatie van deze strategieën is een prioriteit voor het Nederlandse
Voorzitterschap. Op de Raad van februari zullen Raadsconclusies over de Strategie voor
de Interne Markt voor Goederen en Diensten worden aangenomen.
Tijdens de informele Raad concentreerde het Nederlandse Voorzitterschap zich op de
volgende initiatieven:
- Smart Industry.
- Diensten (analytisch kader voor gereguleerde beroepen en Dienstenpaspoort).
- Ongerechtvaardigde geoblocking (i.e. het onrechtmatig discrimineren op basis
van de woonplaats).
- Deeleconomie.
Smart Industry vormde het onderwerp van het diner aan de vooravond van de Raad. Er
werd verder geen debat gehouden tijdens de Raad.
Op de informele bijeenkomst zelf werden break-out sessies georganiseerd over diensten
en ongerechtvaardigde geo-blocking.
Inzake diensten wenst de Commissie zich te concentreren op het openmaken van de
volgende beroepen: boekhouders, ingenieurs en architecten. Het Dienstenpaspoort moet
hierbij helpen, zonder bijkomende administratieve lasten met zich mee te brengen en
zonder de bestaande wetgeving te wijzigen. Lidstaten stelden zich vragen bij de
reikwijdte van het Dienstenpaspoort en wezen op de specifieke voorwaarden die in elke
lidstaat bestaan met betrekking tot de beroepen waarop het paspoort van toepassing
zou zijn. België vreest voor heel wat administratieve rompslomp.
Inzake geoblocking pleitte Commissaris Ansip voor het ‘sell like at home’ principe. Maar
lidstaten stelden zich heel wat vragen, onder meer bij de precieze invulling van dit
10

principe, problematiek van betaalkaarten, verschillende BTW-regimes, de
verenigbaarheid met contractuele vrijheid etc. België wees erop dat geoblocking niet per
definitie ongerechtvaardigd is. Om de digitale interne markt te stimuleren moeten de
BTW-regels worden vereenvoudigd. De Commissie zal een voorstel inzake
ongerechtvaardigde geoblocking publiceren in mei 2016 en een voorstel inzake een
vereenvoudiging van de BTW regels in november 2016.
C. Link met Europa 2020
Alle punten houden onrechtstreeks verband met de Europa 2020-strategie.
Het Zevende Kaderprogramma (punt a) is verbonden met Innovatie-Unie, één van de
kerninitiatieven van Europa 2020.
Betere regelgeving (punt b) dient de doelstellingen van Europa 2020.
De interne markt is een bron van groei en werkgelegenheid en dient zo de
doelstellingen van Europa 2020.
D. Link met het Europees Parlement
Er is geen rechtstreeks verband met het Europees Parlement voor de eerste twee
punten. Wat betreft de interne markt, is het zo dat het Europees Parlement
medewetgever is in verschillende dossiers die onder de twee strategieën vallen.
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4. Lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad tijdens de komende
maand
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maand februari 2016.
Datum
1-2 februari
2 februari
4-5 februari
11 februari
12 februari
15 februari

15 februari
16 februari
18-19 februari
24 februari
25 februari
29 februari

Raadsbijeenkomst
Informele Raad
Ontwikkelingssamenwerking
Informele Raad Handel
Informele Raad Defensie
Eurogroep
Raad Economische en
financiële zaken
Raad Landbouw en Visserij

Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Europese Raad
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport (Onderwijs)
Raad Justitie en
Binnenlandse zaken (tbc)
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

Landbouw: federaal Landbouw:
Visserij: Vlaams
Vlaams/Waals
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Vlaamse
Gemeenschap
Federaal

Gewest (roterend)
n.v.t.
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

n.v.t.
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5. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 januari 2016 werden 3 voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

6. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 januari 2016 werd 1 aangenomen richtlijn 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.
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 mei 20161
Het Vlaams scorebord van mei 2016 omvat 10 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 5 heeft omgezet. Twee van
deze richtlijnen, namelijk richtlijnen 2014/103/EU en 2012/18/EU, dienden reeds omgezet te
worden onder het vorige scorebord van november 2015.
7.1.2 Vlaams scorebord van november 20162
Het Vlaams scorebord van november 2016 omvat 8 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
7.1.2 Vlaams scorebord van mei 20173
Het Vlaams scorebord van mei 2017 omvat 10 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist is.

1

2

3

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.
Het Vlaams scorebord van mei 2017 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 30 april 2017 en waarvoor de integrale omzetting
moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 10 mei 2017.
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7.2 Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er is momenteel 1 richtlijn die niet onder de interne markt valt die door Vlaanderen dient te
worden omgezet. Zie bijlage 3.
8. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid was in december 2015 gevat door 10 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
7 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand
van
procedure

de 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

31.1
2016

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4

5

Met redenen omklede
3
adviezen

3

3

3

3

2

2

2

3

2

4

4

Dagvaardingen

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

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

0

9

9

9

9

9

8

9

9

10

11

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

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: Drie voorstellen van richtlijn en één aangenomen richtlijn
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Voorstel: COM (2016) 0007
Naam:
uitwisseling
van
informatie over onderdanen
van derde landen en ECRIS
Voorstel: COM (2016) 0025
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied
Voorstel: COM (2016) 0026
Naam: regels ter bestrijding van
belastingontwijkingspraktijken

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Kaderbesluit
2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en
betreffende het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van
de Raad
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte
automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van regels ter
belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

bestrijding

van

15

AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
RL: (EU) 2016/11
Naam: in de handel brengen
van zaaizaad van oliehoudende
planten en vezelgewassen

[4]

Inhoud
Termijn[4]
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
oliehoudende planten en vezelgewassen

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.

16

Bijlage 2: Vlaams scorebord interne markt
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
De 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
De 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.

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

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 13 januari 2016
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie MNE
(2016) 50310. De omzetting is hiermee volledig voor Vlaanderen.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

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
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met het oog op het advies van de adviesraden
en de Raad van State.
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.

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 werd het eerder ondertekend
samenwerkingsakkoord aangepast. Op 29 februari 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp
van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Na ondertekening van het aangepast
samenwerkingsakkoord kan het instemmingsdecreet uiterlijk in maart 2016 ingediend worden in
het Vlaams Parlement, waar het vermoedelijk in april 2016 zal worden aangenomen. De publicatie
in het Belgisch Staatsblad en de notificatie aan de Europese Commissie volgen in mei 2016.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds zijn omgezet. De bestaande
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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.

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

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: DKB, MOW,
LNE, CJSM
Minister(s): Homans, Wetys,
Schauvliege, Turtelboom, Gatz

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.
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. Na overleg met de belanghebbenden (nutssector/VVSG
en lokale overheden) zal in het voorjaar van 2016 een voorontwerp van decreet worden
opgemaakt.

RL: 2013/55/EU
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 18-1-2016
Naam: Beroepskwalificaties en van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU)
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administratieve samenwerking
IMI
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
WVG, MOW, CJSM
Minister(s): Muyters, Crevits,
Vandeurzen, Weyts

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. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en
onderzoek plaats naar de implicaties van de omzetting van de richtlijn.
Er zal een decreet worden voorbereid ter horizontale omzetting van deze richtlijn. Tegelijk wordt
er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd een voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in
het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 op 15 januari 2016 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op onderhandelingen en adviesaanvragen aan
de Raad van State.
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Vlaams scorebord van november 2016
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
RL: 2014/54/EU
Naam:
vrij
verkeer
werknemers
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Termijn

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 21-05-2016
maatregelen
om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan
van
werknemers verleende rechten te vergemakkelijken
Voor de omzetting van de richtlijn werd het decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de
Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en
bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling
zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 als volledige omzetting
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2016)50653.

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

Laatste stand van zaken

Termijn

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 uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door het 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. Er werd advies ontvangen van de Inspectie
Financiën en de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid over het ministerieel besluit. In februari 2016 zal het advies van de Raad van State
worden aangevraagd.
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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 juni
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
De richtlijn legt nieuwe normen op met betrekking tot de monitoring van systeemparameters en
gebruikte methoden.
Voor de omzetting van deze richtlijn is er dan ook een aanpassing nodig aan de programma’s voor
de monitoring van de watertoestand in uitvoering van artikel 68 van decreet integraal waterbeleid.
De aanpassing van de standaarden voor de kwaliteitselementen in het kader van de monitoring
wordt neergelegd in een document dat deel uitmaakt van de nieuwe stroomgebiedsbeheersplannen. Dit document wordt aangepast en gepubliceerd op de website van de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid in het voorjaar van 2016.

RL: 2014/99/EU
Naam:
benzinedampterugwinning
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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 richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek. Dit besluit
werd op 22 januari 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering,
met het oog op het advies van de Raad van State. De definitieve goedkeuring van het besluit is
voorzien voor eind maart 2016, publicatie en notificatie aan de Europese Commissie zijn voorzien
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in mei 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: (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
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen
Beleidsdomein(en): LV
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de
Minister(s): Schauvliege
handel in en de keuring van zaaigranen. De omzetting wordt momenteel voorbereid. In februari
2016 zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële
Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie Financiën worden
aangevraagd.
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Vlaams scorebord van mei 2017
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/66/EU
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam: toegang en verblijf van voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
onderdanen van derde landen overplaatsing binnen een onderneming
in
het
kader
van
een
overplaatsing
binnen
een
onderneming
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

lichte

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van
Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

27-11-2016

RL: (EU) 2015/2376
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Turtelboom

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU 31-12-2016
wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
De omzetting van de richtlijn wordt momenteel voorbereid door de administratie.

RL: 2014/94/EU
Naam: uitrol van infrastructuur
voor alternatieve brandstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Turtelboom

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
In het kader van deze richtlijn, die de lidstaten verplicht om nationale beleidskaders te maken voor
de marktontwikkeling van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de
bijbehorende infrastructuur, keurde de Vlaamse Regering op 18 september 2015 de conceptnota
25

'Clean power for transport' goed. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het
bijbehorende Actieplan ‘Clean power for transport’ goed. Dit is een verdere uitwerking van de
conceptnota ‘Clean power for transport’ dat ook de omzetting van de richtlijn vastlegt. Het
actieplan is in de eerste plaats gericht op een doorbraak voor elektrische voertuigen en biedt
daarnaast kansen aan voer- en vaartuigen op aardgas en aan walstroom.
Op 8 januari 2016 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering houdende
wijziging van het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de invoering van een premie
voor zero-emissie voertuigen definitief goed.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de 31-12-2016
voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen,
alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het
toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. In februari 2016 zal het dossier worden
geagendeerd op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie Financiën worden aangevraagd.

RL: 2014/97/EU
Naam:
registratie
van
leveranciers en van rassen en
de gemeenschappelijke lijst van
rassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
gemeenschappelijke lijst van rassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
leveranciers en van rassen. In februari 2016 zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente
Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de
Inspectie Financiën worden aangevraagd.

RL: 2014/98/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn
bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers
moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende wat betreft de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften van de fruitgewassen, specifieke
voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële
inspecties. In februari 2016 zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente Werkgroep van
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de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie
Financiën worden aangevraagd.
RL: (EU) 2015/1480
Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen 31-12-2016
bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de
locatie van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit
De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. De omzetting wordt
voorbereid.

RL: (EU) 2015/2087
Naam:
havenontvangstvoorzieningen
voor
scheepsafval
en
ladingresiduen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II 09-12-2016
van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen
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 juni
2016.

RL: (EU) 2016/0011
Naam: in de handel brengen
van zaaizaad van oliehoudende
planten en vezelgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
oliehoudende planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de
handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. In februari 2016
zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële
Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie Financiën worden
aangevraagd.
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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. De eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse regelgeving wordt
verwacht in februari 2016. 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
Zeven 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 19/01/2016: antwoord op IGS werd verzonden
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
29 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 7 januari 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 50111. 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. De omzetting is hierbij
volledig voor Vlaanderen.
Nr: 2015/0249
Naam:
Aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Fase 2: IGS (22/07/2015)
23/09/2015: antwoord op IGS werd verzonden
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
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Richtlijn: 104/103/EU

Nr: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 2014/100/EU

aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang op 27 november 2015 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering, met het oog op het advies van de adviesraden en de Raad van State.
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.
Fase 2: IGS (26/01/2016)
en 27/03/2016: deadline voor antwoord op IGS
Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 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 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
werd eind 2015 opgevraagd.
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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
07/01/2016: aanmelding van Vlaamse regelgeving ter aanvullende omzetting
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 werd 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
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van restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein
2013). Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 september 2014
aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 55590). Op ENOVER-plenair van 24 oktober 2013 werd de
beslissing genomen om geen uitzonderingen aan te vragen. Deze beslissing werd op 27 januari 2014 meegedeeld
aan de Europese Commissie (MNE (2014) 50639).
Voor de verplichtingen over energiemeters (artikel 9) en de energietransformatie, -transmissie en -distributie
(artikel 15), wordt een decreet opgesteld. Dit decreet werd op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 2 april 2014 aan de Europese Commissie genotificeerd (MNE (2014) 52213).
Voor de overige artikelen en leden van artikelen waarvoor Vlaanderen bevoegd is werd begin juni 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
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van algemene regels inzake overheidsopdrachten ook aan de federale overheid aan.
De MROA van 22 oktober 2015 betwist de volledige omzetting door het Vlaams Gewest. Op 7 januari 2016 werd
het decreet houdende diverse bepalingen inzake energie aangemeld als omzetting van artikel 15, lid 1, laatste
paragraaf in samenhang met bijlage XI. Door artikel 16 van het decreet worden er richtsnoeren voor het
opstellen van een tariefmethodologie in het energiedecreet ingevoerd.
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)
29/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
20/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn met drie maand
10/02/2016: deadline voor antwoord op MROA
30/09/2015: antwoord op IGS werd verzonden
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. Op 29 februari 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goed. Na
ondertekening van het aangepast samenwerkingsakkoord kan het instemmingsdecreet uiterlijk in maart 2016
ingediend worden in het Vlaams Parlement, waar het vermoedelijk in april 2016 zal worden aangenomen. De
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de notificatie aan de Europese Commissie volgen in mei 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
Fase 3: MROA (10/12/2015)
Naam: Bestrijding van seksueel 10/02/2016: deadline voor antwoord op MROA
misbruik en seksuele uitbuiting De Europese Commissie stelt dat onder andere artikel 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
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van kinderen
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen
Richtlijn: 2011/93/EU

ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) niet zijn omgezet. De Vlaamse regelgeving wordt
nagekeken.

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 werd 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. De eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse regelgeving wordt verwacht in
februari 2016. 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.

34

Vier 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 werd 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): Turtelboom
Richtlijnen:
2009/72/EG,
2009/73/EG

Fase 2: IGS (16/10/2014)
18/02/2015: antwoord op IGS werd 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, en op 21 januari 2016
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 50111-1. Het
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het energiebesluit van 19 november 2010, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert, ligt momenteel voor bij de inspectie van financiën.
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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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